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CİNSEL SALDIRI SUÇU 

Tanım: Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. 

A. TEMEL UNSURLAR 

1. MADDİ UNSURLAR 

a) Fail:Herkes bu suçun faili olabilir. 

b)Mağdur: 18 yaşından büyük herkes bu suçun mağduru olabilir. 

Eşler de mağdur olabilir ancak şikayete bağlıdır. Kimin eş olduğuna dair iki görüş vardır. Birinci görüşe 

göre resmi nikahlı kişiler, diğer görüşe göre süreklilik arz edecek şekilde birlikte yaşayan kişiler eş 

sayılmaktadır. 

c) Konu: Kişinin vücududur. 

d) Fiil: Mağdurun vücuduna temas etmek suretiyle cinsel arzuları tatmine yönelik hareketler suçun  fiil 

unsurunu oluşturur. 

Cinsel davranış; cinsel arzuları tatmin amacıyla gerçekleştirilen hareketlerdir. Yani suçun temel şekli için 

fiilin cinsel arzuları tatmin amacıyla yapılması ve vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi gerekir. 

e) Netice: Sırf hareket suçudur. Yani cinsel tatmin olması neticesi aranmaz. 

2. MANEVİ UNSUR 

Kasten işlenebilen bir suçtur. 

3. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

Bu suçta ilgilinin rızasının tartışılması gerekebilir. Kişinin üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği bir hakkı 

için açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiiller hukuka uygundur. Cinsel dokunulmazlık da mutlak surette 

tasarruf edilebilecek bir haktır. Rızanın aşılması halinde de suç gerçekleşir.  

Ayrıca kişinin rıza göstermeye ehil olması gerekir. Kişi ehil olmamasına rağmen ehil zannedilerek fiil 

gerçekleştirilirse hukuka uygunluk sebeplerinin maddi şartlarında hata vardır. Kişi kasten hareket 

etmediği için suç işlenmemiş sayılacaktır. 

On beş yaşını doldurmuş ve kendilerine yönelik bu eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama ve 

algılama yeteneği gelişmiş çocukların rızası geçerli bir rızadır. 

B. NİTELİKLİ UNSUR 

 Vücuda organ veya sair cisim sokulması 

 Suçun beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenmesi 
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 Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle 

işlenmesi 

 3. derece dahil kan ve kayın hısımlarına karşı işlenmesi veya fiilin üvey ana-baba, üvey kardeş, 

evlat edinen ya da evlatlık tarafından işlenmesi 

 Suçun silahla veya birden fazla kişiyle işlenmesi (Silah: Ateşli silah, patlayıcı madde, kesici-delici-

bereleyici alet vs) 

 Suçun, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı 

kolaylıktan faydalanmak (öğrenci yurdu, hastane vs) 

 (-) Sarkıntılık (ısrarcı olmayan, ani ve süreksiz hareketler) 

 Suçun sonucunda mağdurun bitkisel yaşama girmesi artık ağırlaştırıcı neden değildir. 

C. KUSUR 

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. TEŞEBBÜS: Doğrudan doğruya icraya başlama niteliğindeki davranışların, failin elinde olmayan 

sebeplerden dolayı tamamlanamamasıdır.  

Nitelikli hallere teşebbüs hususu tartışmalıdır. 

1.görüş :Nitelikli hallerden bahsedebilmemiz için suçun tamamlanması gerektiğini söyler. Eğer suç 

teşebbüs aşamasında kalmışsa, suçun temel şeklinden ceza verilir. 

2.görüş : Kast tespit edilirse ,yani failin nitelikli hale de kastı duraksanmayacak şekilde belliyse, teşebbüs 

söz konusu olur. Örneğin fermuarını açtı cinsel organını mağdura yöneltti o sırada mağdur kaçtı. Kürsü de 

nitelikli hale teşebbüsün mümkün olduğunu düşünmektedir.   

2. İŞTİRAK: Müşterek faillik suçun nitelikli halidir. 

3. İÇTİMA:  Fail suçu işlerken cebir, tehdit kullanmışsa ayrıca bunlardan sorumlu olmaz sadece cinsel 

saldırı suçundan sorumlu olur. Ancak cinsel saldırı suçu gerçekleştirildikten sonra , mağdura olayı 

başkalarına anlatmaması için tehdit etmek ayrıca tehdit suçunu oluşturur. 

Aynı şekilde bu suçu işlerken kişiyi hürriyetinden yoksun kıldığı için ayrıca bundan sorumlu olmaz. Ancak 

kişiye cinsel saldırıda bulunmak için mağduru kaçırıp 2 gün bir yere kapatırsa sorumlu olur. 
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CİNSEL İSTİSMAR SUÇU 

Tanım: Çocukların cinsel olarak istismar edilmesidir. 

A. TEMEL UNSURLAR 

1. MADDİ UNSURLAR 

a) Fail: Herkes olabilir. 

b) Mağdur: Suçun mağduru çocuktur.  

1.grup çocuklar :  15 yaşını bitirmemiş veya bitirmiş olmakla beraber fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 

algılama yeteneği gelişmemiş çocuklar 

2.grup çocuklar :  15 yaşını bitirmiş algılama yeteneği gelişmiş çocuklardır. 

Birinci gruptaki çocuklar için her türlü cinsel davranış ile suç işlenebilir. Ancak ikinci gruptakiler için 

sadece cebir, tehdit, hile vs iradeyi etkileyen davranışlara dayalı olarak işlenmesi halinde istismar suçu 

oluşacaktır.  

c) Konu: Çocuğun bedeni. 

d) Fiil: Basit cinsel istismar: 

 15 yaşını tamamlamamış çocuklar: Her türlü cinsel davranış fiil unsurunu oluşturur. 

 15 yaşını tamamlamış ancak fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş 

çocuklar: Her türlü cinsel davranış fiil unsurunu oluşturur. 

 15 yaşını tamamlamış ve algılama yeteneği gelişmiş çocuklar: Cebir, tehdit, hile veya iradeyi 

etkileyen başka bir sebebe dayalı olarak gerçekleştirilen davranışlar cinsel istismar sayılır. 

NOT: Hiçbir bedensel temas kurulmadan bu suç işlenmez. Cinsel taciz suçu olur ancak. 

Nitelikli cinsel istismar: Cinsel istismarın vücuda organ veya sair cisim sokularak işlenmesi. Sokmanın 

vücuttaki cinsel boşluklara sokulması gerekir. 

2. NİTELİKLİ UNSUR 

 Vücuda organ veya sair cisim sokulması 

 Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle 

işlenmesi 

 3. derece dahil kan ve kayın hısımlarına karşı işlenmesi veya fiilin üvey ana-baba, üvey kardeş, 

evlat edinen ya da evlatlık tarafından işlenmesi 

 Suçun birden fazla kişiyle işlenmesi 
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 Suçun, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı 

kolaylıktan faydalanmak (öğrenci yurdu, hastane vs) 

 Birinci gruptaki çocuklara karşı cebir veya tehditle işlenmesi ve ikinci gruptakilere karşı silahla 

işlenmesi 

3. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

 Rıza geçersiz: 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve 

sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklarda 

 Rıza geçerli: 15 yaşını tamamlamış ve algılama yeteneği gelişmiş çocuklarda. (Suç oluşmaz.) 

B. MANEVİ UNSUR 

Kast. 

C. KUSUR 

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. TEŞEBBÜS:  

2. İŞTİRAK:  

3. İÇTİMA: Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin, kasten yaralama suçunun ağır neticelerine 

neden olması halinde gerçek içtima hükümleri uygulanır. Yani fail ayrıca kasten yaralama suçundan da 

sorumlu olur. 

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU 

Fiil : On beş yaşını bitirmiş çocukla cebir tehdit ve hile olmaksızın cinsel ilişkide bulunmak. Erkek erkeğe 

veya kadınla erkek arsında işlenebilir. Vajina veya anüse penis sokmak bu suçun fiil unsurudur. Cinsel 

ilişki boyutuna varmayan davranışlar( öpmek, sarılmak, sürtünmek ) bu suçu oluşturmaz. 

Konu : Ergin olmayan kişinin bedenidir. 

Fail :  Herkes bu suçun faili olabilir. Ancak bu suçu bir kadın başka bir kadına karşı işleyemez. 

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  

İlgilinin rızası suçun unsuru olduğundan, hukuka uygunluk nedeni değildir.  Mağdur cinsel ilişkiye girerken 

rıza göstermezse, suç oluşmaz. 
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CİNSEL TACİZ SUÇU 

Fiil : Dokunma olmaksızın , bir kimseye karşı cinsel amaçlı davranışların gerçekleştirilmesidir. Sözlü, yazılı 

veya görüntülü her türlü saldırıyla bu suç işlenebilir. Taciz hareketlerinin mağdura ulaşmış olması 

gerekmektedir. 

Teşhircilikle Cinsel Tacizin Farkları 

1) Teşhircilikte alenen teşhir olmalıdır 

2) Mağdur belli olmamalıdır 

3) Cinsel amaçlı olup olmaması önemli değildir 

MANEVİ UNSUR 

Amaç kastın kapsamında olmalıdır. Cinsel amaçla hareket edilmesi suçun oluşması için gereklidir. 

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  

İlgilinin rızası hukuka aykırılığı ortadan kaldırır. 

İÇTİMA : Salt huzur ve sükunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi ,gürültü yapılması 

vs. TCK m.123 teki huzur ve sükunu bozma suçunu oluşturur. Bu yüzden böyle bir fiil söz konusu ise cinsel 

taciz suçundan değil de TCK m.123 ‘ten  failin cezalandırılması söz konusu olur. 

 

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU 

Tanım: Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rıza ile 

girdikten sonra konuttan çıkmamaktır. 

A.TEMEL UNSURLAR 

1.MADDİ UNSURLAR 

a) Fail ve Mağdur: Suç herkes tarafından işlenebilir. Bu suçta malik değil, meşru olarak bir yerde oturma 

hakkına sahip olan kişinin menfaati korunur. Örneğin bu suçu malik kiracıya karşı işleyebilir. 

Ailesiyle birlikte yaşayan bir kimse bu suçun faili olamaz. Ancak ailesiyle birlikte yaşama hakkını yitirmişse 

bu suçun faili olabilir. Haklarında ayrılık kararı verilen eşler gibi. 

Konutta tek başına rıza gösterme yetkisi olmayan kimselere karşı da bu suç işlenemez. Yine ailesiyle 

beraber yaşayan hizmetçi, bahçıvan gibi kişilerin bu suçu aile bireylerine karşı işlemesi söz konusu olmaz.  

b) Konu: Suçun konusunu, konut ve eklentileri ile işyeri ve eklentileri oluşturur. 

 KONUT: Bir yerin konut sayılabilmesi için şu üç şartı taşıması gerekir: 
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Ailesel ve yaşamsal ihtiyaçları karşılaması: Yatmak, yemek yemek gibi. Hepsini veya bir kısmını karşılar 

olmalıdır. 

Özgüleme iradesi: Bir yerin konut sayılabilmesi için oranın konut olarak özgülenmesi ve konut olarak 

kullanıldığının dışarıdan anlaşılabilecek şekilde belli olması gerekir. Mesela uyuma ihtiyacını karşılaması 

böyledir. Ancak gece kalma ihtiyacını karşılaması dahi kişilerin yaşamsal faaliyetlerini geçirdikleri yerler 

konut sayılır. Mesela yemek yenilen, misafir ağırlanan bir çadır gibi.  

Ayrıca konutta oturan kişinin orada oturmaya hakkı olmalıdır. Bankamatiğe sığınan bir evsiz için para 

çekme maksadıyla oraya girilirse suç oluşmaz. 

Fiilen oturma: Fiilen kullanılmayan boş yerler konut sayılmaz. Mesela inşası bitmiş ancak kimsenin henüz 

içine girmediği boş bir ev, terk edilmiş bir kulübe gibi. 

Ev bir konuttur. Ancak ev dışında  bireysel faaliyetlere özgülenmiş yerler de konut sayılır. Mesela otel 

odası. Bir yerin konut sayılabilmesi için gece istirahatine tahsis edilmesi, sürekli kullanılması, yapı şekli 

olmasına gerek yoktur. Mesela karavan, çadır 

 EKLENTİ: Doğrudan veya dolaylı olarak konuta bağlı olup, fiilen konutun kullanılmasına 

özgülenen veya onu tamamlayan yerlerdir. 

Mesela bahçedeki kulübe, balkon, çitle çevrilmiş avlu, apartman girişi, merdiven boşluğu veya bahçe gibi. 

Eklentiden söz edebilmek için o yerin konuta özgülendiği, başkalarının girmesine rıza gösterilmediği 

yönündeki iradeyi yansıtacak maddi işaretlerin varlığı gerekir. Bunun duvar veya çit olması yahut konuta 

bitişik veya çok yakın olması gerekmez. 

 İŞYERLERİ VE EKLENTİLERİ: Bütün işyerleri değil sadece "açık bir rızaya gerek duyulmaksızın 

girilmesi mutad olan yerler dışında kalan" işyerleri ve eklentileri konut sayılmaktadır. 

Bir yere girilmesi için açık rızaya gerek yoksa orası konut sayılmaz. Mesela halka açık olduğu sırada 

markete, mağazaya girilmesi suç oluşturmaz. Zira hak sahipleri bu yerlere isteyenin girmesi hususunda 

rızalarını örtülü olarak açıklamışlardır. Ancak bu yerlere halka kapandıktan sonra girilmesi halinde suç 

oluşur. 

c) Fiil: Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rıza ile girdikten 

sonra çıkmamaktır. Bir görüş vücudun tamamın girmesini gerekli görürken diğer görüş vücudun bir 

kısmının girmesini yeterli görmektedir. 

Çıkmamaktan anlaşılmak gereken, hak sahibinin söz, hareket ve tavırlarıyla kendisini çıkmaya davet 

etmesine rağmen ,failin rıza ile girilen yerden ayrılmamasıdır. Ancak suçun oluşması bakımından 

“çıkmamak “ hareketinin ne kadar devam etmesi gerektiği hususu açık değildir. Örneğin hak sahibinin bir 

kimseyi çıkmaya davet etmesi üzerine o kişinin orada eşyalarını toplamak için belli bir süre kalması 

gerekiyorsa, bu suç oluşmaz. 
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Peki konut sahibinin rızası ne zaman yok kabul edilecektir. Prensip olarak bir kişi bir konuta rıza ile 

girdikten sonra ,konut sakinlerine karşı hukuka aykırı  davranışlarda bulunursa hak sahibinin konutta  o 

kişinin bulunmasına rızasının olmadığı kabul edilir. 

Hile ile konuta girmek te(kendini elektrikçi ,tesisatçı olarak tanıtmak) rıza hilafına konuta girmektir.  

Kimler rıza açıklamaya yetkilidir ? 

Bir konut birden fazla kişi tarafından paylaşılıyorsa ,konut odalarında değişik kimseler oturuyorsa, her 

oda sakini rıza beyanını kendi odası için verebilir. Ortak kullanılan mahaller hakkında ise, her biri tek 

başına rıza açıklamaya yetkilidir. 

Ailenin yaşadığı konutta ise, aile fertlerinden birinin rızasıyla konuta girilmesi halinde suç oluşmaz. Ancak 

rızanın rıza açıklamaya ehil birisi tarafından verilmesi ve rızanın meşru bir amaca yönelik olması 

gerekir.(Kadının eve sevgilisini alması meşru amaca hizmet etmez)  

Suç icrai veya ihmali olarak işlenebilir.  

İhlal oluşabilmesi için yetkili kişinin konuta girme konusunda rızasının olmaması gerekir. Mesela avukatlık 

bürosuna veya özel muayenehaneye rıza alınmadan girilmez. 

2.NİTELİKLİ UNSUR 

 Suçun silahla,  

 Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, 

 Birden fazla kişiyle birlikte, 

 Var olan veya varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak, 

 Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 

 Suçun cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi. 

Ancak konuta girdikten sonra veya çıktıktan sonra veyahut başka bir amaçla cebir, tehdit kullanılması 

konut dokunulmazlığı suçu bakımından nitelikli unsur sayılmaz. 

Fail konuta gündüz girip , gece vaktinin başlamasından sonra çıkarsa, bu suç mütemadi suç olduğundan , 

Yargıtay temadinin sona erdiği  andaki durumu esas almaktadır ve nitelikli unsurun fail hakkında 

uygulanmasına karar vermektedir. 

3. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

Suçun hukuka aykırılığını ortadan kaldıran rızanın hukuken geçerli olması gerekir. Kişinin konuta girme 

konusunda izin vermeye yetkili olması ve iradesinin de sakatlanmamış olması gerekir. 
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Konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması halinde bu kişilerden birinin rızası 

hukuka aykırılığı ortadan kaldırır. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması 

gerekir. Mesela konuttaki teknik bir arızanın tamiri için eve tamircinin girmesinde diğer eşin rızası 

aranmazken eşlerden birinin zina için konuta kabul etmesine gösterdiği rıza geçerli bir rıza değildir ve 

diğer eşe karşı bu suç işlenmiş olur. 

B. MANEVİ UNSUR 

Suç kasten işenebilen bir suçtur. Failin amaç veya saiki önem taşımaz. 

C.KUSUR 

D.SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1.TEŞEBBÜS: Bu suça teşebbüs mümkündür. Suç konuta girildiği anda veya rızanın sona erdiği takdirde 

konutta kalmaya devam edildiği anda tamamlanmış olur. 

2.İŞTİRAK: Mümkün. 

