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Hukuk kurallarına gelmeden önce hukuk kuralları dışında toplumsal yaşamı düzenleyen 
onlarca sosyal ve toplumsal davranış kuralları normlar vardır. Robinson crusoe gibi örnekler 
dışında insanlar toplumsal yaşamı esas alırlar. İnsanlar varoluşlarından bu yana hep toplu 
halde yaşamışlardır. Topluluk halinde sosyal yaşam söz konusu olduğundan bunların bir 
takım kurallarının düzenlenmesi gerekmektedir çünkü kişisel hakların bir noktada birbirleriyle 
çatışması söz konusu olabilir. Bu kurallar örf adet kurallarından tutun da ahlak kuralları din 
kuralları hatta moda kurallarına kadar genişletilebilir. Bunların hepsinin toplumsal yaşamda 
bir rolü, fonksiyonu vardır. Her biri bu düzenin sağlanmasına kendi açısından katkı sağlar ve 
her birinin kendine özgü birtakım yaptırımları vardır. Ahlak kuralına aykırı davranmak, din 
kuralına aykırı davranmak gibi hareketlerin yapılması durumunda ayıplanırsınız. Moda 
kurallarına aykırı davrandığınızda toplum tarafından tuhaf görülürsünüz ve bunun manevi bir 
yaptırım olduğundan bahsedilebilir. Ahlak kuralına aykırı davrandığınızda mesela yalan 
söylediğinizde, verdiğiniz sözü tutmadığınızda ayıplanırsınız. Din kurallarına aykırı 
davrandığınızda günah gibi bir yaptırımı vardır tabi manevi bir yaptırımdır. Örf adet 
kurallarına uymadığınızda toplumdan dışlanmak gibi kısmen maddi içerikli yaptırımları da 
olabilir. Hukuk kuralları da toplumsal davranış kurallarından biridir fakat yaptırımları ve 
yaptırımlarının uygulanma biçimi ve kullanılan araçlar bakımından toplumsal davranış 
kurallarından ayrılır. Yaptırımları sert, katı ve kesindir. Hukuk kurallarına uyulmadığı takdirde 
devlet güç kullanarak bu kurallara uyulmasını sağlar. Bu açıdan hangi toplumsal davranış 
kuralının hukuk kuralı haline getirileceği önem taşır. İlgili devlet sistemi de (liberal, totaliter, 
demokratik gibi) hangi toplumsal davranış kuralının hukuk kuralına dönüştürüleceği 
konusunda önemlidir.  

 

İçerik olarak baktığımızda hukuku diğer normlardan ayıran en önemli içeriksel ilkesi adalet 
esas almış olmasıdır. Adalet ilkesini gerçekleştirmeyi amaç edinmiş kurallara hukuk kuralları 
denmektedir. Adalet idealini gerçekleştirmeye yönelik toplumsal yaşamı düzenleyen 
kurallara veya onu düzenleyen kanuna hukukidir diyebiliriz. Devlet zorunun kullanılmasının 
meşruiyeti adalet idealinde toplumsal yaşamı öngörüyor ise bu kurallar hukuk kurallarıdır. 
Hukuk kurallarının kendi içinde birtakım türleri söz konusudur. Borçlar hukuku, ceza hukuku, 
medeni hukuk, ticaret hukuku ve anayasa gibi. Bir toplumsal davranış kuralının hukuk kuralı 
veya başka bir toplumsal davranış kuralı olduğuna ona uyulmadığında gösterilen tepkiye göre 
ve tepkinin gösterilme biçimine göre şekli olarak saptayabiliriz. Bu durum hukuk kurallarının 
içindeki normlar için de geçerlidir. İhlal edilen hukuk kuralına uygulanan yaptırıma göre şekli 
olarak hangi hukuk dalına ilişkin olduğunu saptamamız mümkündür.  

 

Hukuk kurallarının içinde ceza hukuku son olarak devreye giren alandır. Çünkü ceza hukuku 
yaptırımlarını diğer hukuk dallarıyla karşılaştırdığımızda çok daha radikal çok daha kesin 
yaptırımlar olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Bir özel hukuk yaptırımı olan tazminat, işlemin 
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geçersiz kılınması, sözleşmenin emredici kurallara aykırılığı gibi yaptırımları vardır. Ceza 
hukuku yaptırımları itibariyle diğer hukuk kurallarından ayrılır. Hapis cezası, eski zamanlarda 
ölüm cezası gibi çok daha ağır yaptırımlar içermesi ceza hukukunun yardımcılık niteliği veya 
son araç olma özelliğinden söz edilir. Toplumsal yaşamın düzenlenmesinde diğer hukuk 
kurallarının yaptırımlarının yetersiz olduğu durumlarda ceza hukuku devreye girer. Hangi 
fiilin kanunda suç olarak tanımlanmasında ilgili devletin liberal mi demokratik mi radikal mi 
olduğunun bir işaretidir bu sebeple suç tanımları çok önemlidir. Yani hangi hukuk ihlalinin suç 
olarak düzenlendiği ayrı bir önem taşır. Ceza hukuku anlamında ifade edecek olursak ancak 
cezaya layık hukuki ve toplumsal değerler açısından en önemli ihlaller suç olarak belirlenir ve 
kanunda tanımlanır. Her hukuka aykırılık suç olarak tanımlanmaz. Ceza kanununda esasen 
kasten işlenen fiiller suç olarak tanımlanmıştır, dikkatsizlik içeren fiiller istisnadır. Bunun 
amacı her ihlali suç haline getirmemektir. Genel olarak taksirle işlenen fiillerde özel hukukun 
yaptırımları yeterli görülmüştür. Örneğin mala zarar verme suçunun kasten işlenmesi halinde 
ceza hukuku yaptırımı uygulanırken, taksirli halinde tazminat şeklinde bir özel hukuk yaptırım 
yeterli görülmüştür. Kast, taksirin dışında hangi fiillerin suç olarak tanımlanacağı kanun 
koyucunun suç politikasını ilgilendiren bir meseledir. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde 
sosyal ve toplumsal davranış kurallarını bir bütün olarak ele aldığımızda birçok hukuk 
kuralının veya ceza hukuku kurallarının sosyal davranış kurallarıyla olan bağını 
saptayabiliyoruz. Toplumsal yaşamın devamlılığı açısından dini veya ahlaki kuralların ihlaline 
çoğunlukla manevi olan yaptırımları yeterli görülmeyerek, kumar oynama fiili hukuk 
kurallarınca da yasaklanmıştır. Örnek vermek gerekirse kumar borcu özel hukuk anlamında 
borç olarak talep edilememekteyken kabahatler hukukuna baktığımızda kumar oynamak 
kabahat düzenlenmiştir. Kumar oynamak yalnızca idari para cezasıyla müeyyideye 
bağlanmışken kumar oynatma suçu ceza hukuku anlamında suç olarak tarif edilmiştir. Bu 
örneği çoğaltabiliriz mesela gürültü yapma kabahatler kanununda kabahat olarak 
düzenlenirken, fakat bunun suç boyutu da var. Başkalarının huzur ve sükûnu bozma suçu 
şeklinde TCK’da ayrıca suç olarak düzenlenmiştir. Özellikle birini rahatsız etmek için gürültü 
yapılması yani bir özel amaç güderek gerçekleştirilmesi suç olarak tarif edilmiştir. Bir hukuk 
kuralının hangi alana ilişkin olduğunu gösterilen tepki ve uygulanan yaptırımdan hareketle 
şekli olarak saptayabiliriz. Ceza hukuku bağlamında baktığımızda ihlali halinde ceza verilen 
veya güvenlik tedbiri uygulanan ve suç adı verilen davranışların koşullarını sonuçlarını 
düzenleyen alana ceza hukuku diyoruz. Bir hukuk kuralının ihlalinde hapis cezası, adli para 
cezası, müsadere ve hak yoksunlukları gibi ceza kanununda tarif edilen yaptırımlardan birinin 
uygulanması söz konusuysa o kural bir ceza hukuku kuralıdır ve o fiil ceza yaptırımını 
gerektiren bir ihlaldir yani suçtur. Karşılığında ceza öngörülen haksızlık ve hukuka aykırılık 
veya ihlal suç olarak şekli anlamda saptanabilir.  

MADDE 2- (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını 
öngördüğü haksızlık anlaşılır. 

MADDE 16- (1) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar, idari para cezası ve 
idari tedbirlerden ibarettir. 

(2) İdari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer 
tedbirlerdir.  
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 Kabahatler hukukuna baktığımızda yaptırım sistemi açısından ceza hukukuyla paralellik 
içerisinde olduğunu görmekteyiz. Ceza hukukuna baktığımızda da yaptırımlar 2 şeritlidir. İlk 
olarak ceza şeridi bulunmaktayken ikinci şerit güvenlik tedbiridir. Güvenlik tedbiri adı her ne 
kadar idari işlem gibi gözükse de aslında ceza hukuku yaptırımıdır. Ceza yaptırımının 
meşruiyet kaynağı esasen kusurluluktadır. Kusursuz ceza olmaz. Kişi ancak kusurluysa ceza 
yaptırımı uygulanabilir. Kusur işlenen suç dolayısıyla kişinin kınanmasıdır. Bu kınama ceza 
yaptırımları uygulanarak gösterilir. Psikolojik kusur öğretisine göre kusur kast ve taksirden 
ibarettir ve fiille fail arasındaki psikolojik bağdır. Normatif kusur öğretisinde ise bir 
değerlendirme yapılır. Faille fiil arasındaki bağı manevi unsurda yani haksızlığın içinde 
inceleriz. Yani kınama yargısıdır diyoruz işlenen fiil dolayısıyla kişinin kınanabilmesi şeklinde 
değerlendiriyoruz. Buna normatif kusur öğretisi denir. Yani kişinin psikolojik durumundan bu 
anlamda bağımsız olarak bir değerlendirme yapmak demektir aslında kusur. Kusur da bir 
kınama yargısıdır. Kişiyi kınayabilmemiz için kusurlu kabul edebilmemiz için birtakım unsurlar 
vardır. Algılama ve irade yeteneği bulunmalıdır. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılayabilecek durumda olması gerekir. Bir kişiyi kusurlu sayabilmemiz için hukuka 
uygunlukla hukuka aykırılığı ayırt edebilecek yetenekte olması gereklidir. Haksızlık bilinciyle 
hareket ettiğinin farkında olmalıdır. Ancak iyiyle kötüyü ayırt edebilecek bir kişinin 
kusurundan bahsedebiliriz. 

 

Kişi akıl hastasıysa veya kişi bir şekilde uyuşturulmuşsa veya kişi yeterli olgunlukta olmakla 
beraber kişi hataya düşmüş olabilir bu durumda da kişiyi kusurlu saymayız. Bir de mazeret 
yeteneği dediğimiz beklenebilirlik vardır. Bunlarda kişinin kusur yeteneği ve haksızlık bilinci 
olmasına rağmen kişi bir baskı altındaysa bir tehdit zorunluluk hali veya hukuka aykırı 
bağlayıcı emir gibi hallerde kişiyi kusurlu saymıyoruz. Kusur yeteneği olan kişi ceza hukukuna 
aykırı fiillerinden sorumludur ve bu durumlarda kişi kınanabilir ve gerekli cezalar 
uygulanabilir. Kusur yeteneğini herhangi bir sebeple kaldıran durumların varlığında kişiyi 
kusurlu sayamıyoruz. Kusur yeteneği olmayan bir kişi suç işlediğinde örneğin bir insanı 
öldürdüğünü düşündüğümüzde yaptırımsız kalması düşünülemez. Bu noktada güvenlik 
tedbirleri devreye girer. Cezanın esası meşruiyet kaynağı kusurken güvenlik tedbirlerinin 
meşruiyet temeli tehlikeliliğe, toplumun korunmasına, toplumsal düzenin tesisine 
yaramaktadır. Ayrıca bazı güvenlik tedbirleri kişinin iyileştirilmesini tedavisini öngörüyor. Hak 
yoksunluğu müsadere gibi hem kusur hem tehlikelilik arz eden durumlarda güvenlik 
tedbirleri ceza ile birlikte de uygulanabilir. Kişinin ceza şeridinin kapalı olduğu durumlarda 
(yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı gibi) ceza yaptırımı uygulanamaz fakat çocuklara özgü ve akıl 
hastalarına özgü güvenlik tedbiri uygulanır buna iki şeritli yaptırım sistemi denir.  

 

             Ceza hukuku ismi yaptırımdan hareketle anılmaktadır. Yaptırımlardan biriyle 
anılmaktadır. Aslında ceza ve güvenlik tedbirleri adıyla anılmalıdır. Güvenlik tedbiri tarihsel 
gelişim açısından ceza yaptırımlarına göre çok daha sonra ortaya çıkmıştır. Bu sebeple ceza 
hukuku olarak kalmıştır. Güvenlik tedbirlerini dışlaması itibariyle eksiktir. Bazı görüşler 
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yaptırımdan değil yaptırımın uygulandığı fiil ile isimlendirilmelidir yani suç hukuku 
denmelidir. Suç esas alınmalıdır.  

 

 

           Kabahatler idari para cezası yaptırımıdır. Kabahatlerde hapis cezası yoktur. Anayasa 
kuralı gereği idare milleti bağlayıcı ceza uygulayamaz. Sadece malvarlığına yönelik ceza olan 
idari para cezası uygulayabilir. Kabahatler hukuku yaptırım karşılığı uygulanan fiil esas 
alınarak isimlendirilmiştir. Kabahatler kanununun tanımını yapmadan önce suçlardaki ceza 
yaptırımının karşılığı kabahatlerde idari para cezasıyken, suçlardaki güvenlik tedbirinin 
karşılığı ise kabahatlerde idari tedbirlerdir. Suçlarda güvenlik tedbirleri dediğimizde 
müsadere, hakları kullanmaktan yoksun bırakılma gibi ceza hukukunda güvenlik tedbirlerinin 
çerçevesi bellidir. 53-60. Maddeler arasında güvenlik tedbirleri düzenlenir. İdari tedbirler 
açısından sadece biri düzenlenmiştir. Müsadereye karşılık gelen bir tedbir olarak mülkiyetin 
kamuya geçirilmesi idari tedbiri anılmıştır. Diğer idari tedbirler tek tek sayılmamıştır ve yan 
kanuna bırakılmıştır. Bunun dışında başka idari tedbirler olabilir.(ruhsatın iptali, işyerinin 
kapatılması gibi). Bu idari tedbirler de kabahatler kanununda sınırlandırılmıştır. Aslında 
mülkiyetin kamuya geçirilmesi kavramı müsadere kavramının tanımıdır. Tanım burada 
kavramın ismi olmuştur. Müsaderede de malın mülkiyetinin devlete, kamuya geçirilmesidir. 
Müsadere edilen mallar, para cezaları devletin gelir kalemlerinden bazılarıdır.  

 

 

                   Kabahatler hukukunda iki şeritli yaptırım sistemi vardır. İhlal halinde idari para 
cezası veya idari tedbir veya ikisi birlikte uygulanan ve kabahat adı verilen davranışların, 
koşullarını ve sonuçlarını düzenleyen kuralların toplamına kabahatler hukuku denir. Bu tanım 
kabahatler hukukunun bir bütün olarak kapsamını da göstermektedir. Ceza hukukunda ceza 
veya güvenlik tedbiri gerektiren davranışların koşullarını ve sonuçlarını düzenleyen alana da 
ceza hukuku denir. Dar anlamda ceza hukuku açısından yani maddi anlamda ceza hukuku 
açısından muhakeme ve infaz kavramları dar anlamda ceza hukukunun bir parçası değildir. 
Tarihi gelişim olarak ceza hukuku ilk ortaya çıktığında suç adı verilen davranışın koşullarını ve 
sonuçları olarak yaptırımlarını hem de muhakeme ve infaz kurallarını düzenliyordu. Geniş 
anlamda ceza hukuku dediğimizde hem maddi anlamda ceza hukukunu hem de şekli 
anlamda ceza hukukunu kapsar. Halen Türk ceza kanununda eski dönemin izlerini görebiliriz. 
Maddi ceza hukukunun, ceza muhakemesi ve infaz hukukunun bir arada olduğu döneme 
ilişkin izleri görebiliriz. Mesela ceza kanunun dava zamanaşımına ilişkin hükmü buna örnektir. 
Suç veya suça ilişkin veya yaptırıma ilişkin olmamasına rağmen ceza kanununda yer 
almaktadır. Bir ceza davasının ne kadar süre içerisinde açılıp tamamlanması gerektiğini 
belirten hükümdür. Aslında bu hükmün ceza muhakemesi kanununda yer alması 
gerekmektedir. Başka bir örnek olarak yine ceza muhakemesine ilişkin şikâyet kavramı TCK 
73. Ceza hukukunda da bunlar dolaylı olarak incelenmektedir. Şikâyet aslında ceza 
muhakemesi sürecinin başlatılmasının bir şartı yani muhakeme şartıdır. Ceza hukuku genel 
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hükümlerde bunları incelerken muhakeme şartı olarak inceliyoruz. TCK’de infaza ilişkin de 
hükümler bulunmaktadır. Mesela ceza kanununun 50.-51. Maddeleri hapis cezasının 
ertelenmesine dair hükümler içermektedir. Mesela ceza zamanaşımı kavramına baktığımızda 
mahkûmiyet kararı verildikten sonra ne kadar süre içerisinde infaz edileceğine dair azami 
süreyi göstermektedir. Bunlar aslında maddi ceza hukukunun ve şekli ceza hukuku dediğimiz 
ceza muhakemesi ve infaz hukukunun tarihsel birlikteliğinin yansımasının simgeleridir. 
Zamanlar bunlar ayrılmıştır. Kabahatler hukuku yeni bir alan olduğu için bu ayrım henüz 
yoktur. Maddi kabahatler hukuku yani kabahatin unsurlarını ele alan ya da tek tek 
kabahatlerin neler olduğunu ele alan bir alan veya kabahat muhakemesi hukuku veya 
kabahat infaz hukuku şeklinde bir alan en azından mevcut gelişim itibariyle böyle bir ayrım 
söz konusu değildir. Maddi ceza hukuku, hukuk fakültesi müfredatında ceza hukuku genel ve 
özel hükümlerine karşılık gelir. Maddi ceza hukuku genel hükümler ve özel hükümler olmak 
üzere ikiye ayrılır. Genel kısımda kendi içinde esas itibariyle üçe ayrılabilir. Temel kavramlar 
ve ilkeler, suç öğretisi(suçun unsurları) ve yaptırım öğretisidir. Özel hükümler kısmında ise 
çeşitli suç tipleri bulunur. Kabahat kavramının anlamı 2005 öncesi mevzuat ile 2005 sonrası 
mevzuat açısından radikal bir biçimde farklıdır. 2005 Türk ceza hukuku reformunun yürürlüğe 
girdiği tarihtir. Kabahat kavramı 2005 öncesinde suçun bir türünü ifade etmekteydi yani 
kabahat de suç kavramının bir parçasıydı. Birçok ülkede devam eden tasnife göre suçlar 
ağırlıklarına göre kendi içinde sınıflara ayrılabiliyor. Osmanlı ceza kanununda üçlü bir ayrım, 
765 sayılı ceza kanununda ikili bir ayrım söz konusudur. Suçların ağırlığına göre kendi içinde 
isimlendirilmesi ve gruplandırılması söz konusudur. Osmanlı ceza kanununda bu ayrım 
cürüm, cünha ve kabahat şeklindedir. 765 sayılı kanunda ise cünha kavramı çıkarılmıştır ve 
cürüm ve kabahat olarak ikili bir ayrım yapılmıştır. 765 sayılı kanunda kabahatler de suç 
olarak düzenlendiği için hapis cezası da uygulanmaktaydı. Kabahat terimi 2005 yılına kadar 
suçun bir türünü ifade etmekteydi. Peki, 2005 öncesi idari para cezasıyla cezalandırılan fiiller 
yok muydu? Ve bu fiillere ne denmekteydi? 2005 öncesinde de idarenin para cezası 
uygulaması mevcuttu fakat bu cezalar idari para cezası şeklinde isimlendirilmemekteydi. 
Bunlara kabahat de denmiyordu. Tam olarak yerleşik bir ifade bulunmamakla beraber 2005 
öncesi idarenin yaptırım uyguladığı bu fiillere idari suç, idari haksız fiil veya idari kabahat 
denmekteydi. Doktrinde tam yerleşik bir terim bulunmamakla beraber bu alanı düzenleyen 
genel bir kanun da bulunmamaktaydı. Bu alana 2005 öncesinde çoğunlukla idari ceza hukuku 
denmektedir. Ceza hukukuyla ancak içtima kavramı bakımından bir ilişkisi söz konusu olabilir.  

 

 

           Alman ceza hukukunda 1950’li yıllardan itibaren kabahat kavramının suç düzenlemesi 
olmaktan çıkarılması yönünde tartışmalar başlamıştır. Düzene aykırılıklar kanunu şeklinde 
yeni isim altında bir düzenleme yaparak bu tartışmalar hayata geçirilmiştir. Türkiye’de de bu 
tartışılmaktaydı. Bu eğilim Türkiye’de 2005 yılında hayata geçirilebilmiştir ve kabahatler ceza 
kanunundan çıkarılarak farklı bir kanunda düzenlenmiştir ve cürüm kavramı terkedilmiştir. 
Kabahat terimi ceza kanunundan çıkarılarak idari suçları oluşturan fiillerle birlikte kabahatler 
kanunu adı altında düzenlenmiştir. Eskiden idari suç dediğimiz haksızlıklar artık kabahat 
olarak bir bütün halinde anılmaktadır. İdari ceza hukuku olarak adlandırılan alan artık 
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kabahatler olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Kabahat terimini 2005 öncesi ve 2005 sonrası 
ayrımını dikkate alarak değerlendirmemiz gerekmektedir. 2005 öncesi ve sonrasında farklılık 
göstermesi mevzuat açısından da belirtilmelidir. Örneğin anayasanın 38. Maddesinde suçlarla 
ilgili bazı prensipler bulunmaktadır. Suç tanımı ancak kanunla yapılır. Bu tanım eski anlamda 
kabahati içerir mi nasıl bir değerlendirme yapılmalıdır soruları cevaplanmalıdır. Bu ayrım ceza 
muhakemesine de yansımıştır. 2014 yılına kadar ceza mahkemelerinde de üçlü bir ayrım 
vardı. Suçların ağırlıklarına göre derecelendirilmesi söz konusuydu. Hafiften ağıra doğru 
gidecek olursak sulh ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi 
şeklinde sıralayabiliriz. 1858 Osmanlı ceza kanununa paralel olarak kabaca söylemek 
gerekirse ağır cezalar için cürüm, asliye cezalar için cünha, kabahatler için ise sulh ceza 
şeklindeydi. 2014 yılında sulh ceza mahkemeleri kaldırıldı bunun yerine sulh ceza hakimlikleri 
kuruldu. Hakimlik ve mahkeme kavramları farklıdır. Hakimlik doğrudan bir yargılama 
yapmamaktadır. Sulh ceza hakimlikleri esas itibariyle soruşturma evresinde  

 

 

         Kabahatler kanunu ilk 31 maddesi maddi ceza hukuku gibi maddi kabahatler hukukunu 
düzenlemektedir ve maddi kabahatler hukukunun genel hükümlerini düzenlediğini 
söyleyebiliriz. Ceza hukuku genel hükümler dersinde tüm suçlar için geçerli prensipler ilk 75 
maddede anlatılmaktadır. Ceza hukuku genel hükümler dersinin de konusu ilk 75 maddedir. 
Kabahatler hukukunun maddi kısmının genel kısmı ilk 31 maddesinden ibarettir ve tüm 
kabahatler için geçerli prensipleri içerir. Özel kısım TCK açısından 76. Maddeden itibaren ve 
diğer yan kanunlardaki suçları içerir. Kabahatler kanununda da 32. Maddeden itibaren özel 
kabahatler yer alır. Birçok yan kanunda da kabahat düzenlemesi vardır.  
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Geçen haftaki derste kabahatler hukukunun şekli tanımından bahsedilmişti. Bir norma karşı 
verilen tepkiye göre o normun hangi alana ilişkin olduğunu saptamak mümkündür demiştik. 
Ceza hukuku açısından yaptırıma bakarak bir normun ceza hukuku normu olup olmadığını 
saptayabiliyoruz. Hapis cezası, adli para cezası veya güvenlik tedbiri yaptırımlarını gerektiren 
normlar ceza hukuku normlarıdır. Ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımlarını gerektiren ve suç 
adı verilen davranışları düzenleyen ve bunların sonuçlarını hüküm altına alan normların 
tamamı ceza hukukunu oluşturur. Hapis cezası kabahatlerde olmamakla birlikte idari para 
cezası vardı. Kabahat karşılığı uygulanan ceza kabahatlerde idari para cezası ve veya idari 
tedbirlerdir. Suç karşılığı uygulanan para cezası ise adli para cezasıdır. Hükmün 
uygulanmasının öngörüldüğü ve kabahat adı verilen davranışların koşullarını ve sonuçlarını 
düzenleyen normların tamamı kabahatler hukukunu oluşturur. Kamu hukuku özel hukuk 
ayrımında ise kamu hukukunun bir dalıdır. Geniş anlamda ceza hukukunun bir parçası 
olmakla beraber idare hukukuyla da ilişkisi bulunmaktadır. Özellikle kabahatlerin 
yaptırımlarına idarenin hükmetmesi idarenin bu kararları vermesi bir idari işlemin tesisini 
gerektirdiği için idare hukukunu ilgilendirmektedir. Bu yönüyle kabahatler hukuku idare 
hukuku ve ceza hukukunun kesişiminde yer almakla beraber ceza hukukuyla daha yakın bir 
ilişki içerisindedir. İdari işlem olarak idari para cezası işlemi tesis edilmesi gerektiğinde ortada 
işlenmiş bir kabahat olmalı veya o fiilin kabahatin unsurlarını taşıması gereklidir. İlk derste 
kabahatler hukukunun tarihi gelişimi anlatılmıştı. 

                       Bir fiilin ne zaman suç ne zaman kabahat olduğunu tespit edebilmemiz için hem 
maddi hem de şekli açıdan fiili ele almamız gerekmektedir. Şekli olarak yani normatif 
düzenleme bazında bir bir düzenlemenin suç veya kabahate ilişkin olduğunu yaptırımdan 
hareketle saptamamız mümkündür. Şekli olarak kabahat karşılığında idari para cezasını veya 
idari tedbirleri gerektiren fiilleri ifade etmektedir.  

Madde 2- (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını 
öngördüğü 

Haksızlık anlaşılır. 

               Hukuka aykırı bir fiil söz konusu ve bu haksızlık karşılığında bir idari yaptırım söz 
konusuysa o haksızlığın kabahat olduğu sonucuna ulaşılır. Adli bir yaptırımın yani bir ceza 
hukuku yaptırımı söz konusu olduğu durumlarda ise bu yaptırımların uygulandığı fiillere suç 
diyoruz ve ceza hukuku alanına ait olduğunu saptayabiliyoruz. Madde 16da ise idari 
yaptırımların neler olduğu belirtilmektedir. 