3.İÇTİMA: Konut dokunulmazlığının ihlal suçunun işlenmesi amacıyla veya işlenmesi sırasında  kullanılan 

cebir , kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesine sebebiyet 

vermişse, fail ayrıca bu ağır neticelerden cezalandırılır. 

Hırsızlık suçu ile konut dokunulmazlığının ihlali suçu arasında sıkı bir ilişki vardır. Yargıtay , hırsızlık 

suçunun failin eylemi konut ve eklentisine girerek işlemesi halinde, faile ayrıca konut dokunulmazlığının 

ihlali suçundan da ceza vermektedir.   

Yağma suçunun konut veya işyerinde işlenmesi halinde bileşik suç söz konusu olur ve faile tek ceza verilir. 

Zira yağma suçunun ağırlaştırıcı sebebidir. 

Fail hem girmek hem de çıkmamak hareketlerini yaparsa gerçek içtima hükümleri uygulanmaz. Tek bir 

suç vardır ve faile iki ayrı ceza verilmez. 

HAKARET SUÇU 

Korunan Hukuki Değer:  Korunan hukuki değer, onur, şeref ve saygınlıktır.  

A. TEMEL UNSURLAR 

1. MADDİ UNSURLAR 

a) Fail: Hakaret suçunun faili gerçek kişi olan herkes olabilir. Tüzel kişiler fail olamaz. 

b) Mağdur: Mağdur herkes olabilir.  

 Kusur yeteneği bulunmayan küçükler ve akıl hastalarını rencide edecek sözler,  bu kişilerce 

algılanmasa bile suç oluşur. 
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 Geçmişi, sosyal durumu veya işi dolayısıyla şerefsiz kabul edilenlerin de korunması gereken bir 

saygınlığı olduğu için, buna aykırı davrananların cezalandırılmaları gerekir. Hırsıza hırsız demek 

suç değil katil demek suçtur. 

 Kişinin bedeni bir rahatsızlığının ifade edilmesi veya kişiye bir hastalık yakıştırılması durumunda 

da hakaret suçu oluşur. Örneğin; kişiye, “kör”, “topal”, “kel”, “psikopat”, “frengili”, “aidsli” 

denilmesi gibi 

 Ölülerin bu suçun mağduru olmaları mümkün değildir. Buna karşılık kişinin ölümünden sonra 

(hatırasına) yapılan hakaret kişilerin hatırasına hakaret suçu kapsamında değerlendirilmelidir. 

Ölünün ceset ve kemikleri hakkında gerçekleştirilen tahkir edici fiiller ise, 130/2’teki suçu 

oluşturur.  

 Mağdurun belirli veya belirlenebilir olması gerekir. Mağdurun isminin açıkça belirtilmesine 

ihtiyaç yoktur. Mağdurun kim olduğunun failin ifadelerinden anlaşılabilmesi yeterlidir.  “hakaret 

suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa 

bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum 

varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır”  

 Bir arada bulunan birkaç kişinin hakarete uğraması halinde, suçların içtimaına ilişkin hükümler 

tatbik edilir. Buna karşılık mağdurun bireysel olarak tayin ve teşhis edilmesinin mümkün olmadığı 

bir topluluğa hakaret edilmesinde durum farklıdır.  Fiilin yöneldiği topluluk ne kadar geniş olursa, 

mağdurun tayin ve teşhisi o nispette imkânsız hale geleceğinden suç oluşmaz. Şu halde, bu 

ihtimalde suçun oluşabilmesi için ilgili kişi topluluğu açıkça sınırlandırılmış ve belirlenmiş olmalı 

ve fiil belirli ve teşhis edilebilir kişilerle ilişkilendirilmelidir. Mesela "Siz Egeliler hep böyle 

şerefsizsiniz" şeklinde sövülürse kişinin Egeyi temsil etmediği için ve sözün hedefi o şahıs olduğu 

için topluluğa karşı işlenmiş olmaz. 

  “Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, 

kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde 

hükümleri uygulanır” 

 Dolaylı hakaret konusu üzerinde de durulmalıdır. Bu ihtimalde bir kimseye karşı gerçekleştirilen 

hakaret, başka bir kimsenin de şeref ve haysiyetini ihlal edebilir. Örneğin, (A)’ya annesinin fahişe 

olduğunun söylenmesi hem (A)’nın hem de annesinin şeref ve haysiyetini ihlal eder.  

c) Konu: Suçun konusu mağdurun onur, şeref ve saygınlığıdır. 

d) Fiil:  Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat 

etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak hakaret suçunun fiil 

unsurunu oluşturur. 

i. İsnat olunan fiilin somut(belirli) olması: İsnat olunan fiilin “somut” (belirli) sayılabilmesi için 

şahsa, konuya, yere, zamana ve şekle ait birtakım tamamlayıcı unsurların gösterilmiş olması 
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gereklidir. Bununla beraber unsurların hepsinin birlikte ve teker teker söylenmesi lazım gelmeyip, 

fiil veya maddeyi teşhise yetecek miktarda açıklık bulunması kâfidir.  

ii. Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak: Sövme, somut bir fiil isnadı 

ihtiva etmeyen, her hangi bir olayla ilişkilendirilmeyen, şeref ve haysiyeti rencide eden, 

aşağılayan, hor gören her türlü isnatlardır. Sövme teşkil ettiği hususunda tereddüde düşülen 

tabirlere anlam verilirken bölgesel özellikleri, fiilin gerçekleştirildiği bölgede o kelimelere verilen 

anlamı, örf ve âdeti, kamuoyunu, fiilin işlenmesi sırasındaki hal ve şartları dikkate almak lazımdır. 

iii.  İsnadın şeref ve saygınlığı rencide edici olması: Kişinin manevi tamamlığını ifade eden şeref 

kavramı, biri sübjektif (iç şeref) diğeri ise objektif (dış şeref) olmak üzere iki anlam ifade eder. 

Sübjektif veya iç şeref; ferdin kendi haysiyeti hakkında beslediği fikir ve düşüncedir. Objektif veya 

dış şeref; insanların ve özellikle vatandaşların o kişi hakkında düşündüklerinden ibarettir. 

iv.  İsnadın mağdura isnat ve izafesi: Burada önemli olan “mağdurun tayin ve teşhis edilmiş” 

olmasıdır. Şayet hakaret müşahhas bir kimseye yönelik değilse, kimsenin şeref ve haysiyeti 

tecavüze uğramış değildir. 

v. İhtilatın Bulunması:  Kanunumuzun 125. maddesi “Mağdurun gıyabında hakaretin 

cezalandırılabilmesi için, fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir” demek suretiyle bu 

hususa işaret etmiştir.  Şeref, özellikle dış şeref ve itibar, ancak üçüncü kişilerin hakaretamiz 

isnattan haberdar olmaları halinde haleldar olur. Gıyapta hakaretin oluşması için ihtilatın varlığı 

şarttır. İhtilatla alakalı iki görüş bulunmaktadır.  

İlk görüşe göre ihtilat suçun fiil unsurudur ve kastın kapsamı içindedir. Failin en az olası kastla 

hareket etmesi gerekir.En az üç kişinin isnat olunan belirli maddeyi öğrenmesi ile ihtilat unsuru 

gerçekleşir.  

İkinci görüşe göre ihtilat bir objektif cezalandırılma şartıdır., bu durmda ihtilat kastın kapsamı dışında 

değerlendirilmeli, failin tahkir edici isnatları kasten yöneltmesi yeterli olacaktır. İhtilat şartı 

gerçekleştiği anda fail cezalandırılacaktır. 

Ayrıca kendileriyle ihtilat edilen kimselerin bir arada bulunup, aynı zamanda hakarete vakıf olmaları 

şart değildir. İhtilat edecek kişilerin, söylenen sözün hakaret suçunu oluşturduğunu algılayabilecek 

durumda olmaları gerekir. Bu nedenle yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sarhoşluk gibi nedenlerle, 

söylenen sözün hakaret olduğunu algılayamayanlar, ihtilatın belirlenmesinde dikkate alınmazlar. 

Failin hakarethamiz  sözlerini yer aldığı mektubu ,mesajı ,e-postayı ikiden fazla kişinin bilgisine  

ulaşacak şekilde tek kişiye gönderirse ,bu kişi bu sözleri diğer kişilere iletse, ihtilatın gerçekleştiği 

kabul edilir. 

Buna mukabil fail mektubu tek kişiye göndermiş ve mektup ikiden fazla kişi tarafından okunmuşsa, 

ihtilat gerçekleşmiş olmaz.Çünkü burada failin kastı tek kişiyle bu bilgiyi paylaşmaktır.  
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vi. Fiilin mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi: Mağdura sesli 

(telefon, teyp) yazılı(mektup, telgraf) veya görüntülü (televizyon, video, kamera) bir iletiyle 

yapılan hakaret de huzurda yapılmış sayılır. 

NOT: "İsnat edilen  ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç 

nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış 

sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü ancak isnat olunan fiilin doğru olup 

olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin rızasına bağlıdır." 

NOT: Resmi makamlara gönderilen yazılı belgelerde hakaret niteliğinde bir isnadın mevcudiyeti halinde, 

bu dilekçe içeriklerinin ikiden fazla kimsenin bilgisine ulaşması suçun oluşumu için yeterlidir. 

NOT : Topluluklara yönelik fiillerde,  suçun olaşabilmesi için , ilgili topluluğun açıkça sınırlandırılmış ve 

belirlenmiş olmasına , fiiliin belirli ve teşhir edilebilir kişilerle ilişkilendirilmesine bağlıdır.( Egeliler ibnedir 

,Çankırılılar sahtekardır gibi ) 

NOT: Topluma mal olmuş, çeşitli alanlarda isim yapmış, görevi dolayısıyla birçok kimse tarafından tanınan 

kişilerin özel hayat alanları daha dardır. Aynı husus politikacılar için de geçerlidir. Toplum bu kişileri daha 

iyi tanımak istediği için bu kişilerin özel hayatına ilişkin haberler hakaret suçunu oluşturmaz. 

Aleniyetle ilgili görüşler  

1.görüş : Fiilin hernagi bir kimsenin group işitebileceği yerde işlenmesidir.Umumş veya umuma açık 

yerlerde işlenmesi. 

2.görüş : Kalabalık sayıda kişilerin fili öğrenmelerini mümkün kılabilen herhangi bir vasıta ile işlenmesi  

3.görüş : Yapılan hareketlerin belirli olmayan  ve birden çok kişi tarafından algılanabilme imkanının 

olması 

4.görüş : Alaniyet tespiti fiilin işlendiği yere gore yapılır. 

2. MANEVİ UNSUR 

Hakaret suçu kasten işlenebilen suçlardandır. Failin belli bir saikle hareket etmesi şart değildir. Suç olası 

kast ile de işlenebilir. Failin taksirli hareketleri cezalandırılmaz. 

3. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

i. İhbar ve Şikâyet Hakkı:  Her ferdin öğrendiği hukuka aykırı fiilleri bunları takiple görevli mercilere 

bildirme hakkı vardır. İhbar ve şikâyet hakkı kullanılırken doğal olarak belirli kimselere suç teşkil 

eden bir fiil ya da şeref ve haysiyeti ihlal eden başka bir eylem isnat edilir. Bazen bu hak karşımıza 

görev olarak da çıkabilir. Kişi görevli ise ihbarı yanılma sonucu gerçeklere uygun değilse ya da 

gerçeklik ile arasında bir zıtlık varsa, kişi “hakkını icra ettiği” veya bazı durumlarda “görevini 

yerine getirdiği” için eylem suç teşkil etmemektedir. Netice olarak kişi, hukuka uygunluğun ya da 

kendisine tanınmış olan hakkın sınırlarını aşarak masum olduğunu bildiği bir kimsenin onur, şeref 
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ve saygınlığını rencide edecek nitelikte hukuka aykırı bir fiil veya olgu isnat eder veya söverse, 

hakaret suçunu işlemiş olur. 

ii. Basının Haber Verme Hakkı: Basının haber verme hakkı vardır.  Haber verme hakkının 

gerçekleşebilmesi için kamuya duyurulan hadisenin “haber” olması gerekir. Açıklanan olayın 

haber niteliği taşıyabilmesi için;  "olay gerçek ya da doğru olmalıdır, haber güncel olmalıdır, 

kamu yararı bulunmalıdır, verilen haberin yazılış şekli kişilik hakkını zedeleyecek üslup ve 

tarzda olmamalıdır." Gazeteci mevcut koşullara göre gerekli araştırmaları yapmış ve haberi 

yayınlamışsa, daha sonra kamuya duyurulan olayın gerçeğe uymadığı anlaşılırsa, gazeteci 

“kaçınılamaz” nitelikte bulunan yanılmasından yararlanır. 

iii. Savunma Dokunulmazlığı: Yargılamanın taraflarına tanınmış olan bir hukuka uygunluk sebebidir. 

“Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve 

savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz 

değerlendirmelerde bulunulması halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve 

değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması 

gerekir”       Bu haktan yararlanabilmek için "savunmanın yargı mercileri veya idari makamlar 

nezdinde yapılmış olması, tarafların yapması,  hakaret içeren yazı ve sözlerin uyuşmazlık 

konusu dava, müracaat veya taleple ilgili olması ve iddia ve savunmanın sınırının aşılmamış 

bulunması ve isnadın uyuşmazlıkla bağlantılı olması" gerekir. Bilindiği üzere muhakeme bitip 

hâkim kararını verince artık mahkemenin kararı hakkında iddiada bulunulabilecek, 

eleştirilebilecek bir olgu haline gelir. Hâkimin kararı hakkında yazılan temyiz layihasında kararın 

bozulmasını sağlamak ve sadece bu amaca bağlı olmak kaydıyla karar hakkında gayri adil, hukuka 

aykırı, tarafgir, keyfi, indi gibi küçültücü ifadeler kullanılması savunma dokunulmazlığı içinde 

mütalaa edilmelidir.  

B. NİTELİKLİ UNSUR 

 Suçun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi  

 Suçun dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, 

yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı 

işlenmesi  

 Suçun kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi 

 Suçun alenen işlenmesi (Hakaret suçu açısından aleniyet, hakaret teşkil eden fiilin belirli olmayan 

birçok kişi tarafından algılanabilir bir mahiyette bulunmasıdır. Örneğin, kişinin bir konutun 

penceresinden sokakta bulunanlara hakaret etmesi durumunda suç alenen işlenmiş sayılır. ) 

Cezayı Hafifleten ya da Kaldıran Haller 

 Suçun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi (indirim veya cezasızlık) 

 Suçun kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi (cezasızlık) 
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  Suçun karşılıklı olarak işlenmesi (indirim veya cezasızlık) (İlk hakaret eden olmaması şartıyla) 

C. KUSUR 

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. TEŞEBBÜS: Hakaretin söz ile gerçekleştirildiği hallerde teşebbüs mümkün değildir. Yazı ile 

gerçekleştirilen hakaret suçlarının teşebbüs aşamasında kalması mümkündür. Örneğin, failin gönderdiği 

mektubun mağdura ulaşmadan kaybolması. Ancak bu suç takibi şikâyete bağlı bir suçtur ve mağdurun 

eline ulaşmayan bir mektuptan haberdar olma imkânı pek bulunmadığından, uygulamada hakaret 

suçunun teşebbüs olasılığı yoktur. 

2. İŞTİRAK: İştirakin her şeklinin gerçekleşmesi mümkündür. 

3. İÇTİMA: Fail bir suç işleme kararı ile değişik zamanlarda aynı kişiye karşı hakaret suçunu birden fazla 

işlerse, zincirleme suç hükümleri uygulanır.  Zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için değişik 

zamanlarda işlenen hakaret suçunun mağdurunun aynı kişi olması gerekir. Hakaret suçu, tek fiille birden 

fazla kimseye karşı işlenirse, yine zincirleme suç hükümleri uygulanır. Bu durumda fail tek bir hakaret 

suçundan dolayı cezalandırılır. "Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret 

edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça 

ilişkin madde hükümleri uygulanır” 

 

Kişinin Hatırasına Hakaret 

“(1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki 

yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda 

biri oranında artırılır.  

     (2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında 

tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” 

TEHDİT SUÇU 

Tanım: Bir kimseye, istenileni yapmadığı takdirde haksız bir saldırıya uğrayacağının bildirilmesidir. 

NOT: Tehdit başka bir suçun tamamlayıcı unsuru olursa tehdit suçundan hüküm kurulmaz. Cezayı arttırıcı 

nitelikte olur. 

A. TEMEL UNSURLAR 

1. MADDİ UNSURLAR 

a) Fail: Suçun faili herkes olabilir. 

b) Mağdur: Suçun mağduru iç huzuru veya irade özgürlüğü tehdit edilen kişidir. 
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 Ruhsal ve fiziksel olarak algılama yeteneği gelişmemiş kişilere karşı bu suç işlenemez. 

 Muhatabı belli olmayan tehdit eylemleri suç oluşturmaz.  

 Tehdidin mutlaka mağdurun kendisine yöneltilmiş olması gerekmez. Mağdurun yakınlarına karşı 

gerçekleştirilen tehditler de mağdura karşı etkili olabilir. 

c) Konu: Suçun konusu kişinin hareket etme ve karar verme özgürlüğüdür. 

d) Fiil: Mağdurun kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir 

saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit edilmesidir. 

 Haklı bir sebebe dayanan istemler suç oluşturmaz. Mesela kiracıya borcunu ödemediği takdirde 

tahliye edileceğinin söylenmesi 

 Tehdit huzurda veya gıyapta edilebilir. 