              Ceza hukukunda geçerli olan iki şeritli yaptırım sisteminin kabahatlerdeki 
yansımasıdır. Ceza hukukunda, suç işlendiğinde iki yaptırım söz konusudur. Bunlar ceza ve 
güvenlik tedbiridir. Bazı güvenlik tedbirleri ceza ile birlikte uygulanır. Ceza sorumluluğu 
olmayan kişilere ceza yaptırımının uygulanamadığı durumlarda sadece güvenlik tedbirleri 
uygulanır. Mesela ceza sorumluluğu olmayan 0-12 yaş grubundaki çocuklara kusur 
yeteneklerinin olmaması sebebiyle ceza yaptırımı uygulanamaz fakat toplum açısından 
tehlike arz ettiği için yaptırımsız da bırakılmaz. Bu durumlarda çocuklara özgü güvenlik tedbiri 
yaptırımı bir alternatif şerit olarak devreye girer. Aynı şey akıl hastaları için de geçerlidir. 
Kabahatlerde de bu iki şeritli yaptırım sistemi geçerlidir. Kabahatlerde ceza kavramına karşılık 
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olarak sadece bir ceza tür vardır o da idari para cezasıdır. Ceza kavramı suçlarda hapis ve adli 
para cezasını kapsamaktadır. Suçlardaki güvenlik tedbiri kavramına karşılık olarak ise 
kabahatlerde idari tedbir kavramı bulunmaktadır. 

 

 

 

Madde 16- (1) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası ve 
idarî tedbirlerden ibarettir. 

(2) İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer 
tedbirlerdir. 

 Kabahatler kanununun 16. Maddesi yaptırım türlerini bir bütün olarak göstermekle beraber 
maddenin ikinci fıkrasında ise idari tedbirlerin neler olduğu belirtilmektedir. 16. Maddede  
‘’Mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer idari tedbirler’’ ifadesi yer 
almaktadır. Bu ifade sınırlayıcı bir düzenleme getirmemektedir. Maddenin ikinci fıkrasında 
idari tedbir olarak sadece mülkiyetin kamuya geçirilmesi kavramı kullanılmıştır. Mülkiyetin 
kamuya geçirilmesi kavramı, suçlardaki güvenlik tedbiri olan müsadere kavramına denk gelen 
bir kavramdır. Müsadere kavramının içeriği açılarak yeni bir teknik terim olan mülkiyetin 
kamuya geçirilmesi terimi üretilmiştir.  Diğer idari tedbirlerin neler olduğunu belirleyebilmek 
için ilgili kanunlara bakmak gerekmektedir. 

Kabahatler kanununun 19. Maddesinde diğer idari tedbirlerle ilişkili bir hüküm 
bulunmaktadır.                    

Madde 19- (1) Diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için; 

a) Bir meslek ve sanatın yerine getirilmemesi, 

b) İşyerinin kapatılması, 

c) Ruhsat veya ehliyetin geri alınması, 

d) Kara, deniz veya hava nakil aracının trafikten veya seyrüseferden alıkonulması, 

Gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine uygun değişiklik 

Yapılıncaya kadar saklıdır.  

            Bu madde diğer idari tedbirler açısından birkaç örnek vermektedir. Bunların idari 
tedbir mi idari yaptırım mı olduğu tartışmalıdır. Bu yaptırımlar idari para cezası olmadığı için 
bunların idari tedbir olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Şekli olarak ilgili 
düzenlemede idari para cezası ve veya idari tedbirlerin öngörüldüğü haksızlıklar, fiiller şekli 
olarak kabahat tanımına girmektedir. Maddi olarak bir fiilin, haksızlığın suç mu yoksa kabahat 
mi olduğunu belirlenirken nasıl bir yöntem izlenilmelidir? Bu konu doktrinde tartışmalıdır. 
Suçlarla kabahatler arasında nitelik farkı olduğunu savunan görüşler olduğu gibi nicelik farkı 
olduğunu savunan görüşler de vardır.  Nitelik farkından kastedilen suç yaptırımlarının 
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toplumsal yaşam açısından önem taşıyan bazı hukuksal değerleri koruduğunu buna karşılık 
kabahat yaptırımlarının ise daha çok idari düzene ilişkin olduğu yönünde bir görüş ileri 
sürülmüştür. Nicelik kriterinden hareketle suçlar ve kabahatler arasında fark olduğunu 
belirten görüş ise suçlarla kabahatler arasında herhangi bir nitelik farkının olmadığını, 
kabahatlerin bazı hukuksal değerleri koruduğunu, suçlarla kabahatler arasında yalnızca 
niceliksel bir ayrım olabileceğini savunmaktadır. Niceliksel ayrımdan maksat bunlar arasında 
ağırlık ayrımı olmasından bahsedilmektedir. Bir de karma görüş bulunmaktadır fakat esas 
itibariyle önemli olan bu iki görüştür.   

                    Kabahatler kanununun ikinci maddesinin gerekçesine baktığımızda niceliksel 
ayrımı esas aldığı görülmektedir. İkinci maddenin gerekçesinde madde metninde genel 
olarak kabahate ilişkin bir tanım yapılmıştır, bu tanımlamada suç gibi kabahatin de bir 
haksızlık oluşturduğu vurgulanmıştır, esas itibariyle haksızlık oluşturan bir fiilin suç veya 
kabahat olarak tanımlanmasında izlenen suç politikası etkili olmaktadır. Haksızlar arasında bu 
yönde yapılan tasnifte hukuka aykırı fiilin ifade ettiği haksızlığın içeriği esas alınmaktadır. 
Esasen hukuka aykırı olan haksızlık ifade eden fiiller arasında suç ve kabahat olarak ayrım 
yapılması bir nitelik farkı oluşturmamaktadır. Söz konusu tasnif haksızlıklar arasındaki nicelik 
farkında dayanmaktadır.   

                  Kanun koyucu izlediği suç politikası çerçevesinde adalete yönelmiş olan toplumsal 
yaşam açısından çok ağır olan haksızlıkları suç olarak düzenlerken ağırlık olarak hafif gördüğü 
haksızlıkları ise kabahat olarak tanımlamaktadır.  

                  Kabahatler kanununun özel hükümlerine baktığımızda 3 örnek suç-kabahat ayrımın 
niceliksel bir temele dayandığını göstermek açısından önemlidir. Bunlar dilencilik, kumar ve 
gürültü kabahatlerini düzenleyen hükümlerdir.  

Dilencilik 

Madde 33 - (1) Dilencilik yapan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, 
dilencilikten 

Elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta 
görevlileri, 

Mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir. 

                  

Kumar 

Madde 34 - (1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, 
kumardan 

Elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin 
kamuya 
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Geçirilmesine mülkî amir karar verir. 

Gürültü 

Madde 36 - (1) Başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, 
elli 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek 
veya 

Tüzel kişiye bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar 
verir.  

                    Ceza kanununda da aynı nitelikteki fiillerin bazı farklılıklarla suç olarak 
düzenlendiğini görüyoruz. Ceza kanunda, kabahatlerdeki dilencilik açısından paralel bir 
düzenleme olan dilencilik yaptırma suçu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Madde 229 - (1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda 
bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.  

 

(2) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi 
hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

 

(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza bir kat 
artırılır. 

                    Dilencilik yapmak kabahat olarak düzenlenmişken belirli kişileri dilendirmek ise 
suç olarak öngörülmüştür. Aynı durum kumar açısından da kumar oynamak kabahat olarak 
düzenlenmişken kumar oynatmak suç olarak düzenlenmiştir. 

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama 

(1) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz 
günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) 

       (2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması halinde, verilecek ceza bir 
katı oranında artırılır. 

       (3) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur. 

       (4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın 
talihe bağlı olduğu oyunlardır. 
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                 Aynı şekilde gürültü yapma kabahat olarak kabul edilirken kişilerin huzur ve 
sükûnunu bozmayı suç olarak kabul etmektedir. 

  

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma 

(1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, 
gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması 
halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Kanun koyucu kumar oynama fiilini idari para cezasıyla önlenebilecek bir haksızlık 
olarak görmekteyken kumar oynatma suçunun ise adli bir yaptırım gerektiren fiil 
olduğunu kabul etmektedir. Yani niteliksel olarak fark olsaydı bu şekilde benzerlikler 
olmazdı. Bu sebeple bu durum farkın niceliksel olduğunu ortaya koyan bir delil 
niteliğindedir. Kabahatler hukuku esas itibariyle şekli veya maddi anlamda 
kabahatlere ilişkin bir daldır. Geniş anlamda ceza hukuku denildiğinde maddi ceza 
hukuku, şekli ceza hukuku olarak ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukuku 
anlaşılmalıdır. Maddi ceza hukuku dediğimiz alan bir fiilin ne zaman suç teşkil 
edeceğini, suçun unsurlarını ve suça ilişkin yaptırımları veya tek tek suç tiplerini 
içermektedir. Ceza muhakemesi yargılamanın ve ceza muhakemesinin nasıl 
yapılacağına ilişkinken infaz hukuku yaptırımların(ceza ve güvenlik tedbirlerinin) 
infazına ilişkin hukuk dalıdır. Ceza hukukunun dar ve geniş ayrımı tarihi gelişimin 
ürünüdür. Eski dönemlerde ceza hukuku denilince geniş anlamda ceza hukuku 
anlaşılmaktaydı. Yani hem maddi ceza hukuku hem şekli ceza hukuku hem de infaz 
hukuku geniş anlamda ceza hukukunun içindeydi. Çoğunlukla bunların hepsi tek bir 
ceza kanununda bir bütün düzenlenmekteydi. Zaman içerisinde tarihi gelişimle ceza 
muhakemesi hukuku bağımsızlığını kazanmış ve ayrı bir kanunla düzenlenerek daha 
geniş bir içeriğe sahip olmuştur. Aynı şekilde infaz hukuku da ayrı bir kanunla 
öngörülmüştür. Dar anlamda ceza hukukunu maddi ceza hukuku oluşturur. Ceza 
hukuku genel ve özel hükümleri maddi ceza hukukunun kapsamındadır. Bu tarihi 
gelişimin mevcut ceza kanununda da bazı izlerini görmek mümkündür. Her ne kadar 
muhakeme ve infaza ilişkin ayrı kanunlar olsa da Türk Ceza Kanunu, eski dönemin 
izleri olarak muhakemeye ve infaza ilişkin hükümlerden bazılarını bünyesinde 
barındırır. Ceza kanununda dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımını düzenleyen 
hükümler bulunmaktadır. Bu aslında ceza muhakemesi hukukuna özgü bir kurumdur. 
Bu kurumun ceza muhakemesi hukuku kurumu mu yoksa maddi ceza hukuku kurumu 
mu olduğu tartışmalıdır. Bu iki ceza hukuku dalının bazı noktalarda ayrıldığı hususlar 
bulunmaktadır. Örneğin zaman bakımından uygulanma kuralı kanunilik ilkesi 
açısından maddi ceza hukukundaki prensip ile ceza muhakemesi hukukundaki prensip 
tamamen farklıdır. Maddi ceza hukukunda katı bir kanunilik ilkesi, kıyas yasağı ve 
geçmişe yürütme yasağı söz konusuyken muhakeme hukukunda kıyasın serbest 
olduğunu ve gerektiğinde kıyas yapılabileceğini öngörmektedir. Muhakeme 
hukukunda zaman bakımından uygulama açısından ise derhal uygulama ilkesi 
geçerlidir. Yani muhakeme hukukunda lehe veya aleyhe olduğuna bakılmaksızın dava 
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hangi aşamadaysa o aşamada uygulanmaya başlar. Dolayısıyla bir kurumun 
muhakeme hukukuna ilişkin bir kurum mu veya maddi ceza hukukuna ilişkin bir 
kurum mu olduğu saptanması bu kuruma ilişkin değişikliklerin, zaman bakımından 
uygulanması ve diğer prensipler açısından önem taşır. Aynı şekilde şikâyet ceza 
kanununun 73. Maddesinde düzenlenir fakat muhakeme hukukuna ilişkin bir 
kurumdur. Ceza kanununda infaz hukukuna ilişkin de izler bulunmaktadır. Örneğin 
ceza kanununun 51. Maddesinde hapis cezasının ertelenmesi hükmü tamamen infaza 
ilişkindir.  

Kabahatler hukukunda, kabahatler kanununda, bunun yansımasına baktığımızda aslında ceza 
hukukunun o eski tarihsel gelişiminde olduğu gibi kabahatler hukukunun da henüz 
gelişiminin başında olduğunu görüyoruz.  Kabahatler hukuku özellikle 2005 sonrasında ortaya 
çıkan yeni bir alan. Dolayısıyla kabahatler hukukunda maddi kabahatler hukuku ve şekli 
kabahatler hukuku ayrımını en azından kanun bazında görmüyoruz. Yani kabahatler kanunu 
bunların hepsini birlikte düzenliyor. Yani kabahatler kanununu incelediğimizde hem maddi 
alana ilişkin hem de usule ilişkin hükümler yer almaktadır. Bir fiil ne zaman suç teşkil eder, 
kabahat karşısında uygulanacak yaptırım nedir, tek tek özel kabahatler nelerdir gibi 
hükümlerin yanı sıra; usule ilişkin de yani kabahate karar verildikten sonra nereye başvurmak 
gerekir gibi burada bahsettiklerimizin hepsi kabahatler kanununda yer almaktadır. Dolayısıyla 
kabahat usul hukuku veya kabahat muhakemesi hukukundan henüz söz edemiyoruz, 
kabahatler hukuku hepsini içeriyor. Keza infaza ilişkin de durum aynı. Yani idari para cezası 
verildiğinde bu para nasıl infaz edilecek, nasıl tahsil edilecek? Adli para cezasının infazı ceza 
infaz kanununda özel olarak düzenleniyor. Aynı şey idari para cezası için de geçerli ve 
kabahatler kanununda düzenleniyor. Verilen yaptırımların, idari para cezalarının infazı 
hakkında bir kanun yok hepsi kabahatler kanununda düzenleniyor. Çünkü yeni bir alan, 
bağımsızlığını kazanmış değil. Dolayısıyla bu dersimizin içeriğini de belirliyor; yani ceza 
hukuku deyince ceza hukuku genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler, ceza muhakemesi 
hukuku diye üç ayrı derste ceza hukukunu inceliyoruz. Kabahatler hukuku açısından da yine 
de bu ayrımı yapabiliriz. Maddi kabahatler hukuku kısmı var, usul kısmı var, bir de infaz kısmı 
var. Kabahatler kanunu bunların hepsini düzenlediği için hepsine büyük ölçüde değineceğiz. 
Sadece kabahatler hukukunun maddi kısmında özel kabahatler hukukunu tekrar eden kısma 
girmeyeceğiz. Ama biraz önce verdiğimiz örnekler gibi diğer örnekleri tekrar vereceğiz. Maddi 
ceza hukukundaki ayrım gibi kabahatler hukukunda da ayrım vardır. Kabahatler hukukunun 
maddi kısmında sadece genel hükümleri ele alacağız, özel kısımlarına girmeyeceğiz. 
Dolayısıyla kabahatler kanununun ilk 31 maddesini inceleme konusu yapacağız. Bu ilk 31 
maddede genel ilkeler var; kabahatler hukukunda kanunilik ilkesi, kabahatler kanununun 
zaman bakımından uygulanmasına dair prensipler,   kabahatin tanımı, kanunun amacı vs... 
Kabahat öğretisi; kabahatin unsurlarını nelerdir, maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık 
vs. Yaptırım öğretisi; yani kabahat dolayısıyla uygulanan yaptırımların idari para cezası, 
mülkiyetin kamuya geçirilmesi ile ilgili tedbirler... Ve yine ilk 31 maddede kabahat 
hükmedildikten sonra bunlara karşı kanun yolu nedir gibi usule ilişkin bilgiler var. Bir de 
infaza ilişkin bilgiler var. İdari para cezaları nasıl yerine getiriliyor gibi konulara değineceğiz. 
Kabahatler hukuku denilince bu gibi içerikler söz konusu. Nitekim kabahatler kanununun 
birinci maddesi de kanunun amaç ve kapsamını belirlerken bu bahsettiğim hususlara 
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değinmiştir. Bu kanunda hangi amaçla neler düzenleniyor; bu kanun toplum düzenini, genel 
ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla çıkarılmıştır. Burada bir 
parantez açalım. Kabahat denilince görece hafif duruyor. Yani idari para cezasızının önemi 
nedir diyebilirsiniz suçlar karşısında ama uygulamaya girdiğinizde göreceksiniz; bazı 
kabahatler var, özellikle ekonomik alana ilişkin kabahatler içerdikleri yaptırımlar itibariyle 
birçok önemli işletmenin aslında maddi sistemini çökertecek derecede idari para cezaları söz 
konusu olabiliyor. Dolayısıyla idari para cezasının bazen küçük bir işletmenin ekonomik 
anlamda çökertilmesi sonucunu doğurabilmesi söz konusu olabiliyor. Kabahatler hukuku bu 
anlamda önem taşıyor. Yani bazen ilgili kabahat dolayısıyla idari para cezası ile muhatap olan 
kişi hapsi tercih edebilir. Özellikle nisbi idari para cezası dediğimiz idari para cezalarınında bu 
durum söz konusu. Mesela GSM şirketlerini düşünün. Onlarca sayıda müşterileri var ve 
iletişim hukukuna özgü mevzuatta da çeşitli kabahatler var. Müşterisi ile olan 
sözleşmesindeki sözleşme şartlarından birinin, öngörülen idari düzene aykırı olması babında 
her bir müşteri bazında idari para cezasının kesildiğini düşündüğünüzde büyük bir yük ortaya 
çıkabilir. Çeşitli alanlara ilişkin kabahatler, düzeni korumak amacıyla bu kanun neleri 
düzenliyor? Kabahatlere ilişkin genel ilkeler, (bu genel ilkelere kanunilik ilkesi ve kabahatin 
unsurları da dahil) kabahatler karşısında kullanılabilecek idari yaptırımların türleri ve 
sonuçları da dahil olan yaptırım öğretisi, kabahatler dolayısıyla karar alma süreci(gerçi bu 
konuda kabahatler kanunu yetersiz diyebiliriz) gibi konuları düzenlemektedir. Yani kabahatler 
hukukunun kapsamını bu şekilde ortaya koyabiliriz.  

Peki, kabahatler hukukunun kaynakları nelerdir? Kabahatler hukukunun kaynakları dediğimiz 
aslında hukuk dalında tartışılan bir kavram. Yani normlar hiyerarşisinde öncelikle anayasa 
karşımıza çıkıyor. Doğrudan kaynaklar, dolaylı kaynaklar, kanunlar... Doğrudan kaynaklar ilk 
olarak uygulanırlar, dolaylı kaynaklar veya yardımcı kaynaklar, asıl kaynakların 
yorumlanmasında yer alan doktrin ve uygulama şeklinde olan tasnif tüm hukuk dallarında 
mevcuttur. Kabahatler hukuku açısından da bu tasnif yapılabilir. Anayasaya baktığımız zaman 
anayasada kabahatler hukukunu ilgilendiren bir hüküm var mı diye anayasanın 38. maddesini 
incelememiz gerekir. Anayasanın 38. maddesi suç ve cezalara ilişkin esasları düzenler. 
Kabahatler hukukunu ilgilendiren bir fıkrası var. Biraz önce de aslında başka bir vesile ile bu 
fıkraya değindim. 38. maddenin 11. fıkrası; idare kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu 
doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme 
kanunla istisnalar getirilebilir. Yani bu madde dolayısı ile kabahatler kanunu hiçbir şekilde 
hürriyeti kısıtlayıcı bir düzenleme öngörmüş değil. Öngörse idi ne olacaktı? Anayasanın 38. 
maddesinin bu hükmüne aykırı olacak ve normlar hiyerarşisi sebebi ile iptal edilecekti. 38. 
madde aslında ceza hukuku açısından çok önemlidir. Mesela kanunilik ilkesi bu maddede 
gösterilir, dolayısıyla kanunilik ilkesine aykırı bir düzenleme yapılması anayasaya aykırılığı 
ifade eder. Zaman bakımından uygulama yani geçmişe uygulama yasağı yine anayasada 
gösterilir. Muhakeme hukukuna ilişkin önemli düzenlemeler vardır. Suçsuzluk karinesi, delil 
göstermeye zorlanmaması ilçesi, suçun şahsiliği gibi ifadeler yine anayasada 
gösterilmektedir. Burada önem taşıyan konu acaba bu ifadeler kabahatler açısından önem 
taşır mı? Ceza sorumluluğu şahsidir diyoruz, başkasının fiilinden dolayı kişi sorumlu 
tutulamaz. Tüzel kişilerde suçun şahsiliği konusu özellikle tartışılıyor. Ceza kanununun 20. 
maddesinde de bu ilke tekrarlanır. İkinci fıkrasında da tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı 
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uygulanmayacağı belirtilir. Çünkü yöneticilerden birinin işlediği fiil hakkında tüzel kişiye 
yaptırım uyguladığınız zaman tüzel kişinin ortakları ve tüzel kişinin kendisi hakkında şahsiliğe 
aykırılık doğacaktır. Tabi bu da tartışılan bir mesele. Acaba kabahatler açısından da şahsilik 
ilkesi geçerli midir? Acaba bu ilkeler kabahatlere de uygulanabilir mi yoksa sadece suçlara 
özgü müdür? Madde başlığına baktığımız zaman suç ve cezalara ilişkin diyor. Buradaki suç 
kavramını nasıl yorumlayacağız, bu bir problem. Anayasa Mahkemesi zaman zaman buradaki 
hükümleri suç kavramını geniş değerlendirip, kabahatlere hatta disiplin suçlarına 
uygulamaktadır. 2005 öncesi suç kavramının içeriği ile 2005 sonrası suç kavramının içeriği de 
farklıdır. 2005 öncesi suç kavramı kabahat kavramını da içeriyor, ama idari suçları içermiyor o 
da ayrı bir mesele. Bu tartışmalı bir mesele. Anayasa Mahkemesi farklı içtihatlarında değişik 
sonuçlara varabiliyor. Bazen esasen baktığımızda 38. madde ceza hukuku anlamındaki 
suçlara ilişkin, dolayısıyla kabahatleri esas itibari ile kapsamıyor. Ancak zaman zaman 
Anayasa Mahkemesi özellikle ölçüsüz bazı düzenlemeler öngörülmüşse hem kabahatler 
açısından hem de disiplin ihlalleri açısından 38. maddedeki hükümleri uyarlayabilir. Ancak 
doğrudan tek bir fıkra var diyebiliriz, 38. madde 11. fıkrasının kabahatleri ilgilendirdiğini 
açıkça söyleyebiliriz. Milletlerarası sözleşmeler kabahatler hukukunu kaynak teşkil edebilir 
mi? Doğrudan kabahatleri ilgilendiren bir düzenleme yok, öne çıkan bir sözleşme yok. Fakat 
şunu söyleyeyim; ceza hukuku ile ilişkili olarak düşündüğümüzde, ceza hukuku ile ilişki 
kurulabilecek bazı sözleşmeler acaba kabahatleri ne ölçüde ilgilendirir? Mesela suçların 
iadesine dair Avrupa Sözleşmesi var. Oradaki kavramlara baktığımızda, cezalara, yaptırımlara 
baktığımızda, hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren fiilleri kastediyorlar. Dolayısıyla bunun 
kabahati içermediği açık. Ancak adil yargılanma hakkı konusunda Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi acaba kabahatleri kapsar mı? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin özellikle altıncı 
maddesi ve diğer hükümleri de tabi gündeme gelebilir. Mülkiyet hakkına ilişkin hüküm 
mesela… Kabahat dolayısı ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi diye bir yaptırım var, dolaylı 
olarak tartışılabilir yani ölçüsüz bir yaptırım ise gündeme gelebilir. Adil yargılamayı etkileyen 
teşebbüste suç dolayısı ile birtakım yaptırımların uygulanması konusunda bazı güvencelerin 
sağlanmasını öngörüyor. 6. madde adil yargılanma sonucunda bir yaptırımın uygulanmasını 
öngörüyor. İçtihatlarla da ilişkilendirilmiş bu güvenceler. Acaba buradaki suç kavramını kim 
belirliyor? Bir ülkeye göre kumar oynamak suç olabilir ancak sözleşme tarafı başka bir ülkede 
kumar oynamak suç olmayabilir. Mahkeme hangisini esas alacak? Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ilgili hükmü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında sözleşmedeki 
kavramların otonom kavramlar olduğunu, dolayısıyla mahkemenin kendisinin bu konuda 
belirleyici olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bir ülkenin, bir fiili suç veya kabahat olarak 
tanımlaması bağlayıcı değildir. Dolayısıyla sözleşmenin öngördüğü denetimi kabahatler 
açısından da uygulayabiliyor.  

Bunun dışında ekonomik düzene ilişkin bazı milletlerarası sözleşmeler var ve bu sözleşmeler 
kabahatler hukukunu etkilemiştir. Mesela rüşvet yolsuzlukla mücadeleye ilişkin bir 
milletlerarası sözleşme var ve bu sözleşmeye Türkiye de taraf. Ve bu sözleşme uyarınca tüzel 
kişilere de para cezasının uygulanması yönünde bir hüküm içeriyor. Şimdi baktığımızda Türk 
hukukunda tüzel kişilere ilişkin para cezası uygulanmasını kabul etmiyoruz, tüzel kişilere para 
cezası uygulanamıyor, sadece güvenlik tedbiri uygulanabiliyor. Dolayısı ile bu sözleşmenin 
kapsamında rüşvet suçu için, rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele kapsamında tüzel kişiye de 
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yaptırım uygulamak gerekir. Yani tüzel kişiye de para cezası uygulanmasını öngörüyor. Şimdi 
bakınca rüşvet bizde suç olarak tanımlanıyor, ceza kanununu dikkate aldığımız zaman ise suç 
dolayısı ile tüzel kişiye adli para cezası uygulamamız mümkün değil. Ayrı bir kabahat olarak 
da rüşvet tanımlanmış değil. Dolayısı ile sözleşmenin hükümlerini yerine getirememiş 
oluyorsunuz. Mevzuatınız buna uygun değil. Bu noktada ya tüzel kişilerin ceza 
sorumluluğundan taviz vereceksiniz(rüşveti istisna tutup tüzel kişilere de adli para cezası 
verilir diyeceksiniz) ya da bir başka çıkış yolu bulmanız lazım. Bu konuda sonradan kanunda 
istisna bazı düzenlemeler getirilmiştir. Kanunun 43/a maddesi tüzel kişiye idari para cezasını 
öngörmüştür. Bunun sebebi ise milletler arası sözleşmeye uyum kapsamında taviz 
vermemekten kaynaklanmıştır. Ancak bu da kabahatinin tanımı açısından sorunludur. Biz 
kabahat deyince şekli olarak idari para cezası gerektiren fiili anlamaktayız. Ancak burada bir 
suç fiili var(rüşvet suçu). Kabahat olmamasına rağmen sırf sözleşmeye uyum açısından 
konusu suç olan fiile idari para cezası öngörülmüştür. Bu aslında dolaylı olarak tüzel kişilerin 
ceza sorumluluğunun kabul edilmesine bir zorlamadır.  

Kabahatler hukukunun ikinci önemli kaynağı tabii ki kanunlardır. Normlar hiyerarşisinde 
milletlerarası sözleşmeler esas itibarıyla kanun değerindedir, temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
olan milletlerarası sözleşmeler kanunların üstündedir. Başta kabahatler kanunu, temel kanun 
olarak karşımıza çıkıyor. Kabahatler kanununa baktığımızda kanun iki kısma ayrılıyor. Genel 
hükümler var ilk 31 maddeden oluşuyor ve 32’den itibaren olan kısma özel hükümler 
diyebiliriz. Genel hükümler kısmı önemli, birazdan diğer kanunlarla ilişkisine tekrar 
değineceğiz. Kabahatler kanunu dışında, kabahatler kanununun özellikle ilk kısmının yaptığı 
atıf çerçevesinde TCK ve CMK de kabahatler hukukunun temel kaynağı olan kanunlardandır. 
Özellikle kabahatlere özgü genel ilkeler bakımından,  yer ve zaman bakımından 
uygulanmasına, maddi ve manevi unsurlardan, hukuka uygunluk sebeplerine kadar 
kabahatler kanunu bazı özel düzenlemeler yaparak yahut yapmaksızın TCK’ye atıf 
yapabiliyor. Mesela altıncı maddesi Türk Ceza Kanununun sekizinci maddesi hükümleri 
kabahatler bakımından da aynen uygulanır ancak kanunda aksine hüküm bulunan haller 
saklıdır demekte. Doğrudan TCK 8’e atıf yapıyor. Birçok hüküm de bunu görüyoruz. Yani 
aslında Türk Ceza Kanunu da kabahatler hukukunun bir kaynağıdır. Bu açıdan sık sık Türk 
Ceza Kanununa değineceğiz. Aynı şekilde Ceza Muhakemesi kanuna da atıf vardır. Ceza 
Muhakemesi Kanunu da kabahatler hukukunun kaynağına teşkil eder. Örneğin 22. maddenin 
4. fıkrasında Ceza Muhakemesinin yer bakımından yetki kuralları kabahatler için de geçerlidir 
demektedir. Bunun dışında da başka devam eden hükümler de var. Kanunlar kategorisinde 
yan kanunlardan da bahsetmemiz lazım. Kabahatler kanununu asıl olarak 
değerlendirdiğimizde, bunun dışında onlarca sayıda yan kanunda kabahatlere özgü yani idari 
para cezasını gerektiren özel kabahatler açısından yan kanunlarda da hükümler yer alabiliyor. 
Hatta yan kanunlarda bazen genel hükümlere ilişkin de çakışan hükümler bulunabiliyor. Bu 
durumda şuna değinmemiz lazım; kabahatler kanunu yan kanunlar açısından konumu nedir, 
kabahatler kanununun yan kanunlar açısından bir üstünlüğü var mıdır? Bu aslında Türk Ceza 
Kanunu açısından da geçerli bir tartışma. Yani Türk Ceza Kanunundaki düzenlemelerle yan 
kanun olarak Bankacılık Kanununda da düzenlenen bir suç çelişirse ne olacak? Bir defa şunu 
belirtelim; normlar hiyerarşisinde kanunların kendi içinde bir hiyerarşisi söz konusu değil. 
Yani temel kanun, yan kanun gibi bir hiyerarşi öngörülmemiştir. Bazı ülkelerde var; mesela 
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Fransız Anayasasında temel kanun ve yan kanun arasında bir hiyerarşi var, temel kanunlar 
daha nitelikli bir çoğunlukla değiştirilebilir tarzında... Bizde de bu yeni anayasa sürecinde 
tartışılmıştı ancak hayata geçmiş değil. Dolayısı ile bizde sadece anayasa-kanun çelişkisi var. 
Ceza kanununun genel hükümlerine aykırı yan kanunda hüküm olursa ceza kanununun 
hükümlerine aykırılık durumunda anayasa mahkemesi iptal kararı vermez. Sadece anayasal 
temeli varsa Anayasa 38’e ilişkili olarak değerlendirme yapar. Peki, çelişki olursa nasıl 
çözeceğiz? Genel kanun-özel kanun ilişkisi dışında, sonraki kanunun üstünlüğünden söz edilir. 
Yani aynı nitelikte ve aynı hiyerarşideki kanuna ilişkin düzenleme varsa sonraki kanun önceki 
kanunu açıkça ilga etmiyorsa zımni olarak ilgasından bahsedilir. Sonraki kanun önceki 
kanundan üstündür, zımnen ilga eder. Şimdi hem ceza kanununda hem de kabahatler 
kanununda, ceza kanunu ve kabahatler kanununun genel kanun olduğuna dair bir hüküm 
var. Ceza kanunu madde 5 ve kabahatler kanunu madde 3. Ceza kanunu madde 5, bu 
kanunun genel hükümleri yan kanunlar için de geçerlidir der. Yani bunun amacı şu; kanunlar 
arasında çelişki olmaması amacı ile en azından genel hükümler ortak olsun mantığıdır. 
Kabahatler kanununun 3. maddesinde de bu kanunun genel hükümleri, diğer kanunların 
kabahatler kısmı açısından da uygulanır demektedir 
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Geçen haftaki derste kabahatler hukukunun şekli tanımından bahsedilmişti. Bir norma karşı 
verilen tepkiye göre o normun hangi alana ilişkin olduğunu saptamak mümkündür demiştik. 
Ceza hukuku açısından yaptırıma bakarak bir normun ceza hukuku normu olup olmadığını 
saptayabiliyoruz. Hapis cezası, adli para cezası veya güvenlik tedbiri yaptırımlarını gerektiren 
normlar ceza hukuku normlarıdır. Ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımlarını gerektiren ve suç 
adı verilen davranışları düzenleyen ve bunların sonuçlarını hüküm altına alan normların 
tamamı ceza hukukunu oluşturur. Hapis cezası kabahatlerde olmamakla birlikte idari para 
cezası vardı. Kabahat karşılığı uygulanan ceza kabahatlerde idari para cezası ve veya idari 
tedbirlerdir. Suç karşılığı uygulanan para cezası ise adli para cezasıdır. Hükmün uygulanmasının 
öngörüldüğü ve kabahat adı verilen davranışların koşullarını ve sonuçlarını düzenleyen 
normların tamamı kabahatler hukukunu oluşturur. Kamu hukuku özel hukuk ayrımında ise 
kamu hukukunun bir dalıdır. Geniş anlamda ceza hukukunun bir parçası olmakla beraber idare 
hukukuyla da ilişkisi bulunmaktadır. Özellikle kabahatlerin yaptırımlarına idarenin hükmetmesi 
idarenin bu kararları vermesi bir idari işlemin tesisini gerektirdiği için idare hukukunu 
ilgilendirmektedir. Bu yönüyle kabahatler hukuku idare hukuku ve ceza hukukunun 
kesişiminde yer almakla beraber ceza hukukuyla daha yakın bir ilişki içerisindedir. İdari işlem 
olarak idari para cezası işlemi tesis edilmesi gerektiğinde ortada işlenmiş bir kabahat olmalı 
veya o fiilin kabahatin unsurlarını taşıması gereklidir. İlk derste kabahatler hukukunun tarihi 
gelişimi anlatılmıştı. 

Bir fiilin ne zaman suç ne zaman kabahat olduğunu tespit edebilmemiz için hem maddi hem 
de şekli açıdan fiili ele almamız gerekmektedir. Şekli olarak yani normatif düzenleme bazında 
bir düzenlemenin suç veya kabahate ilişkin olduğunu yaptırımdan hareketle saptamamız 
mümkündür. Şekli olarak kabahat karşılığında idari para cezasını veya idari tedbirleri 
gerektiren fiilleri ifade etmektedir.  

Madde 2- (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını 
öngördüğü Haksızlık anlaşılır. 

Hukuka aykırı bir fiil söz konusu ve bu haksızlık karşılığında bir idari yaptırım söz konusuysa o 
haksızlığın kabahat olduğu sonucuna ulaşılır. Adli bir yaptırımın yani bir ceza hukuku yaptırımı 
söz konusu olduğu durumlarda ise bu yaptırımların uygulandığı fiillere suç diyoruz ve ceza 
hukuku alanına ait olduğunu saptayabiliyoruz. Madde 16’da ise idari yaptırımların neler olduğu 
belirtilmektedir. 

Ceza hukukunda geçerli olan iki şeritli yaptırım sisteminin kabahatlerdeki yansımasıdır. Ceza 
hukukunda, suç işlendiğinde iki yaptırım söz konusudur. Bunlar ceza ve güvenlik tedbiridir. Bazı 
güvenlik tedbirleri ceza ile birlikte uygulanır. Ceza sorumluluğu olmayan kişilere ceza 
yaptırımının uygulanamadığı durumlarda sadece güvenlik tedbirleri uygulanır. Mesela ceza 
sorumluluğu olmayan 0-12 yaş grubundaki çocuklara kusur yeteneklerinin olmaması sebebiyle 
ceza yaptırımı uygulanamaz fakat toplum açısından tehlike arz ettiği için yaptırımsız da 
bırakılmaz. Bu durumlarda çocuklara özgü güvenlik tedbiri yaptırımı bir alternatif şerit olarak 
devreye girer. Aynı şey akıl hastaları için de geçerlidir. Kabahatlerde de bu iki şeritli yaptırım 
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sistemi geçerlidir. Kabahatlerde ceza kavramına karşılık olarak sadece bir ceza tür vardır o da 
idari para cezasıdır. Ceza kavramı suçlarda hapis ve adli para cezasını kapsamaktadır. 
Suçlardaki güvenlik tedbiri kavramına karşılık olarak ise kabahatlerde idari tedbir kavramı 
bulunmaktadır. 

Madde 16- (1) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası 
ve idarî tedbirlerden ibarettir. 

(2) İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer 
tedbirlerdir. 

Kabahatler Kanunu’nun 16. Maddesi yaptırım türlerini bir bütün olarak göstermekle beraber 
maddenin ikinci fıkrasında ise idari tedbirlerin neler olduğu belirtilmektedir. 16.maddede 
“Mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer idari tedbirler” ifadesi yer 
almaktadır. Bu ifade sınırlayıcı bir düzenleme getirmemektedir. Maddenin ikinci fıkrasında 
idari tedbir olarak sadece mülkiyetin kamuya geçirilmesi kavramı kullanılmıştır. Mülkiyetin 
kamuya geçirilmesi kavramı, suçlardaki güvenlik tedbiri olan müsadere kavramına denk gelen 
bir kavramdır. Müsadere kavramının içeriği açılarak yeni bir teknik terim olan mülkiyetin 
kamuya geçirilmesi terimi üretilmiştir.  Diğer idari tedbirlerin neler olduğunu belirleyebilmek 
için ilgili kanunlara bakmak gerekmektedir. 

Kabahatler kanununun 19.maddesinde diğer idari tedbirlerle ilişkili bir hüküm bulunmaktadır.                    

Madde 19- (1) Diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için; 

a) Bir meslek ve sanatın yerine getirilmemesi, 

b) İşyerinin kapatılması, 

c) Ruhsat veya ehliyetin geri alınması, 

d) Kara, deniz veya hava nakil aracının trafikten veya seyrüseferden alıkonulması, 

Gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine uygun değişiklik 
yapılıncaya kadar saklıdır.  

Bu madde diğer idari tedbirler açısından birkaç örnek vermektedir. Bunların idari tedbir mi 
idari yaptırım mı olduğu tartışmalıdır. Bu yaptırımlar idari para cezası olmadığı için bunların 
idari tedbir olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Şekli olarak ilgili düzenlemede idari 
para cezası ve veya idari tedbirlerin öngörüldüğü haksızlıklar, fiiller şekli olarak kabahat 
tanımına girmektedir. Maddi olarak bir fiilin, haksızlığın suç mu yoksa kabahat mı olduğunu 
belirlenirken nasıl bir yöntem izlenilmelidir? Bu konu doktrinde tartışmalıdır. Suçlarla 
kabahatler arasında nitelik farkı olduğunu savunan görüşler olduğu gibi nicelik farkı olduğunu 
savunan görüşler de vardır.  Nitelik farkından kastedilen suç yaptırımlarının toplumsal yaşam 
açısından önem taşıyan bazı hukuksal değerleri koruduğunu buna karşılık kabahat 
yaptırımlarının ise daha çok idari düzene ilişkin olduğu yönünde bir görüş ileri sürülmüştür. 
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Nicelik kriterinden hareketle suçlar ve kabahatler arasında fark olduğunu belirten görüş ise 
suçlarla kabahatler arasında herhangi bir nitelik farkının olmadığını, kabahatlerin bazı hukuksal 
değerleri koruduğunu, suçlarla kabahatler arasında yalnızca niceliksel bir ayrım olabileceğini 
savunmaktadır. Niceliksel ayrımdan maksat bunlar arasında ağırlık ayrımı olmasından 
bahsedilmektedir. Bir de karma görüş bulunmaktadır fakat esas itibariyle önemli olan bu iki 
görüştür.   

Kabahatler kanununun ikinci maddesinin gerekçesine baktığımızda niceliksel ayrımı esas aldığı 
görülmektedir. İkinci maddenin gerekçesinde madde metninde genel olarak kabahate ilişkin 
bir tanım yapılmıştır, bu tanımlamada suç gibi kabahatin de bir haksızlık oluşturduğu 
vurgulanmıştır, esas itibariyle haksızlık oluşturan bir fiilin suç veya kabahat olarak 
tanımlanmasında izlenen suç politikası etkili olmaktadır. Haksızlar arasında bu yönde yapılan 
tasnifte hukuka aykırı fiilin ifade ettiği haksızlığın içeriği esas alınmaktadır. Esasen hukuka 
aykırı olan haksızlık ifade eden fiiller arasında suç ve kabahat olarak ayrım yapılması bir nitelik 
farkı oluşturmamaktadır. Söz konusu tasnif haksızlıklar arasındaki nicelik farkında 
dayanmaktadır.   

Kanun koyucu izlediği suç politikası çerçevesinde adalete yönelmiş olan toplumsal yaşam 
açısından çok ağır olan haksızlıkları suç olarak düzenlerken ağırlık olarak hafif gördüğü 
haksızlıkları ise kabahat olarak tanımlamaktadır.  

Kabahatler kanununun özel hükümlerine baktığımızda 3 örnek suç-kabahat ayrımın niceliksel 
bir temele dayandığını göstermek açısından önemlidir. Bunlar dilencilik, kumar ve gürültü 
kabahatlerini düzenleyen hükümlerdir.  

Dilencilik 

Madde 33- (1) Dilencilik yapan kişiye, elli Türk lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, 
dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta 
görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir.                 

Kumar 

Madde 34- (1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, 
kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin 
kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir. 

Gürültü 

Madde 36- (1) Başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, 
elli Türk lirası idarî para cezası verilir. 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU 
 Sayfa 5 
 

(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek 
veya tüzel kişiye bin Türk lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar 
verir. 

Ceza kanununda da aynı nitelikteki fiillerin bazı farklılıklarla suç olarak düzenlendiğini 
görüyoruz. Ceza kanunda, kabahatlerdeki dilencilik açısından paralel bir düzenleme olan 
dilencilik yaptırma suçu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Madde 229- (1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda 
bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.  

(2) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi 
hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza bir kat 
artırılır. 

Dilencilik yapmak kabahat olarak düzenlenmişken belirli kişileri dilendirmek ise suç olarak 
öngörülmüştür. Aynı durum kumar açısından da kumar oynamak kabahat olarak 
düzenlenmişken kumar oynatmak suç olarak düzenlenmiştir. 

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama 

Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı 
oranında artırılır. 

(3) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın 
talihe bağlı olduğu oyunlardır. 

Aynı şekilde gürültü yapma kabahat olarak kabul edilirken kişilerin huzur ve sükûnunu bozmayı 
suç olarak kabul etmektedir. 

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma 

Madde 123- (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon 
edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta 
bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
verilir. 
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Kanun koyucu kumar oynama fiilini idari para cezasıyla önlenebilecek bir haksızlık olarak 
görmekteyken kumar oynatma suçunun ise adli bir yaptırım gerektiren fiil olduğunu kabul 
etmektedir. Yani niteliksel olarak fark olsaydı bu şekilde benzerlikler olmazdı. Bu sebeple bu 
durum farkın niceliksel olduğunu ortaya koyan bir delil niteliğindedir. Kabahatler hukuku esas 
itibariyle şekli veya maddi anlamda kabahatlere ilişkin bir daldır. Geniş anlamda ceza hukuku 
denildiğinde maddi ceza hukuku, şekli ceza hukuku olarak ceza muhakemesi hukuku ve infaz 
hukuku anlaşılmalıdır. Maddi ceza hukuku dediğimiz alan bir fiilin ne zaman suç teşkil 
edeceğini, suçun unsurlarını ve suça ilişkin yaptırımları veya tek tek suç tiplerini içermektedir. 
Ceza muhakemesi yargılamanın ve ceza muhakemesinin nasıl yapılacağına ilişkinken infaz 
hukuku yaptırımların (ceza ve güvenlik tedbirlerinin) infazına ilişkin hukuk dalıdır. Ceza 
hukukunun dar ve geniş ayrımı tarihi gelişimin ürünüdür. Eski dönemlerde ceza hukuku 
denilince geniş anlamda ceza hukuku anlaşılmaktaydı. Yani hem maddi ceza hukuku hem şekli 
ceza hukuku hem de infaz hukuku geniş anlamda ceza hukukunun içindeydi. Çoğunlukla 
bunların hepsi tek bir ceza kanununda bir bütün düzenlenmekteydi. Zaman içerisinde tarihi 
gelişimle ceza muhakemesi hukuku bağımsızlığını kazanmış ve ayrı bir kanunla düzenlenerek 
daha geniş bir içeriğe sahip olmuştur. Aynı şekilde infaz hukuku da ayrı bir kanunla 
öngörülmüştür. Dar anlamda ceza hukukunu maddi ceza hukuku oluşturur. Ceza hukuku genel 
ve özel hükümleri maddi ceza hukukunun kapsamındadır. Bu tarihi gelişimin mevcut ceza 
kanununda da bazı izlerini görmek mümkündür. Her ne kadar muhakeme ve infaza ilişkin ayrı 
kanunlar olsa da Türk Ceza Kanunu, eski dönemin izleri olarak muhakemeye ve infaza ilişkin 
hükümlerden bazılarını bünyesinde barındırır. Ceza kanununda dava zamanaşımı ve ceza 
zamanaşımını düzenleyen hükümler bulunmaktadır. Bu aslında ceza muhakemesi hukukuna 
özgü bir kurumdur. Bu kurumun ceza muhakemesi hukuku kurumu mu yoksa maddi ceza 
hukuku kurumu mu olduğu tartışmalıdır. Bu iki ceza hukuku dalının bazı noktalarda ayrıldığı 
hususlar bulunmaktadır. Örneğin zaman bakımından uygulanma kuralı kanunilik ilkesi 
açısından maddi ceza hukukundaki prensip ile ceza muhakemesi hukukundaki prensip 
tamamen farklıdır. Maddi ceza hukukunda katı bir kanunilik ilkesi, kıyas yasağı ve geçmişe 
yürütme yasağı söz konusuyken muhakeme hukukunda kıyasın serbest olduğunu ve 
gerektiğinde kıyas yapılabileceğini öngörmektedir. Muhakeme hukukunda zaman bakımından 
uygulama açısından ise derhal uygulama ilkesi geçerlidir. Yani muhakeme hukukunda lehe 
veya aleyhe olduğuna bakılmaksızın dava hangi aşamadaysa o aşamada uygulanmaya başlar. 
Dolayısıyla bir kurumun muhakeme hukukuna ilişkin bir kurum mu veya maddi ceza hukukuna 
ilişkin bir kurum mu olduğu saptanması bu kuruma ilişkin değişikliklerin, zaman bakımından 
uygulanması ve diğer prensipler açısından önem taşır. Aynı şekilde şikâyet ceza kanununun 73. 
Maddesinde düzenlenir fakat muhakeme hukukuna ilişkin bir kurumdur. Ceza kanununda infaz 
hukukuna ilişkin de izler bulunmaktadır. Örneğin ceza kanununun 51. Maddesinde hapis 
cezasının ertelenmesi hükmü tamamen infaza ilişkindir.  

Kabahatler hukukunda, kabahatler kanununda, bunun yansımasına baktığımızda aslında ceza 
hukukunun o eski tarihsel gelişiminde olduğu gibi kabahatler hukukunun da henüz gelişiminin 
başında olduğunu görüyoruz.  Kabahatler hukuku özellikle 2005 sonrasında ortaya çıkan yeni 
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bir alan. Dolayısıyla kabahatler hukukunda maddi kabahatler hukuku ve şekli kabahatler 
hukuku ayrımını en azından kanun bazında görmüyoruz. Yani kabahatler kanunu bunların 
hepsini birlikte düzenliyor. Yani kabahatler kanununu incelediğimizde hem maddi alana ilişkin 
hem de usule ilişkin hükümler yer almaktadır. Bir fiil ne zaman suç teşkil eder, kabahat 
karşısında uygulanacak yaptırım nedir, tek tek özel kabahatler nelerdir gibi hükümlerin yanı 
sıra; usule ilişkin de yani kabahate karar verildikten sonra nereye başvurmak gerekir gibi 
burada bahsettiklerimizin hepsi kabahatler kanununda yer almaktadır. Dolayısıyla kabahat 
usul hukuku veya kabahat muhakemesi hukukundan henüz söz edemiyoruz, kabahatler 
hukuku hepsini içeriyor. Keza infaza ilişkin de durum aynı. Yani idari para cezası verildiğinde 
bu para nasıl infaz edilecek, nasıl tahsil edilecek? Adli para cezasının infazı ceza infaz 
kanununda özel olarak düzenleniyor. Aynı şey idari para cezası için de geçerli ve kabahatler 
kanununda düzenleniyor. Verilen yaptırımların, idari para cezalarının infazı hakkında bir kanun 
yok hepsi kabahatler kanununda düzenleniyor. Çünkü yeni bir alan, bağımsızlığını kazanmış 
değil. Dolayısıyla bu dersimizin içeriğini de belirliyor; yani ceza hukuku deyince ceza hukuku 
genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler, ceza muhakemesi hukuku diye üç ayrı derste ceza 
hukukunu inceliyoruz. Kabahatler hukuku açısından da yine de bu ayrımı yapabiliriz. Maddi 
kabahatler hukuku kısmı var, usul kısmı var, bir de infaz kısmı var. Kabahatler kanunu bunların 
hepsini düzenlediği için hepsine büyük ölçüde değineceğiz. Sadece kabahatler hukukunun 
maddi kısmında özel kabahatler hukukunu tekrar eden kısma girmeyeceğiz. Ama biraz önce 
verdiğimiz örnekler gibi diğer örnekleri tekrar vereceğiz. Maddi ceza hukukundaki ayrım gibi 
kabahatler hukukunda da ayrım vardır. Kabahatler hukukunun maddi kısmında sadece genel 
hükümleri ele alacağız, özel kısımlarına girmeyeceğiz. Dolayısıyla kabahatler kanununun ilk 31 
maddesini inceleme konusu yapacağız. Bu ilk 31 maddede genel ilkeler var; kabahatler 
hukukunda kanunilik ilkesi, kabahatler kanununun zaman bakımından uygulanmasına dair 
prensipler, kabahatin tanımı, kanunun amacı vs... Kabahat öğretisi; kabahatin unsurlarını 
nelerdir, maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık vs. Yaptırım öğretisi; yani kabahat 
dolayısıyla uygulanan yaptırımların idari para cezası, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ile ilgili 
tedbirler... Ve yine ilk 31 maddede kabahat hükmedildikten sonra bunlara karşı kanun yolu 
nedir gibi usule ilişkin bilgiler var. Bir de infaza ilişkin bilgiler var. İdari para cezaları nasıl yerine 
getiriliyor gibi konulara değineceğiz. Kabahatler hukuku denilince bu gibi içerikler söz konusu. 
Nitekim kabahatler kanununun birinci maddesi de kanunun amaç ve kapsamını belirlerken bu 
bahsettiğim hususlara değinmiştir. Bu kanunda hangi amaçla neler düzenleniyor; bu kanun 
toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla 
çıkarılmıştır. Burada bir parantez açalım. Kabahat denilince görece hafif duruyor. Yani idari 
para cezasızının önemi nedir diyebilirsiniz suçlar karşısında ama uygulamaya girdiğinizde 
göreceksiniz; bazı kabahatler var, özellikle ekonomik alana ilişkin kabahatler içerdikleri 
yaptırımlar itibariyle birçok önemli işletmenin aslında maddi sistemini çökertecek derecede 
idari para cezaları söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla idari para cezasının bazen küçük bir 
işletmenin ekonomik anlamda çökertilmesi sonucunu doğurabilmesi söz konusu olabiliyor. 
Kabahatler hukuku bu anlamda önem taşıyor. Yani bazen ilgili kabahat dolayısıyla idari para 
cezası ile muhatap olan kişi hapsi tercih edebilir. Özellikle nispi idari para cezası dediğimiz idari 
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para cezalarında bu durum söz konusu. Mesela GSM şirketlerini düşünün. Onlarca sayıda 
müşterileri var ve iletişim hukukuna özgü mevzuatta da çeşitli kabahatler var. Müşterisi ile 
olan sözleşmesindeki sözleşme şartlarından birinin, öngörülen idari düzene aykırı olması 
babında her bir müşteri bazında idari para cezasının kesildiğini düşündüğünüzde büyük bir yük 
ortaya çıkabilir. Çeşitli alanlara ilişkin kabahatler, düzeni korumak amacıyla bu kanun neleri 
düzenliyor? Kabahatlere ilişkin genel ilkeler, (bu genel ilkelere kanunilik ilkesi ve kabahatin 
unsurları da dahil) kabahatler karşısında kullanılabilecek idari yaptırımların türleri ve sonuçları 
da dahil olan yaptırım öğretisi, kabahatler dolayısıyla karar alma süreci (gerçi bu konuda 
kabahatler kanunu yetersiz diyebiliriz) gibi konuları düzenlemektedir. Yani kabahatler 
hukukunun kapsamını bu şekilde ortaya koyabiliriz.  