 Geçmişe ilişkin saldırılar tehdit olmaz. "Banka batsaydı seni öldürürdüm. 

 Davranışın korkutmaya elverişli olması gerekir. Elverişlilik değerlendirmesinde objektif bir ciddilik 

aranır. Mesela bir suç örgütü liderinin "haracı vermezsen topuğuna sıkarım" demesi ile bir 

babanın çocuğuna "ödevini yapmazsan topuğuna sıkarım" demesi aynı nitelikte değildir. Yani 

tehditten bahsedilebilmesi için objektif olarak gerçekleştirilebilir ve ciddi bir durumun olması 

gerekir. Mağdurun korkmuş olması gerekmez. Tehdit ciddi endişe ve korku yaratacak nitelikte 

muhataba tesir etmese bile suç oluşur. 

 Tehdidin beyan edilmiş olması yeterli olmayıp mağdura bildirilmiş olması gerekir. Haliyle iletilme 

ihtimali olmayan gıyapta tehdit suç oluşturmaz. Bildirimin gerçekleşme ihtimali yoksa hareket 

elverişsizdir. Mesela mağdurun o dili bilmemesi halinde sözlü bir tehditten bahsedilemez. 

2. MANEVİ UNSUR 

Suç sadece kasten işlenebilir. 

NOT: Kavga ve tartışma esnasında haksız bir fiilin oluşturduğu şiddetli öfke ve üzüntünün etkisiyle yapılan 

tehditler de suç oluşturur. En fazla haksız tahrik bağlamında değerlendirilir. Zira öfke ve üzüntü kastı 

kaldıran bir unsur değildir. Ancak söylenen sözün elverişliliği tartışılabilir. Tartışma sırasında da gayet 

endişe ve korku yaratmaya elverişli sözler sarf edilebilir. 

3. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

Hakkın kullanılması ve meşru müdafaa bu suçta hukuka aykırılığı kaldırır. Mesela bıçakla saldıran kişiye 

bıçağı indirmediği takdirde ateş edileceği yönünde tehdit savurmak veya borcun ödenmediği takdirde 

takibat yapılacağı yönündeki sözler 
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B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Suçun temel şeklinde tehdit mağdurun kendisinin veya bir yakınının hayatına, vücut veya cinsel 

dokunulmazlığına yönelik iken, mağdurun malvarlığı bakımından ağır bir zarara uğratılması veya sair bir 

kötülük edilmesi şeklinde icra edilmesi daha az cezayı gerektiren  haldir.  

      Daha fazla cezayı gerektiren haller  

 Suçun silahla işlenmesi (Oyuncak silah korkutucu durum yaratması hasebiyle elverişlidir.) 

 Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması sokması suretiyle 

 Birden fazla kişiyle 

 Mevcut veya farazi suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten faydalanmak suretiyle 

C. KUSUR 

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. TEŞEBBÜS: Mümkündür. Mesela mektupla yapılan tehdidin mağdurun eline geçmeden mektubun 

açılması. 

2. İŞTİRAK:  

3. İÇTİMA: Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya mala zarar verme suçu işlenirse gerçek 

içtima hükümleri uygulanır ve fail bu suçlardan ayrıca cezalandırılır. 

Tehdit suçu başka suçların aracı suçu olabilir. Bu durumda görünüşte içtima bağlamında tüketen tüketilen 

norm ilişkisi ve bileşik suç gündeme gelir. Mesela yağma suçu tehdit + hırsızlık suçu şeklinde işlenir. 

Tehdit suçu burada yağma suçunda tüketilmiştir. 

 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU 

Tanım: Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden alıkoymaktır. 

A. TEMEL UNSURLAR 

1. MADDİ UNSURLAR 

a) Fail ve Mağdur: Suçun faili herkes olabilir. Mağdur ise hareket serbestisine sahip kişiler olabilir. Mesela 

yeni doğmuş bir çocuğa karşı bu suç işlenemezken küçük çocuklara, akıl hastalarına, felçli kimselere karşı 

işlenebilir. Korunan hukuki değer kişinin irade serbestisidir. 

 AKTÜEL HAREKET TEORİSİ: Bu teoriye göre kişinin güncel durumuna bakılır. Fiil esnasında kişinin 

hareket serbestisi yok ise suçun mağduru olmaz. 
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 POTANSİYEL HAREKET TEORİSİ: Bu teoriye göre kişinin gelecekteki hali hesaba katılır ve güncel 

durumu önem taşımaz. Mesela bayılan bir kimsenin de bir yere kapatılması suç oluşturur. 

b) Konu: Hareket hürriyeti kısıtlanan kişidir. 

c) Fiil: Suç serbest hareketli bir suçtur. Bir kimseyi bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden 

alıkoyan davranışlar suçun fiil unsurunu oluşturur.  Suç ihmali hareketle de işlenebilir. 

Suçun temel şekli açısından cebir, tehdit veya hile kullanılmasına gerek yoktur. Mesela uyuyan kişinin 

üzerine kapıyı kilitlemek. 

Mağdurun hareket edebilmesi için gereken zorunlu araçların alınması durumunda da suç oluşur. Mesela 

denize çıplak giren kişinin elbiselerinin alınması veya bir engellinin tekerlekli sandalyesinin alınması gibi. 

Bu suç mütemadi bir suçtur. Fiil sonucunda az ya da çok suç tanımına uyacak derecede mağdurun bir 

yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakılması gerekir. Bunun çok uzunca 

sürmesine gerek yoktur. Ayrıca anlık davranışlar da fiil unsurunu oluşturmaz. 

2. NİTELİKLİ UNSUR 

 Suçun cebir, tehdit veya hile kullanılarak 

 Silahla 

 Birden fazla kişiyle birlikte 

 Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 

 Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle 

 Üstsoy, altsoy veya eşe karşı  

 Çocuğa karşı 

 Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumdaki kişiye karşı 

 Mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması 

 Cinsel amaçla işlenmesi 

3. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

Görevin ifası(gözaltı), hakkın kullanılması(hırsızı yakalamak) hallerinde hukuka aykırılık kalkar. Özgürlüğün 

bütünüyle sınırlanması konusunda verilecek rıza geçerli değildir. 

B. MANEVİ UNSUR 

Suç kastla işlenebilir. Saik veya amacın önemi yoktur. 
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C. KUSUR 

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. TEŞEBBÜS: Teşebbüs mümkündür. Bu suçun tamamlanma ve sona erme anları birbirinden farklıdır. 

Zira suç tamamlandığı anda sona ermez. Suç, hürriyetin sınırlandığı yer ve zamanda tamamlanır. Ancak 

suçun sona ermesi için mağdurun özgürlüğüne kavuşması gerekir. 

NOT: Bu suçta etkin pişmanlık hükümlerine yer verilmiştir. Buna göre, 

 (şart 1) fail soruşturmaya başlanmadan önce 

(şart 2) mağdura zarar vermeden kendiliğinden 

(şart 3) güvenli bir yerde serbest bırakması halinde cezası indirilir. 

2. İŞTİRAK: Mümkün. 

3. İÇTİMA: Fail, cinsel amaçla özgürlüğünden yoksun bıraktığı mağdur üzerinde cinsel saldırı, cinsel 

istismar veya cinsel taciz suçlarını işlerse gerçek içtima kuralları uygulanır. Fail ayrıca bu suçlardan dolayı 

da ceza alır. 

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU 

Sivil kişiler tarafından işlenen resmi belgede sahtecilik, bir kimsenin resmi bir belgeyi sahte olarak 

düzenlemesi ya da gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak biçimde değiştirmesi veya sahte resmi 

belgeyi kullanmasıdır. 

Kamu görevlileri tarafından işlenen resmi belgede sahtecilik , bir kamu görevlisinin görevi gereği 

düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemesi, gerçek bir belgeyi başkalarını 

aldatacak biçimde değiştirmesi ,gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemesi veya sahte resmi belgeyi 

kullanmasıdır. 

Resmi belgede sahtecilik suçunun hukuksal konusu kamu güvenidir. 

Suçun Unsurları 

1.Suçun Maddi Unsurları 

a.Fail ve Mağdur 

Sivil kişilerin işlediği resmi belgede sahtecilik suçu genel bir suçtur. Herkes bu suçun faili olabilir. Kamu 

görevlisinin işlediği resmi belgede sahtecilik suçu ise özgür bir suçtur. Bu suçun faili görevi gereği o 

belgeyi düzenlemeye yetkili olan kamu görevlileridir. Her iki suçun mağduru da kamudur. 

b.Suçun Maddi Konusu  



 

 
18 

Resmi belge, bir kamu görevlisi tarafından görevi gereği düzenlenen yazıdır. Resmi belgeden söz 

edebilmek için düzenlenen belge ile kamu görevlisinin ifa ettiği görev arasında bir bağlantını bulunması 

ve belgenin usulüne uygun olarak düzenlenmiş olması gerekir. 

Bir kamu görevlisi başka bir kamu görevlisinin görevine giren bir belgeyi  ,kamu görevlisi sıfatından 

yararlanmak suretiyle sahte olarak düzenlerse, sivil bir kimse tarafından işlenen resmi belgede sahtecilik 

suçu oluşur. 

c. Eylem  

1- Resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek  : Resmi belge esasında mevcut olmadığı halde , 

mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmektedir. 

2 – Gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak biçimde değiştirmek : Mevcut olan bir resmi belge 

üzerinde sahtecilikten söz edebilmek için , yapılan değişikliğin aldatıcı nitelikte olması gerekmektedir. 

Aksi  halde resmi belgeyi bozma suçu oluşur. 

3- Sahte resmi belgeyi kullanmak : Kamu görevlileri tarafından işlenen resmi belgede sahtecilik suçunun 

hareket öğesi , biri dışında sivil kişiler tarafından işlenen resmi belgede sahtecilik suçu oluşturan seçimlik 

hareketlerin aynısıdır. Sivil kişilerin işleyebileceği suçtan farklı olarak , kamu görevlisinin işlediği resmi 

belgede sahtecilik suçunda, gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemek de bir seçimlik harekettir. 

d. Nitelikli Unsurlar 

Resmi belgenin ,yasa hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması 

cezanın artırılmasını gereken nitelikli unsurdur. 

Bir hukuksal ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede 

sahtecilik suçunun işlenmesi cezanın azaltılmasını gereken nitelikli bir unsurdur. Bu hükmün 

uygulanabilmesi için ,failin amacının haksız olmaması ,başkasına zarar vermek için değil, kendinin 

uğradığı veya uğrayacağına inandığı  zarardan korunmak amacıyla eylemi işlemesi gerekir. 

2.Hukuka Aykırılık Unsuru : Resmi belgede sahtecilik suçunda bireyin ya da kamu görevlisinin sahteciliğe 

rıza göstermesi ,hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaz. Zira bu suçta korunan hukuki değer kamu güvenidir. 

3.Manevi Unsur : Resmi belgede sahtecilik suçu kasten işlenebilen bir suçtur. 

Suçun Özel Görünüş Biçimleri 

1.Teşebbüs : Resmi belgede sahtecilik suçunun tamamlanması için belgenin düzenlenmiş olması yeterli 

olup, kullanılmış olması aranmaz. 

2. İştirak : İştirak konusunda genel hükümler uygulanır. 

3. İçtima : Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, fail 

hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı cezalandırılır. 
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Sahte bir belge üzerinde ikinci bir sahtecilik yapılırsa ,ikinci sahtecilik cezalandırılmayan sonraki hareket  

sayılır.  Ancak fail ,ilk suçu işledikten sonra oluşturduğu zararı artırırsa, ikinci eylemden dolayı 

cezalandırılır. 

Belge üzerinde yapılan incelemede sahteciliğin aldatıcı olmaması nedeniyle belgede sahtecilik 

oluşmaması durumunda dolandırıcılık suçunun oluşup oluşmadığına bakılmalıdır. 

Bir çocuğun soy bağını değiştirmek veya gizlemek için yapılan  sahtecilik eylemleri soy bağını değiştirme 

suçunu oluşturur. Örneğin failin gayri resmi birlikte yaşadığı kadından olan çocuğunu resmi nikahı olan eşi 

ile olan evliliklerinden doğmuş gibi  göstermek.   

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU 

Özel belgede sahtecilik , bir kimsenin özel bir belgeyi sahte olarak düzenlemesi veya gerçek bir özel 

belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmesi ve kullanmasıdır. 

Suçun Unsurları 

Suçun Maddi Unsurları 

A. Fail ve Mağdur : Özel belgede sahtecilik suçu genel bir suçtur. Bu suçu kamu görevlisi ya da sivil 

herhangi bir kimse işleyebilir. Bu suç topluma karşı işlenmektedir. 

B. Suçun Maddi Konusu :Suçun maddi konusunu özel belgeler oluşturur. 

C. Eylem : Mevcut olan bir özel belge üzerinde sahtecilikten bahsedebilmek için ,yapılan değişikliğin 

aldatıcı nitelikte olması gerekir. Aksi takdirde özel belgeyi bozma suçu oluşur. 

Bu suçun oluşabilmesi için, sahteciliğin yapılması ve daha sonra da bu sahte belgenin kullanılması 

gerekmektedir. 

Kullanmadan anlaşılmak gereken, sahte belgenin herhangi bir hukuksal ilişkide veya herhangi bir 

hukuksal işlem tesisinde hukuksal sonuç doğurmasını sağlamaya çalışmaktır. 

Kullanmanın mutlaka resmi merciler önünde olması gerekmez, sahte belgenin kişiler arasındaki hukuksal 

ilişkilerde hukuksal sonuç doğuracak biçimde kullanılması yeterlidir. Ancak kullanmanın mutlaka hukuksal 

sonuç doğuracak biçimde yapılması gerekir. 

Kullanmadan söz edebilmek için sahte belgenin iradi bir davranış sonucunda kullanılmış olması gerekir. 

TCK özel belge yönünden yalnızca maddi sahtekarlığı cezalandırmaktadır. Özel belgede fikri sahtecilik 

cezalandırılmamaktadır. Yasa , bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişiyi de özel belgede 

sahtecilik suçundan cezalandırmaktadır. 

D. Nitelikli Unsur : Resmi belge için yapılan açıklamalar burada da geçerlidir 
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2. Hukuka Aykırılık Unsuru : Özel belgede sahtecilikte ,mağdurun rızası hukuka aykırılığı ortadan kaldırır. 

Mağdurun rızasının geçerli olabilmesi için, eylemin gerçekleşmesinden önce rızanın açıklanmış olması 

gerekir, sahtecilik yapıldıktan sonra gösterilen rıza geçerli bir rıza değildir. 

3. Manevi Unsur : Özel belgede sahtecilik suçu kasten işlenebilen bir suçtur. 

Suçun Özel Görünüş Biçimleri 

Teşebbüs : Özel belgede sahtecilik suçuna tartışmalı olmakla birlikte bazı istisnai hallerde teşebbüs 

mümkündür. Örneğin kullanılmak üzere ibraz edilen sahte belgeyi karşı tarafın reddetmesi durumunda, 

özel belgede sahtecilik suçuna teşebbüs söz konusu olur. 

İştirak : Bu suça iştirak mümkündür. 

İçtima : Sahte özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde gerçek içtima 

hükümleri uygulanır. Fail hem sahtecilik hem de ilgili suçtan cezalandırılır. 

 

RESMİ BİR BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU 

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, bir resmi belgenin düzenlenme yetkisine sahip olan kamu 

görevlisine gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktır. 

Fail : Belgeyi düzenleyen kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişidir 

Konu :  Yalan beyan 

Fiil : Suç hukukken bir beyan üzerine belgenin düzenlenmesinin esas olduğu durumlarda işlenebilir. 

Düzenlenen belge bir beyanın doğruluğunun ispatına yarıyor olmalıdır. Ancak bir belgenin kişinin talebi 

üzerine harekete geçilmesi ve düzenlenmesi durumunda belgenin içeriği hakkında yalan beyanda 

bulunulmuşsa bu suç oluşmayacaktır. 

Yine suçun oluşması açısından bir önemli husus ta belgeyi düzenleyen kamu görevlisinin, belgenin 

doğruluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmamasıdır. Örneğin gümrük muayene memuruna, belirli 

bir malı ithal veya ihraç edeceği yolunda yalan beyanda bulunan kişi, bu suçu işlemiş olmaz. Zira beyanı 

alan gümrük muayene memuru salt bu beyanla yetinmeyip, beyanın doğruluğunu incelemekle 

yükümlüdür.  

Suçun oluşumu bakımından, yalan beyanda bulunmuş olunması yeterlidir, yalan beyanda bulunmakla suç 

tamamlanır.(Kürsü görüşü) 

Yargıtay bu suçun oluşumu için ayrıca resmi belgenin düzenlenmiş olma şartını aramaktadır. 

Peki, bu yalan üzerine bir de resmi bir belge düzenleniyorsa, failin sorumluluğu nasıl belirlenecektir ? 

Resmi belgenin düzenlenmesi  bakımından dolaylı fail olarak ayrıca sorumluluğu söz konusu olacaktır. 
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 Mağdur: Kamu güvenliğidir,toplumdur. 

MANEVİ UNSUR : Tipikliğin manevi unsuru kasttır. Suçun olası kastla işlenmesi mümkündür. 

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU :Savunma hakkının yerine getirilmesi kapsamında birtakım ifadelerin 

kullanılması hukuka uygunluk sebebi teşkil edebilir. 

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

Teşebbüs :Resmi belgenin düzenlenmiş olma şartını aramayan görüşe göre, belgenin düzenlenmesi 

durumunda fail ayrıca belge düzenleme suçundan da cezalandırılır. 