Peki, kabahatler hukukunun kaynakları nelerdir? Kabahatler hukukunun kaynakları dediğimiz 
aslında hukuk dalında tartışılan bir kavram. Yani normlar hiyerarşisinde öncelikle anayasa 
karşımıza çıkıyor. Doğrudan kaynaklar, dolaylı kaynaklar, kanunlar... Doğrudan kaynaklar ilk 
olarak uygulanırlar, dolaylı kaynaklar veya yardımcı kaynaklar, asıl kaynakların 
yorumlanmasında yer alan doktrin ve uygulama şeklinde olan tasnif tüm hukuk dallarında 
mevcuttur. Kabahatler hukuku açısından da bu tasnif yapılabilir. Anayasaya baktığımız zaman 
anayasada kabahatler hukukunu ilgilendiren bir hüküm var mı diye anayasanın 38. maddesini 
incelememiz gerekir. Anayasanın 38. maddesi suç ve cezalara ilişkin esasları düzenler. 
Kabahatler hukukunu ilgilendiren bir fıkrası var. Biraz önce de aslında başka bir vesile ile bu 
fıkraya değindim. 38. maddenin 11. fıkrası; idare kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu 
doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme 
kanunla istisnalar getirilebilir. Yani bu madde dolayısı ile kabahatler kanunu hiçbir şekilde 
hürriyeti kısıtlayıcı bir düzenleme öngörmüş değil. Öngörse idi ne olacaktı? Anayasanın 38. 
maddesinin bu hükmüne aykırı olacak ve normlar hiyerarşisi sebebi ile iptal edilecekti. 38. 
madde aslında ceza hukuku açısından çok önemlidir. Mesela kanunilik ilkesi bu maddede 
gösterilir, dolayısıyla kanunilik ilkesine aykırı bir düzenleme yapılması anayasaya aykırılığı ifade 
eder. Zaman bakımından uygulama yani geçmişe uygulama yasağı yine anayasada gösterilir. 
Muhakeme hukukuna ilişkin önemli düzenlemeler vardır. Suçsuzluk karinesi, delil göstermeye 
zorlanmaması ilçesi, suçun şahsiliği gibi ifadeler yine anayasada gösterilmektedir. Burada 
önem taşıyan konu acaba bu ifadeler kabahatler açısından önem taşır mı? Ceza sorumluluğu 
şahsidir diyoruz, başkasının fiilinden dolayı kişi sorumlu tutulamaz. Tüzel kişilerde suçun 
şahsiliği konusu özellikle tartışılıyor. Ceza kanununun 20. maddesinde de bu ilke tekrarlanır. 
İkinci fıkrasında da tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanmayacağı belirtilir. Çünkü 
yöneticilerden birinin işlediği fiil hakkında tüzel kişiye yaptırım uyguladığınız zaman tüzel 
kişinin ortakları ve tüzel kişinin kendisi hakkında şahsiliğe aykırılık doğacaktır. Tabi bu da 
tartışılan bir mesele. Acaba kabahatler açısından da şahsilik ilkesi geçerli midir? Acaba bu 
ilkeler kabahatlere de uygulanabilir mi yoksa sadece suçlara özgü müdür? Madde başlığına 
baktığımız zaman suç ve cezalara ilişkin diyor. Buradaki suç kavramını nasıl yorumlayacağız, bu 
bir problem. Anayasa Mahkemesi zaman zaman buradaki hükümleri suç kavramını geniş 
değerlendirip, kabahatlere hatta disiplin suçlarına uygulamaktadır. 2005 öncesi suç 
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kavramının içeriği ile 2005 sonrası suç kavramının içeriği de farklıdır. 2005 öncesi suç kavramı 
kabahat kavramını da içeriyor, ama idari suçları içermiyor o da ayrı bir mesele. Bu tartışmalı 
bir mesele. Anayasa Mahkemesi farklı içtihatlarında değişik sonuçlara varabiliyor. Bazen 
esasen baktığımızda 38. madde ceza hukuku anlamındaki suçlara ilişkin, dolayısıyla kabahatleri 
esas itibari ile kapsamıyor. Ancak zaman zaman Anayasa Mahkemesi özellikle ölçüsüz bazı 
düzenlemeler öngörülmüşse hem kabahatler açısından hem de disiplin ihlalleri açısından 38. 
maddedeki hükümleri uyarlayabilir. Ancak doğrudan tek bir fıkra var diyebiliriz, 38. madde 11. 
fıkrasının kabahatleri ilgilendirdiğini açıkça söyleyebiliriz. Milletlerarası sözleşmeler kabahatler 
hukukunu kaynak teşkil edebilir mi? Doğrudan kabahatleri ilgilendiren bir düzenleme yok, öne 
çıkan bir sözleşme yok. Fakat şunu söyleyeyim; ceza hukuku ile ilişkili olarak düşündüğümüzde, 
ceza hukuku ile ilişki kurulabilecek bazı sözleşmeler acaba kabahatleri ne ölçüde ilgilendirir? 
Mesela suçların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi var. Oradaki kavramlara baktığımızda, 
cezalara, yaptırımlara baktığımızda, hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren fiilleri kastediyorlar. 
Dolayısıyla bunun kabahati içermediği açık. Ancak adil yargılanma hakkı konusunda Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi acaba kabahatleri kapsar mı? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
özellikle altıncı maddesi ve diğer hükümleri de tabi gündeme gelebilir. Mülkiyet hakkına ilişkin 
hüküm mesela… Kabahat dolayısı ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi diye bir yaptırım var, 
dolaylı olarak tartışılabilir yani ölçüsüz bir yaptırım ise gündeme gelebilir. Adil yargılamayı 
etkileyen teşebbüste suç dolayısı ile birtakım yaptırımların uygulanması konusunda bazı 
güvencelerin sağlanmasını öngörüyor. 6. madde adil yargılanma sonucunda bir yaptırımın 
uygulanmasını öngörüyor. İçtihatlarla da ilişkilendirilmiş bu güvenceler. Acaba buradaki suç 
kavramını kim belirliyor? Bir ülkeye göre kumar oynamak suç olabilir ancak sözleşme tarafı 
başka bir ülkede kumar oynamak suç olmayabilir. Mahkeme hangisini esas alacak? Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi ilgili hükmü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında 
sözleşmedeki kavramların otonom kavramlar olduğunu, dolayısıyla mahkemenin kendisinin bu 
konuda belirleyici olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bir ülkenin, bir fiili suç veya kabahat 
olarak tanımlaması bağlayıcı değildir. Dolayısıyla sözleşmenin öngördüğü denetimi kabahatler 
açısından da uygulayabiliyor.  

Bunun dışında ekonomik düzene ilişkin bazı milletlerarası sözleşmeler var ve bu sözleşmeler 
kabahatler hukukunu etkilemiştir. Mesela rüşvet yolsuzlukla mücadeleye ilişkin bir 
milletlerarası sözleşme var ve bu sözleşmeye Türkiye de taraf. Ve bu sözleşme uyarınca tüzel 
kişilere de para cezasının uygulanması yönünde bir hüküm içeriyor. Şimdi baktığımızda Türk 
hukukunda tüzel kişilere ilişkin para cezası uygulanmasını kabul etmiyoruz, tüzel kişilere para 
cezası uygulanamıyor, sadece güvenlik tedbiri uygulanabiliyor. Dolayısı ile bu sözleşmenin 
kapsamında rüşvet suçu için, rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele kapsamında tüzel kişiye de 
yaptırım uygulamak gerekir. Yani tüzel kişiye de para cezası uygulanmasını öngörüyor. Şimdi 
bakınca rüşvet bizde suç olarak tanımlanıyor, ceza kanununu dikkate aldığımız zaman ise suç 
dolayısı ile tüzel kişiye adli para cezası uygulamamız mümkün değil. Ayrı bir kabahat olarak da 
rüşvet tanımlanmış değil. Dolayısı ile sözleşmenin hükümlerini yerine getirememiş 
oluyorsunuz. Mevzuatınız buna uygun değil. Bu noktada ya tüzel kişilerin ceza 
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sorumluluğundan taviz vereceksiniz (rüşveti istisna tutup tüzel kişilere de adli para cezası 
verilir diyeceksiniz) ya da bir başka çıkış yolu bulmanız lazım. Bu konuda sonradan kanunda 
istisna bazı düzenlemeler getirilmiştir. Kanunun 43/a maddesi tüzel kişiye idari para cezasını 
öngörmüştür. Bunun sebebi ise milletler arası sözleşmeye uyum kapsamında taviz 
vermemekten kaynaklanmıştır. Ancak bu da kabahatinin tanımı açısından sorunludur. Biz 
kabahat deyince şekli olarak idari para cezası gerektiren fiili anlamaktayız. Ancak burada bir 
suç fiili var (rüşvet suçu). Kabahat olmamasına rağmen sırf sözleşmeye uyum açısından konusu 
suç olan fiile idari para cezası öngörülmüştür. Bu aslında dolaylı olarak tüzel kişilerin ceza 
sorumluluğunun kabul edilmesine bir zorlamadır.  

Kabahatler hukukunun ikinci önemli kaynağı tabii ki kanunlardır. Normlar hiyerarşisinde 
milletlerarası sözleşmeler esas itibarıyla kanun değerindedir, temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
olan milletlerarası sözleşmeler kanunların üstündedir. Başta kabahatler kanunu, temel kanun 
olarak karşımıza çıkıyor. Kabahatler kanununa baktığımızda kanun iki kısma ayrılıyor. Genel 
hükümler var ilk 31 maddeden oluşuyor ve 32’den itibaren olan kısma özel hükümler 
diyebiliriz. Genel hükümler kısmı önemli, birazdan diğer kanunlarla ilişkisine tekrar 
değineceğiz. Kabahatler kanunu dışında, kabahatler kanununun özellikle ilk kısmının yaptığı 
atıf çerçevesinde TCK ve CMK de kabahatler hukukunun temel kaynağı olan kanunlardandır. 
Özellikle kabahatlere özgü genel ilkeler bakımından, yer ve zaman bakımından uygulanmasına, 
maddi ve manevi unsurlardan, hukuka uygunluk sebeplerine kadar kabahatler kanunu bazı 
özel düzenlemeler yaparak yahut yapmaksızın TCK’ye atıf yapabiliyor. Mesela altıncı maddesi 
Türk Ceza Kanunu’nun sekizinci maddesi hükümleri kabahatler bakımından da aynen uygulanır 
ancak kanunda aksine hüküm bulunan haller saklıdır demekte. Doğrudan TCK 8’e atıf yapıyor. 
Birçok hüküm de bunu görüyoruz. Yani aslında Türk Ceza Kanunu da kabahatler hukukunun bir 
kaynağıdır. Bu açıdan sık sık Türk Ceza Kanunu’na değineceğiz. Aynı şekilde Ceza Muhakemesi 
kanuna da atıf vardır. Ceza Muhakemesi Kanunu da kabahatler hukukunun kaynağına teşkil 
eder. Örneğin 22. maddenin 4. fıkrasında Ceza Muhakemesinin yer bakımından yetki kuralları 
kabahatler için de geçerlidir demektedir. Bunun dışında da başka devam eden hükümler de 
var. Kanunlar kategorisinde yan kanunlardan da bahsetmemiz lazım. Kabahatler kanununu asıl 
olarak değerlendirdiğimizde, bunun dışında onlarca sayıda yan kanunda kabahatlere özgü yani 
idari para cezasını gerektiren özel kabahatler açısından yan kanunlarda da hükümler yer 
alabiliyor. Hatta yan kanunlarda bazen genel hükümlere ilişkin de çakışan hükümler 
bulunabiliyor. Bu durumda şuna değinmemiz lazım; kabahatler kanunu yan kanunlar açısından 
konumu nedir, kabahatler kanununun yan kanunlar açısından bir üstünlüğü var mıdır? Bu 
aslında Türk Ceza Kanunu açısından da geçerli bir tartışma. Yani Türk Ceza Kanunundaki 
düzenlemelerle yan kanun olarak Bankacılık Kanununda da düzenlenen bir suç çelişirse ne 
olacak? Bir defa şunu belirtelim; normlar hiyerarşisinde kanunların kendi içinde bir hiyerarşisi 
söz konusu değil. Yani temel kanun, yan kanun gibi bir hiyerarşi öngörülmemiştir. Bazı 
ülkelerde var; mesela Fransız Anayasasında temel kanun ve yan kanun arasında bir hiyerarşi 
var, temel kanunlar daha nitelikli bir çoğunlukla değiştirilebilir tarzında... Bizde de bu yeni 
anayasa sürecinde tartışılmıştı ancak hayata geçmiş değil. Dolayısı ile bizde sadece anayasa-
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kanun çelişkisi var. Ceza kanununun genel hükümlerine aykırı yan kanunda hüküm olursa ceza 
kanununun hükümlerine aykırılık durumunda anayasa mahkemesi iptal kararı vermez. Sadece 
anayasal temeli varsa Anayasa 38’e ilişkili olarak değerlendirme yapar. Peki, çelişki olursa nasıl 
çözeceğiz? Genel kanun-özel kanun ilişkisi dışında, sonraki kanunun üstünlüğünden söz edilir. 
Yani aynı nitelikte ve aynı hiyerarşideki kanuna ilişkin düzenleme varsa sonraki kanun önceki 
kanunu açıkça ilga etmiyorsa zımni olarak ilgasından bahsedilir. Sonraki kanun önceki 
kanundan üstündür, zımnen ilga eder. Şimdi hem ceza kanununda hem de kabahatler 
kanununda, ceza kanunu ve kabahatler kanununun genel kanun olduğuna dair bir hüküm var. 
Ceza kanunu madde 5 ve kabahatler kanunu madde 3. Ceza kanunu madde 5, bu kanunun 
genel hükümleri yan kanunlar için de geçerlidir der. Yani bunun amacı şu; kanunlar arasında 
çelişki olmaması amacı ile en azından genel hükümler ortak olsun mantığıdır. Kabahatler 
kanununun 3. maddesinde de bu kanunun genel hükümleri, diğer kanunların kabahatler kısmı 
açısından da uygulanır demektedir. 
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Kabahatler hukukunun kaynakları: 

 Anayasa 
 Milletlerarası sözleşmeler(43a-43b maddeleri) 
 Kanunlar  

-Kabahatler Kanunu 

 Kabahatler Kanunu genel hükümler ve özel hükümler olmak üzere iki kısımdan oluşuyor.Biz 
derste kabahatler kanunun genel hükümlerini yani ilk 31 maddesini inceleyeceğiz.Bu ilk 31 
maddede maddi hukuka ilişkin hükümlerin yanında usule ilişkin de hükümler bulunmaktadır. 

-Türk Ceza Kanunu 

-Türk Ceza Muhakemesi Kanunu 

Kabahatler Kanununda genel hükümlerin ilgili kısımlarında TCK’ya ve usul hükümlerine ilişkin 
ilgili kısımlarda da CMUK’a atıf yapılmaktadır. 

Yan kanunlar ise: 

-Karayolları Trafik Kanunu’ndaki trafik kabahatleri 

-Belediye Kanunu 

-Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun………. 

Bu yan kanunlarda özel kabahat tipleri yer almaktadır. Bu kanunlar kabahatlere ilişkin genel 
düzenlemeler içermemektedir. Bu noktada değinmemiz gereken durum bu yan kanunlarla 
Kabahat Kanunu arasındaki ilişkidir. Bu ilişkiyi Kabahatler Kanunu’nun 3.maddesi 
göstermektedir. 

Genel kanun niteliği 
(1) Bu Kanunun; 
a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine 
hüküm bulunmaması halinde, 
b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını 
gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanır. 

2006 yılında 5560 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle ortaya çıkan bir durumdur. Kabahatler 
Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girdi ve 1 yıl sonra ilgili maddede böyle bir değişiklik yapıldı. 
Bunun sebebi Anayasa Mahkemesi’nin 3.maddeye ilişkin bir iptal kararı vermesidir. Bu 
maddenin önceki halinde a ve b bentleri olmaksızın tek bir hüküm vardı ve şöyle diyordu: ‘Bu 
kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanır.’ Şeklinde 
mutlak bir genel ifade içeriyordu aynı TCK’nın 5.maddesi gibi. TCK’nın 5. maddesinde de TCK 
ile yan ceza kanunları arasındaki ilişkide benzer bir hüküm vardır ve der ki bu hüküm TCK’nın 
genel hükümleri yan ceza kanunları için de geçerlidir. Yani TCK’daki teşebbüs hükmü 
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Bankacılık Kanunu’ndaki bankacılık suçu için de geçerlidir demektir bu. Benzer bir hüküm 
2005 yılında Kabahatler Kanunu yürürlüğe girdiğinde de vardı. 

 Bu hükmün etkisini tartışmak gerekiyor. Burada iki durumla karşı karşıyayız. Birincisi eğer 
yan kanunlarda genel hükümlerle ilişkin bir düzenleme yoksa esasen bir sorunla 
karşılaşmayacağız. Yan kanunlarda eğer bu genel hükümlerin düzenlendiği konularda açık bir 
hüküm bulunmuyorsa veya aksine bir hüküm bulunmuyorsa bu durumda 3.madde ve TCK 
5.madde’deki genel hükümler yan kanunlar için de geçerli olacaktır. Her yan kanunda ayrıca 
teşebbüs, iştirak, kast, taksire ilişkin hüküm sevk edilmesine gerek yoktur. Çünkü bu 
maddeler yan kanunlarda geçerli bir şekilde uygulanacaktır. Sorun yan kanunlarda aksine 
düzenlemeler varsa nasıl hareket edileceği noktasında karşımıza çıkar. Yani TCK’da veya 
Kabahatler Kanunu’nun genel hükümlerinde örneğin teşebbüs noktasında bir düzenleme 
getirilmiş veyahut kast taksir noktasında bir hüküm var ama Bankacılık Kanunu’nda da kast 
taksire ilişkin oradaki kabahatlere özgü olarak tamamen farklı o genel hükümlerle çelişen bir 
hüküm sevk edilmiş. Aslında Kabahatler Kanunu’na aykırı, genel hükümleriyle çelişen bu 
3.maddesiyle veya TCK 5. Maddeyle çelişen bir durum var. 3.maddenin özellikle ilk hali 
dikkate alındığında ‘Bu kanunun genel hükümleri yan kanunlarda da uygulanır.’diyor.Yani yan 
kanunlarda farklı hüküm olmasın istiyor. Genel hükümle tüm kabahatler için ortak olsun 
mantığıyla sevk edilmiş bir hüküm. Ama buna rağmen yan kanunda ayrık bir düzenleme var.  

Örneğin suçlarda veya kabahatlerde manevi unsur olarak kast ya da taksir olması lazım ama 
yan kanundaki kabahatte kast taksir dahi olmaksızın sorumluluk öngörüyor. Bu ne demektir 
kabahatler kanununun genel hükümlerine aykırı bir düzenleme var demektir. Peki bunun 
sonucu ne olacak? (Bu tartışma kanunun eski haline yönelik bir tartışma; yeni haline ileride 
değinilecek.) Eski kanunda aksine ilişkin bir ibare yok. Bu durumda özel normun önceliği ilkesi 
uygulanacak. Hukuktaki temel yorum kurallarından biridir. İki hukuk normu çatışıyor ise bu 
normlar arasında genellik özellik ilişkisi kurulabiliyorsa her zaman için özel norm önce 
uygulanır. Bu örneğimizde özel norm önceliği ilkesi çözer mi? Çünkü Kabahatler Kanunu kast 
taksire ilişkin düzenleme getiriyor ama yan kanunda ilgili kabahat bağlamında kast taksire 
ilişkin düzenleme getiriyor ama ikisi de kast taksiri düzenliyor ikisi de özel norm kast taksir 
açısından. Dolayısıyla ikisi de özel normsa veya ikisi de genel normsa bu durumda nasıl 
çözeceğiz bu normların ihtilafını? 

 Yani iki kanun çatışıyorsa ki bu aslında genel hukuk giriş konusudur, hukuk genel teorisini 
ilgilendirir. Eğer iki norm da genelse veya ikisi de özelse bu durumda kanunların tarihine 
bakılır. Sonraki tarihteki kanun önceki tarihteki kanunu zımnen ilga eder. Kanun koyucunun 
sonraki irade açıklaması esas alınır. Dolayısıyla her ne kadar Kabahatler Kanunu’nun 
3.maddesi veya TCK 5.maddesi bu şekilde genel kanun niteliğini getirip yan kanunlarla ilişkiyi 
Kabahatler Kanunu ve TCK’yı üstün tutarak genel hükümleri açısından bir hüküm öngörmüşse 
de etkinliği sınırlıdır. Yani bu hükmün hayata geçmesi sınırlıdır çünkü şunu diyemiyoruz hiçbir 
zaman Bankacılık Kanunu’ndaki bu düzenleme Kabahatler Kanunu 3.maddesine aykırıdır ama 
normlar hiyerarşisinde bu iki kanun arasında bir hiyerarşi yoktur. Yani yan kanunun temel 
kanuna genel kanuna aykırılığından dolayı  bir iptal yaptırımı  Anayasa Mahkemesi’nin önüne 
gittiğini düşünelim. Kanunların normlar hiyerarşisinde aykırılığı söz konusu olduğunda  
birtakım sonuçları var. Anayasa açısından bu ilişkiyi Anayasa Mahkemesi takip ediyor. Ama 
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TCK ile bir yan ceza kanunu ya da Kabahatler Kanunu ile bir yan kabahatler kanunu arasında 
bir hiyerarşik ilişki yok, Anayasa’da böyle bir hiyerarşik ilişki öngörülmüş değil. Dolayısıyla 
TCK 5.madde veya Kabahatler Kanunu’nun değişiklikten önceki 3.maddesi her ne kadar 
kendini diğer kanunlardan üstün bir noktada görse de Anayasa’da böyle bir hiyerarşi 
öngörmediği için ancak bir temenni ifadesidir. Bu yüzden bir yan kanunda Kabahatler 
Kanunu’na veya TCK’ya aykırı bir düzenleme yapıldığında Kabahatler Kanunu’na aykırılıktan 
dolayı bir iptal söz konusu olmayacaktır. İşte bu yüzden bu çatışmayı özel norm-genel norm 
ilişkisinden veya sonraki kanunun önceliğiyle çözüyoruz. Eğer hiyerarşi olsaydı aykırılığa 
hükmedilebilecektir. Bazı ülkelerde kanunların hiyerarşisi vardır. Fransız sisteminde genel 
kanunların diğer kanunları değiştirmesi şeklinde bir hiyerarşi öngörülmüştür. 

3.maddenin iptal gerekçesi ise  özellikle kabahat dolayısıyla yaptırım uygulandıktan sonra 
yani bir idari para cezasına idare karar verdikten sonra buna ilişkin kanun yolunu doğrudan 
sadece sulh ceza hakimliğini başvuru yolu olarak görmesi bir tartışma doğurdu. Anayasa 
Mahkemesi’nin önüne gelen tartışma buydu. Üst düzey bir idari merci mesela bakanlığın 
gerçekleştirdiği,tesis ettiği  idari işlemlere karşı  ya da diğer idari işlemlere karşı  Danıştay’a 
gidilirken; aynı mercii bir kabahat dolayısıyla bir idari para cezasına hükmettiğinde  yerel bir 
mercii niteliğindeki  sulh ceza hakimliğine  gitmesini Anayasa Mahkemesi tutarlı bulmadı. Bu 
sebeple Kabahatler Kanunu’nun 3.maddesini iptal etti. 

A bendinde ilgili kanunlarda aksine hüküm yoksa sulh ceza hakimliğine itiraz edilsin eğer 
aksine hüküm varsa Danıştay’a gidileceği veya idare mahkemesine gidileceğine dair açık 
hüküm varsa yan kanunda öncelikle o uygulanacaktır demektedir. B bendinde ise genel 
hüküm olmasıyla beraber önce söylenen temenni hükmü olduğu da belirtilmelidir. Ama 
burada dikkat edilmesi gereken idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi 
yaptırımını gerektiren bütün fiiller diyerek aslında kabahatleri de kendi içerisinde bir ayrıma 
sokmuştur.  

Tanım 

 Madde 2- (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını 
öngördüğü haksızlık anlaşılır. 

Yaptırım türleri 

 Madde 16- (1) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası ve 
idarî tedbirlerden ibarettir. 

 (2) İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer 
tedbirlerdir. 

2.maddede şekli olarak kabahatin tanımı yapılırken 16.maddede idari yaptırımın tanımını 
görüyoruz. 16.madde idari yaptırım olarak idari para cezası ve idari tedbirlerden 
bahsetmektedir. Dikkat edersek Kabahatler Kanunun genel hükümlerinin  kanun yolları 
dışındaki diğer hükümlerinin yan kanunlarda uygulanması noktasında yaptırım açısından bile 
farklılık gözetilmiş  sadece idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesini gerektiren 
kabahatler açısından diğer genel hükümleri sadece bu kabahatler için uygulanacak. 
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Dolayısıyla bir yaptırım olsun ve idari para cezası gerektirmiyor, mülkiyetin kamuya  
geçirilmesi gerektirmiyor; sadece  ruhsatın iptali gibi diğer bir idari tedbiri gerektiriyor ve bu 
durum açısından Kabahatler Kanunu’nun genel hükümleri geçerli olmayacaktır.  

Kabahatler Kanunu’nun Yer Bakımından Uygulanması 

Türkiye’de işlenen kabahatler,yurtdışında işlenen kabahatler,internet üzerinden işlenen 
kabahatler gibi kabahatlerin işlendiği yer bakımından kabahatlerin hangi ülkenin kabahat 
hükümlerine tabi olacağı konusu tartışılmalıdır. Özellikle internet ortamında işlenen 
kabahatleri ele aldığımızda kabahatin işlendiği yerin tespit edilmesi açısından büyük bir sorun 
teşkil eder. Örneğin kumar siteleri var veya söz konusu kumar kabahati işlendiğinde kişi 
yurtdışında kabahati işlediyse ne olacak? Türkiye Kıbrıs’ta veya Gürcistan’da kumar 
oynayanları saptadığında yaptırım uygulayabilir mi? 

Yer bakımından uygulama 

 Madde 6- (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yer bakımından uygulamaya ilişkin 8 inci 
maddesi hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kanunlarda aksine hüküm 
bulunan haller saklıdır. 

TCK’nın 8-19.maddeleri arasındaki hükümler TCK’nın yer bakımından uygulanmasına ilişkin 
hükümlerdir. Türkiye’de işlenen suçlar ve yurtdışında işlenen suçlar ayrı ayrı düzenlenir. Ama 
burada sadece 8.maddesine atıf yapılmış,diğer maddelerine atıf yapılmamıştır. TCK’nın 
10.maddesinden itibaren yurtdışında işlenen suçlar düzenlenir. Kabahatler Hukuku’nda 
Kabahatler Kanunu kural olarak sadece Türkiye’de işlenen kabahatler için uygulanır 
6.maddenin ilk cümlesinden anlamamız gereken budur. Aksine yan kanunlarda yurtdışında 
işlenen kabahatler için yaptırım uygulanacağına ilişkin hükümler varsa o kanun açısından 
yurtdışında işlenen kabahatlere yaptırım uygulanır demektedir ikinci cümlede de. Mesela 
Çevre Kanunu’nda var, bir Türk gemisinin Türk suları dışında suları kirletmesi halinde ilgili 
ülkenin şikayeti halinde  Türkiye’de yaptırım uygulanacağına dair hüküm görürüz. Başka bir 
örnek verecek olursak Nüfus Kanunu’nda bir hüküm var. Yurtdışına taşınmış kişi adres 
değişikliğini bildirmemişse yurtdışındaki temsilcilikler de idari para cezası uygulayabilir.  

Peki Türkiye neresi? Bir kabahat ne zaman Türkiye’de işlenmiş sayılır? Bunu 8.madde suçlar 
açısından gösteriyor. Bu maddeyi biz kabahatlere uyarlayacağız. 

Yer Bakımından Uygulama 

Madde 8 - (1) Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya 
tamamen Türkiye'de işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi hâlinde suç, 
Türkiye'de işlenmiş sayılır. 

(2) Suç; 

a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, 

b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu 
araçlarla, 
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c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla, 

d) Türkiye'nin kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit 
platformlarda veya bunlara karşı, 

İşlendiğinde Türkiye'de işlenmiş sayılır. 

Neticeli kabahatlere çok nadir rastlamakla birlikte hareketin gerçekleştiği yer  ve neticenin 
gerçekleştiği yer farklı yerler olabilir. Suçlarda örnek bulmak daha kolay. Örneğin öldürme 
suçunda tam sınırda işlendiğini düşünürsek sınırın diğer tarafından ateş edilip kişin sınırın 
karşı tarafında ölmesi gibi. Mağdur karşı tarafta fail Türkiye’de. Suç nerede işlenmiş 
sayılacak? Harekete mi öncelik tanıyacağız menfaate mi? Eski ceza kanununda buna ilişkin bir 
düzenleme yoktu. Aldatma hareketini hileyi yurtdışında yapıyor, aldatılan kişi Türkiye’de. 
Örnekler çoğaltılabilir böyle. Mesela çevre suçları aynı zamanda kabahatleri de mevcut. 
Türkiye’den bir atık madde salınmış olabilir ama bu durum başka bir ülkeyi etkilemiş olabilir 
gibi neticeli kabahatler de olabilir. İnternette işlenmiş suçlar veya kabahatler bakımından 
nasıl bir yol izleyeceğiz? TCK 8’e göre hareketin veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi bir 
suçun veya bir kabahatin Türkiye’de işlenmiş sayılması için yeterli görülmüştür. İnternet 
meselesi ise hem suçlar hem de kabahatler açısından tartışmalı bir mesele. İnternet sitesinin 
barındırıldığı sistemi esas alan yaklaşımlar var; internet içeriğini sağlayan  kişinin bulunduğu 
yeri esas alan yaklaşımlar var vs. Özel bir düzenlemesi yok; CMUK’ta dolaylı olarak yetki 
açısından var radyo ve televizyonun içinde. Genel olarak muhakemeye özgü,yetkili 
mahkemeyi belirlemeye yönelik bir düzenleme. Kişi nereden bağlandıysa suçun işlendiği yeri 
orası kabul etmek daha mantıklı bir yaklaşım. Çünkü sitenin barındırıldığı sistemin bulunduğu  
yeri esas aldığımızda bu noktada birçok suçu  işlenmemiş kabul ederiz. 

Türkiye neresi sorusuna da ilgili maddenin ikinci fıkrası bir açıklık getirmiştir.  Mesela havada 
işlenebilecek bir kabahat olarak uçakta tütün ürünlerinin tüketilmesi örnek verilebilir. Bu 
maddede belirtilen kara,hava,deniz dışında  farazi ülke dediğimiz bir kavram mevcuttur. 
Bunların dışında işlenmiş bazı yerler de Türkiye sınırları sayılıyor. Açık denizde ve bunun 
üzerindeki hava sahasında Türk hava ve deniz araçlarında işlenmiş kabahatler ve suçlar 
Türkiye’de işlenmiş sayılır. Bunlar dışında başka ülkenin deniz ve hava sahaları içinde bulunan 
Türk deniz ve hava savaş araçları da Türkiye kabul ediliyor. Bunlar dışındakiler yurtdışında 
işlenmiş sayılacak. 

Kabahatler Kanunu’nda Temel İlkeler 

Temel ilkelerin ceza hukukundaki görünümleriyle birçok nokta ortak olmakla birlikte bazı 
durumlarda kabahatler hukukunda farklılıklar oluşmaktadır. Mesela yer bakımından 
uygulamada olduğu gibi. Er bakımından uygulamada kumar örneğinden devam edersek 
kumar oynatma bir suç,kumar oynamak bir kabahat ve bu ikisi iç içe olabilir ve yurtdışında 
kumar siteleri fakat Türk ortakları varsa  kabahat dolayısıyla yaptırım uygulayamayız fakat  
suç dolayısıyla yaptırım uygulanabilir. Türkiye’de işlenen suçlar için mülkilik ilkesi esas, 
yurtdışında işlenen suçlar için şahsilik ilkesi, devleti koruma ilkesi geçerli.  

Şahsilik ilkesi faile göre şahsilik; Türk vatandaşının yurtdışında işlediği suçlar ve mağdura göre 
şahsilik; Türk vatandaşına karşı işlenen suçlar. Bunların hepsi yurtdışında işlenen suçlar için. 
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Devletin güvenliğine yönelik suçlar fail-mağdur kim olursa olsun. Bunların hepsi suçlara özgü. 
Dolayısıyla bir suçla kabahat yurtdışında işlenirse ve bunlar iç içe olursa  bunların tabi olacağı 
hükümler  farklı olabilir. 

-Kanunilik İlkesi’nin Kabahatler Hukuku’ndaki Görünümü: 

Kabahatler açısından da kanunilik ilkesi kural olarak kabul edilmiştir. Fakat bazı önemli 
farklılıklar  söz konusudur.  

Kanunîlik ilkesi 

 Madde 4- (1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; 
kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel 
ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir. 

 (2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir. 

Aslında ikiye ayrılır kanunilik ilkesi suçlarda kanunilik ve yaptırımlarda yani cezalarda ve 
güvenlik tedbirlerinde kanunilik olmak üzere. Kanunsuz suç olmaz kanunsuz ceza ve güvenlik 
tedbiri olmaz. 

Kabahatlerde de aynı durum söz konusudur. Kanunsuz kabahat olmaz kanunsuz idari para 
cezası olmaz. Kişilerde güvence sağlar kanunilik ilkesi,güvence fonksiyonu vardır. Sağladığı 
güvence ise kişilere neylerin suç olduğunu daha önceden belirtmesi ve buna güvenerek 
yaşamını tanzim etmesidir. 

Kanunilik ilkesine bağlı sonuçlar da vardır. Kanunilik ilkesinin doğal sonuçlarından biri 
belirlilik ilkesidir, diğeri kıyas yasağıdır ve sonuncusu geçmişe uygulama yasağıdır. Bunların 
hepsi kanunilik ilkesinin mantıksal,doğal sonuçlarıdır. Belirlilik ilkesi hangi fiilin  suç veya 
kabahat veya yaptırımın ne olduğunun  soyut olarak kanunda yazması  demektir. Kıyas bir 
yorumdur aslında baktığımız zaman. Yorum ceza hukukunda ve kabahatler hukukunda 
yasaklanmış  değildir. Kanunların yorumlanması işin doğası gereğidir..soyut normların somut 
olaylara yorumlanması bir kıyastır aslında. Ama bu yorumun sınırlamaları var tabi. Medeni 
Hukukta bu yorum sınırsızdır. Ama ceza hukukunda kanunilik ilkesi esas olduğu için  neyin suç 
teşkil ettiği neyin yaptırımı olduğu kişilerin bilmesi önemli. Çünkü yaptırımları çok ağırdır ceza 
hukukunun. Yorum bakımından kıyasa varan genişletici yorum da yasak bu yüzden. Kıyas 
esasen kanunda bir hüküm yoksa,bir boşluk varsa karşımıza çıkıyor. 

 

 

 

 

Kanunilik ilkesi kabahatler kanununda nasıl düzenlenir? 

Kanunilik ilkesinin bazı doğal sonuçları bulunmaktadır. Bunlar belirlilik ilkesi, kıyas yasağı ve 
geçmişe uygulama yasağıdır. Fiilin suç mu yoksa kabahat mi olduğunun tespiti için ne gibi 
yaptırımlara tabi olduğunun kanunda soyut olarak yazılı olması her zaman güvence teşkil 
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etmez. Keyfi olarak yorumlanabilecek muğlak ifadeler kanunilik ilkesinin öngördüğü 
güvenceyi tam olarak sağlamayacaktır. Kıyas yasağına gelince kıyas aslında bir çeşit 
yorumdur. Ceza ve kabahatler hukukunda yorum yasaklanmış değildir. Kanuni düzenlemeler 
soyut normlardır. İşin doğası gereği yorum sorunudur. Soyut ifadelerin somut olaya 
uygulanması bir yorum faaliyetidir. 

 

A Olayı kanunun (x) hükmüne uygundur demek bir yorum faaliyetidir. Mahkemeler açısından 
bir içtihattır. Hukuk kurallarını olaylara uygulamak bakımından yorum kaçınılmazdır. Fakat 
tabi ki bazı sınırları bulunmaktadır. Medeni hukukta deyim yerindeyse sınırsızdır. 

 

Ceza hukukundaki ihlaller kişiyi özgürlüğünden yoksun kılmaya kadar gittiğinde yorum 
faaliyetinin kanunilik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi çok önemlidir. 

*Ceza ve kabahatler hukukunda bu nedenle kıyas zaten yasak olmakla birlikte kıyasa varan 
genişletici yorum da yasaktır. Kıyas yasağı kalktığında kanunilik ilkesi de anlamsızlaşacaktır. 
Bu sebeple kıyas yasağı kanunilik ilkesinin mantıksal (doğal) sonucudur. 

 

        GEÇMİŞYE UYGULAMA YASAĞI 

 

Kanunların yürürlük tarihinden önceki olaylara uygulanamamasını ifade eder ve yine 
kanunilik ilkesini zedeler. Geçmişte suç teşkil etmeyen bir fiilin sonrasında bir düzenlemeyle 
suç teşkil edip yaptırıma tabi tutulması belirlilik ilkesi açısından da bir ihlaldir. Kişi neyin suç 
teşkil edip neyin etmediğini bilemez hale gelir.  

 

Genel bir hatırlatmadan sonra kabahatler kanunu Md. 4’e ve 5’e bakalım. 

 

Kanunilik ilkesi 

Madde 4- (1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; 
kanunun 
Kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve 
düzenleyici işlemleriyle 
De doldurulabilir. 
(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir. 
Zaman bakımından uygulama 
Madde 5- (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından 
uygulamaya 
İlişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşılığında 
öngörülen idarî 
Yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir. 
(2) Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin 
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Oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz.  
 
 
Bu düzenlemeler ceza kanunundaki düzenlemelerle paraleldir. TCK Md. 2 kanunilik ülkesini 
düzenlerken Md. 7 ise zaman bakımından uygulama başlığı altında geriye yürümezlik ilkesini 
düzenlemektedir.  
 
İlgili maddelerde (kabahatler kanunu Md. 4 ve TCK md.2) kanunilik ilkesi başlığı altında 
belirlilik ilkesi ve kıyas yasağı düzenlenirken geçmişe yürüme yasağı her iki kanunda da ayrı 
bir maddede ele alınmıştır. Bu sebeple bazı kitaplarda zaman ve kişi bakımından uygulamaya 
ayrı bir başlık altında yer verilir fakat az önce de belirttiğim gibi geçmişe uygulama yasağı 
kanunilik ilkesinin doğal sonucudur ve bu çerçevede ele alınması gerekir. Bu sebeple biz de 
yer bakımından uygulamayı kaynaklar içerisinde, zaman bakımından uygulamayı ise kanunilik 
ilkesi çerçevesinde ele alıyoruz. Belirlilik ilkesi ayrı bir başlık altında düzenlenmez fakat 
TCK’2de de açıkça vurgusu yapılır. Buradaki açıkça ifadesi muğlak, tam olarak anlaşılamayan 
ifadelerin suç teşkil etmeyeceği anlamına gelir ve belirlilik ilkesinin bir sonucudur. 
 
Bu ve benzeri açık olmayan ifadeler dolayısıyla AKM’ye başvuru halinde aslında incelenen 
kanunilik ilkesi değildir. Çünkü kanunda bir düzenleme vardır. Burada asıl incelenen kanunilik 
ilkesi çerçevesi içindeki belirlilik ilkesidir.  
 
Ceza kanununda müstehcenlik diye bir suç tipi var. Ama müstehcen ne demek kime neye 
göre müstehcenliği anlamalıyız? Çıplaklık müstehcenlik midir tek başına? Bunlar tartışılıyor 
veya cinsel taciz suçu için çokça tartışma var. Hangi hareket taciz edicidir? Sevgili olmayı 
teklif etmek taciz sayılır mı? Bunlar zamandan zamana kişiden kişiye değişebilen şeylerdir ve 
kanunilik ilkesi açısından bakıldığında evet kanunda yazmakta fakat belirlilik ilkesi açısından 
bunların hepsi sorunu ve tartışmaya açık ifadelerdir. 

 

A Mahkemesi (x) hareketini müstehcen görürken (B) mahkemesi görmeyebilir. Bu şekilde de 
güvence fonksiyonunun zedelenmesi mümkün olabiliyor. 

Şu da bir gerçek ki bazı konularda %100 belirlilik sağlamanız çok zordur. Tarif yapmak çok zor 
olabilir, tarif yapıldığında ise o tarifin dışında kalan fakat cezalandırılması gereken bir durum 
yine kanunilik ilkesi çerçevesinde bu defa cezasız kalabilir.  
 
Bu ikisi arasındaki dengeyi kurmak önemlidir. Bu anlamda hâkimin donanımlı olması, yorum 
faaliyetini gerektiği gibi yapabilmesi önem arz eder. Yine doktrin ve içtihatlar bu şekilde çok 
tanımlanmamış muğlak ifadeleri somutlaştırmak bakımından önemlidir.  

 
Kabahatler hukukunda kanunilik ilkesi suçlara nazaran biraz daha esnektir. Suçlarda daha katı 
bir kanunilik ilkesi vardır. Bunu kabahatler kanunu madde 4’ten çıkarabiliriz. 

 

Kanunilik ilkesi 
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Madde 4- (1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; 
kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel 
ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir. 

(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir. 
 
Kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği idarenin genel 
düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir. Aslında idarenin genel düzenleyici işlemleriyle suç 
ve ceza konulması yasağı da kanunilik ilkesinin doğal bir sonucudur. Çünkü suçlar ancak 
kanunla öngörülebilir denildiğinde biz ‘kanun nedir’e bakmak zorundayız. Bu anlamda da 
şekli kanun maddi kanun tartışması karşımıza çıkar. Özellikle 2005 öncesi, bir tüzüğü bir 
yönetmeliği maddi anlamda kanun sayamaz mıyız? Ya da kanunilik ilkesi denildiğinde sadece 
şekli olarak meclisin çıkardığı kanunu mu anlamalıyız yoksa kanunlar gibi resmi gazetede 
yayımlanan tüzük ve yönetmelikleri de maddi olarak, içeriksel olarak kanun sayamaz mıyız 
meselesi geçmişte tartışılmıştır ve bu bağlamda yürütmenin, idarenin düzenleyici işlemleriyle 
bir suç konulup konulamayacağı tartışmasıyla ilişkilidir. Kıta Avrupa’sında kanunilik ilkesi 
egemendir fakat bazı başka ülkelerde idarenin genel düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza 
konulması mümkündür.  
 
Eski ceza kanunu döneminde ülkemizde de bu şekilde suç ve ceza konulmasının mümkün 
olduğunu savunanlar olmuştur. Ağırlıklı görüş şekli anlamda kanunla suç ve ceza 
konulabilmesiydi fakat aksi görüşü savunanlar da mevcuttu. Bu nedenle yeni TCK md.2’de 
kanunilik ilkesi gösterilir ikinci fıkrada ise idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza 
konulamayacağından bahsedilir. Eski TCK’da böyle bir ibare olmadığından görüş ayrılıkları 
yaşanmıştır.  
 
Şimdi burada çerçeve kanun, beyaza norm gibi bir kavram vardır. Bu idarenin genel 
düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulmasıyla da kısmen ilişkilidir. Sadece idarenin genel 
düzenleyici işlemleriyle suç konulması salt bir tüzükle veya cumhurbaşkanlığı sisteminden 
önce KHK’ler ile kanunlaşacağı öngörülerek suç düzenlemeleri  
yapılabiliyordu. Yani salt bir tüzükle, yönetmelikle bir suç öngörülmesi nadir rastlanan bir 
durumdu ama şu daha çok karşımıza çıkıyordu. Kanunda bir düzenleme var, ama belirli 
noktalarda idarenin birtakım işlemlerine atıf yapılıyor ve idarenin o işlemlerine aykırı 
davranılması suç olarak tarif edilebiliyordu. Bu şekilde dolaylı olarak idarenin düzenleyici 
işlemleri suçun içeriğini belirliyordu. Yani açık norm, beyaza norm, çerçeve norm kanundaki 
suç düzenlemesi çerçeve şeklinde olabiliyordu ve o çerçevenin içeriğini idarenin düzenleyici 
işlemleri doldurabiliyordu. Bunun tipik örneği olarak Türk parasının korunması hakkında 
kanun vardır. 1930’lu yıllarda çıkarılan bir kanundur. Bu kanunun birinci maddesi bakanlar 
kuruluna birtakım idari kararlar alabilme yetkisi tanımaktaydı. Eskiden çok daha katıydı. Yurt 
dışına çıkarken ya da yurda girerken yanınızda bulundurduğunuz yabancı para bakımından 
belirli sınırlamalar vardı. Amaç yabancı paranın Türkiye’de dolaşıma girmesi ve Türk parasının 
kıymetinin korunmasıydı. Tabi uluslararası ticaret açısından da bazı sınırlamalar vardı. Bunun 
çok daha önemli sonuçları vardı. En son biliyorsunuz bu sene yabancı para ile kira 
sözleşmeleri yapılamamasına yönelik bir düzenleme yapıldı. 
 
Şimdi 2005’e kadar yani Türk Ceza Hukuku Reformuna kadar aynı kanunun ikinci maddesi, 1. 
Madde bakanlar kuruluna bu konuda karar alabilme yetkisi tanıması hakkındaydı. Kanunun 
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birinci maddesinde tanınan bu yetki akabinde 2. Madde ’de bu yetki çerçevesinde bakanlar 
kurulunun aldığı karara aykırılık suç olarak düzenlenmişti. 1. Maddeye göre bakanlar kurulu 
aldığı karara uymayan gerçek ve tüzel kişilerin ceza sorumluluğundan bahsetmiştir.  
 
Bu kanunun bu maddesi yanılmıyorsam iki kez 61 anayasası döneminde de 82 anayasası 
döneminde de AYM önüne gelmiştir. Niçin gelmiştir?  
 
Suç düzenlemesinde kanunilik ilkesine aykırılık sebebiyle veyahut belirlilik ilkesine ya da 
idarenin genel düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulması yasağına aykırılık iddiası ile. 
 
Neden kanuniliğe aykırı? Aslında kanunda düzenleniyor fakat suç tarifinde bakanlar kuruluna 
aykırılıktan bahsedilir. Yani sonuç olarak hâkim bu suçtan dolayı ceza verirken bakanlar 
kurulu kararına bakacak. Yani suçun içeriğini bakanlar kurulu genel düzenleyici işlemi 
belirlemiş oluyordu. 
 
AYM oy çokluğu ile bu düzenlemeyi kanunilik ilkesine aykırı bulmamıştır. Suç kanunda BK 
kararına aykırılık şeklinde tarif edilmiştir. 
 
Bakanlar kurulu kararlarının da neler olduğu resmi gazetede yayımlanmaktadır. Bir de 
ekonomik alanda çok hızlı karar alınması gerekmektedir. Dolayısıyla meclisin o sınırlamaları 
kanunla göstermesi ve olası hemen bir değişiklik gerekmesi halinde kanun değişikliğinin 
yapılması zordur. Dolayısıyla bu bir ihtiyaçtır demeye getirilmiştir ve bu çerçevede oy çokluğu 
ile verdiği kararda kanunilik ilkesine aykırı saymamıştır. Ama aslında baktığınızda dediğim gibi 
bir çerçeve hüküm bir beyaza norm vardır. Bu normun içeriği idare tarafından, yürütme 
tarafından doldurulmaktaydı. O yüzden 2005’te bu hüküm sevk edilmiştir.  
 
Kanunilik ilkesi AY. Madde 38’de de gösterilen bir ilkedir ve zaten bu yüzden AYM önüne 
getirilmiştir. Dolayısıyla Türk Parasının Kıymetinin Korunması hakkındaki kanunun AYM 
önüne getirilmesi Ceza kanununa değil AY madde 38’e aykırılıktandır. 
 
1961 anayasasında da 1982 anayasasında da bir kanunilik ilkesi maddesi bulunmaktadır. 
Benim bu bahsettiğim karar 82 anayasası öncesinde verilmiş olan bir karar ve AYM bunu 
aykırı bulmadı. 82 anayasasında da kanunilik ilkesi düzenleniyorken 38. Maddenin 
gerekçesinde doğrudan yani kanunilik ilkesi evet kanunda düzenlenmesi gerekiyor ama nasıl 
bir düzenleme? 
 
Her detayın kanunda düzenlenmesini gerektirecek sert/katı bir düzenleme mi yoksa bahsi 
geçen Türk parasının kıymetinin korunması kanununda olduğu gibi esnek çerçeve bir hüküm 
şeklinde bir düzenleme de kanunilik ilkesi için yeterli midir?  
 
82 anayasası 38. Madde hükmü gerekçesinde bu şekilde esnek bir kanunilik ilkesi yeterli 
olduğu yönünde açıklamalar vardır ve hatta Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki 
kanun da örnek verilebilir. Dolayısıyla 82 anayasası yasa koyucunun suçlar bakımından esnek 
yani çerçeve hüküm şeklinde BK kararına aykırılık şeklinde düzenlemeyi yeterli gördüğünü 
söyleyebiliriz. Yani tabi ki gerekçenin kanunun yorumlanması açısından mutlak bir 
bağlayıcılığı yoktur ama bir kanunu, Anayasayı yorumlarken temel yorum araçlarından biridir. 
Lafzi yorum esastır fakat lafzi yorum noktasında bir tereddüt oluşuyorsa ister istemez ruhuna 
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bakmak gerekecektir. Yani kuruluş amacına bakmamız gerekmektedir. Bunu da gerekçeden 
çıkaracağız. Gerekçeler ve meclisteki tartışmalar yorum konusunda önemli araçlardır. 
 
Şimdi bir tarihi gelişimden bahsediyoruz aslında. 2005’e getireceğim. 82 anayasasından önce 
verilen bir karar var. 82 anayasası 38. Maddenin gerekçesi var. Şimdi 2005’e geliyoruz. 
2005’te tabi suçlarla ilgili kanunilik ilkesi var TCK md.2’de. Bir de kabahatler kanunu diye bir 
kanun çıktı ilk defa 2005’te.  Yan kanun ve kabahatler var 2005’ten önce genel bir kanun yok. 
 

Bahsedilen kabahatler ise idari suç yani kabahat 2005 öncesinde suçun bir türü. Bugünkü 
terminoloji ise kabahat yok diyorum. Kabahatlere özgü bir kanun yok diyorum.  

Şimdi yeni sistemde, suçlar açısından baktığımızda TCK 2.maddede çok katı bir kanunilik 
ilkesiyle karşılaşıyoruz. 2.fıkrada idarenin işlemleriyle suç ve ceza belirlenemez demek içeriği 
de bu şekilde belirlenemez demek.  

Zaten suç ve ceza koymadan ziyade içeriği doldurması gündeme geliyordu idarenin. 
Dolayısıyla 2. Fıkra bunu da yasaklıyor. Fakat Kabahatler Kanununa geliyoruz. Orada bu 
çerçeve hükme 4.maddenin 1.fıkrasında izin veriliyor dikkat ederseniz.  

Yani Kabahatler Kanunu açısında iki alternatif sunuyor bize kanun koyucu. Ya tüm unsurları 
ile kabahatin kanunda gösterilmesi şeklinde Kabahatler Kanunu ile maddelerine bakıldığında 
tüm unsurları gösterilmiş olanlar var mesela dilencilik, kumar, ama mesela 32.maddedeki 
emre aykırı davranış kabahatinde tüm unsurlar tam olarak gösterilmiş değildir. Şu konular da 
şu çerçevede şeklinde belirtilmiştir. Hukuka uygun olarak verilen emirlere aykırı hareket 
eden kişiye diyor. Burada bir emre, idari işleme, aslında atıf yapıyor yahut biraz önce 
bahsettiğim Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki kanun aslında tüm sürece ilişkin 
iyi bir örnektir. 2005 sonrasında değişmiştir yeni Türk Ceza mevzuatına uyum amacıyla, yani 
2005’te yeni TCK ve Kabahatler Kanunu yürürlüğe girince yani ceza kanunlarında eski ceza 
kanunlarına uygun terimlerin değiştirilmesi gerekti. Çünkü eski ceza kanunlarında farklı 
ifadeler vardı. Yeni TCK yürürlüğe girince kanunların değişmesi gerekti.  

2008 yılında 150’nin üzerinde kanuna ilişkin uyum kanunu çıkarıldı. Yani 150 üzerinde 
kanunda yeni TCK’deki terminolojiye uygun değişiklik yapıldı. Bunlardan biri de Türk 
Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanundur.   

Daha önce suç olan BK’nun bu konuda aldığı kararlara aykırılık şeklindeki suç, suç olmaktan 
çıkarılmış. Yani daha önce BK, Cumhurbaşkanlık sisteminde cumhurbaşkanının aldığı 
kararlara aykırılı halinde idari para ceza verileceği öngörülmektedir.  

Bunu Kanunilik ilkesi açısından değerlendirdiğimizde madde 4/1’in devamında belirtilen 
çerçeve hükümle kabahatlerin belirleneceğine dair hükme uyduğunu görüyoruz. Burada 
içeriği idare yani yürütme doldurmuş oluyor. Yani Kabahatler Kanunu açısından kanunilik 
ilkesi daha esnektir diyebilmekteyiz. Yalnız madde 4/2’ye de değinmek istiyorum.  

Kanunilik iki boyuttur demiştim: suçta ve yaptırımda kanunilik olmak üzere. Aynı şey 
kabahatler açısından da geçerlidir. Kabahatte kanunilik ve yaptırımda kanunilik şeklinde. 
Kabahatin kendisinde yani kabahat oluşturan haksızlığın fiilinin tarifinde esnek bir çerçeve 
hükmün varlığı mümkün iken yaptırımlar açısından katı bir kanunilik benimsenmiştir.  