Suçun oluşumu bakımından resmi belgenin düzenlenmesi şartını arayan görüşe göre, resmi belgede yalan 

beyan suçunun oluşumu için, yalan beyanda bulunmak yeterli olmayıp, bu resmi belgenin yalan beyana 

dayanılarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. 

İştirak : Genel hükümler geçerlidir. 

 

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU 

Bir kimsenin belirli bir tarzda doldurup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya 

tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı biçimde doldurması açığa imzanın kötüye kullanılması 

suçunu oluşturur. 

Suçun Unsurları 

Fail ve Mağdur : Herkes bu suçun faili olabilir. Suçun mağduru ise başkasına belirli bir tarzda doldurup 

kullanılmak üzere imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı teslim eden veya imzaladığı bu  

nitelikteki belge zararına olarak , başkaları tarafından hukuksal sonuç doğuracak biçimde doldurulan 

kişidir. 

Konu : Suçun maddi konusu imzalı kısmen veya tamamen boş bir kağıt oluşturmaktır. 

Fiil : Suçun hareket öğesini boş bir kağıdı verilme nedeninden farklı bir biçimde doldurmaktır. Açığa 

imzanın kötüye kullanılması suçunun oluşması için ,imzanın gerçek olması gerekir. Açığa imza ,hiçbir yazı 

içermeyen  yada içerdiği yazılar hukuken hükümsüz olan kağıdın bir kişi tarafından imzalanmış olmasıdır. 

Bu suç gerçek bir belgenin tahrif veya tağyiri olmayıp ,hukuken geçerli olmayan bir belgenin, aleyhine 

kullanılacak kişi tarafından imzalanıp verilmesi neticesinde , belgenin fail tarafından amacı dışında 

kullanılmasıdır. 

İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da 

hukuksal sonuç doğuracak biçimde dolduran kişi ,açığa imzanın kötüye kullanılması suçundan değil; 

belgede sahtecilik suçundan dolayı cezalandırılır. 

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
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Bu suç hukuka aykırılık unsuru bakımından bir özellik taşımaz. 

MANEVİ UNSUR  

Suç kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşabilmesi için , failin saiki  önem taşımaz. 

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

Teşebbüs : Bu suça teşebbüs mümkündür. Suç, boş kağıdın doldurulduğu anda tamamlanmaktadır. 

İştirak : Genel hükümler uygulanır. 

İçtima : Fail doldurduğu boş kağıtla dolandırıcılık suçunu işlemişse, gerçek içtima hükümleri uygulanır. 

Suçun kovuşturulması ve soruşturulması şikayete bağlıdır.  

KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR 

Kamu barışına karşı suçlar TCK m.213-222 arasında düzenlenmiştir. Kamu barışına karşı suçlar başlığı 

altında 

1) Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit 

2) Suç işlemeye tahrik 

3) Suçu ve suçluyu övme 

4) Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ;kanunlara uymamaya tahrik ;görev sırasında 

din hizmetlerini kötüye kullanma 

5) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunda ,tehdidin yöneldiği mağdur sayısı sınırsız 

olup, mağdur toplumun bir kesimi veya bir bütünüdür. 

Suç işlemeye tahrik suçunda azmettirilen kişi belirli ve sınırlı olmayıp, toplumun geneline yönelik bir suç 

işleme düşüncesi verilmesi söz konusu olmaktadır. 

218.maddede yukarıdaki suçlara ilişkin ortak bir hüküm vardır. Bu suçların basın yayın yoluyla işlenmesi 

cezayı artıran nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. 

Kamu barışından kasıt ,bireyler arasındaki ilişkilerde hukukun egemen olduğu toplum düzenidir. 

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU 

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 

MADDE 220. - (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün 
yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması 
hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının 
en az üç kişi olması gerekir. 

(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
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(3) Örgütün silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına 
kadar artırılır.   

(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya 
hükmolunur. 

(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail 
olarak cezalandırılır. 

(6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan 
dolayı cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.  Bu 
fıkra hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır. 

(7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım 
eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır.. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın 
niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir. 

(8) Örgütün  cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu 
yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi , bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında 
artırılır.  

Maddede 5 farklı suç düzenlenmiştir. İlk fıkrada suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ,onu 

takip eden fıkrada suç örgütüne üye olma ,altıncı fıkrada örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç 

işleme ,yedinci fıkrada örgüt içindeki hiyerarşik yapıda yer almamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek 

yardım etme ,son fıkrada ise örgütün cebir, tehdit, şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterme ,övme 

veya bu yöntemlere başvurma suçu düzenlenmiştir. 

TCK dışında Terörle Mücadele Kanunu’nda suç örgütleri ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Terör 

olarak nitelendirilen fiillerin işlenmesi amacıyla bir örgütün kurulması ,bu örgüte üye olunması veya 

yardım sağlanması ya da örgüt propagandasının yapılması suçları, daha ağır cezayı gerektiren nitelikli 

haller olarak düzenlenmiştir. 

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunda korunan hukuki değer kamu barışı ,kamu güveni ,huzur ve 

barış içinde yaşama hakkıdır. 

Örgütün kurulması başlı başına bir suç olup ,örgütün ilgili olduğu amaç suçları işleme şartı 

aranmamaktadır. Örgüt kurmak için yapılan hazırlık çalışmaları ,faaliyete geçmek adına işlenen elverişli 

fiiller, örgüt kurma suçuna teşebbüs bakımından da değerlendirilebilecektir. 

Suçun konusu suç örgütü olup ,örgüt en az üç kişinin suç işlemek amacıyla hiyerarşik ilişki içinde,araç ve 

gereç bakımından da amaç suçları işlemeye elverişli olarak devamlılık içerisinde bir araya gelmesidir. 

Üç kişinin altındaki bir sayıda amaç suç bakımından iştirak gündeme gelecektir. 

Örgütün unsurlarından hiyerarşik yapıyla alakalı iki görüş bulunmaktadır: 

1.görüş : Örgüt üyeleri arasında hiyerarşik yapının bulunması gerektiğini savunur. 

2.görüş : Örgüt üyeleri arasında hiyerarşik yapının zorunlu unsur olmadığını eşitliğin de olabileceğini 

savunur. 
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Örgütün bir diğer unsuru olan devamlılık ,örgütü iştirakten ayıran önemli bir unsurdur. İştirakte de 

örgütte olduğu gibi ,belirli bir suçu veya suçları işlemek amacıyla bir araya gelmek söz konusudur. Örgütte 

ise amaç suçların işlenmesi bakımından bir araya gelinmesi süreklilik taşımaktadır.  

Bir diğer unsur, amaç suçları işlemeye elverişliliktir. Örgütün ,yapı itibariyle sahip bulunduğu üye 

sayısı,araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması gerekir. 

Suç, fiil unsuru bakımından örgüt kurmak veya yönetmek şeklinde iki farklı seçimlik harekete sahiptir. 

Seçimlik hareketlerden birinin gerçekleştirilmesi ,suçun işlenmesi için yeterlidir. Seçimlik hareketlerden 

her ikisinin de gerçekleştirildiği durumda, sonra gerçekleştirilen seçimlik hareketten ayrıca cezai 

sorumluluk doğmayacaktır. 

Kişi örgütü kurmuş sonrasında da üyeliği devam etmiş, kurma sona ermiş ancak üyeliği devam ediyor.. Bu 

durumda da asli norm-tali norm değerlendirmesi yapacağız. .kurma, yönetme suçuna göre aslidir; üye 

olma tali, tamamlayıcı bir normdur.  

 

Peki bir örgütün kuruluşu amacında herkes yönetici midir ? Kürsünün görüşü örgütün kuruluş amacında 

örgütte yer alan herkesin kurucu olduğu yönündedir. Örgüt yapısı, üye sayısı amaç suçun işlenmesi 

bakımından elverişlilik gösterecek bir sayıya ulaşana kadar örgüte katılan kişiler örgütü kuran kişiler 

olacaktır. Ancak karşıt görüş te kabul edilen bir görüştür. 

Fiil bakımından suç çok failli bir suçtur. En az üç kişinin bir araya gelmesi gerekir , kişi sayısı bakımından 

üst sınır yoktur. Tüm üyeler fail olarak değerlendirilecektir. 

Suç ,kamuya karşı işlendiğinden toplumu oluşturan herkes suçun mağdurudur. Manevi unsur kasttır. 

Kanun burada iki farklı amaç aramaktadır. İlki, kanunun suç saydığı fiilleri işleme kastı ,diğeri ise bu fiilleri 

işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme kastı. 

Suçun salt bir amacı olması yeterlidir. İşlenmiş olması gerekmemektedir. 

Hukuka aykırılık unsurunda ,bir hukuka uygunluk nedeni olarak ,kanun hükmünü icra ve bir görevin ifası 

bağlamında gizli soruşturmacılık söz konusu olabilir. İstihbarat amacıyla kişilerin örgüte sokulması ve 

kamu görevlilerinin bir örgütte yer alması mümkündür. Bir suçun ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma 

kapsamında bir kamu görevlisi gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir. Bu hukuka uygunluk sebepleri 

örgüte üye olmak bakımından gündeme gelecektir. Pek tabi olarak örgütü kurmak ve yönetmek 

bakımından bu hukuka uygunluk nedenlerinin gündeme gelmesi biraz güçtür.  

Örgütün silahlı olması cezayı artıran nitelikli hal olarak uygulanacaktır. Silah kavramından saldırı ve 

savunmada kullanılmaya elverişli olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya yarayacak her türlü 

şey anlaşılmalıdır. 

Ancak kişilerin kendilerine ait silahlarla amaç suçları işlemeleri örgütün silahlı örgüt olarak 

değerlendirilmesi sonucunu doğurmaz. Amaç suçu işlemeye elverişli araç ve gereçlerin ,örgüt tarafından 

tesis edilmiş olması ve örgüte bu suçları işlemek amacıyla özgülenmiş olması gerekir. 
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Kusurluluk bahsinde ,cebir ,tehdit zoruyla örgüte üye olma gibi kusurluluğun genel unsurları gündeme 

gelebilir. 

Teşebbüs bahsinde bir tartışma vardır. Örgütün kurulması belirli bir hazırlık aşamasını gerektirir. Acaba 

örgüt kurmaya teşebbüs mümkün müdür ? yani fiili olarak kişilerin bir araya getirilmesi ,araç ve 

gereçlerin tahsis edilmesi ancak örgüt kurulmadan kişilerin yakalanması ve örgütün ortaya çıkarılması , 

çökertilmesi. 

Teşebbüs bahsinde icra hareketlerinin elverişliliği incelenmelidir. Örgüt kurmaya yönelik  faaliyetlerin 

,gerçekten amaç suçları işlemeye elverişli bir örgüt kurmaya da elverişli ise suç tamamlanmış olur. 

Elverişli değilse zaten örgüt kurulmamış olur suç teşebbüs aşamasında kalır. Ancak bu sefer de elverişsiz 

icra faaliyetlerini teşebbüs bakımından değerlendirmek tartışmalı olacaktır.   

Eğer suçun teşebbüs aşamasında kaldığına karar verirsek bu kez TCK m.314 ‘te düzenlenen “Anayasal 

Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar gündeme gelebilir. 

Örgütün amacı olan suçlardan birinin  örgüt üyelerinden biri tarafından işlenmesi halinde, örgüt 

yöneticisi suçu işlememiş olsa dahi hem örgütü yönetmek suçunun faili hem de örgüt üyesince işlenen 

amaç suçun dolaylı faili olarak cezalandırılacaktır. 

Doktrinde örgüt üyelerinin işlediği suçlardan dolayı örgüt yöneticisi bakımından doğan sorumluluğun, 

duruma göre değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bir örgüt üyesinin işlediği suçtan ,örgüt 

yöneticisi için doğan otomatik sorumluluğun, en fazla yardım eden statüsünde  olması gerektiği ;ancak 

faillik statüsünün ise ,çok daha fazla bir hakimiyet  gerektirdiği kabul edilmektedir. Örgüt yöneticisinin bu 

suçlardan doğan sorumluluğunun, iştirak alanına bırakılması gerektiği savunulmaktadır. 

İçtima açısından  öncelikle özel-genel değerlendirmesi gündeme gelir. İnsanlığa karşı suçlar ,soykırım 

,devletin düzenine karşı suçlar ve anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarda olduğu gibi suç 

örgütü kurmaya ilişkin özel bir düzenleme olması durumunda, 220.madde hükmü genel hüküm 

niteliğinde olacak ve ilgili özel hüküm öncelik olarak uygulanacaktır. 

220.maddenin dördüncü fıkrasında özel bir gerçek içtima hükmü bulunmaktadır. Salt suç örgütünün 

kurulması, yönetilmesi, örgüte üye olunması  hiçbir suç işlenmese dahi bir suçtur. Bu örgüt faaliyetleri 

çerçevesinde suç işlenmesi durumunda, ayrıca bu suçlardan da sorumluluk olur. 

Örgüte üye olmak , hiyerarşik yapısında yer almayı da beraberinde getirir. Örgüte üye olunması ile, 

örgütün faaliyetlerinde yer almanın bir devamlılık teşkil etmesi gerekir. Yani örgüt üyeliği mütemadidir. 

Ancak örgüt kurma fiili mütemadi değildir. 

Örgüte üye olmakla eşdeğer sayılan bir diğer suç tipi örgüte yardım etme suçudur. Örgüte bilerek ve 

isteyerek yardımda bulunanlar ,örgüt üyeleri gibi cezalandırılır. 

Örgüte bir kez yardım edilmesi yeterli olup ,yardımın süreklilik arz etmesi gerekmez. 

Örgüte yardım etme suçunda manevi unsur kasttır. Kastın örgütün suç örgütü olduğunun bilinmesi ve 

örgüte üye olunduğunun bilinmesini kapsaması gerekir. 
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Hukuka aykırılık unsuru bakımından yukarıda yapılan açıklamalar burada da geçerlidir. 

Örgüte üye ola bakımından teşebbüs pek mümkün olmayıp, örgüt adına suç işleme ve örgüte yardım 

etme bakımından ise teşebbüs gündeme gelebilecektir.  Örgüt adına suç işleyen kişi ,hem icra 

hareketlerine başladığı ancak tamamlanmayan suça teşebbüsten hem de tamamlanmış bir suç olan 

örgüte üyelikten cezalandırılır. 

İştirak ve içtima bakımından genel bilgiler geçerlidir. 

221.maddede etkin pişmanlığa ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır. Cezayı azaltan ve artıran hallere yer 

verilen bu düzenlemelerde amaç ,örgüt suçlarıyla etkin bir mücadeleyi sağlamaktır. 

 

      Etkin pişmanlık 

MADDE 221. - (1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve 
örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün 
dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, 
gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt 
üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya 
elverişli bilgi vermesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan kişinin, gönüllü olarak teslim 
olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi hâlinde, hakkında 
örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu 
bilgileri yakalandıktan sonra vermesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden 
dörtte üçe kadar indirim yapılır. 

(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine 
hükmolunur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir. 

    

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU 

Tanım: Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girilmesidir.  

Not: Bu suç topluma karşı işlenen suçlardan olsa da bireylere karşı da işlenebilir. 

Korunan Hukuki Değer: Bilişim sisteminin gizliliği ve dokunulmazlığı 

A. TEMEL UNSURLAR 

1. MADDİ UNSURLAR 

a) Fail: Fail unsuru bakımından ya özgür suçtur, kanunda belirtilen niteliğe sahip kişiler tarafından işlenir 

ya da herhangi bir kimse tarafından işlenebilen bir suçtur. Bilişim sistemlerine girme suçu herkes 

tarafından işlenebilir, herkes bu suçun faili olabilir. 
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b) Mağdur: "Bilişim sistemine sahip olan" yahut "sistemin üzerinde hak sahibi olan kişidir." 

c) Konu: "Bilişim sistemi"dir.  

Bilişim sistemi; verileri toplayıp yerleştirme ve bunları otomatik işlemlere tabi tutma imkanı veren 

manyetik sistemlerdir. Bilgisayar, post cihazı, internet, telefon gibi 

d) Fiil: "Bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına girmek" ve "orada kalmaya devam etmektir." 

Bu suç çok hareketli bir nitelikte değildir. Seçimlik hareketlidir. Fiil unsurunun oluşması bu iki halden 

birinin gerçekleşmesiyle oluşur. İki halin aynı anda gerçekleşmesi aranmaz. 

Tanımdaki hukuka aykırılık ifadesi sonuca etki etmeyip vurgulama amaçlıdır. Zira hukuka aykırılık zaten 

suçun bir unsurudur. 

2. MANEVİ UNSUR 

     Suçun manevi unsuru kasttır. En azından olası kastın bulunması gerekir. Kastın bütün maddi unsurları 

kapsaması gerekir. 

NOT: Eklenen kast gündeme gelebilir. Mesela taksirle veya rızayla birinin bilişim sistemine giren kişinin 

kasten veya rızasız olarak sistemde kalmaya devam etmesiyle de suç işlenebilir. 

3. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

     Kanun hükmünü icra, yetkili merciin emrini ifa, ilgilinin rızası halleri bulunabilir. 