Kanunilik ilkesi  
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Madde 4-  

(1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun 
kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve 
düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir. 

(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir. 

Dolayısıyla idareye yaptırım konusunda yetki verilemez. İdari yaptırımların uygulanması 
mutlaka kanunla gösterilmelidir. M.4 Belirlilik ilkesi açısından da bir temel oluşturuyor. 
Burada belirlilik ilkesi hala geçerli. Fakat çerçeve hüküm açısından belirlilik mümkün değil, 
bunu belirtmekte fayda var. 

Kıyas yasağı ayrıca belirtilmiyor olsa da kanunilik ilkesinin doğal bir sonucu olduğu için 
kabahatler bakımından da kıyas yasağı söz konusu. Yani çerçeve hükümle, idarenin 
düzenleyici işlemlerine imkân tanınır. Eğer idarenin düzenleyici işlemlerinin belirlediği bir 
kabahat varsa, bu defa o düzenlemeye bakılacaktır. Kıyas yoluyla kabahat belirlenemez. 

Son olarak geçmişe uygulama yasağına bakalım. m.5 te düzenlenir. Kanunilik ilkesinin doğal 
bir sonucudur. M. 5 bu konuda ceza kanuna atıf yapmıştır.(m.7) . Zaman bakımından 
uygulanma hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır, demiştir. Fakat bazı farklılıklar 
öngörüyor. 

Madde 5 zaman bakımından uygulanma 

 (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya 
ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşılığında 
öngörülen idarî yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama 
kuralı geçerlidir. 

 (2) Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. 
Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz. 

Kabahatin ihmali davranışla işlenmesi  

Madde 7-  

Kabahat, icraî veya ihmali davranışla işlenebilir. İhmali davranışla işlenmiş kabahatin varlığı 
için kişi açısından belli bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî yükümlülüğün varlığı 
gereklidir 

m.7 e baktığımızda hem maddi ceza hukukuna ilişkin zaman bakımından uygulama hükmü 
var hem m.7 f.3 de infaz hukukuna ilişkin bir düzenleme var. 

TEKERRÜR, ERTELEME, ŞARTLI SALIVERME bunlar dışında derhal uygulanır diyor. 

m.5 kabahatler bakımından infazda, çünkü buradaki yaptırımlar idari yaptırımlardır, derhal 
uygulanır diyor. Herhangi bir ayrım yapmaz. Kabahatlerde zaten erteleme ve şartlı salıverme 
mümkün olmadığından belki tekerrür söz konusu olabilir. Ayrım yapmaksızın derhal 
uygulama şeklinde bir düzenleme yapılmıştır infaz bakımından. Ama kabahat fiil açısından 
geçmişe uygulama yasağı geçerlidir. Yani bir fiil ancak yürürlükte o fiili kabahat sayan bir 
kanun yahut idarenin genel bir düzenleyici işlemi varsa kabahat sayılabilecektir. Geçmişte 
kabahat sayılmayan bir fiil o fiilin gerçekleştiği zamandan sonra kabahat haline geldiyse 
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yahut önceden de kabahat sayıldığı halde aleyhe bir düzenleme yapıldıysa mesela idari para 
cezasının miktarı arttırıldı ise geçmişteki fiile uygulanmayacaktır. Fakat TCK m.7 ne der? 

Lehe kanun geçmişe yürür. Bu kabahatler açısından da geçerlidir. 

M. 5 f 2 bir farklılık içerir. TCK da olmayan bir hükümdür. Ceza kanunu fiilin işlendiği sırada 
yürürlükte olan hükmü dikkate alır geçmişe uygulama yasağından bahsederken fakat fiil 
derken hareketi mi neticeyi mi esas alacağız belirtilmemiştir. Doktrinde de farklı görüşler var 
bu konuda. 

Kabahatler kanununda ise bu tartışmaya son verilmiş, hareketin yapıldığı zamandaki 
düzenleme esas alınır, neticenin oluşturduğu zaman dikkate alınmaz denmiştir m.5 f.2 de. 
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Bir diğer istisnai durum idari yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak 
idari yargının görev alanına giren kararlarında verilmiş olması halinde idari yaptırım kararına ilişkin 
hukuka aykırılık kararı bu işlemin talebiyle birlikte idari yargıda görülür. Bir idari işlem kapsamında 
idari yaptırım kararı var ancak o işlemin muhatapları o işleme karşı idari yaptırım dışındaki boyutu 
yüzünden idari yargıda dava açabiliyorlar idari yargıya işte o yaptırım kararına ilişkin kısımları da 
götürmeleri gerekiyor. İmar cezalarının çoğu böyle kaçak yapıda da böyle oluyor. Kaçak yapıda 
mesela para cezası veriliyor birde mühürlemeyle beraber ceza olduğu için hem mühürleme hem 
kesilen para cezası idari yargıda çözümlenmek zorunda kalıyor. İdari yargıda dava konusu 
yapılabiliyorsa dava beraber idari yargıda görülür beraber açılır. Burada tartışmamız gereken 
hususlar yaptırım meselesi idari yaptırım meselesi idari yaptırımın ne kadar kabahat olup olmadığı 
idari yaptırımın türleri bu başlıklar içinde ceza-idare hukukunun yeri nedir. İdari yaptırımlarda ne 
kadar ceza hukuku prensipleri uygulanacak. Hangi olaylarda ceza hukuku prensipleri geçerlidir 
geçerli değildir. Yaptırım nedir ? Yaptırım hukuka aykırı olan fiillere karsı belli bir amaca yönelik 
kamu gücü kullanımı demektir. İradeye bağlı bir şey değildir. Devlet otoritesinin tesis edilmesidir. 
Devlet otoritesinde rıza aranır mı? Rıza aranmaz zaten kimsede rıza göstermez. Hukuki yaptırımlar 
nasıl ayrımlara tabi. Mesela ceza hukuku bağlamındaki yaptırımlarla idare hukuku bağlamındaki 
yaptırımlar olarak ayırabiliriz. Hukuki yaptırımlar kendi içerisinde bir çok yaptırım türüne 
dönüşebilir. Peki bu yaptırımları birbirinden ayıran nedir. Ceza hukukundaki yaptırımlarda en 
temel karakteristik özellik hapis yaptırımıdır. İdari yaptırımlarda idare tarafından hukuka aykırı 
fillere karsı uygulanan kamu gücü diyoruz. İdari yaptırımlarda nasıl türlere ayırabilir nasıl 
sınırlandırabiliriz. Kabahatler karşılığında uygulanacak idari yaptırımlar idari para cezaları ve idari 
tedbirlerdir. İdari tedbirler ise mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve kanunda sayılan diğer hallerdir. 
Disiplin cezası idari tedbir midir idari ceza mıdır mesela idari tedbirler neleri kapsar. İdari tedbir 
adı üstünde geçicilik unsurunu taşır. İdari ceza daha kalıcıdır. İdari cezada cezalandırma saikiyle 
yaptırım uygulamaktır. Disiplin cezaları buna örnektir. İdari tedbirlerde böyle bir durum söz 
konusu değil. Mesela bir işyerinin sağlığa zararlı mal kullanıyor diye 1 hafta faaliyette 
bulanamaması için tedbir amacıyla mühürlenir. Bu bir idari tedbirdir. Cezalandırmada vardır içine 
ama baskın unsur önlemedir. İdari tedbirin baskın unsuru önlemedir. Cezalandırmak önlemek 
amacına gelmiyor her zaman. Cezalandırmakta esas gaye önüne geçmekten daha çok yaptığı 
fiilden dolayı cezalandırmaktır. İdari tedbirde ise esas amaç fiilin önüne geçmektir. Mesela eğlence 
kulübünün geceleyin sesli müzik çalması sonucunda 1 hafta kapatma cezası verilmesi idari 
tedbirler. Ancak burada mesela 200 tl ödenmesine hükmedilmesi gece kulübü açısından caydırıcı 
olamayabilir tabii 200 tl ödenmesi idari ceza demektir. İdari yaptırım olarak mesela 1 hafta 
kapatma cezası kesinlikle caydırıcı olacaktır. Ceza hukukçuları idari yaptırımları portakala 
benzetirler idari yaptırım kısmını da portakala benzetirler. İdari kısmını da portakalın kabuğu 
olarak görürler. Görünüşte idari yaptırıma benziyor fakat kabuğu soyup attığınıza içi ceza 
hukukudur. Bu yorum idari yaptırıma ilişkindir. İdare hukukçuları ise İdarilik yönü idare 
hukukçulara göre portakalın her noktasına nüfuz etmiş durumda diyor. Zerdaliye benzetenlerde 
var hem erik hem şeftali hem ceza hukuku hem idare hukukunun bünyelerinde barındırırlar diyor. 
Kabahatler hukuk kitaplarının çoğunun ceza hukukçuları tarafından yazılmış olması da ilgi çekici 
ceza hukuku genel prensipleri hakim kabahatler hukukunda. Disiplin cezalarından bir kaç örneğe 
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değinmek istiyorum. Serbest meslek ifa eden herkese oda tarafından verilen cezalar disiplin 
cezasıdır. Bu yaptırımlar en nihayetinde idari yaptırımdır mesela. Öğrenci disiplin cezaları 
sayılabilir. Zerdaliye benzetmek daha uygun gibi geliyor. Zira bu cezaları ceza hukuku kapsamında 
değerlendirmek uygun olmaz. Kabahatler kanununun kabahat deyiminden kanunun kapsamında 
idari yaptırım uygulanılmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır ifadesini biz doğru bulmuyoruz. Zira bu 
verdiğimiz örneklere kabahat diyen yok. İdare hukuku öğretisinde regülatif ceza vardır. Yani 
düzenleme gayesini güden cezalar regülatif cezalar. Her ne kadar k.k. tabiymiş gibi görünse de k.k. 
çizdiği usule tabi değildir.2 bakımdan 1 esas yönden kabahatlere benzemiyor 2 nicelik yönünden 
benzemiyor. 1 in sebebi genel idari kolluk faaliyeti kapsamında olmasıdır. Genel idari kolluk 
dediğimizde kamu düzeninin unsurları nelerdir. Dirlik esenlik diyebiliriz mesela güvenlik diyebiliriz 
güvenlik ihlallerinde genel idari kolluk devreye girer para cezası öngörülebilir bu kapsamda para 
cezası mesela bunların hepsi genel idari kolluk kapsamında olacağı için kabahattir diyoruz. Genel 
sağlığı korumaya yönelik idari yaptırımlarda bu bağlamda kabahatlerin kapsamına girecektir. Ama 
özel idari kolluğu ayırmamız lazım. Birbirinin hukuki rejimi iç içe geçmemeli mesela gece 
kulübünün yüksek ses  yapmasında para cezası 200 tl olabilirken özel idari kolluk kapsamında 
yürütülen mesela çevre kolluğundan çevre kirliliğine dirlik esenlik genel sağlıkla 
ilişkilendirilebilirse de çevre kanunu özel tedbirler almış olduğu için özel idari kolluk kapsamında 
değerlendirilecektir. Çöp dolayısıyla çevre kirliliği meydana gelse çevre kanunu mu? Yoksa KK mı 
uygulanacak. Birinde çevre bakanlığı yetkilileri görevli KKda belediye yetkili olacak. Birindeki para 
cezası 100 tl olabilecekken diğerinde 100.000 tl de olabilecek. regülatif cezaları da genele bağımsız 
idari otoriteleri tarafından verilen cezalar olarak anlayabiliriz. Bunlara da özel idari kolluk diyoruz. 
Sadece bu yetmiyor bunun içeriği de çok değişiyor bddk geçen sene bankalara 1 milyar tlden fazla 
ceza kesti haksız rekabet sebebiyle tek sefer tek kalemde çok yüksek miktar. Olağan özel idari 
kolluk kapsamındaki ceza sınırlamalarından alışageldiğimiz cezalardan çok farklı. Miktar 
bakımından baktığımız zaman. Bu nitelik bakımından yaptığımız bir ayrımdı. 

Nicelik bakımından da çok önemli bu. Niceliği önemsemekten ziyade  kriterli olmaması yönünde, 
hangi nicelikteki para cezaları özel idari kolluğa sokar işlemi, hangisi sokmaz gibi böyle bir 
tereddüte kapıldığımız olabilir. Bunun rasyonel bir ölçüsü yok. Herkes tarafından hemen kabul 
edilebilir bir ölçüsü yok ama nicelik kriterini AİHM de kullanıyor. Kabul edilebilirlik şartlarından 
birisi olarak değerlendiriyor. Yani böyle basit para cezalarını, basit yaptırımları kabul edilebilir 
görmüyor AİHM. Kabahatler Kanunu kapsamındaki yaptırımları kabul edilebilir görmüyor. Siz 
diyelim ki kabahatler kanununun hükümlerini ihlalden dolayısıyla para cezası kesilse, mesela gece 
doğum günü partisinde şiddetli müzik çalarken biraz tepindiğiniz için polis gelip de veya zabıta 
gelip de size para cezası kesse siz de dava açsanız hakkınızı elde edemeseniz hukuk vicdanınız 
adalet duygunuz sarsılsa AİHM’ye de başvursanız kabul etmez basit görür bunu miktar 
bakımından. niceliği o da önemsiyor, dolayısıyla nicelik sonuca da etkilidir denebilir bu anlamda. 
Bu niceliğin en çok önemsediği alanlardan bir tanesi Kara Yolları Trafik Kanunun ön gördüğü 
yaptırımların uygulanmasında karşımıza çıkıyor. Mesela ağırlıkla ehliyetle ilgili girişimde. trafik 
düzenini bozduğunuzdan dolayı, mesela alkollü araç kullanmak gibi. Ehliyette puan kırma meselesi 
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var şimdi, sonra zamanla ehliyete belli süre el koyma var ve ehliyete süresiz el koyma var. 
ehliyetinizi iptal ediyor yani ruhsatınızı elinden alıyor. Araç sürme ruhsanız yok sizin. Kendi içinde 
baktığımızda bu bir idari tedbirdir. (Ceza değil yani.) ama bu idari tedbiri aihm niteliği bakımından 
değerlendirmeye tabi tutup idari ceza olarak kabul ediyor ve incelenebilirlik kararı veriyor. Aihm 
bu yöndeki başvuruları kabul ediyor yani. Ehliyetin uzun süre el konulması ve süresiz el konulması 
yaptırımlarının. Bakın niceliğini ön plana geçiriyor. İkisi de idari tedbir olmasına rağmen onu idari 
cezaya çeviriyor adeta yorumlayıp.  
 
Kanundaki bir diğer durum, bu gerçekten problemli bir durum. Kanunda idari para cezaları 
dışındaki tüm idari yaptırımlar baktığımız zaman (burada K.K m.3, m.16 ön görmüş) idari para 
cezası dışındaki tüm yaptırımlar idari tedbirdir demiş kanın. M.16/1 açıkça söylüyor bunu. 
Kabahatler karşısında uygulanacak idari yaptırımlar; idari para cezası ve idari tedbirlerden 
ibarettir. Bu da ciddi problemli bir husus. Sadece idari para cezası mıdır idari cezalar? Onun dışında 
idari ceza yok mudur? Bizim idare hukuku eserlerinde, doktrinde uzun süredir idari yaptırım türleri 
ele  alınırken ceza; idari cezalar idari tedbirler ayrımı yapılır idari cezalar da kendi içinde sadece 
idari para cezasından ibaret görülmez hiç. Mesela ehliyete süresiz bir şekilde el konulmasını idari 
ceza olarak mahkemeler değerlendirdiği için bu bir idari ceza olabilir. (Para cezası dışında) regülatif 
bir cezadır diye okunabilir yani. Regülatif cezaları illa ki para cezası şeklinde okumamız doğru 
olmaz. Başka bir sürü regülatif ceza karşımıza çıkabilir. Mesela idari cezalara disiplin cezaları örnek 
gösterilebilir.  İdari yatırım olarak, idari ceza türü olarak disiplin cezaları örnek gösterilebilir ama 
kabahatler kanununda bu yoktur.   
 
Mesela regülatif cezalarda idari para cezası dışında faaliyete nihai veya uzun süreli son verme ceza 
olarak ön görülmüş. Nitelikten çıkıyor artık faaliyeti men etme durumu söz konusu olduğu için 
artık tamamen bastırıcılık kriteri ön planda. Önleyicilik meselesi ön planda değil artık. Tedbir gibi 
değil yani. Faaliyeti tamamen durduruyorsunuz ruhsata son veriyorsunuz.  
 
Yine idare hukukçuları müsadereyi bir ceza olarak düşünüyorlar. İdari ceza şeklinde. Kabahatler 
kanunu bunu idari tedbir olarak kullanıyor ama eskiden beri müsadere bir cezadır, bir yaptırım 
olarak bastırıcı bir özelliği olan bir şeydir. Dolayısıyla bunu idari tedbir olarak değil de idari ceza 
olarak ön görmek daha isabetli kanaati idare hukukçularında hakim. 
 
O halde şöyle bir tasnif:  
idari cezaları nelerdir dediğimizde üçe ayırıyoruz bunları.  
 
1. Disiplin cezaları disiplin cezaları kendi içerisinde üçe ayrılır.  
 
Kamu personeline yönelik disiplin cezaları (personel disiplin cezaları yani),  
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mesleki disiplin cezaları 
Öğrenci disiplin cezaları  
 
2. Regülatif cezalar 
Regülatif cezalar da kendi içerisinde üçe ayrılıyorlar.  
Regülatif para cezaları, özel idare hukuku kapsamında uygulanan, miktarı çok yüksek olan niteliği 
de özel idare hukuku kapsamında olan idari para cezalarıdır bunlar.  
 
2. Ehliyete, ruhsata, izne, idari müsaadeye uzun süreli el koyma durumu. Artık tedbir olmaktan 
çıkartıyor bunu cezaya dönüştürüyor.  AİHM ve Anayasa Mahkemesinin uygulamaları 
çerçevesinde bu böyle.  
 
3. Ruhsata, ehliyete, faaliyete tamamen engel olma yasak koyma el koyma durumu. Bunlar da, bu 
ikisi de para cezası dışında olan idari cezalar. 
 
Bir diğeri kabahatler. Kabahatleri kendi içerisinde iki ayırabiliriz.  
İdari para cezaları 
Mülkiyetin kamuya geçirilmesi (müsadere)  
 
idare hukukçuların yaptığı idari cezalar bu şekilde tasnif ediliyor. Bu şekilde tasnif edilmesi idari 
hukukunda daha isabetli görülüyor.  
 
 İdari yaptımlar idari cezalar ve idari tedbirler olarak ikiye ayrılıyor. 
 
İdari tedbirlerde ise geçicilik kriteri var bunu  üzerinde, önleyicilik amacı var bunun içerisinde. 
Birincil amaç o. Geçicilik olduğu için geçici engellemeye yönelik faaliyeti geçici süre... (bir şekilde 
durduruyorsunuz) İhtiyati tedbir olarak düşünebilirsiniz. İdari iznin geri alınması gibi bir şey olabilir 
mesela. Ruhsat, lisans bunlar başlangıçtaki koşullarını sonradan kaybetmesi değil de başlangıçtaki 
eksiklik sonradan anlaşılır. Burada yitirme söz konusu kazanılmış hak kapsamına girmeyen 
durumlarla karşılaşırsa izninin elinden alınması, geri alınması bir idari tedbirdir. Ceza gibi değildir 
yani.  
 
Hukuka aykırılık unsuru taşıyan eşyaya geçici olarak el koyma durumu. Özel kanunlarda var mesela 
bu. Tarımsal alanların korunması kanununda olduğu gibi. Diyelim ki sizin büyük bir tarlanız var o 
tarlada  buğday ekmişsiniz. Ektiğiniz buğdaylara komşunun hayvanı, ineği girmiş yayılıyor. Siz o 
ineği hapsetme yetkisine sahipsiniz. Yedieminin bir ahırında hapsetme yetkisine sahipsiniz. Bunu 
idare de yapabilir. İdarenin böyle bir şey yapması işte idari tedbirdir. Ceza şeklinde değil de 
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tedbirdir diye okunabilir. Buna benzer atipik tedbirler öngörülmüş olabilir. Kanunlarda çok fazla 
buna benzer tedbirlerin öngörüldüğünü söyleyebiliriz.   
Mesela belli alanlarda hayvan besleme yasağı gibi yasaklar kanunlarda öngörülmüştür. Bu 
yasakları ihlal eden kişilere ayrıca başka cezaların öngörülmesi de mümkün olabilir. Bunlarda idari 
tedbirlerdir.  
 
Şimdi bu ikisini, idari cezaları ve idari tedbirleri birlikte düşündüğümüzde biz bunun unsuru nedir 
diye sorabiliriz. Unsurundan hareketle yorum yapmamız mümkün hale gelir. İdari yaptırımlarda 
bulunması gereken iki temel unsur var. Birincisi mevzuata aykırılık. İkincisi de yaptırım. Tek başına 
yaptırım bir idari işlemi idari yaptırım olmasını gerektirmez.  Mevzuattaki hükme aykırı davranış 
yani kabahat gibi hukuka aykırı fiil ayrıca kanunda yaptırımla karşılanmış olması lazım. Örneğin bir 
kamu görevlisinin görev yaptığı yerde, bulunduğu alanda kurum düzenini bozacak, iş birliğini 
sekteye uğratacak fiillerde bulunuyor. Bu personele yönelik kurum amirinin mesela bakanlığın yer 
değişikliği, görev yerinin değişikliği ile ilgili aldığı karar sizce bir idari yaptırım mıdır? Halk 
arasındaki söyleniş biçimiyle sürgün yani. Bir idari yaptırım mıdır? Ne dersiniz? Buna idari yaptırım 
dememiz mümkün mü? 
 
Öğrenci: bu biraz bahsettiğiniz disiplin cezalarının kapsamında gibi görünüyor.  
 
Öyle mi gerçekten? Bakın disiplin cezaları neler? Kamu görevlisine uygulanabilecek disiplin 
cezaları 657 sayılı kanunun 125. maddesinde sayılır. Beş tane ceza var. Uyarma, kınama, kademe 
ilerlemesinin durdurulması, aylıktan kesme bir de memuriyetten çıkarma. Yer değişikliği diye bir 
ceza yok mesela. Mevzuatta kamu personelinin hukuka aykırı eylemlerine yönelik uygulanabilecek 
yaptırımlar beş kademeden oluşturulmuş. Daha başka bir yaptırım yok.  Siz şimdi mevzuatta bu 
beş kademeden oluşmasına rağmen tutup da kamu görevlisinin kendi rızasına, onayına bağlı 
olmadan, idare tarafından re’sen yer değiştirilmesi, görev yerinin değiştirilmesini idari yaptırım 
olarak o zaman okuyamazsın. Çünkü iki unsur var. Bu her ne kadar yaptırım gibi gözükse de 
mevzuata aykırılık unsurunu taşımadığından dolayı kamu görevlisinin belli bir mevzuata aykırılıkla 
nitelenen fiili yok çünkü. İş birliğini bozduğuna yönelik bir kanaat var sadece. Bu bir mevzuata, 
hukuka aykırı bir fiil midir? Belli bir şey yok. Dolayısıyla yer değiştirmeye ilişkin idari karar bir idari 
yaptırım değildir. Tanım yüzünden bunu çıkarmış oluyoruz. Dolayısıyla idarenin kullandığı bir 
kolluk tedbiri değildir bu yer değiştirme. Kamu hizmetine yönelik bir idarenin iç düzenine ilişkin 
bir kararıdır. Daha çok kamu hizmeti rejimine tabi olur. İdarenin kamu gücü kullanımıyla ortaya 
çıkan tek yanlı iradesiyle yaptığı işlemler yaptırım gibi gözükse de her zaman idari yaptırım olmaz 
diyoruz burada.  
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Tüm kabahatler kanunundaki kabahatler, ön görülen idari yaptırımlar hepsi bu iki unsuru 
bünyesinde taşıyor idare hukuku açısından. İdari yaptırımların hepsi yani idari cezalar için de bu 
iki unsur var idari tedbirler için de var 
 
İdari tedbirler ve idari cezalar ayrımına ilişkin ceza hukuku ve idare hukuku ilişkisi açısından önemli 
bir örnekten bahsedeyim. 
 
Şimdi bir iş yerinin geçici süreyle kapatılmasına ilişkin karara karşı geçici süreyle kapatılmasını ön 
gören kanun maddesine karşı Anayasa Mahkemesi’ne açılan davada Anayasa Mahkemesi burada 
bunun masumiyet karinesine aykırı olmadığını, masumiyet karinesi bakımından değerlendirme 
yapılamayacağını söyledi. Bunu idari tedbir olarak okuyup o şekilde kararını verdi Anayasa 
Mahkemesi. Ceza hukukunda hakkındaki hüküm isnatla kesinleşmeyeceği için hüküm 
kesinleşinceye kadar kimseyi cezalandırmamalıyız. İdari cezalar için bu ilke ne kadar geçerlidir ne 
kadar değildir? Sorum bununla ilgili. Hukuka aykırı fiiller veya hukuka aykırı fiile uygulanan 
yaptırım ile geçici süreyle faaliyetten men cezası, yaptırımı.  
 
Bir faaliyet var mesela bir kumarhane işletiliyor. On sekiz yaşından küçük çocukların da oraya 
girdiği tespit edilince bir hafta faaliyetten men cezasıyla cezalandırılması durumu. Bir idari 
yaptırımdır. Bu idari yaptırımda acaba ceza hukukundaki hangi ilkeler uygulanacak?  
 
Daha net bir örnek bulayım Anayasa Mahkemesi kararından hareketle. İhaleye ilişkin olan 
kanunları ihlal edenlere ihaleye girme yasağı ilan edilebiliyor. Şimdi kanundaki ihalelere katılma 
yasağı ihalede teklif verme yasağını düzenleyen hüküm Anayasa Mahkemesine gittiğinde 
Anayasaya aykırılık bulunması gerekir mi gerekmez mi? Ceza Hukuku ilkelerinin bütünüyle 
uygulanması gerekir derse gene de Anayasa’ya da aykırıdır dememiz gerekiyor değil mi? Diyelim 
ki adamın hakkında ihaleye girme cezası vermiş idare buna karşılık ilgili kişi dava açmış dava 
kesinleşmeden bu yaptırımın uygulanması söz konusu. Bu yaptırım uygulanabiliyor. Oysa ceza 
hukuku ilkeleri geçerli olsa dava kesinleşmediği müddetçe bu yaptırımın uygulanması suç 
isnadının cezalandırma için yeterli olduğu anlamına gelir ki bu hukuk devletine aykırı olur. Değil 
mi, masumiyet karinesine aykırı bir durum söz konusu olur. Ama Anayasa Mahkemesi idari 
tedbirlerde masumiyet karinesinin geçerli olmayacağını, idari cezalarda geçerli olabileceğini 
yorum yoluyla çıkartarak bu kanun hükmünü iptal etmedi, etmeyecek, etmiyor.  Dolayısıyla idare 
buna tedbir olarak ihaleye girme yasağı koymuşsa ilgili kişinin dava açsa bile ihaleye girme yasağı 
devam eder ve sonuçlarına katlanma durumunda kalır.  
 