B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

 Fiillerin bedeli karşılığı yararlanabilen(girişi paralı olan) sistemler hakkında işlenmesi (Azaltıcı) 

 Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girme veya orada kalamaya 

devam etme fiilleri nedeniyle sistemin  içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi daha ağır 

cezayı gerektiren bir nitelikli haldir. Bu nitelikli hal herhangi bir nitelikli hal düzenlemesi olmayıp, 

neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç oluşturmaktadır. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar 

bakımından ,failin ağır neticeden sorumluluğu için en az taksirle hareket etmiş olması 

gerekmektedir. Eğer ağır netice bakımından failin kastı varsa  ve bu ağır netice ayrı bir suç 

oluşturuyorsa kişinin doğrudan bu ağır suç bakımından sorumluluğu gündeme gelecektir. ( TCK 

m. 244/2 de düzenlenen bilişim sistemindeki verileri yok etme veya bozma suçu )  

C. KUSUR 

Kusurluluk bahsinde ,kişinin kusur yeteneğinin ,haksızlık bilincinin varlığı aranır. Hukuka uygunluk 

nedenlerinin varlığında hataya düşülmesi( örneğin ilgilinin rızasının olduğunu düşünerek haksızlığı 

gerçekleştiren kişinin haksızlık bilinci ortadan kalkmaktadır), kusurluluğu etkileyen bir husustur ,kişinin 

kusurunu kaldırır. 
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D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. TEŞEBBÜS: Bu suça teşebbüs mümkündür.  

Girme suçu sırf hareket, kalma suçu mütemadi suçtur.  

2. İŞTİRAK:  

3. İÇTİMA: Seçimlik hareket olduğu için iki hareketin de gerçekleşmesi mümkündür. Bu halde gerçek 

olmayan içtima hükümleri uygulanır. Tüketen-tüketilen ilişkisi vardır. Yalnızca tek suçtan sorumlu olunur. 

Bu suç, bir geçit suçudur, bir kişi yalnızca bir bilişim sistemine girmiş olmak için girmez, beraberinde bir 

takım yararlar sağlama amacı güderek farklı fiiller de işler. Örneğin haberleşmenin gizliliğinin ihlali, 

hırsızlık , dolandırıcılık gibi suçlar işlenebilir. 

Geçit suçları ,zımni asli-tali norm ilişkisi içerir. Amaç suçun işlenmesi için geçit suçun işlenmesi bir 

zorunluluk olmalıdır., bu ilişkinin bulunmadığı durumlarda geçit suçtan bahsedilemez. 

Bu suçun, başka bir suçun işlenmesi amacıyla gerçekleştirilmesi içtima oluşturur. Eğer bilişim sistemine 

girme suçu başka suçun işlenmesi için zorunlu bir unsur ise asli-tali norm ilişkisi söz konusu olur. Mesela 

bilişim sistemini engelleme suçu için bu suçun işlenmesi zorunlu olup, yalnızca engelleme suçundan 

sorumluluk doğar.  

 Dolandırıcılık veya hırsızlık suçunun işlenmesi için de bilişim sistemine girilmişse tüketen-tüketilen ilişkisi 

söz konusu olup gerçek olmayan içtima hükümleri uygulanır. Hırsızlık suçu , bir bilişim sisteminin 

kullanılması suretiyle işleniyorsa, yalnızca hırsızlık halinin nitelikli hali söz konusu olacaktır. 

BİLİŞİM SİSTEMİNİ İZLEME SUÇU 

Tanım:  Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerinin, 

sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izlenmesidir. 

Korunan Hukuki Değer: "Veri iletişiminin gizliliği"dir. 

 

A. TEMEL UNSURLAR 

1. MADDİ UNSURLAR 

a) Fail: Herkes olabilir. 

b) Mağdur: Sistemi izlenilen kişidir. 

c) Konu: "Bir bilişim sistemi veya bilişim sistemi arasında gerçekleşen veri nakilleri"dir. 

d) Fiil: "Sisteme girilmeksizin teknik araçlarla sistemin veya veri nakillerinin izlenmesi"dir. 
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2. MANEVİ UNSUR 

     Kast. 

3. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

     CMK Madde 135: Bir  suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin 

kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması 

durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla 

şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve 

sinyal bilgileri değerlendirilebilir.  

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. TEŞEBBÜS: Teşebbüs mümkündür. Teknik araçların temini hazırlık hareketidir. İzlemeye matuf 

hareketler ise icra hareketleridir. Veri nakillerini izlemeye teşebbüsten bahsedilmesi için ,yalnızca bu 

araçların yapılması , getirilmesi yeterli olmadığından , izleme fiiline ilişkin icranın da başlaması ,ancak 

başarılı olamaması gerekir. 

SİSTEMİ ENGELLEME ,BOZMA ,VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU 

FİİL UNSURU : Suçun oluşabilmesi için bir bilişim sisteminin işleyişini engellemeye veya bozmaya elverişli 

hareketlerin yapılması gerekir. Sistemin işleyişinin engellenmesi veya bozulması bu suçun netice 

unsurunu oluşturur. Suç neticeli bir suç olup ,neticeyi meydana getirmeye elverişli her hareketle 

işlenebilir, serbest hareketli suçtur. 

Engelleme bir bilişim sisteminin uygun şekilde müdahalelerle veri işleme faaliyeti yapmasının 

önlenmesidir. Böylece sistem müdahalelerle kendisinden beklenen fonksiyonu tamamen veya kısmen 

yerine getiremeyecek hale gelmektedir. 

Bilişim sisteminin engellenmesi veya bozulması ,yazılım unsuruna yönelik müdahale sonucu donanımın 

bir işe yaramaması halinde de gerçekleşebilir. 

Sistemin işleyişinin engellenmesi bakımından ; sistemi bozmaksızın yalnızca işleyişinin bir süreliğine 

engellenmesi kast edilmektedir. Bozma fiilinde ise , sistemin işlevini sürdüremeyecek hale sokulması kast 

edilmektedir. 

Bir bilgisayarın  fiziksel olarak kırılması durumunda, hem eşyanın gördüğü zarar bakımından mala zarar 

verme suçu hem de içerdiği bilişim sisteminin işlevini sürdüremeyecek olması bakımından    sistemi 

bozma suçu gerçekleşmiş olabilir. 

FAİL VE MAĞDUR  

Suç herkes tarafından işlenebilir. Mağdur ise , bilişim sisteminin sahibi olan ve sistemin bozulması ile 

hakkı ihlal edilen kişidir. 

MANEVİ UNSUR 
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Suçun manevi unsuru kasttır( doğrudan veya olası kast ) Failin kastının ,suçun maddi unsurlarını 

kapsaması gerekir. 

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  

Kanun hükmünün yerine getirilmesi, yetkili merciin emrini ifa , ilgilinin rızası ,meşru savunma hukuka 

uygunluk nedeni olabilir. 

Bir bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilen saldırının sistemin işleyişinin engellenmeden ya da 

bozulmadan defedilmesi mümkün değilse meşru savunma koşullarının oluştuğu söylenebilecektir. 

SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

TCK m.244/f.3’te “Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait 

bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

TEŞEBBÜS 

Kişi bilişim sisteminin işleyişini bozmaya veya engellemeye elverişli hareketlerle başlamış ancak elinde 

olmayan sebeplerle suçu tamamlayamamışsa bu suça teşebbüsten bahsedilecektir. 

İŞTİRAK 

Bu suçlara iştirak azmettirme veya yardım etme şeklinde olabilir. 

İÇTİMA  

Seçimlik hareketli bir suç olduğundan engellenme veya bozulma neticelerinden birinin gerçekleşmesi 

halinde suç tamamlanmış olacaktır. Öncesinde engellenme sonrasında bozulma gerçekleşmişse ,yalnızca 

ilk fiilin işlenmesiyle suç oluşacağından artık ikinci fiilden cezalandırmaya gidilmeyecektir. 

Failin tek bir fiiliyle sistemi engellemesi ve verileri bozması halinde daha ağır cezayı gerektiren bu verileri 

bozma suçundan da sorumluluğu doğacaktır. Aynı şekilde sistemi engelleme veya bozma suçunun , TCK 

m.243 ‘te düzenlenen bilişim sistemine girme veya bozma bozma suçu ile içtimaı mümkündür. 

Eğer ki her bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi ya da bozulması suçunun işlenmesi için sisteme 

girilmesi bir zorunluluksa, sisteme girme suçu geçit suçu olduğu için ,yalnızca bilişim sisteminin 

engellenmesi veya bozulması suçundan cezalandırma yapılacaktır. 
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BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERİN BOZULMASI ,YOK EDİLMESİ,DEĞİŞTİRİLMESİ ERİŞİLMEZ KILINMASI 

,SİSTEME VERİ YERLEŞTİRLMESİ VEYA MEVCUT VERİLERİN BAŞKA YERE GÖNDERİLMESİ SUÇU 

SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

MADDİ UNSURLAR 

SUÇUN KONUSU 

Suçun konusu bilişim sistemindeki verilerdir 

FİİL 

Hareket unsuru bakımından i bir bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme ,değiştirme veya erişilmez 

kılma ,sisteme veri yerleştirme , var olan verileri başka yere gönderme şeklindedir. Netice bu fiillerin  

işlenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. 

FAİL 

Herkes tarafından işlenebilir. 

MANEVİ UNSUR 

Manevi unsuru kasttır(doğrudan kast veya olası kast) Failin kastının , bilişim sistemindeki verileri bozmak 

,yok etmek ,değiştirmek  ya da erişilmez kılmak yönünde olması gerekmektedir. 

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

Bir üstteki suç için yapılan açıklamalar burada geçerlidir. 

KUSURLULUK 

Bir üstteki suç için yapılan açıklamalar burada geçerlidir. 

TEŞEBBÜS 

Bu suça teşebbüs mümkündür. 

İŞTİRAK 

Bu suç tipine iştirak mümkündür. 

İÇTİMA 

Seçimlik hareketlerden yalnızca birinin gerçekleştirilmesi ile suç tamamlanmış olacaktır. Bilişim suçları 

kimi zaman ceza kanununda düzenlenen bir başka suç tipini gerçekleştirmek amacıyla işlenmektedir. 

Hırsızlık ,dolandırıcılık vb. birçok amaçla bilişim suçları işlenebilmektedir. Ancak bu fiiller bir başka suçu 

oluşturmayıp , sadece haksız çıkar sağlama yönündeyse , daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli hal 

olarak  düzenlenmektedir. 
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BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA SUÇU 

MADDİ UNSURLAR  

Suçun konusu TCK m.244’te düzenlenen konular ve sağlanan haksız çıkardır. Haksız çıkar sağlamak 

amacıyla  bir bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulması suçunda suçun konusu bilişim 

sistemi ; aynı maksatla bir bilişim sistemindeki verilerin bozulması, yok edilmesi ,değiştirilmesi veya 

erişilmez kılınması  suçunda ise suçun konusu bilişim sistemindeki veriler olacaktır. Diğer yandan 

sağlanması amaçlanan çıkar ekonomik nitelikte bir çıkar gibi –konu unsurunu oluşturacaktır. 

NETİCE 

Netice bakımından haksız çıkar sağlanması neticeyi oluşturmaktadır. Seçimlik hareketlerin haksız çıkar 

sağlamak maksadıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

FAİL VE MAĞDUR 

Herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Mağdur ise bilişim sistemi üzerinde hak sahibi olan ,kendisinden 

haksız çıkar sağlanan kişidir. 

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 

SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

Suçların bir banka ya da kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi 

üzerinde işlenmesi ve haksız çıkar sağlanması daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haldir. 

KUSURLULUK 

Genel açıklamalar geçerlidir. 

TEŞEBBÜS VE İŞTİRAK 

Teşebbüs bakımından, suç haksız çıkarın sağlanmasıyla tamamlanmış olacağından ,şartları gerçekleştiği 

takdirde bu aşamaya kadarki süreçte suç teşebbüs aşamasında kalabilir. İştirak hususunda genel 

açıklamalar geçerlidir 

İÇTİMA 

İçtima bakımından suç görünüşte içtima kapsamında asli-tali norm ilişkisi içinde incelenir. Bir başka suç 

tipinin oluşması halinde ilgili suç ve bilişim suçları gündeme gelecektir. Eğer elde edilen haksız çıkar 

kanunda ayrı bir suç olarak düzenlenmişse, öncelikle ilgili suç uygulanacaktır. Günümüzde bilişim 

sistemleri aracılığıyla yapılan para transferleri hırsızlık suçu olarak kabul edilmektedir. 



 

 
33 

 

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU 

SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

MADDİ UNSURLAR 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun konusu failde bulunan ve bir başkasına ait olan 

banka veya kredi kartıdır. 

FİİL 

Suçun fiil unsuru, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın failin 

bunu kullanarak ve kullandırtarak kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır.  

Kartın kullanılmasından kasıt ,para çekilmesi ,kartla alışveriş yapılması , karttan işlevsel olarak 

yararlanılmasıdır. Kartın fiziksel ortamda örneğin bankamatikte kullanılmasıyla sanal ortamlarda 

kullanılması arasında fark bulunmamaktadır, yeter ki bu kullanımla yarar sağlama neticesi gerçekleşmiş 

bulunsun. 

Ancak kartın kullanılmasını yalnızca fiziksel kullanım olarak kabul eden görüşe göre ,sanal ortamda kart 

şifre ve bilgileriyle yapılan kullanımları bilişim sistemlerine müdahale bakımından değerlendirmektedir. 

 Kart bankamatiğe takılıp para çekilmeden çıkarıldığı takdirde, yarar sağlanmamış ve fiil unsuru da 

gerçekleşmemiş olacağı için, suç teşebbüs aşamasında incelenecektir. 

Sahibinin rızası olmaksızın herhangi bir şekilde ele geçirilen kartın kullanılması gibi , sahibinin rızası ile 

elde edilen kartın rıza dışı kullanılması da bu suçun fiil unsurunu oluşturur. 

Kartın kullanılmasından sonra sahibinin verdiği icazet ,bu suçun oluşumuna etki etmeyecektir ,suç fiili 

oluşmuş olacaktır. 

NETİCE 

Netice bakımından kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlaması aranmaktadır. Neticeli bir suç olması 

sebebiyle objektif isnadiyet ve nedensellik ayrıca değerlendirilecektir.  Sağlanan ekonomik menfaat ile 

kart sahibinin rızası olmaksızın kartın kullanılması arasında illiyet bağı olmalıdır. 

FAİL VE MAĞDUR 

Fail kartı elinde bulunduran kişidir. Mağdur kart kendisine verilmesi gereken kişi  veya kartın sahibidir, 

kart sahibinden kartın hamilinin anlaşılması gerekir.  Öğretide bazı yazarlar bankayı da mağdur kabul 

edebilmektedir. Hakim görüş ,kartın hamilini mağdur kabul etmektedir. 
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Bir kişinin farklı bankalara ait kartlarının olması durumunda mağdur yukarıdaki görüşlerden birine göre 

tek olurken, mağdurun banka olarak kabul edildiği görüşte ise birden fazla mağdur gündeme gelecektir. 

Bu farklılık zincirleme suç veya aynı nev’iden fikri içtima konusunda ayrıca değerlendirilecektir. 

MANEVİ UNSUR 

Manevi unsur kasttır. Kastın maddi unsurları da kapsaması gerekir. Özellikle fiil unsuru bakımından kastın 

rıza dışı kullanımı da kapsaması gerekir. 

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

Rızanın varlığı halinde suç oluşmayacaktır. Diğer bir takım hukuka uygunluk nedenlerinin varlığında uygun 

değerlendirme yapılacaktır. 

NİTELİKLİ UNSURLAR 

Herhangi bir nitelikli unsur yoktur. 

KUSURLULUK 

Genel açıklamalar geçerlidir. ( Cebir ,tehdit ,zorunluluk hali ,geçici nedenler, yaş küçüklüğü gibi ) 

ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ 

Bu suçun  

 Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin 

 Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya 

evlatlığın 

 Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi halinde , ilgili akraba 

hakkında cezaya hükmolunmaz. 

ETKİN PİŞMANLIK 

Suç tamamlanıp kovuşturması başlamadan önce ,failin ,azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık 

göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin etmesi halinde ceza üçte ikisine kadar 

indirilir. 

TEŞEBBÜS 

Rıza dışı kullanma gerçekleşmiş ancak yarar sağlama neticesi gerçeklememişse teşebbüs gündeme 

gelecektir. 

İŞTİRAK 

İştirak bakımından ,kullanan ve kullandıran bu suçun failleri olacaktır. Kullanmaya ve kullandırmaya 

yardım etme ,azmettirme bakımından iştirak gündeme gelebilir. 
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İÇTİMA 

Banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve mal varlığına karşı bir suç işlenmesinin 

devamında, bunların kullanımıyla haksız ekonomik yarar elde edilmesi halinde  Yargıtay hem o suçtan ( 

hırsızlık ,gasp ,dolandırıcılık vb.) hem de rıza dışı kullanma ve yarar elde etme bakımından sorumluluğu 

kabul etmektedir. 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu özel hüküm olarak kabul edilirse, bu güveni kötüye 

kullanma suçu ile bu suç arasında özel norm- genel norm ilişkisi kurulacak ve genel hüküm olan güveni 

kötüye kullanmadan değil yalnızca özel hükümden sorumluluk doğacaktır. İki suç arasında genel norm- 

özel norm ilişkisi kurulmazsa, farklı neviden fikri içtima kurallarına başvurulacaktır. 

 

SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETMEK, SATMAK, DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK 

SUÇU 

Suçun Temel Unsurları 

Maddi Unsurlar  

Suçun konusunu başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilen sahte banka veya kredi kartları 

oluşturur. Seçimlik hareketli bir suçtur. Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka 

veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın almak veya kabul etmek şeklindeki hareketler bu suçun 

fiil unsurunu oluşturur. 

Fiil 

TCK m.245’in ikinci fıkrasında sahte kartın tedavüle sokulması bakımından, kartın satılması, devredilmesi, 

satın alınması veya kabul edilmesi fiilleri ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Buradaki fiiller seçimlik 

fiillerdir.  

TCK m.245’in  üçüncü fıkrasında  ise, sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya 

kredi kartını kullanarak kendisine veya başkasına yarar sağlama suçu  ayrı bir suç olarak tanzim edilmiştir. 

Bu suçun işlenmesi için, sahte banka veya kredi kartının herhangi bir kimsenin banka hesabıyla ilişkili 

olması gerekmemektedir. 

Bir kişi hem ikinci fıkraya hem de üçüncü fıkraya giren suçları işlemişse içtima bahsinde ayrıca 

değerlendirme yapılacaktır. 

Fail 

Herkes fail olabilir, özgü suç değildir. Faillik bakımından bu suç, çok failli suç özelliği taşır. Seçimlik 

hareketlerden satma-devretme-satın alma –kabul etme karşılıklı kasıt ve faillik söz konusudur. Satma fiili 

beraberinde bir satın almayı da gerektirecektir. Kanunun öngördüğü kişi sayısı dışında suç fiiline ayrıca bir 

katılım olduğu takdirde çok failli suçlara iştirakten söz edilir. 
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Mağdur 

Sahte banka veya kredi kartıyla ilişkilendirilen bilgilerin sahibi kişiler, kartın kullanılmasıyla ekonomik bir 

zarar doğmuş ise mağdur sıfatını haiz olacaklardır. 

Sahte kartın ilişkilendirildiği kişi gerçek kişiyse, suçun mağduru doğrudan bu kişidir. Lakin mağdurun 

doğrudan bir kişi olmayıp toplumu oluşturan herkes olduğu durumlarda zincirleme suç söz konusu 

olabilecektir. 

Manevi Unsur 

Manevi unsur kast olup, kastın suçun maddi unsurlarını da kapsaması gerekir. Kartın kendisine 

devredildiği kişi kartın sahte olduğunu bilmiyorsa, kastı kalkacağı için suç oluşmayacaktır. 

Hukuka Aykırılık Unsuru 

Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 

Kusurluluk 

Cebir, tehdit, zorunluluk hali gibi sebeplerle bu suç işlenmiş olabilir. 

Teşebbüs 

Unsurları gerçekleştiği takdirde bu suça teşebbüs mümkündür. 

İştirak 

Seçimlik hareketlerin karşılıklı olarak işlenmesi halinde müşterek faillik gündeme gelecektir. Örneğin; 

sahte kartı satan ve sahte kartı bilerek ve isteyerek satın alan kişi bu suç bakımından müşterek failler 

olacaktır. 

İçtima 

Seçimlik hareketlerden yalnızca birinin gerçekleştirilmesi suçun oluşması için yeterli olacaktır. Seçimlik 

hareketlerden her ikisinin de işlenmesi halinde, fail sonraki fiilden ayrıca cezalandırılmayacaktır. ( aynı 

kartlar bakımından ). Farklı banka kartları için görünüşte içtima hükümleri uygulanamaz. Seçimlik 

hareketlerin gerçekleştirildiği banka kartları farklı kartlarsa, birinin satılması, diğerinin devredilmesi 

başka birinin hediye edilmesi durumunda sonraki fiilleri cezalandırılmayan sonraki fiil olarak 

değerlendirmeyeceğiz. 

Diğer taraftan fail sahte kartlardan ikisini satmış, üçünü devretmiş, başka bir kredi kartından da kendine 

yarar sağlamışsa, bu durumda da görünüşte içtima hükümleri uygulanmaz. 

Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, satın alma 

,devretme veya kabul etme fiilleri sonucunda haksız yarar sağlandığı takdirde, bu suçun üçüncü fıkradaki 

suçla içtimaı gündeme gelecektir. 
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(3) sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartının kullanmak suretiyle 

kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha  ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 

takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. 

BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA HAKSIZ YARAR SAĞLAMA SUÇU 

Suçun Temel Unsurları 

Maddi Unsurlar 

Suçun Konusu 

Suçun konusu sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan, kullanılan banka veya kredi kartı ile bu 

kullanımdan sağlanan yarardır. 

Fiil 

Fiil unsuru sahte kartın kullanılmasıdır. 

Netice 

Bir yarar sağlama neticesi gerçekleşmelidir. Eğer sahte kartın kullanılmasıyla yarar sağlama neticesi 

gerçekleşmezse, bu suç oluşmaz. 

Manevi Unsur 

Manevi unsur kasttır. Kast suçun konusunu kapsamalıdır. 

Hukuka Aykırılık Unsuru 

Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 

Kusurluluk 

Cebir, tehdit, zorunluluk hali gibi sebeplerle bu suç işlenmiş olabilir. 

Teşebbüs 

Amaçlanan yararın sağlanamamış olması halinde, suçun teşebbüs aşamasında kalması  mümkündür. 

İştirak 

Farklı iştirak statüleri gündeme gelebilecektir. 

İçtima 

Aynı kişini  hem sahte kart üretmesi hem de sonrasında bu kartı kullanarak yarar sağlaması halinde ,fail 

her iki suçtan da sorumlu olacaktır. Yargıtay’da bunun aksine uygulamalar söz konusu olmuştur. 
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TCK 245/3 e göre “ sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartının 

kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha  ağır cezayı gerektiren başka 

bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla 

cezalandırılır.” 

İşte eğer failin fiili yukarıdaki cezadan daha ağır cezayı gerektirmiyorsa TCK 245/3 uygulanacak ,aksi halde 

daha ağır cezayı gerektiren suç hükmü uygulanacaktır. 

Sahte bir kredi kartı kullanarak yarar elde etmek suretiyle dolandırıcılık suçunun işlenmesi, Kanunda 

daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hal olarak düzenlendiğinden TCK 245/3 değil, TCK 158 uygulanacaktır. 

 

YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR 

Yalnızca bilişim suçlarının işlenmesi amacıyla değil, bilişim sistemlerinden yararlanılmak suretiyle 

işlenebilecek diğer suçların işlenmesinde araç olarak kullanılabilecek her türlü araç bakımından aşağıdaki 

hüküm uygulanacaktır. 

Madde 245/A : (1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran 

bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer 

suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, 

nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran 

kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

Korunan hukuki değer, bilişim sistemlerinin güvenilirliğidir. 

Suçun Temel Unsurları 

Maddi Unsurlar 

Suçun Konusu 

Suçun konusu, bilişim suçları ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer 

suçların işlenmesi amacıyla araç olarak kullanılan, cihaz, bilgisayar programı ,şifre veya sair güvenlik kodu 

olabilir. 

Fiil 

Seçimlik hareketli bir suçtur. Oluşturulan yasak cihaz veya programları imal etmek ,ithal etmek, sevk 

etmek, nakletmek, başkalarına vermek veya bulundurmak bu suçun fiil unsurunu oluşturur. 

Fail 

Herkes bu suçun faili olabilir. 
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Mağdur 

Suçun mağduru toplumu oluşturan herkestir. 

Manevi Unsur 

Manevi unsur kast olup ,kastın maddi unsurları da kapsaması gerekir. 

Hukuka Aykırılık Unsuru 

Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni  olursa değerlendirme yapılacaktır. 

Kusurluluk 

Tartışılacak bir husus yoktur. 

Teşebbüs 

Şartları oluştuğu takdirde, bazı hareketler bakımından bu suça teşebbüs mümkün olabilmektedir.. Cihazın 

imalatının tamamlanmaması, nakliyatının gerçekleştirilememesi gibi. 

İştirak 

Çok failli fiiller bakımından müşterek faillik gündeme gelebilir. 

İçtima 

Sahte kart üretilmesi için bir cihaz oluşturulması sonrasında ise bu cihaz kullanılmak suretiyle sahte kartın 

kullanılması durumunda gerçek içtima hükümleri uygulanacaktır. Araç suç-amaç suç ilişkisi bağlamında, 

hazırlık niteliğindeki fiillerin de bir suç teşkil etmesi durumunda hem araç hem amaç suçtan cezai 

sorumluluk gündeme gelecektir. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 

Bilişim suçlarının işlenmesi suretiyle bir tüzel kişi yararına haksız menfaat sağlanması durumunda 

gündeme gelir. Bilişim suçlarını işleyen gerçek kişilerin cezai sorumluluğuna hükmolunacağı gibi, tüzel 

kişiler bakımından faaliyet izninin iptali, müsadere gibi bir takım güvenlik tedbirlerine hükmolunabilir. 

Madde 246- (1) bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel 

kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

 

ZİMMET 

TCK 247 : Zimmet 

 (1) Görevi nedeniyle zilyetliği 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 
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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. 

Korunan Hukuki Değer: İdarenin güvenilirliği ve işleyişidir. 

A. TEMEL UNSURLAR 

1. MADDİ UNSURLAR 

a) Fail: Fail kamu görevlisi olabilir. Bu yüzden özgü suçtur. Kamu görevlisi sayılmayan birinin bu suçun faili 
olabilmesi mümkün değildir. Kamu görevlisi olmayan birisi suçun işlenişine ne kadar fonksiyonel özellik 
taşırsa taşısın yalnızca şerik olarak katılabilir. 

Kamu görevlisi “ kamusal faaliyetin yürütülmesinde atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir 
surette sürekli ,süreli veya geçici olarak katılan kişidir.”  

b) Mağdur:  Toplumu oluşturan herkestir, yani kamudur.  

c) Konu: Görevi sebebiyle kamu görevlisine zilyetliği devredilmiş olan veya koruma ve gözetme 
yükümlülüğü kamu görevlisine ait olan taşınır veya taşınmaz maldır.  Bu malın zilyetliği kamu görevlisine 
devredilmiş  olması veya kamu görevlisinin bu mal üzerinde gözetim yükümlülüğünün bulunması gerekir. 
Koruma ve gözetim yükümlülüğü veya zilyetliğin devri kişiye görevi sebebiyle tanınmış olmalıdır. Yani 
malın zilyetliği ,kamu görevlisine görevi dolayısıyla bırakılmış olmalıdır veya kişinin malı koruma ve 
gözetim yükümlülüğü ,kamu görevinden kaynaklanmalıdır. 

Malın belirli bir ekonomik değerinin olması gerekmektedir. Malın değerinin az olması durumunda da 
zimmet suçu oluşur ancak verilecek cezada indirim yapılabilir. 

d) Fiil: Suç konusu olan malın kamu görevlisi tarafından kendi veya başkasının zimmetine geçirilmesi 

Bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi için tahsis edilen malın, yine başka bir kamu hizmetinde 
kullanılması  ,yani ilgili malın tahsis amacını değiştirmek zimmet suçunu oluşturmayacaktır. Bu durumda 
göreve aykırılıktan dolayı disiplin soruşturması gündeme gelecektir. 

Zimmete geçirme fiilinin işlenmesi yeterli olup, ayrıca ekonomik bir zararın doğması aranmaz. Ancak 
Yargıtay’ın aksi yönde kararları mevcuttur. 

Etkin pişmanlık 

Madde 248 - (1) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya 
uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir. 

(2) Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya 
uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. Etkin pişmanlığın 
hükümden önce gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir. 
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2. MANEVİ UNSUR 

Kasten işlenebilir. 

B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

 Suçun konusunu oluşturan malın değerinin az olması halinde verilecek ceza indirilir. 2013 
itibariyle bu sınır 10.800 TL'dir. 

 Suçun zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde 
verilecek ceza arttırılır.  

 Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde 
verilecek ceza indirilebilir. Bu amacın en baştan itibaren var olması gerekir. Suç işlenmeye 
başlandıktan sonra bu amaç oluşursa etkin pişmanlık hükümleri uygulanır. 

 Son bir nitelikli unsur olarak kullanma zimmetine değinelim. Kullanma zimmetliğinde malı 
zimmetine geçiren en baştan beri iade etme amacındadır. Malın kısa bir süre kullanıp iade 
edildiği durumlarda, zimmet suçuna ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır. 

Kullanma zimmetinde Yargıtay’a göre suçun konusu kullanılıp iade edilen maldır, doktrin suçun 
konusunu kullanılıp iade edilen mal ve bu maldan elde edilen yararlar olarak kabul etmektedir. 

C.KUSURLULUK VE YAPTIRIM İÇİN ARANAN DİĞER ŞARTLAR 

     Kusurluluk kapsamında hukuka aykırı bağlayıcı emrin ifası meselesi gündeme gelebilir. Yetkili bir 
merciden verilip, yerine getirilmesi görevi gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz. Ancak 
konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez.  Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren 
sorumlu olur.  Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde, 
yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur. Sivil memurlar verilen emirleri denetlemekle 
yükümlüdürler. Emrin hukuka aykırı olduğunu görürlerse o emri verene yazılı olarak bildirebilir. 

Etkin Pişmanlık: Etkin pişmanlık cezayı azaltan veya kaldıran bir şahsi sebeptir. Gönüllü vazgeçmeden 
farkı suçun işlendikten sonra pişmanlığın gerçekleşmesidir.  

 Soruşturma başlamadan önce (suç şüphesinin yetkili makamlarca öğrenilmesinden önce)  
zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi 
halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir.  

 Kovuşturma başlamadan önce (iddianamenin yerel mahkemece kabulünden önce)  gönüllü 
olarak, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin 
edilmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. 

 Hüküm verilmeden önce (yerel mahkeme hükmü)  gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen 
iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın üçte 
biri indirilir 

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

2. İŞTİRAK: Özgü suç olduğu için kamu görevlisi olmayan kişiyle olan bir kişinin birlikte işlemesi halinde 
kamu görevlisi olmayan kişi fail olamaz. Azmettiren veya yardım eden olarak değerlendirilir. 
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Zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun 
müşterek faili olarak sorumlu tutulur 

3. İÇTİMA: Suçun nitelikli hali olan hileli hareketlerle işlenmesi halinde, hileli davranışlar ayrı bir suç teşkil 
ediyorsa, örneğin belgede sahtecilik  vb. başka suç oluşturması halinde  gerçek içtima hükümleri 
uygulanır. 

İRTİKAP SUÇU 

 İrtikâp  

MADDE 250. - (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. 

(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. 

 (3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması hâlinde, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

İrtikap suçu kamu görevlilerinin tek taraflı olarak kişilerden menfaat sağlamasıydı. Bu suçun çeşitli 
gerçekleşme biçimleri vardır. Kişi tehdit edilerek menfaat sağlanabilir. Buna icbar suretiyle irtikap denir. 

Bunun haricinde kişi aldatılarak ikna edilmek suretiyle bu suç işlenebilir. Ya da hatasından yararlanılarak 
işlenebilir. Kanuna göre bu suçun 3 farklı işleniş biçimi var. 

Fakat bir görüşe göre  her işleniş biçimine ayrı ceza verilir. Yani suç seçimliktir. 

İkinci görüşe göre ikna ile hatadan yararlanma ve aldatma hareketi , icbar ile irtikap ise bir hareket yani 
suçun iki hareketle işlenmesi söz konusudur.  

Üçüncü ve kürsü görüşüne göre ise bunlar tek suçtur. Seçimlik değildir, ancak bağlıdır. 

Korunan Hukuki Değer 

Kamu idaresinin güvenilirliğine karşı işlenen suçlar grubunda yer aldığından bu grupta bulunan diğer 
suçlarda korunan hukuki değer burada da geçerlidir. Halkın kamu görevlilerine duyması gereken inanç, 
itimattır.  

SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1-MADDİ UNSURLAR  

Konu: Haksız yarar sağlamak, tabi ki burada ekonomik yarar olarak karşımıza çıkıyor. Burada haklı yarar 
varsa, bu durumda görevi kötüye kullanma suçu işlenebileceği söyleniyor. Her rüşvet ve irtikap görevi 
kötüye kullanama suçlarını oluşturur. 
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Fiil: Suçun 3 işleniş şekli vardır. 1. fıkrada bahsedilen irtikap şekli görevin sağladığı nüfuzu kötüye 
kullanmak şeklinde icbar etmektir. Burada mağdur kendini maddi veya manevi zorlanmış hissedecektir. 

Zorlama konusunda genel görüş yağma suçunu oluşturabilecek cebir ve tehdit olmamasıdır. Buradaki 
tehdit belirli değerlere yönelik tehdit olmalıdır. İcbar ise tavsiye boyutunu aşan nitelikte olabilir.  

Zorlayıcı bir hareket yoksa fiil unsuru gerçekleşmez. İcbarda bulunurken görevin nüfuzu kullanılmalıdır. 
Bu nüfuz kötüye kullanılmalıdır. Kamu görevi sıfatını salt kötüye kullanmak yeterli değildir. Mağdur 
üzerinde baskı hissetmelidir. 

TCK m.250/1 icbar karinesinden bahsediyor. İşin meşru seviyede olması durumunda irtikap suçundan 
bahsedilmez.  

Suçun ikinci hareketi ikna suretiyle irtikaptır. Kişiyi aldatıcı davranışlarla kişinin menfaatini sağlamaya ikna 
edilmesidir. Burada aslında nitelikli  dolandırıcılık bulunmalıdır. Burada kişi aldatılarak kamuya karşı 
güveni ihlal ediliyor. 

Örneğin kişiden haksız yere para alınarak bunun iş için gerekli olduğuna inandırılması aldatmak suretiyle 
irtikaptır. 

3. hareket de hatadan yararlanmak suretiyle irtikaptır. Burada ihmali bir davranış mevcuttur. Fail bir 
anlamda mağduru uyarmıyor. Susarak kendi lehine menfaat elde ediyor. 