Ceza hukukunun bazı ilkeleri; mesela içtima. Belki ilerleyen derslerde daha detaylı durabiliriz. 
İdare hukuku ve idari yaptırımlarda çoğunlukla geçerli değildir.  
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Kanuna bakalım, Kabahatler Kanunu’nda hüküm var. M. 15/3 bizle ilgili önemli bir durum 
düzenliyor.  
 
(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç̧ olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım 
uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım 
uygulanır. 
 
Yani non bis in idem kaidesinin geçerliliği Kabahatler Kanunu bakımından ne kadar vardır. 
Kabahatler Kanunu’na göre bir eylem hem suç hem kabahatse suç olarak değerlendirilir. Suç 
olamıyorsa kabahat olarak değerlendirilir. Ve bir eylemden dolayı bir ceza verilir kişiye. Ama 
diyelim ki bir kişinin fiili farklı kamu düzenlerini bozabiliyorsa her bozulan kamu düzeni için ayrı 
ayrı idari yaptırımlar, tedbirler uygulanabilir, cezalar verilebilir. Disiplin cezası örneğinde olduğu 
gibi.  
 
Bir kamu personeli tabipse. Diyelim ki İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi, hem 
de hastanede tabip, başhekim ameliyata girmiş. Orada tıp mesleğiyle, doktorluk mesleğine uygun 
olmayan fiil işlemiş ve işlediği fiil bir suç. Şimdi öğretim üyesi olmasından dolayı üniversite buna 
disiplin cezası verebilir. Öğretim üyeliğiyle bağdaşmayacak bir fiil gerçekleştirdiği için. Hastanede 
hekim olduğundan dolayı hastane yönetimi tarafından ceza verilebilir. Hastanenin düzenini, 
toplumdaki güvenilirliğini sarstığı için. Bu kişi tabip olduğundan dolayı tabipler olası tarafından 
disiplin cezası verilebilir. Bu kişinin işlediği fiil ceza kanununa göre suç olduğu için ceza hukuku 
hükümleri kapsamında ceza mahkemesi tarafından cezalandırılabilir. 4 tane ceza. Hepsi aynı anda 
uygulanması gerekir kişiye. Hepsi birbirinden bağımsızdır. Hepsinin koruduğu düzen farklıdır ve 
aynı anda uygulanması gerekir. Burada içtimadan bahsedilmesi mümkün değil. Non bis in idem 
ilkesinin kullanılmasından bahsetmek mümkün değildir. Aynı eylem dört farklı cezayla 
cezalandırılıyor. Ceza hukukunun buna ilişkin kaideleri burada geçerli değildir. Burada salt, 
neredeyse tamamen bu ilkenin uygulama alanı bakımından idarilik niteliği baskındır. Ceza hukuku 
ilkeleri burada kullanılabilir uygulanabilir değildir.  
 
Kanunda ama baktığımızda tüm idari yaptırımlarda bu kurallar geçerli gibi ama geçerli değil. Bu 
bahsettiğim şu anda uygulanıyor zaten diğer kanunlardaki hükümlerle beraber baktığımızda. Bu 
bahsettiğim mer’i bir durum yani benim kendi yorumum değil. 
 
-hoca bundan sonra dersi bitirdi ve öğrencilerle sohbet etti. 
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İşte icraî suç, icraî-ihmali ayrımı da emir ve yasağa aykırılıkla bağlantılı yapılan bir ayrımdır. Eğer 
bir yasağa, hukuki bir yasağa aykırı davranıyorsak bu icraî bir suçtur. Yasanın ihlal edilmesi bir 
icradır. Bir emrin, hukuki emrin yerine getirilmemesi, ihmali suç olarak adlandırılır. Bu şekilde 
ihmali suç, ihmali kabahat tasnifi yapılır. Tabi normun kendi düzenleme biçiminde bizatihi ihmali 
mi icraî mi olduğunu çıkarabiliyoruz. Mesela kapalı bir alanda tütün mamulleri tüketen kişi, 
yasanın yasağına aykırı davranması vesilesiyle icraî bir kabahat işlemektedir. Gürültü yapan kişi 
cezalandırılır bu da icraî bir kabahat olduğunu gösterir. Belirli bildirimlerin yapılmamasında para 
cezası verilir demek bizatihi normun kendisi bir ihmal, yükümlülüğün yerine getirilmemesi, 
emrin yerine getirilmemesi dolayısıyla bir ihmalin olduğunu gösterir. Gerçek ihmali kabahatler 
bizatihi normun kendisinden kaynaklanmaktadır. Bir de görünüşte ihmali kabahatler vardır. 
Gerçek ihmali kabahatler normun yerine getirilmemesiyle saptayabiliyoruz. Görünüşte ihmali 
kabahatte ihmali davranışın icraî davranışa eşdeğer olması yani ihmal suretiyle icranın mümkün 
olup olmamasıyla ilgili bir tartışmadır. Esas itibariyle icraîdir, ancak hareketsiz kalarak ihmali 
davranışla da o yasağı ihlal edebilir miyiz? İcraî bir davranışta bulunabilir miyiz? Öldürmek esas 
itibariyle icraîdir. Ama hareketsiz kalarak ihmali bir davranışla da ölüm neticesine yol açmanın 
mümkün olduğu TCK 83 de düzenleniyor. Burada asıl tartışılan görünüşte ihmali kabahatlerin 
yahut suçların durumu özellikle ihmal suretiyle icranın mümkün olup olmaması noktasında 
kişinin icraî davranışta bulunma yükümlülüğünün kaynağının ne olması gerektiği meselesidir. 
Suçlara baktığımızda suçlardan görünüşte ihmali suçlara ilişkin ceza kanunda genel bir hüküm 
bulunmuyor. İcraî tüm suçların ihmali davranışla da işlenebileceğine dair ceza kanunu genel 
hükümlerinde düzenlemek yoktur. Fakat özel hükümlerde ihmali hareketle birlikte icraî suçların 
da işlenebileceğini görüyoruz. TCK 83’te icraî bir suç olan öldürme suçunun ihmali davranışla da 
işlenebileceğini ve bu ihmalin kaynağının kanun sözleşme veya öngelen bir tehlikeden 
kaynaklandığını söylüyor. Aynı şekilde yaralamada, işkencede de ilgili hükümler var. Buradaki 
sorun diğer suçlar ne olacak? Açık düzenlemenin olmadığı diğer suçlar ne olacak? Örneğin 
dolandırıcılık suçu ihmali davranışla işlenebilir mi? Bir kimsenin aldatılması ve onun zararına bir 
yarar sağlanması şeklinde tarifle bu mümkün müdür? Örneğin susarak. Bir satıcının sattığı 
eşyanın defosu, eksiklikleri konusunda susması ve bu şekilde karşı tarafın aldanarak normalde 
daha az bedel ödeyeceği ya da hiç satın almayacağı bir malı satın alması. Yani aldanma ve zarar 
netice veriyor ama hareket var mı? İcraî bir hareket yok. Herhangi bir aktif aldatıcı yalan veya 
hile yok. Ama susma var ama susmanın hukuki bir sonuç doğurabilmesi için ihmalin, icraî 
davranışta bulunma noktasında yani açıklamada bulunma noktasında bir hukuki yükümlülüğün 
olması gerekiyor. Benim konuşmamı o halde eksiklik, haciz vs. durumlarının olduğunu söyleme 
yükümlülüğüm yani icraî harekette bulunma yükümlülüğüm olacak ki ihmali davranıştan 
bahsedelim. Yani her hareketsizlik ihmal değildir ceza hukukunda. Ancak hukuki bir yükümlülük 
varsa ihmali hareketten bahsedebiliriz. Gerçek ihmali suçlarda normun kendisinden 
kaynaklanıyordu. Görünüşte ihmali suçlarda mutlaka bir yükümlülük olması lazım. Mesela 
satıcının malla ilgili özellikleri açıklama yükümü var dolayısıyla açıklamada bulunmaması bir 
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ihmaldir ve bunda aldatıcılık vasfına da sahipse bu hiledir. TCK da genel hükümlerde açıklık 
olmayınca bu şekilde suç tiplerinde ihmali davranışla işlenebileceğine dair açıkça bir düzenleme 
olmadığı için tartışma vardır. Ancak belirli icraî suçlar (kasten öldürme, yaralama) ihmali 
davranışla işlenebilir diyen görüşler vardır. Karşıt görüş de genel bir değerlendirme olarak hukuki 
bir yükümlülük olduğu müddetçe her icraî suç, ihmali davranışla da işlenebilmektedir, 
demektedir. Hukuki yükümlülük ne demek, kaynağı ne olacak? Kanunda hukuki yükümlülük 
kanundan kaynaklanabilir, sözleşmeden kaynaklanabilir ve öngelen tehlikeli hareketten 
kaynaklanabilir. Ahlak, vefa hukuki yükümlülük kaynağı mıdır? Derede birinin boğulduğunu 
gördünüz ve yüzme bilmenize rağmen onu kurtarmadınız. Burada ihmali davranışla öldürme olur 
mu? Hukuki sorumluluk kaynaklarından doğan bir yükümlülük var mı bakılır. O açıdan da diğer 
görüş sorunludur. Yani hukuki yükümlülük kaynağının belirlenmesi gerekir. Kabahatler 
kanununda bu konuyla ilgili bir hüküm bulunmaktadır.  

Kabahatin ihmali davranışla işlenmesi  

Madde 7- (1) Kabahat, icraî veya ihmali davranışla işlenebilir. İhmali davranışla işlenmiş 
kabahatin varlığı için kişi açısından belli bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî 
yükümlülüğün varlığı gereklidir.  

Kabahatin icraî ve ihmali davranışla işlenebileceğini görüyoruz. Burada düzenlenen husus 
kabahatin görünüşte ihmali davranışla işlenmesine yöneliktir. Dolayısıyla örnek vermek 
gerekirse, bir kimsenin sahip olduğu köpek gürültü yapması ve sahibinin bunu engellememesi, 
ihmali davranışla gürültü kabahatine örnektir. Harekete göre suçlara dair yapılan ayrımlar 
kabahatlerde de gerçekleştirilebilir: Serbest hareketli kabahat, bağlı hareketli kabahat, seçimlik 
kabahat, tek-çok hareketli kabahat vs. Sadece neticenin gösterildiği hareketin gösterilmediği 
kabahat serbest hareketli kabahattir. Mesela suçlarda serbest hareketli fiil, ölüm neticesine yol 
açan her türlü hareket olarak tanımlanmıştır. Seçimlik hareket ise, alternatif birden fazla hareket 
gösterilmişse o hareketlerden birisinin yapılarak seçimlik hareketli kabahat oluşur oluşumu 
sağlanır. Tek ya da çok hareketli kabahat ayrımında, kabahatin oluşması için tek hareket 
yapılması yeterli ise tek hareketli kabahat, çok hareketli kabahat en az iki hareketin yapılmasının 
zorunlu olduğu kabahatlere çok hareketli kabahat denir. Mesela suçlarda özel belgede sahtecilik 
suçudur. Hem belgeyi düzenleyip hem de kullanmak gereklidir, sadece düzenlemek suçun 
oluşması için yeterli değildir. Bir diğer maddi unsur netice unsurudur. Netice kabahatlerde ve 
suçlarda zorunlu bir unsur değildir. Yani sırf hareket kabahati ve neticeli kabahat ayrımı 
oluşmaktadır. 2005 öncesinde netice kavramına yüklenen anlam farklı olduğu için her suçta 
netice aranmaktaydı. 2005 sonrası ancak kanunda gösterilmişse netice bir maddi unsurdur. 
Onun dışındaki kabahatlere sırf hareket kabahati denmektedir. Neticeden bahsedilince 
nedensellik bağı ve objektif isnadiyetin de araştırılması gerekir. Hareketle nedensellik bağı 
içerisinde olan ve objektif olarak ona yüklenebilir, hukuken isnat edilebilir neticeler ise netice 
unsuru oluşur, tamamlanır. Kabahatlerde neticeli kabahat çok sınırlı olduğu için objektif isnat 
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edilebilme tartışmaları çok sınırlıdır. Vergi zıyaı neticeli kabahatlere örnektir. Netice olarak vergi 
kaybına yol açmıştır ve netice gerçekleşmiştir. Neticenin tamamlanamaması durumunda da 
sadece hareket olduğu için teşebbüs aşamasında kalır. Kabahatlerde teşebbüs istisnaen 
cezalandırılır. Kabahatin bir başka ayırımı da burada ani ve mütemadi kabahat olarak ortaya 
çıkıyor. Bunu hareketle ilişkili yapan görüş vardır. Yani mütemadi kabahatlerde de aynı görüş 
geçerli, hareket eden temadi eden hareket midir netice midir? Hareket devam eder görüşte 
bunun ani ve mütemadi suç yaparlar. Neticeyi esas alan görüşler netice başlığı altında ani ve 
mütemadi kabahati değerlendirirler. Örnek verecek olursak suçlardan kişiyi hürriyetinden 
yoksun bırakma suçu mütemadi bir suçtur, kişi hürriyetinden yoksun bırakıldığı anda suç 
tamamlanır, ancak kişi özgürlüğünü kazanıncaya kadar suç devam eder ve kazandığında da suç 
sona ermiş olur. Burada devam eden hareket midir netice midir? Özgürlüğünü kazanana kadar 
devam eden hareket mi netice mi? Kapıyı kilitlediniz hareket bitti suç oluştu burada devam 
neticedir. Kabahatlerin de mütemadi işlenmesi mümkündür. Mesela arabayı yasak olan bir yere 
park etmek. Parkı yaptığınızda kabahati işlemiş oluyorsunuz hareket gerçekleşmiş oluyor ve 
araba orada durduğu sürece yasak ihlal edilmeye devam ediyor yani kabahat işlenmeye devam 
ediyor. Başka bir örnek verecek olursak asker kaçağı bir kimse, kaçak olduğu süre boyunca 
kabahat işlenmeye devam etmektedir. Eskiden suçtu şimdi kabahate dönüştürüldü. Mütemadi 
suç veya kabahatin sonuçları vardır. Nedir o? Mütemadi süresince iştirak edilmesi mümkün 
kanunların zaman bakımından uygulanmasında mütemadi sona erdiği anda ilk kanun uygulanır 
suç işlenmeye kabahat işlenmeye devam ettiği için mütemadi suç bittiğinde suçun işlendiği 
tarihin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu son söylediğim çok tartışılan bir mesele bu hak ihlali 
örneği mesela bir yıl boyunca orada duruyor bu sürede park ihlalinin cezası değişti. İlk park ettiği 
anı mı esas alacağız yoksa polisin işlem yaptığı anımı esas alacağız? Her zaman mütemadi 
kabahat bittiği anda yürürlükte olan ceza uygulanır. Zaman aşımı bu tarihte başlar. Mütemadi 
kabahat ile ilgili söyleyeceklerim bunlar  

Fail  

Kabahatlerde fail Kimdir? Tüzel kişiler kabahatte fail olabilir mi? Tüzel kişilere kabahatleri 
dolayısıyla idari para cezası uygulanabilir mi? Ceza hukukundan hatırlayalım çünkü orayla kıyas 
yapmamız gerekecek. Ceza hukukunda 20. ve 60. maddeler var tüzel kişiler açısından. Şunu da 
söyleyelim gerçek kişiler açısından bir problem yok eğer suç yahut kabahat genel bir kabahatse 
veya suçsa fail olabileceğine kuşku yoktur. Tabi bu noktada özgü suç ve kabahatler akla gelmeli 
özel faillik sıfatını arıyorsa ilgili kabahat yahut suç bu takdirde tabi ki o sıfatı taşıyan diyelim ki bir 
banka yöneticilerinin işleyebileceği bir kabahat söz konusu ise herhangi bir gerçek kişi değil o 
sıfatı taşıyan kişinin işlemesi gerektiği söylenebilir. Mesele tüzel kişilerde nasıl 
değerlendireceğimiz hususu ceza kanunun da dediğim gibi 20. ve 60. maddeler var 20. 
Maddenin 1. Fıkrası ceza sorumluluğunun şahsiliğinden bahsediyor. Ceza sorumluluğu şahsidir 
diyor. İkinci fıkrası da tüzel kişilere ceza yaptırımının uygulanmayacağını ama bunlara özgü 
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güvenlik tedbirinin uygulanabileceğini düzenliyor. 60. maddesi de tüzel kişilere özgü güvenlik 
tedbirlerinin neler olduğunu söylüyor. Mesela adli para cezası tüzel kişilere fiilen uygulanabilir 
bir yaptırımdır. Şimdi dikkat ederseniz tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu ceza kanunumuz kabul 
etmiyor güvenlik tedbiri sorumluluğunu kabul ediyor ve bu meseleyi ceza sorumluluğunun 
şahsiliği ile birlikte düzenliyor. Yani demek ki tüzel kişilerin ceza sorumluluğu ceza 
sorumluluğunun şahsiliği ile ilişki bir mesele. Tüzel kişi adına bir suç işlendiğini düşünelim, 
kabahat işlendiğini düşünelim örneğin tüzel kişi bir ihale alsın diyelim ihaleyi kazanması için x 
şirketi adına belediyeye rüşvet verdiğini düşünelim. Şimdi rüşvet suçunun cezası hapis cezası ve 
adli para cezasıdır. Suçu kim işledi? Tüzel kişinin hareket yeteneği olmadığından ötürü rüşvet 
verme suçunu işlemesi mümkün değil tüzel kişiyi temsilen para veren, rüşvet suçu işleyen kimse 
onu cezalandırdık yahut şöyle düşünelim doğrudan tüzel kişiye adli para cezası uyguladığımızda 
aslında organ veya temsilcinin davranışından dolayı yani başkasının fiilinden dolayı tüzel kişinin 
cezalandırılması söz konusudur der kanunumuz. Dolayısıyla o yüzden şahsilikle ilgilidir demiştir 
kanunumuz. Bunların tabi hepsinin karşıt görüşleri vardır şimdi dolayısıyla tüzel kişilerin hareket 
yeteneği ve onunla bağlantılı olarak kusur yeteneği bulunmadığı için tüzel kişi lehine bir suç 
işlendiğinde sorumluluk tüzel kişi adına hareket eden gerçek kişilerdedir. Tüzel kişilere bu 
yüzden ceza yaptırımı uygulayamıyoruz. Tüzel kişiyi sorumlu tutmak başkasının fiilinden sorumlu 
tutmak demektir. Bu şahsilik ilkesine aykırıdır. Ceza sorumluluğunun şahsiliği Anayasa 38’de de 
belirtilir. Dolayısıyla buna aykırı kanunlarda düzenleme olamaz şimdi tüzel kişi açısından ceza 
yaptırımının uygulanmış başkasının fiilinden tüzel kişilerin adli para cezası da olsa bir ceza olduğu 
için sorumluluğu demektir o yüzden adli para cezası sorumluluğu dahi kabul edilmemiştir. Ama 
güvenlik tedbirleri ceza olmadığı için pekâlâ başkasının fiilinden dolayı güvenlik tedbiri 
sorumluluğu mümkündür.  

Şimdi gelelim kabahatlere, aslında baktığımızda KK 8. maddede de tüzel kişilerin organ veya 
temsilcilerinin davranışından dolayı sorumluluğuna dair özel bir düzenleme sevk edilmiş ama 
prensip olarak şunu söyleyebiliriz kabahatlerde de kural olarak gerçek kişilerin sorumluluğu 
kabul edilmiştir. 8. Maddeye baktığımızda tüzel kişiye de idari yaptırım uygulanabileceği 
öngörülmüştür. Suçlarda bu mümkün değildir. Anayasa 38’deki ceza sorumluluğunun şahsiliği KK 
ve TCK ile birlikte değerlendirdiğimizde sadece adli cezalar açısından geçerlidir. Güvenlik 
tedbirleri bunun içinde değildir, idari yaptırımlar bunun içinde değildir. Yani ne demek 
başkasının fiilinden dolayı güvenlik tedbiri yahut idari yaptırım uygulanabilir. 
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Manevi Unsur 

Suçlarda hatırlanacağı üzere kast, taksir, amaç ve saik şeklinde öne çıkıyor. Kabahatler 
Kanunu’nun 9.maddesinde suçlardan ayrık bir düzenleme vardır. 

KK m.9: Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde hem kasten hem de taksirle 
işlenebilir. 

Bu madde suçlardaki kuralı tersine çevirmektedir. Kabahatler, kasten ve taksirle işlenir. Suçlardaki 
açık düzenlemeye, kabahatlerde gerek yoktur. Taksirin varlığı manevi unsur için yeterlidir. 
Dolayısıyla kabahatler, aksine hüküm istisnadır. Yani kasten işlenebileceğine dair hüküm olmadığı 
müddetçe kast veya taksir yeterli görülmüştür. 

TCK’de cezanın belirlenmesinde taksir, kast göz önüne alınır. Kabahatlerde ise böyle bir 
düzenleme yoktur. Kabahatin taksir veya kasten işlenmiş olması kategorik olarak idari para 
cezasını etkilemez. Ancak KK m.17/2 için önemlidir. 

KK m.17/2: İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu 
durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin 
kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur. 

Bu alt ve üst sınırlar içerisinde kast veya taksirle işlenmesi göz önüne alınabilir. 

Hata hali de KK m.10’da düzenlenmiştir. 

KK m.10: Türk Ceza Kanunu’nun hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen 
kabahatler bakımından uygulanır. 

Kasıtlı kabahatler açısından kastı kaldıran hata hükümleri devreye girecektir. Bu durumda TCK 
m.30/1 gündeme gelir. 

TCK m.30/1: Fiilin icrası sırasında suçun kanunî tanımındaki maddî unsurları bilmeyen bir kimse, 
kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla takdirli sorumluluk hali saklıdır. 

Buna göre kastı kaldıracaktır, taksirle sorumluluğu devam eder. Kabahatler hem kasten hem 
taksirle işlenir. Dolayısıyla hataya düşülmesi, kastın kalkması pratik olarak önem taşımaz; sadece 
taksirle işlendiği sonucuna varılır. Bu durum da KK m.17’deki cezanın belirlenmesinde gündeme 
gelir. 

Nitelikli unsurlarda hata halinde de kast kalkar. 

Amaç ve saik, KK ve TCK’de istisnaen manevi unsur teşkil edebilir. Buna örnek olarak KK m.37 
verilebilir. 

KK m.37/1: Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, elli Türk lirası idarî para 
cezası ile cezalandırılır. 
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Hukuka Aykırılık 

Bir suç tipinin maddi ve manevi unsurlarını taşıyan, tipe uygun olan bir hareket yahut fiil karine 
olarak hukuka da aykırıdır, meğerki bir hukuka uygunluk nedeni bulunsun. Bu hukuka uygunluk 
nedenleri: 

1. Kanun hükmünü icra 
2. Emrin ifası 
3. Meşru savunma 
4. Hakkın kullanılması 
5. İlgilinin rızası 

Kabahatler açısından KK m.12’de düzenlenmiştir. 

KK m.12: Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ceza Kanununun hukuka 
uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere ilişkin hükümleri, kabahatler 
bakımından da uygulanır. 

Bir bütün halinde TCK hukuka uygunluk sebeplerinin şartlarının gerçekleştiği sürece kabahatler 
için de uygulanır. 

Örnek: Kabahatler bireysel değerlerden ziyade topluma karşı, kamuya karşı işlenen bir nitelik 
taşıdığı için yani bir bütün olarak toplumu oluşturan herkes olduğu için, belirli bir kişinin rızası, 
yani mutlak surette tasarrufta bulunamayacağı bir hak sayıldığı için ifade etmesi zordur. Sadece 
belirli bir kişiye ya da kişilerin rızası hukuka uygun olsun. 

Hukuka uygunluk nedenlerinin sınırlarının aşılması noktasında, taksirle aşılması durumunda 
taksirle sorumluluk, kasten aşılması durumunda kasten sorumluluk gündeme gelir. 

Kusurluluk 

Kabahatin unsuru değildir ama kabahat dolayısıyla idari para cezasının verilebilmesinin şartıdır. 
Aynı suçlarda “Kusursuz ceza olmaz” ilkesindeki gibi. Kusurluluk ana yaptırımının esasını, meşru 
temelini oluşturur. Ancak güvenlik tedbirleri için kusurluluk şart değildir. Çift şeritli yaptırım 
sisteminde kusurluluk sadece ceza yaptırımı için suç, dolayısıyla iki yaptırım uygulayabiliyoruz: 
ceza ve güvenlik tedbiri. İşte kusurluluk, cezanın bir koşuludur. O yüzden güncel TCK sisteminde 
suçun unsuru değildir, zira kusur olmasa bile kişinin işlediği suçtan ötürü güvenlik tedbiri 
uygulanabilmesi mümkündür. 

Genel olarak kusurluluğu kınama yargısı olarak değerlendiririz. Hukuka uygun davranma imkânı 
varken, hukuka aykırı davranmayı özgür iradesiyle seçmişse, kişi kusurludur; kınanabilecektir. 
Kınama yargısı olarak da ceza verilir. 

Kusurluluğun 3 temel unsuru vardır: 
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- Kişinin kusur yeteneği olmalıdır 
- Kişinin haksızlık bilinci olmalıdır 
- Kişinin hukuka uygun davranması beklenebilir olmalıdır. 

Kusur yeteneğini etkileyen haller şunlardır: 

 Yaş küçüklüğü 
 Akıl hastalığı 
 Sağırlık ve dilsizlik 
 Geçici nedenler 

Bu gibi durumlarda kusur yeteneği kalkar ve kişiye ceza verilemez. 

İkinci unsur olan haksızlık bilincinde de haksızlık hatası tartışılır. Hukuka uygunluk sebeplerinin 
koşullarında kaçınılmaz hataya ve kaçınılmaz haksızlık hatasına düşen kişinin haksızlık bilinci 
kalkacağından, kusurluluğu da kalkar. Bu hata halleri kaçınılmaz olmalıdır. 

Bir diğer kusurluluk unsuru, hukuka uygun davranmayı beklemektir. Ancak bazı hallerde 
beklenmeyebilir. Hukuka uygun davranma halinde beklenebilirlik unsurunu kaldıran nedenlere de 
mazeret nedenleri denir. 

Mazeret nedenleri hem kusuru azaltır hem de işlenen fiilin haksızlık içeriğini de azaltır. 