Fail: Kamu görevlisi veya kamu görevlisinin menfaat sağlamak için görevlendirdiği kişi olabilir.  

Mağdur: Herkes mağdur olabilir. Mağdur kamu değil de kişiler dendiğinde farklı kişilere karşı bu suç 
işlendiğinde bu durumda zincirleme suç oluşmaz.  

Netice: Yarar sağlaması ile suç son bulur. Vaatte bulunma suçun tamamlanması için yeterlidir. Suç sona 
erene kadar suça iştirak mümkündür. Yani vaatte bulunmadan sonra suça iştirak mümkündür.  

2.MANEVİ UNSURLAR 

 Suç kasten işlenebilen bir suçtur. Taksirle işlenmesi mümkün değildir.  

3.HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

 Burada genel hükümlere göre çözüm yapılır.  

SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ  

Maddenin son fıkrasında denildiği gibi irtikap edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik değeri göz 
önünde bulundurularak cezanın yarısının indirilmesi nitelikli hali bulunur.  

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  

Teşebbüs: Mağdur icbar edilmeye çalışılırken cesur çıkmış ve buna karşı koymuş olabilir  

İştirak: Suça her türlü iştirak mümkündür.  

İçtima: Görünüşte içtima mümkündür. Bileşik suç olabilir. Her irtikap aslında görevi kötüye kullanma 
suçudur. Bundan dolayı da görevi kötüye kullanma suçu bu suç içerisinde erir. 
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İrtikap suçu resmi belgede sahtecilik suçunu da oluşturuyorsa bu durumda o suçta gerçek içtima 
uygulanır. Zincirleme suç olması için de fiilin farklı zamanlarda aynı kişiye karşı yapılması gerekir.  1. gün 
icbar ediyor. 2. gün aldatıyor 3. gün hatadan yararlanıyorsa yine zincirleme suç gerçekleşir 

 

DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ SUÇU  

Denetim görevinin ihmali 

MADDE 251. - (1) Zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü 
kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. 

(2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine imkân sağlayan kamu 
görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu suçun işlenebilmesi için zimmet ve irtikap suçunun gerçekleşiyor olması gerekir. 1. ve 2. fıkralardaki 
hareketler seçimlik hareketlidir.  

RÜŞVET SUÇU 

Rüşvet  

Madde 252- (Değişik: 2/7/2012-6352/87 md.)  

(1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir 
kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, 
kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada 
belirtilen ceza ile cezalandırılır. 

(3) Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) 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. 

Rüşvet suçu, bir tarafta “rüşvet veren” gerçek kişi ile diğer tarafta “rüşvet alan” kamu görevlisinin 
(memur, bilirkişi vs.) bulunduğu her zaman birden fazla failin olduğu kamu idaresinin güvenirliğine karşı 
işlenen çok failli bir karşılaşma suçudur. Yani, hem rüşvet veren hem de rüşvet alan rüşvet suçu 
işlemektedir. 



 

 
45 

 Rüşvet suçu; irtikap suçu , zimmet suçu  ve görevi kötüye kullanma suçu  ile karıştırılmamalıdır.  

• Görevi kötüye kullanma suçu, kamu görevlisinin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmesiyle 
oluşan genel bir suçtur.  

• Zimmet suçu, kamu görevlisi olan şahsın görevi nedeniyle zilyetliği kendisine verilmiş olan veya 
gözetimiyle sorumlu olduğu mallar üzerinde  görev çerçevesine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunmasıyla 
oluşan bir suçtur. 

 • İrtikap suçu ise, rüşvet suçundan farklı olarak kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak belli yoğunlukta 
baskı veya hileli davranışlar sergilemesi ile meydana gelen bir suç tipidir. 

 Rüşvet Suçu ve Rüşvet Antlaşması 

Rüşvet alan ile rüşvet veren arasında rüşvet konusunda anlaşmaya varılmış olması halinde, rüşvet 
verilemese bile, taraflar sanki suç tamamlanmış gibi rüşvet suçu nedeniyle cezalandırılır. 

Rüşvet suçu, iki taraflı bir suç olduğundan suçun tamamlanması için her iki tarafın rüşvet alma ve verme 
konusunda anlaşması gerekir. İki taraflı olan bu suç anlaşmasına ceza hukukunda “rüşvet anlaşması” 
denilmektedir. Rüşvet anlaşması tarafların özgür iradeleriyle yapılmalıdır. Yani, rüşvet vermeyi vadeden 
kişi ile rüşvet karşılığında bir işi yapmayı veya yapmamayı vadeden kamu görevlisi arasında kendi özgür 
iradeleriyle bir anlaşma yapılması gerekir.  

Rüşvet anlaşması, rüşvet alan ile rüşvet veren arasında aynı amacın gerçekleşmesine hizmet eden bir suç 
anlaşmasıdır. Taraflar rüşvet anlaşmasını fiilen uygulayamamış olsa bile, her iki tarafın vaatte bulunması 
suçun oluşması için yeterlidir. 

Rüşvet teklifi veya önerisinin hangi taraftan geldiğinin hiçbir önemi yoktur, önemli olan tarafların aynı 
amacı gerçekleştirmek için anlaşması; bir tarafın yaptığı teklif veya önerinin diğer tarafça kabul 
edilmesidir.  

Rüşvet anlaşması yapıldıktan sonra, henüz yarar sağlanmadan veya rüşvet konusu iş yapılmadan 
vazgeçme gerçekleşse bile; failler hakkında gönüllü  vazgeçme hükümleri  uygulanamaz. Çünkü, rüşvet 
anlaşması ile rüşvet suçu tamamlanmış olur. Tamamlanan bir suçtan gönüllü vazgeçme mümkün değildir.  

Ancak, suç tamamlandıktan sonra vazgeçme nedeniyle “etkin pişmanlık” hükümleri uygulanabilir.  

Rüşvet Suçunda Haksız Yarar Nedir? 

 Rüşvet suçunu düzenleyen TCK md. 252 “kişilere haksız menfaat sağlanması” veya sağlanmasının 
vadedilmesi fiillerini suçun en önemli maddi unsuru olarak kabul etmiştir 

Haksız menfaatin hukuki olmayan bir işin yapılması veya yapılmaması için temin edilmesi gerekir. 

Haklı bir işin gördürülmesi amacıyla kamu görevlisine menfaat temin edilmesi halinde rüşvet suçu 
meydana gelmez. Bu halde, kamu görevlisi açısından görevi kötüye kullanma suçu meydana gelir.  

Kişilere haksız menfaat sağlanmasının çeşitli görünüm biçimleri vardır. Menfaat parasal bir değer 
olabileceği gibi ev, araba vb. gibi başka bir malvarlığı değeri de olabilir. Menfaatin mutlaka doğrudan 
maddi bir değer olması şart değildir, önemli olan dolaylı da olsa faile, yakınlarına veya işaret ettiği diğer 
kişilere  herhangi bir yarar sağlanmış olmasıdır. 
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Örneğin, bir polis memurunun yakınının işe alınması karşılığında, bir suçun delillerini ortadan kaldırması, 
hem suç delillerinin ortadan kaldırılması suçunu hem de rüşvet alma suçunu meydana getirir. 

 Rüşvet Alma Suçu ve Cezası 

Rüşvet alma suçu, ancak kamu görevlisi olan bir kişi tarafından işlenebilir. Rüşvet suçu özgü bir suçtur. 
Kamu görevlileri bu suçun faili olabilir. 

Örneğin ; Milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, gibi seçilenler; avukat, hakim, savcı, 
bilirkişi, tanık gibi yargı görevi yapanlar; kaymakam, vali, öğretmen, emniyet müdürü, polis gibi atanan 
memurlar kamu görevlisi olarak kabul edilir. 

Ayrıca, kooperatifler, halka açık anonim şirketler, kamu yararına çalışan dernekler ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları adına hareket ederek hukuki ilişki tesis edenler veya hukuki ilişkinin 
devamı süresince haksız bir yarar sağlamaya çalışanlar da rüşvet alma suçunun faili olabilirler. 

Kişinin rüşvet anlaşmasını yaptığı sırada veya rüşveti aldığı sırada kamu görevlisi olması suçun vücut 
bulması için yeterlidir. 

Örneğin; kamu görevlisi olan bir memurun görevi sırasında rüşvet aldıktan sonra kendi isteğiyle 
görevinden ayrılması veya işine son verilmesi önemli değildir. Görevi sırasında rüşvet alma suçu işleyen 
memur görevi sona erse bile hakkında rüşvet alma suçu nedeniyle ceza soruşturması veya kovuşturması 
yapılabilir. 

Kamu görevlisinin rüşvet alma suçunu işleyebilmesi için görev alanına giren bir işi yapmayı veya 
yapmamayı vadetmesi gerekir. Rüşvet anlaşmasının konusu olan iş, kamu görevlisinin görev alanına giren 
bir iş değilse, rüşvet alma suçu oluşmaz. 

Örneğin, belediyede görevli bir memurun trafik polisinin görev alanına giren bir işi halletmek üzere, bir 
kimseden para alması rüşvet alma suçunu meydana getirmez. 

Koşulları varsa, görevi kötüye kullanma suçu, güveni kötüye kullanma suçu veya dolandırıcılık suçu 
oluşabilir. 

Rüşvet alma suçunun cezası; 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıdır. 

Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi nedeniyle 
rüşvet anlaşmasının yapılamaması halinde kamu görevlisine TCK md. 252/4 gereği verilecek ceza yarı 
oranında indirilir. 

Bu halde, kamu görevlisine verilecek ceza 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır. Rüşvet alan veya talebinde 
bulunan ya da bu konuda anlaşmaya varan kişinin; yargı görevi yapan (avukat, hakim, savcı), hakem, 
bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması halinde, verilecek ceza 1/3’ten 1/2’sine kadar artırılır. 

 Rüşvet Verme Suçu ve Cezası  

Rüşvet verme suçu, herhangi bir kimse tarafından işlenebilir. Rüşvet alan kişinin kamu görevlisi olması 
şart olmasına rağmen, rüşvet veren kişi bir kamu görevlisi olabileceği gibi herhangi bir vatandaş da 
olabilir.  
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Rüşvet verme fiili, bizzat doğrudan fail tarafından işlenebileceği gibi aracılar vasıtasıyla da işlenebilir. 
Rüşvet verme suçu açısından önem arz eden nokta, haksız yararın sağlanması veya sağlanacağının 
vadedilmesidir.  

Haksız yarar, dolaylı bir biçimde üçüncü kişiler aracılığıyla sağlanmış veya vadedilmiş olsa dahi rüşvet 
verme suçu işlenmiş olur. 

Kişinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu 
görevlisi tarafından kabul edilmemesi halinde, rüşvet anlaşması tamamlanmadığından rüşvet teklifinde 
bulunan kişiye verilecek ceza yarı oranında indirilir. 

Rüşvet Suçunda Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi  

Etkin pişmanlık, kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesiyle sonradan pişman olması ve suç teşkil eden 
fiilin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi halinde başvurulan bir ceza indirimi nedenidir.  

Rüşveti alan veya almak için anlaşan kamu görevlisi, soruşturma makamları rüşvet suçu işlendiğini 
öğrenmeden önce, rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara teslim eder ve durumu haber 
verirse etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak hakkında ceza verilmez. 

 Aynı şekilde rüşvet veren veya vermek için anlaşan kişi de durumu soruşturmaya yetkili makamlar 
öğrenmeden önce haber verirse etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak hakkında ceza verilmez. Rüşvet 
alan ve veren dışında, rüşvet suçuna katılan diğer kişilerin (örneğin, rüşvete aracı olan kişiler) ekin 
pişmanlık duyarak durumdan soruşturma makamlarını haberdar etmesi halinde, rüşvet suçu nedeniyle 
haklarında cezaya hükmedilmez.  

Soruşturma makamları suçu öğrendikten sonra ve yabancı kamu görevlilerine rüşvet veren kişi hakkında 
etkin pişmanlık sebebiyle ceza indirimi hükümleri uygulanamaz.   

Rüşvet Suçuna Aracılık Etme Suçu ve Cezası  

Rüşvet veren ile rüşvet alan arasında, rüşvet suçunun gerçekleşmesi için aracılık eden kişi de müşterek 
fail olarak cezalandırılır. TCK md. 252/5 gereği rüşvet suçuna aracılık etme fiili şu şekillerde meydana 
gelebilir:  

• Rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilmesi, 

• Rüşvet anlaşmasının sağlanmasına aracılık edilmesi,  

• Rüşvetin temini hususlarında aracılık edilmesi.  

Rüşvet suçuna aracılık eden kişinin kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığının önemi yoktur. Aracılık 
eden kişi, aynen rüşvet alma veya verme suçunu işleyen kişi gibi cezalandırılır.  

Rüşvet Suçuna Teşebbüs ve Cezası 

Rüşvet suçuna teşebbüs, TCK md.35’te genel teşebbüs hükmünden ayrılarak düzenlenmiştir. Kanun 
tarafından rüşvet suçuna özgü özel bir teşebbüs hali öngörülmüştür. Bu nedenle, rüşvet suçuna teşebbüs 
halinde, teşebbüse ilişkin TCK md. 35’te düzenlenen genel hükümler uygulanmaz. TCK’nin 252/4 
maddesine göre rüşvet suçuna teşebbüs şu seçimlik hareketlerle işlenebilir: 

• Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi,  
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• Kişinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu 
görevlisi tarafından kabul edilmemesi.  

Taraflar arasında bir rüşvet anlaşması yoksa, rüşvet suçu tamamlanmayacağından fail hakkında rüşvet 
suçuna teşebbüs hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının mutlaka tartışılması gerekir. 

 Örneğin, bir vatandaşa bir devlet memuruna rüşvet teklifinde bulunmuş, diğer taraf kabul etmemiş ise 
veya teklifi düşünmek için süre istemiş, ancak teklifi henüz kabul etmeden yakalanmışsa; söz konusu 
fiiller rüşvet suçuna teşebbüs olarak değerlendirilir.  

Rüşvet talep eden kamu görevlisini yakalatmak için bir kişinin bir operasyon kapsamında rüşvet veren 
rolü yapması halinde ortada özgür iradeyle gerçekleşen bir rüşvet anlaşması olmadığı için fail rüşvet 
suçuyla değil, rüşvet suçuna teşebbüs hükümleriyle cezalandırılır. Yani, suç tamamlanmamış teşebbüs 
aşamasında kalmış olur.  

Menfaat Sağlanan Üçüncü Kişi veya Tüzel Kişilerin Yetkilisinin Rüşvet Suçu ve Cezası  

Tüzel kişilerin veya üçüncü kişilerin, işlenen rüşvet suçu nedeniyle dolaylı menfaat sağlaması halinde 
rüşvet ilişkisine girdikleri kabul edilir. Dernek, vakıf, şirket, kooperatif vb. gibi kuruluşlar tüzel kişiler 
olarak adlandırılmaktadır. Tüzel kişilerde menfaati kabul eden yetkili kim ise rüşvet suçu nedeniyle o kişi 
cezalandırılır.  

 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. 

Dolaylı menfaat sağlayan üçüncü kişi veya tüzel kişinin yetkilisi rüşvet suçu nedeniyle 4 yıldan 12 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 

Görevi kötüye kullanma  

MADDE 257. - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı 
hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere 
haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya 
gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız 
bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir  yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

SUÇUN TEMEL UNSURLARI  

1-Maddi Unsurlar  

Konu: Görevin kapsamına giren bir iş ve grevin gerekleri  

Fiil: Suçun İcrai ve ihmali olarak iki işlenişi bulunur. Bazı hallerde icrai davranışla ihmali davranış iç içedir. 
Burada bakılması gereken şey baskın olan durum nedir? Görevin gereğini yapmama mı ihmali davranış 
mı?  

Fail: Kamu görevlisine özgü suçtur.  
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 Mağdur: Esasen kamudur. Belirli kişiler haksız menfaat noktasında mağdur olabilir. 

2-Manevi Unsur 

 Kasttır. Taksir yeterli değildir.  

3-Hukuka Aykırılık Unsuru  

Hukuka aykırılığı kaldıracak özel bir neden bu suç için geçerli değildir.  

KUSUR 

Genel hükümlere bakılır. Ayrıca da objektif cezalandırılabilme şartları vardır.  

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  

Teşebbüs: Söz konusu olabilir.  

İştirak :Mümkündür.  

İçtima: Görevin gereklerine aykırılık başka bir suç oluşturuyorsa cezasına bakılmaksızın görevi kötüye 
kullanma suçu denmez. Ancak başka suç oluşturmuyorsa bu suça bakılır. 

 

CEZA GENEL HÜKÜMLERDEN BAZI KAVRAMLAR  

ZORUNLULUK 

ZORUNLULUKTA TEHLİKEYE İLİŞKİN ŞARTLAR 

Birinci olarak ; ortada ağır bir tehlike olacak ,herhangi bir tehlike değil senin yararının üzerinde bir tehlike 

olması gerekiyor. Zorunluluk halinde tehdit kural olarak insan dışı  doğa olaylarından kaynaklanabilir, bir 

hayvanın saldırısından gelebilir. Meşru müdafaada  ise tehdit insandan gelir. 

Trafikte gidiyorsunuz otobüsü kullanıyorsunuz karşıdan bir otobüs yalpalaya yalpalaya geliyor ve o 

otobüs boş senin otobüsünde bir dünya insan var. Baktınız ki o otobüsteki şoför uyumuş veya baygınlık 

geçirmiş. Adam senin üstüne geliyor kaza yapacaksınız sen adama çarpmamak için, oradaki bir manav 

tezgahına çarparsan zorunluluk halinden istifade eder misin. Kesinlikle edersin. Buradaki örneğimizde 

zorunluluk hali bir insan hareketinden kaynaklanıyor.(kuralın istisnası) 

Tehlikenin fiili hal almasından ne anlıyoruz eğer o an koruma hareketini  yapmazsam  ya hiç kendimi 

koruyamayacağım ya da kendimi korumama çok güç olacak. eğer burada böyle bir tehlike varsa 

zorunluluk hali için ağır tehlikenin gerçekleştiği kabul edilir. 

Peki neden tehdidin ağır olması şeklinde bir tanımlama yapılmış? Yasa koyucu diyor ki basit tehlikelerde 

zorunluluk halinden istifade edemezsin diyor neden meşru savunmada aramadığı koşulu zorunlulukta 

aramış? 
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Çünkü meşru savunmada saldırıyı sana saldırana yöneltirsin zorunluluk halinde ise saldırı alakasız birine 

yöneltilir bundan ötürü ancak ağır tehlike halinde bundan faydalanabiliriz 

İkinci olarak tehlike bir hakka yönelmiş olmalı. yasa koyucu herhangi bir hak tanımlaması yapmadığı için 

tüm haklar bundan istifade edebilir. 

Üçüncü olarak yasa koyucu der ki bir kimse zorunluluk halinden istifade etmek istiyorsa bu tehlikeye 

kendisi bilerek sebebiyet vermemeli 

Mesela gittim arı kovanına çomağı soktum arı beni kovaladı ben de beni ısırmasın diye üçüncü bir kişinin 

malına zarar verirsem zorunluluk halinden istifade edemem çünkü kendim kaşındım ve tehlikeye ben 

sebebiyet verdim hem de isteyerek 

Dördüncü olarak tehlikeye karşı koyma yükümlülüğünün bulunmaması gerekiyor. Bu ne anlama 

gelmektedir. mesela kolluk görevlisi  ya da itfaiyeci tehlikeden kaçmak için bir başkasının yararına zarar 

veremez. zaten bu insanların varlık sebebi insanları tehlikelerden korumak. 

Şimdi de korunmaya ilişkin şartlara değinelim. 

O kişinin başka türlü korunma imkanı olmamalı. Eğer tehlikeden korunmak için başka bir imkanım varsa  

onu kullanmalıyım  

ÖRNEK : Acil ilaca ihtiyacım var bir ağır hastam için. Gittim bir eczanenin camını  kırdım  ve bir ilaç aldım 

zorunluluk halinden istifade edemem çünkü nöbetçi eczane var gidip oradan almalıydım 

Zorunluluk halinden istifade edebilmemiz için bir değerler tartımı yaparız. Senin zarara uğrayacak 

değerinin zarar verdiğin değerden üstün olması gerekiyor veya en azından eşit olması gerekir. 

Son olarak korunma hareketinin hukuk düzeniyle bağdaşık olması gerekir. Sen bir hakkı korumak için 

hukuk düzeniyle bağdaşmayan bir fiili icra edemezsin 

Zorunluluk halinde de tıpkı meşru müdafaada olduğu gibi kendinizin ya da bir başkasının  yararını 

korumak için üçüncü bir kişinin yararına zarar verebilirsiniz. Yani üçüncü kişinin lehine zorunluluk 

halinden istifade edebilirsiniz. 

Öğretide kabul edilen görüşte üçüncü kişi lehine yapılan zorunluluk halinde ,üçüncü kişinin rızası 

aranmaz. Hatta üçüncü kişi bunu istemese dahi siz o yola başvurabilirsiniz 

Örneğin; Anne doğum yaparsa ölecek  ama anne çocuğu doğurmak istiyor böyle bir durumda hastanın 

rızası olmadan hastaya müdahale edemezsin ancak böyle bir durumda eğer doktor annenin rızasının 

dışında gebeliği sonlandırırsa burada doktorun işlediği fiil suç mudur suçtur ancak burada üçüncü bir 

kişinin hayatını kurtarmak adına hareket ettiğinden zorunluluk halinden istifade eder. 

Zorunluluk halinde işlenen fiil suç özelliğini korur ve dolayısıyla tazminata konu edilebilir. Ancak 

hatırlayacağımız üzere meşru müdafaada tazminat ödenmiyordu. 
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TCK m.30/3 eza sorumluluğunu kaldıran ya da azaltan koşulların gerçekleştiği konusunda kaçınılmaz bir 

hataya düşen kişi ,bu hatasından yararlanır. Bunun manası şudur ki eğer hata kaçınılabilir bir hataysa bu 

madde faile tatbik edilemez. Bu durumu iki alt başlıkta  inceleyeceğiz. 

Hukuka uygunluk nedenlerinde yanılma ve kusurluluğu etkileyen nedenlerde yanılma. 

Bir kişiyi hukuka uygunluk nedenlerinde yanılmadan dolayı düştüğü hatadan yararlandırmam için, 

öncelikle böyle bir hukuka uygunluk nedeninin olması lazım. 

ÖRNEK : Adamın teki 24 yaşındaki bir kızı terbiye etmek için onu dövüyor. Medeni Kanunda çocuk 18 

yaşın altındakilerdir. Diyelim ki bu kız babasının evinde de oturmasın ayrı bir evde oturuyor olsun. Adam 

kızı devamlı terbiye etmek adına dövüyor ve zannediyor ki o kızı telif terbiye etme hakkı var. Peki bizim 

kanunumuz 24 yaşındaki bir çocuğu terbiye etme hakkı veriyor mu. Hayır, dolayısıyla bu adam somut 

olayda hukuka uygunluk sebeplerinin gerçekleşmesi hususunda hataya düşmüş müdür? Hayır ,çünkü 

ortada böyle bir hukuka uygunluk nedeni yok. O yüzden 30/3’e gidemem. Peki bu adamın hiçbir şeyden 

istifade etme hakkı yok mu .Eğer TCK m.30/4 e gidersek bu adam somut olayda fiilinin haksızlık 

oluşturduğu  konusunda  yanıldığı için bundan faydalanır. 

ÖRNEK : Biri bana saldırıyor ve ben de kendimi savunmak için o kişiye saldırıyorum. Ama ben kanunda 

meşru savunma diye bir şey olduğunu bilmiyorum. 

Bir kişinin hukuka uygunluk sebeplerinden istifade edebilmesi için olayda hukuka uygunluk sebebinin var 

olması gerekir ve failin hukuka uygunluk bilincinde hareket etmesi gerekir 

Şimdi 30/3 te düşülen hata kaçınılabilirse ne olacak? Bununla ilgili iki görüş var. Birinci görüşe göre yasa 

koyucu 30/1 i buraya yansıtmamış yani bu adam gereken dikkat ve özeni gösterseydi hataya düşmeyecek 

idiyse taksirli sorumluluk hali saklıdır diye bir cümle kullanmamış, onun için ilk görüş diyor ki hata 

kaçınılmazsa adama ceza vermem, ama hata kaçınılabilirse yani adam gereken dikkat ve özeni 

gösterseydi bu hataya düşmeyecek idiyse; adamı kasten işlediği fiilden sorumlu tutarım der.  

İkinci görüş ;Yasa koyucu her ne kadar kaçınılmaz kaçınılır kelimelerini kullanmışsa da, sizin dikkat ve 

özen yükümlülüğüne aykırı hareket eden birini kasten hareketten cezalandırmanız doğru değil der. 

Burada şunu yapmak lazımdır ; eğer hata kaçınılmazsa adama ceza verme ,eğer hata kaçınılır hataysa ve o 

hareket yasada suç olarak düzenlenmişse , adamı taksirden sorumlu tut der. Öğretide egemen olan görüş 

de bu ikinci görüştür. 

ÖRNEK  : Adama kuru sıkı bir tabanca yönelmiş adam da bunu gerçek tabanca zannedip kendisine hukuka 

uygunluk nedenlerinden birinin oluştuğunu zannederek hareket ediyor. Gerçekte böyle bir tabanca 

olmadığı için adam hukuka uygunluk sebeplerinde yanılgıya düşüyor 30/3 bu adam için işler. 

GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 

Gönüllü vazgeçmenin şartları 

1)Suç tamamlanmamış olacak 
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2)vazgeçme iradi olacak 

3)vazgeçme kesin olacak fırsat bulunca tekrar suç yoluna dönmeyecek 

4)vazgeçme gönüllü olacak 

Gönüllü vazgeçmenin anahtar cümlesi şu: İstesem suç yolunun sonuna kadar gidebilirim hiçbir riskim 

yok yakalanma hususunda ama buna rağmen suç yolunun sonuna kadar gitmekten  kendi isteğimle 

vazgeçiyorum 

 

 

KUSURLULUĞU ETKİLEYEN SEBEPLERDE YANILMA 

Adamın kulağına karısıyla ilgili bir dedikodu geliyor adam da gidip karısını öldürüyor. Ancak karısının 

gerçekte böyle bir vukuatı yok. Yargıtay da diyor ki bir dedikodudan öteye gitmeyen bir şey hakkında 

kaçınılmaz hata söz konusu olamaz 

Şahısta yanılma olayında mesela ben Ahmet yerine yanlışlıkla Mehmet’i öldürsem yine kasten adam 

öldürmeden sorumlu tutulurum. Ancak ben babamı öldürdüğümü zannettim fakat öldürdüğüm babam 

değilmiş bu durumda tasavvur nitelikli hal gerçekte olan kasten adam öldürme bana kasten adam 

öldürme uygulanır, nitelikli hal uygulanmaz. 

ÖRNEK : Ahmet’i öldürmek istiyorum yolda ona benzeyen birini Ahmet zannedip öldürüyorum .Burada 

tek suç var kasten öldürme suçu. Yani Ahmet’i öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürme değil. Sadece 

kasten öldürme yani gerçekleşen neticeye bakıyorum.  

TCK m.30/4 e gelelim. Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Ancak haksızlık konusundaki 

yanılgıya kanun koyucu bir değer atfetmiştir. Bir kanun maddesi var ve bir fiil suç olarak düzenlenmiş ben 

o fiili işliyorum ama ben o fiili işlerken, bunun haksız bir fiil olduğunun farkında değilim. İşte burada 30/4 

devreye giriyor. 

ÖRNEK : 14 yaşında bir kızı babası evlendiriyor .Daha sonra her nasılsa şikayet geliyor ve bunları ifadeye 

çağırıyorlar. Baba evet diyor kızım 14 yaşında onu evlendirdim işte bunlar da düğün fotoğraflarımız, 

ancak bizim buralarda kızlar hep bu yaşta evlenir şeklinde kendini savunuyor. Şimdi 14 yaşında bir kızla 

ilişkiye girmek kanunda suç  olarak düzenlenmiş mi evet düzenlenmiş fail(damat ) bunu bilerek mi yapmış 

evet bilerek hareket etmiş ancak bunun kanunda haksızlık teşkil ettiği konusunda yanılgıya düştüğü 

için(gelenek--görenekte olmasından ötürü bunu normal karşılaması) faili 30/4 ten istifade ettiriyoruz. 

 

HAKSIZ TAHRİK 

1-ortada tahrik  teşkil edecek bir fiil olacak 
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2-bu fiil haksız bir fiil olacak 

3-kişi kendisine veya bir başkasına yapılan bu saldırıya hiddet veya şiddetli elemin etkisiyle karşılık vermiş  

olacak 

Ve son olarak haksız tahrik teşkil eden fiille verilen karşılık arasında nedensellik bağı olmalı 

CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN SEBEPLERDE SINIRI AŞMA VE HATA  

TCK m.27 (sınırın aşılması kurumu) Bu madde ne zaman işimize yarar? 

1-ortada hukuka uygunluk sebebi varsa ve sen sınırı aşmışsan 

2-ortada bir zorunluluk hali var ve sen sınırı aşmışsan  

3-ortada meşru savunma var ve sınır aşılmışsa bu kurum devreye girer. 

Önemle belirtmek gerekir ki 27.maddeye gitmenin ilk şartı sınırın kast olmaksızın aşılmasıdır.  

ÖRNEK : Adam bana bıçakla saldırıyor tuttum silahı adama kasıtlı olarak  boşalttım. Normalde topuğuna 

sıkarak da halledebileceğim bir meseleyi  sınırı aşarak adamı öldürdüm. Meşru müdafaadan 

yararlanamam kasten adam öldürmeden cezalandırılırım. 

Yasa koyucu sınırın aşılması durumunda faili sadece aşan kısmından sorumlu tutuyor fiilin tümünden 

sorumlu tutulmuyor. Diğer yandan ortada bir hak olmalı  ve o sınır aşılmış olmalıdır. Yani ceza 

sorumluluğunu kaldıran bir sebep olmalı ve bu sınır aşılmalı(bu çok önemli) 

Sınır 3 türlü aşılır birincisi bana verilmiş olan bu hakkı kasten aşabilirim, ikincisi bana verilmiş bu hakkı 

dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek aşabilirim, üçüncüsü bana verilmiş olan bu hakkı 

mücbir bir sebeple, zorlayıcı etkenle aşabilirim. 

Mesela kolluk görevlisi bir suçluyu yakaladı ve suçlu kendisine direnmiyor artık bu halde zor kullanamaz 

zor kullanırsa TCK m.27 den istifade edemez. çünkü sınır kasten aşılmıştır ve bir direniş de yoktur. 

Şimdi sınırın aşılmasındaki aşamaları anlatalım. Önce sınır kast olmaksızın aşılacak ,ikinci aşamada 

meydana gelen suç taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyor olacak ve son aşamada bu ceza için kanunda 

yazılı oranlarda indirim yapılır. 

TCK m.27/2 sınırın korku heyecan veya telaş sebebiyle aşılması. Tabii burada meşru müdafaa gibi bir 

hukuka uygunluk sebebi var olmalı. bu durumda faile hukuka aykırılık kısmından dahi ceza vermiyoruz. 

TCK m.30 (hata kurumu) tasavvur edilenle gerçekleşen arasındaki çelişki .bu maddeye baktığımızda üç 

çeşit hata hali görürüz. Birincisi fiili hata ,ikincisi hukuki yanılma ,üçüncüsü ise şahısta 

yanılma.30.maddenin 1.2.ve 3.fıkrası fiili yanılmadır. 

Eğer fail suçun maddi unsurlarında hataya düşüyorsa 1.fıkraya, nitelikli hallerde hataya düşüyorsa 

2.fıkraya, ceza sorumluluğunu kaldıran ya da azaltan nedenlerde hataya düşüyorsa 3.fıkraya gidiyoruz. 
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30/4 ise hukuki hatadır. 

30/1 den başlayalım. Öncelikle bir hata olacak. Fail suçun maddi unsurlarında bir hataya düştüğü için 

suçun maddi unsurlarını bilmediği için kasten hareket etmiş olmaz. Bu durumda faile o suçun  taksirli hali 

için ceza öngörülmüşse sadece o ceza verilir. 

Adam suçun maddi unsurlarını bilmeyerek hareket ediyor. Dolayısıyla gerçekleşecek suçtan sorumlu 

tutmuyorum onu. Eğer adama şunu söyleyebiliyorsam sen senden beklenen dikkat ve özen 

yükümlülüğünü gösterseydin o maddi unsuru görebilirdin diyorsam bu durumda sen taksirli hareket 

etmiş kabul edilirsin. 

 

 

TEŞEBBÜS 

Kişi işlemeye kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlayıp da elinde 

olmayan sebeplerle tamamlayamazsa teşebbüsten bahsedilir. 

ZİNCİRLEME SUÇ 

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında ,değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla 

işlenmesidir. Fail en baştan beri tek bir suç işleme kararıyla hareket etmektedir. 

GERÇEK İÇTİMA 

Ne kadar suç varsa o kadar ceza vardır. 

GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA 

Gerçek içtimanın istisnasıdır. Görünüşte içtima hallerinde özel norm-genel norm , tüketen norm- 

tüketilen  norm , asli norm- tali norm  ilişkileri söz konusu olabilmektedir. 

İŞTİRAK  

İştirakten bir adama ceza verebilmem için aşağıdaki  5 şartın da gerçekleşmesi gerekir. Bunlara değinelim. 

Şart  1 :İştirakten bahsedebilmemiz için ,birden fazla fail ve birden fazla hareket gerekir. 

Şart  2 : Hareketlerin nedensellik bağı bulunmalıdır. 

Şart  3 : İştirak iradesi olmalıdır(en önemli şartımız budur) 

Şart  4 : Bir suçun icrasına başlanmış olması gerekir. 

Şart  5 : Suçun bütün ortaklar için ayı olması 
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Birden çok hareketten ne anlıyoruz bunu irdeleyelim. Birden çok hareketin niteliğinin aynı olması 

gerekmez. Çünkü iştirakte kimisi araç sağlar, kimisi para yardımı sağlar ,kimisi suçluyu saklar vs. bunların 

niteliği birbirinden farklı olmakla beraber hepsi  iştirakın konusuna girer. 

İştiraktan bahsedebilmemiz için tüm hareketlerin icra hareketi niteliğinde olması da gerekmez. Bazıları 

hazırlık hareketi vasfında bazıları ise icra hareketi vasfında olabilir. Mühim olan bu hareketlerin iştirakle 

işlenen suça katkısının olup olmadığıdır. Hareketlerin hepsi icrai olmak zorunda değildir, bazen pasif 

olarak, ya da olumsuz hareketler yaparak da ,eğer iştirak irademiz varsa, suça katılmamız mümkün olur. 
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