Mazeret nedenlerinde az da olsa kusurluluk vardır, haksızlık bilinci de vardır fakat bu bir 
motivasyon baskısı altındaki cezayı gerektirecek, kınamayı gerektirecek, mazur görebileceğimiz 
seviyededir. 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 1 
 

 
  

 

KABAHATLER HUKUKU 

7.HAFTA 

(04.04.2019) 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 2 
 

(Not: yardımcı olması için ilgili kanun maddeleri verilmiştir) 

Şahsi cezasızlık sebepleri, cezayı kaldıran şahsi sebepler, muhakeme koşulları gibi belirli suçlara 
özgü kusurluluğun dışında yaptırım uygulanabilmesi için bu suçlara istinaden şartlar var. 
Kabahatler açısından çok sınırlı olarak diğer şartlarda kusurluluğun dışındaki diğer şartlar 
gündeme gelebilir. Objektif cezalandırma şartı içeren kabahat örneği yok belki yan kanunlarda 
vardır. Eğer verilebilir suçun unsurları dışında ilave bir şart failin de kusuru dışında ilave bir şart 
aranıyorsa objektif cezalandırılma şartı aranıyorsa bu şartın da gerçekleşmesi gerekecektir.  

Mesela suçlar açısından örnek olarak hileli iflas suçunda (TCK da malvarlığına karşı suçlarda 
düzenlenir) hileli iflas hareketlerinin yapılması yeterli değildir, ticaret mahkemesinin iflas kararı 
vermesi lazım cezanın verilebilmesi için bu suçtan dolayı. Dolayısıyla iflas kararı bir cezalandırılma 
şartı olabilir. 

Kabahatlerde de failin iradesi dışında ilave olarak haksızlığın dışında suçun dışında bir unsur olarak 
bir şart olarak aranıyorsa tabi ki kabahatlerde de bu söz konusu olacaktır. 

Şahsi cezasızlık sebepleri kabahatlerde söz konusu olabilir mi? Şahsi cezasızlık sebebi suçlar 
açısından neydi? Mesela bazı malvarlığına karşı suçlardan bu suçların belirli akrabalar arasında 
işlenmesi, çocuğun babasına karşı hırsızlık suçunu işlemesi örneğinde suçun tüm unsurları 
olmasına rağmen kusurluluk mevcut olmasına rağmen izlenen suç politikası gereği bir cezasızlık 
sebebi öngörülmüş. Veya milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı, mutlak sorumsuzluk yine bir 
şahsi cezasızlık sebebi. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu şahsi cezasızlık sebebidir. 

 Kabahatler açısından özel bir cezasızlık sebebi, akrabalar arasındaki hırsızlık gibi özel bir şahsi 
cezasızlık sebebi varsa tabi ki uygulama alanı bulacaktır. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu 
milletvekillerinin sorumsuzluğu kabahatleri de içerir mi? Mesela cumhurbaşkanı bir trafik 
kabahati işlediğinde idari para cezası kesilebilir mi? 

Yasama dokunulmazlığı 

MADDE 83-  

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri 
sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir 
karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu 
tutulamazlar. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin 
kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı 
gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla 
Anayasanın 14’üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili 
makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek 
zorundadır.  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş 
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bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince 
zamanaşımı işlemez.  Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin 
yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti 
gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 

Milletvekilleri açısından tabi sadece kürsü dokunulmazlığı olduğu için yani meclisteki oy ve 
sözlerinden dolayı yargılanamayacakları vs. den bahsedildiği için o çerçevede bir sorumsuzluk söz 
konusu. Ama şunu düşünmek lazım: Meclisteki sözler kürsüdeki söylenen sözler bir kabahat 
oluşturur mu? Kabahat oluştursa bile söylediği fiiller Anayasa 83’deki sınırlamalar daha çok 
yargılamayı engelleyen fiiller, bu nedenle idari para cezası verilmesi ehemmiyet teşkil eder mi 
tartışılabilir. Çünkü oradaki yargılama gibi idari para cezasında yargılama söz konusu değil aslında. 
Tam tersine idari para cezasında itiraz da yargılama gündeme gelebilen bir durum, failin lehine 
olarak. Bunun dışında yargılama yapılmadığı için aslında bir engel olmadığını görüyoruz. 

Cumhurbaşkanının sorumsuzluğunu da mutlak bir sorumsuzluk olarak değerlendirdiğimizde idari 
para cezası kabahat dolayısıyla sorumluluğunun gündeme gelebileceği?? sonucuna varılabilir. Tabi 
bu konular tartışmalı cumhurbaşkanının sorumsuzluğunu ve milletvekillerinin sorumsuzluğunu 
sadece suçlarla sınırlayan yaklaşımlar var. 

Tamamen sorumsuzluğunu …sorumsuzluğu dahil kabul eden yaklaşımlar da mevcut. 

Cezayı kaldıran ve azaltan şahsi sebepler dediğimizde aklımıza ne geliyor? Mesela 
167.madde(malvarlığına karşı suçlar açısından) daha görece daha uzak akrabalar arasında işlenen 
suçlarda cezayı azaltan şahsi sebep olarak düzenleniyor.  

Şahsî cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep 

MADDE 167.- (1) Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan suçların; 

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, 

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen 
veya evlâtlığın, 

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, 

Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber 
yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, 
yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hâlinde; ilgili akraba 
hakkında şikâyet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir. 

 

Klasik örnek etkin pişmanlık ve gönüllü vazgeçme cezayı azaltan sebeplerden.  
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Özellikle etkin pişmanlık burada netleşir. Suç işlendikten sonra gösterilen pişmanlık cezayı kaldıran 
şahsi sebeptir bazen de azaltan şahsi sebeptir.  

Kabahatlerde de nadir de olsa örnekleri vardır. Kabahat işlendikten sonra pişmanlık gösterilerek 
birtakım edimlerde bulunulması idari para cezasının verilmemesi sonucunu veya azaltılması 
sonucunu doğurabiliyor. Kabahatler kanununda da bir örnek var:  

Kabahatler kanunu 41/8 çevreyi kirletmek kabahati 

 Çevreyi kirletme Madde 41-  

(1) Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan 
kişiye, yirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu 
fıkra hükmü uygulanır.   

(2) Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel 
kişiye, beş yüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.   

(3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını 
sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.    

(4) İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan 
kişiye, yüz Türk Lirasından üç bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İnşaat faaliyetinin 
bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst 
sınırı beş bin Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden 
tahsil edilir.  (5) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına 
ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye elli 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu eşyanın toplanması hususunda belediye tarafından belirli 
aralıklarla yılda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilân 
olunur.   

(6) Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim 
cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil edilir.   

(7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.  

 (8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde 
idarî para cezasına karar verilmeyebilir.  

 (9) Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır. (10) Özel kanunlardaki hükümler 
saklıdır.  

Çevreyi kirletme kabahatinde bu şekilde açık hüküm sevk edilmiş. 
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Eğer kişi çevreyi kirletme kabahatini işlemiş kabahatin bütün unsurları var kusurluluk mevcut ama 
yaptırım konusunda bir engelle karşılaşıyoruz. Yaptırım uygulanabilmesi için bu etkin pişmanlığın 
olmaması lazım, olumsuz koşul aslında. Eğer kişi etkin pişmanlık göstermiş kirliliği hemen 
belirlenen alanın dışına çöpe atmışsa bu çöp alınıp başka yere götürülmüşse bu durum etkin 
pişmanlık belirtisidir. Bu durumda idareye takdir yetkisi verilmiştir, verilmeyebilir şeklinde idareye 
takdir yetkisi tanınmıştır. Bunun tek sebebi cezayı kaldıran şahsi sebep olması, kabahatin 
unsurlarına ilişkin bunun yeri cezayı kaldıran sebep olarak etkin pişmanlık düzenlemesidir. 

Gönüllü vazgeçme de cezayı kaldıran bir şahsi cezasızlık sebeptir. Teşebbüs aşamasında gündeme 
gelebilen bir pişmanlıktır. Oysa etkin pişmanlık suç tamamlandıktan sonra olan ve açık düzenleme 
varsa kabiliyeti olan pişmanlık durumudur. 

Gönüllü vazgeçme ise teşebbüsün mümkün olduğu tüm durumlarda gönüllü vazgeçme de 
uygulanabilir.  

Kabahatlerde teşebbüs nadiren, istisna en cezalandırılıyor. Kabahatlerde teşebbüsün 
cezalandırıldığı hallerde de kişi suçun icrasına başlamış ancak gönüllü olarak icra hareketlerini 
tamamlamadıysa kabahat dolayısıyla idari para cezası verilmeyecektir. Bunun tek sebebi şahsi 
cezasızlık sebeplerinden cezayı kaldıran şahsi sebeptir gönüllü vazgeçme. 

Muhakeme şartları= bazı suçlarda yaptırım uygulanabilmesi için şikâyet gibi izin gibi karar talep 
müracaat gibi değişik şartlar aranabiliyor.  

Bazı suçlarda mesela suçtan zarar görenin şikayetine tabi tutulmuştur. 

Şikâyete tabi olan bir suçun tüm unsurları tam olmasına rağmen failin kusuru olmasına rağmen 
şikâyet olmadıkça yargılamaya, muhakemeye başlanamıyor başlanamayınca da kişiye ceza 
verilemiyor.  

Şikâyete bağlı bir suçta şikâyet de cezalandırılabilirliğin bir şartı olarak karşımıza çıkmış oluyor. 
Şikâyete tabi suçta maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık unsuru, kusurluluk ve muhakeme 
koşulu olarak şikâyetin de gerçekleşmesi gerekir ki cezai yaptırım uygulanabilsin yargılama 
gerçekleşsin.  

Kabahatlerde tek gündeme gelen muhakeme şartı sınırlı. Şikâyet zaten, kişilere karşı işlenen 
kabahat sayısı çok az olduğu için şikâyetin gündeme gelmesi pek mümkün değil. Diğer şartlar da 
Adalet Bakanlığının talebi gibi suçlardaki gibi olası değil. 

Yurtdışında işlenen kabahatlerde istisna en açık bir hüküm varsa Türkiye’de cezalandırılabiliyor. 
Normalde mülkiyet esas kabahatlerde.  

Dokunulmazlığın kaldırılması kararı yani milletvekillerinin sadece kürsü dokunulmazlığı 
bakımından mutlak sorumsuzlukları var diğer suçlar açısından dokunulmazlığı var. 
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Dokunulmazlığının kaldırılması lazım ki bir milletvekili hakkında yaptırım uygulansın işlediği suç 
dolayısıyla. Ama bu kapsamın kabahatler açısından bir engel yok ama uygulamada 
milletvekillerine de doğrudan trafik kabahati uygulanmıyor ama aslında hiçbiri açısından bir engel 
yok. Milletvekilliği dokunulmazlığı sadece suçlara özgü yani nispi milletvekilli dokunulmazlığı 
kastediliyor. 

Bunun dışında yan kanunlarda başka bir idari yaptırım uygulanabilmesi için bir şart aranıyorsa bir 
derece başvurusu aranıyorsa muhakeme şartı olarak kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanmasında 
değerlendirilebilir. 

Bir kabahat dolasıyla yaptırım uygulanmasının koşullarını bir bütün olarak incelemiş olduk. Aynen 
suçlardaki gibi unsurları var. Yani bir fiilin kabahat olarak nitelendirilmesi için kanundaki bir suç 
tipindeki maddi unsurlar ve manevi unsurun bulunması gerekir. Hukuka aykırılık bulunması yani 
herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin bulunmaması gerekir ilave olarak kabahatin unsurları 
olarak kusurluluk, kusurluluk dışında başka şartlar aranıyorsa yaptırım için onun de gerçekleşmesi 
gerekir. Bu normal bir oluşum şekli kabahatin oluşması için.  

KABAHATLERDE ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  

Suça teşebbüs 

MADDE 35.- (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya 
başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. 

(2) Suça teşebbüs hâlinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası 
yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hâllerde verilecek cezanın 
dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. 

Gönüllü vazgeçme 

MADDE 36.- (1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun 
tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; 
fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile 
cezalandırılır. 

Faillik 

MADDE 37.- (1) Suçun kanunî tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, 
fail olarak sorumlu olur. 

(2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. 
Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden 
yarısına kadar artırılır. 

Azmettirme 

MADDE 38.- (1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. 
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(2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hâlinde, 
azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır. Çocukların suça azmettirilmesi hâlinde, bu 
fıkra hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz. 

(3) Azmettirenin belli olmaması hâlinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya 
diğer suç ortağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla 
kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. 
Diğer hâllerde verilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir. 

Yardım etme 

MADDE 39.- (1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi 
hâlinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, 
bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez. 

(2) Aşağıdaki hâllerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur: 

a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin 
işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek. 

b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları 
sağlamak. 

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını 
kolaylaştırmak. 

Bağlılık kuralı 

MADDE 40.- (1) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. 
Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler göz 
önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır. 

(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçların işlenişine 
iştirak eden diğer kişiler ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur. 

(3) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına 
varmış olması gerekir.  

İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme 

MADDE 41.- (1) İştirak hâlinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü 
vazgeçme hükümlerinden yararlanır. 

(2) Suçun; 

a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması, 

b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması, 

Hâllerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır. 

Bileşik suç 
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MADDE 42.- (1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek 
fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz. 

Zincirleme suç 

MADDE 43.- (1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı 
aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte 
birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı 
gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. 

(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da birinci fıkra hükmü 
uygulanır. 

(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve 
yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Fikrî içtima 

MADDE 44.- (1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, 
bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır. 

 

Suçlar açısından özel görünüş biçimleri bunlar. Bu 3 ü özel yani normal görünüş biçimden farklı bir 
takım sıra dışı özellikler arz ediyor. Neden sıra dışı özellikler taşıyor olabilir teşebbüs? Neticeli 
suçsa netice gerçekleşmiyor, sırf hareket suçuysa hareket gerçekleşmiyor. Normal şekli nedir 
kanundaki tarif neyse o. Bir insanı kasten öldüren diyorsa ölümün gerçekleşmesi lazım ki normal 
bir öldürme suçundan bahsedelim. Ateş etmiş ölmemiş bu bir özel oluşum biçimi. 

Suçun kanuni tarifindeki tüm unsurlar gerçekleşmemiş ya netice gerçekleşmemiş yahut hareket 
gerçekleşmemiş, tamamlanmamış bu yüzden özel oluşum biçimi. 

İştirak niye özel oluşum biçimi? Suçun işlenmesine katılanların cezalandırılabilmesi için. Normal 
şeklinden sapan durum: Fail unsuru açısından suçta (veya kabahatlerde de öyledir çoğunlukla) hep 
bu fiili işleyen kimse denir bu suçu işleyen hep bir kişidir, bir kişiden bahsedilir. Örneğin bir insanı 
öldüren kişi denir. Örneğin gürültü yapan kişiye idari para cezası. Hep bir kişiden bahsedilir. 
Sadece gürültüyü yapan kişiden söz edilir. Ama bunun dışında da uygulamada ya da somut olayda 
başka kişilerde katılabilir bu suçun işlenişine ve çeşitli şekillerle katılabilirler. Yani tipik fiili 
gerçekleştirmeleri halinde çok bir özellik olmayabilir ama bazen tipiklik olmayan bir de olabilir. 
Mesela gürültü yapmıyordur ama gürültü yapmaya azmettiriyordur. Azmettirme hareketi gürültü 
yapma değil. Örneğin hadi bu akşam müziği son ses açıyoruz, davulları çalıyoruz diyene gürültüyü 
yapan diyemeyiz. Gürültü yapmak kapsamına sokamıyoruz bu yüzden iştirak diye bir şey var, failin 
alanını genişletiyoruz. Bu yönüyle özel. Suçu işleyen tek bir kişi. Suça katılan, fiilin oluşmasına 
katkısını sağlayan kişilerin sorumluluğunu tartışmak özel bir durumdur. O yüzden iştirak diye bir 
durum var. 
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İçtima neden özeldir? İçtima: birleşme, toplanma, suçların çokluğu. Birden fazla suçun bir arada 
olması ve bunlar arasında birtakım ilişkilerin olmasıdır. Nasıl olabilir? Tek fiille birden fazla ihlal 
yapabilirsiniz fikri içtimalar gibi yahut aynı karar çerçevesinde birden fazla suç veya kabahatin 
işlenmesi olabilir ve aralarında bir sübjektif ya da objektif ilişkiler vardır suçlar arasında. Ya birlikte 
gerçekleşmiştir ya da farklı zamanlarda gerçekleşse bile fikri olarak karar olarak bir birliktelik 
vardır. Bu da sıra dışıdır. Burada acaba tek ceza mı vereceğiz, her bir suç dolayısıyla ayrı ayrı ceza 
mı vereceğiz yoksa fiil tek olduğu için tek ceza mı vereceğiz?  

Dolayısıyla özel oluşum biçimleri denilince bu normal gerçekleşme dışındaki çoğunlukla 
cezalandırılabilirliğin alanını genişleten halleri görüyoruz. 

Acaba kabahatlerde durum nasıldır? 

Kabahatlerde de bu 3 kurum düzenlenmiştir: Kabahatler Kanununda m13,14,15 de. Teşebbüs, 
iştirak, içtima durumları gösterilmiştir. Fakat önemli farklılıklar vardır. Kabahatlerin normal 
unsurlarına baktığımızda manevi unsurda da … hukuka aykırılıkta ve kusurluluk noktasında 
birtakım durumlar suçlarla benzerlik arz ediyor ama teşebbüs iştirak içtimada netli ayrılmalar 
farklılıklar var. 

Teşebbüs m.13 kabahatlerde teşebbüs cezalandırılmaz. Kural bu. Kabahat ancak tamamlanırsa, 
neticeli kabahat varsa netice, sırf hareket varsa hareket tam anlamıyla tamamlanırsa idari para 
cezası ve diğer idari tedbirler verilebilir bu kurala göre. Kural dediğimize göre istisnası açık hüküm 
olması lazım. Ancak bu kabahate teşebbüs de cezalandırılır yönünde ilgili kabahatin 
düzenlemesinde açık hüküm varsa ancak teşebbüs dolayısıyla cezalandırma mümkün olabilir.  

Teşebbüsün koşulları ne olacak? Eğer böyle bir açık hüküm varsa teşebbüsün kurallarını, şartlarını 
nasıl belirleyeceğiz? Bu konuda TCK ya atıf yapılmıştır.  

KK.m.13 Teşebbüs (1) Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de 
cezalandırılabileceğine dair ilgili kanunda hüküm bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza 
Kanunu’nun suça teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da 
uygulanır. 

Niçin teşebbüs cezalandırılır kabahatlerde? Teşebbüs hükümlerinin hukuki niteliği ile ilgili bir 
tartışmadır bu. Teşebbüs niçin özel görünüş biçimidir? Suçun normal görünümü dışında 
tamamlanmaması suçun yarıda kalması söz konusudur. Öldürme suçunda ölüm neticesi 
gerçekleşmiyor ya da hırsızlık suçunda malın alınması hareketi gerçekleşmiyor, kumar oynama 
kabahatinde mekâna girmiş kumar oynama fiilini işleyememiş gibi örnekler. Kumar oynama 
kabahatine teşebbüs de cezalandırılmıyor bu arada. 
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Niçin özel görünüş biçimidir teşebbüs ya da teşebbüs hükümlerinin fonksiyonu ne suçlar açısında 
bakalım önce. TCK’daki teşebbüs hükümleri olmasaydı eğer suç tamamlanmadığında kişiyi 
cezalandırmamız mümkün olmayacaktı. Niçin? 

Kasten öldürme 

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

Ben fail olarak kasten ateş ettim ama ölüm neticesi gerçekleşmedi, hastaneye götürüldü kurtarıldı 
vs. Sadece 81.madde var teşebbüs hükümleri yok varsayalım; Ateş ettim yaraladım veya hiç isabet 
ettiremedim bu da olabilir. Bu örnekte öldürme düşüncem, kastım var kuşkusuz hareketim de var 
ama neticeyi meydana getirememişim netice unsuru yok. 81.maddeye kısmen uyuyor gibi ama 
tam olarak uyan fiilin bütün olarak ölüm neticesi gerçekleşmesi, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin 
gereği burada ölüm cezalandırılıyor. Ölümün gerçekleşmesi halinde hapis cezası verebilirsiniz. 
Ölüm kastı ile ateş etmeye ilişkin bir hüküm 81.maddede yoktur. Dolayısıyla cezalandırılamazsınız 
kanunilik ilkesinin gereği budur diyebilirdi kişi. Yani teşebbüs hükümleri olmasaydı kanunilik ilkesi 
gereği kişiyi cezalandırmamız mümkün değildi. Teşebbüs hükümleri işte bu yüzden vardır. Niçin 
genel hükümlerde yer alır teşebbüs hükümleri? Tabi her suçta bu suçun ateş edip öldürülmemesi 
durumu gibi hüküm eklememiz gerekirdi. Suçta böyle bir hüküm eklemek yerine TCK m.35 ile tüm 
suçlar için geçerli icraya başlayacak icraya elverişli olacak failin elinde olmaması sebeplerle 
tamamlayamaması şeklinde bir kural getirildi. Bu kuralla aslında suçun tamamlanma ile sınırlı olan 
alanını tamamlanma öncesine genişletmiş oluyor. Dolayısıyla teşebbüs hükümleri 
cezalandırılmanın alanını genişleten hükümlerdir. Normalde ancak ölüm neticesi meydana 
geldiğinde cezalandırabileceğiniz bir kişiyi bu netice bu suç yolu teşebbüste çizilir ya düşünce 
aşaması karar aşaması hazırlık hareketleri icra hareketleri suçun tamamlanması, mütemadi varsa 
suçun sona ermesi gibi uzun bir yoldur, suç yolu, suç süreci. Yani normalde tamamlama 
aşamasında kişiyi cezalandırabilecekken teşebbüs bunu daha önceki aşamaya, icra hareketlerine 
kadar çekiyor. Hazırlık hareketlerine gitmiyor.  

Suç işlemenin düşünce aşaması var, tasavvur aşaması var plan proje bu da suçun parçası zaten suç 
sürecinin. Sonra nihai kararını veriyor kastı, daha sonra araç gereç keşif yapılıyor silah lazımsa silah 
zehir lazımsa zehir temin ediyor vs. nerde öldürecekse keşif yapıyor süreyi hesaplıyor. Bunların 
hepsi hazırlık hareketidir teşebbüse dahil değil. Teşebbüs icra hareketlerine kadar çekiyor hazırlık 
hareketlerine gitmiyor. Ancak icraya başladı pusuya yattı beklemeye başladı ise doğrudan doğruya 
icraya başladı diyoruz. Teşebbüsü oraya kadar çekiyoruz. Cezalandırmanın alanını teşebbüsle 
beraber başlatıyoruz. Ateş edecek ölüm meydana gelip ondan sonra cezalandırma gündeme 
gelecekken geriye çekmiş oluyoruz. Dolayısıyla teşebbüs hükümleri genişleten bir fonksiyona 
sahip.  

Kanun koyucu kabahatleri zaten suçlara nazaran nicelik itibari ile hafif haksızlıklar olduğu için bir 
de bunu teşebbüs düzenlemesiyle daha fazla genişletmeyi suç politikası çerçevesinde kabul 
etmemiştir.  
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Kabahatlerde teşebbüs kural olarak kabul edilmemiştir. Kural olarak cezalandırma alanının 
genişletilmesi prensip olarak benimsenmemiştir. Tabi istisna en kabahatlerde teşebbüs 
hükümlerine yer verilmiştir, bu durumlarda cezalandırılma alanının genişletilmesi söz konusudur. 

Kural olarak kabahatlerde teşebbüs cezalandırılmaz istisna en açık hüküm varsa cezalandırılır. 
Eğer açık hüküm varsa bu kabahate teşebbüs de cezalandırılır diye bir hüküm varsa bu takdirde 
teşebbüsün şartları ne olacak noktasında TCK ya noktasında bakılacaktır. Nasıl cezalandırılacağı 
hususu için TCK ya atıf vardır 13.maddede. 

Suça teşebbüs 

TCK MADDE 35.- (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya 
icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu 
tutulur. 

(2) Suça teşebbüs hâlinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası 
yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hâllerde verilecek cezanın 
dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. 

Gönüllü vazgeçme 

TCK MADDE 36.- (1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla 
suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı 
cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait 
ceza ile cezalandırılır. 

TCK m.35 ve m.36 suça teşebbüse ve gönüllü vazgeçemeye ilişkin hükümler teşebbüsün mümkün 
olduğunun belirtildiği kabahatler açısından da uygulama alanı bulacaktır. 

Bu şu açıdan önemli bir atıf: Suçlarda sadece kasten işlenebilenlere teşebbüs cezalandırılmaktadır. 
Suçlarda sınırlama var teşebbüs için. Taksirle işlenen suçlara teşebbüs fiilen düşünülebilir, 
tartışılabilir. Nasıl düşünülebilir? Kişi trafik kurallarına aykırı bir şekilde araba sürüyordur tam 
çarpacakken taksirle yaralama gerçekleşecekken son anda direksiyonu çevirmiş olabilir ya da 
maktul yana atlamıştır, netice gerçekleşmemiştir. Aslında bu taksirli suça fiilen teşebbüs ama 
cezalandırmanın alanını genişlettiği için taksirli suçlar zaten ikincil nitelikte suçlar olduğu için failin 
kastının dışında istemediği bir durum söz konusu olduğu için taksirli suçların kendisi zaten 
cezalandırma alanını genişleten fiil olduğu için teşebbüs sadece kasıtlı suçlar bakımındandır. 

Kabahatler de hem taksirle hem kasten işlenebiliyor aksine düzenleme olmadıkça. Acaba 
teşebbüsün cezalandırılabileceğini öngören kabahatler açısından taksiri yeterli görecek miyiz? 
TCK’daki 35 teşebbüsün 1.unsuru olarak kasttan bahsettiği için ancak kasten işlenen kabahat 
dolayısıyla teşebbüs olur idari para cezası uygulanabilir yani taksirli haline teşebbüs 
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cezalandırılabilirlik için yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla teşebbüsün unsurlarının kabahatler 
açısından da dikkate alınması gerekecektir.  

Teşebbüsün unsurları: manevi unsuru kast, icra edilebilirlik unsuru icraya başlamak, icra 
hareketlerine elverişli olması, failin elinde olmayan nedenlerle suçun yahut kabahatin 
tamamlanmaması hususları kabahat açısından da istisna en gündeme gelecektir. 

Failin elinde olmayan nedenlerle suçun yahut kabahatin tamamlanamaması teşebbüs. 

Gönüllü vazgeçme ise failin iradesi ile gönüllü olarak suç sürecini tamamlamamasıdır. Yani biri 
tamamlayamama diğeri tamamlamama. 

Dolayısıyla neticeyi kendisi önlemişse gerçekleşmesini ya da icra hareketlerini kendisi yarım 
bırakmışsa gönüllü vazgeçmeden bahsedebiliriz. Suç yoluna girmiş olsa bile mesela icraya 
başlamış gönüllü vazgeçtiği için cezayı kaldıran bir şahsi sebep olarak o suça teşebbüsten dolayı 
sorumlu tutmayacağız. Öldürme kastı ile ateş etti yaraladı ama 2.kez ateş etmedi, hastaneye 
yetiştirdi ölüm neticesini önledi yani neticeyi fail gönüllü olarak önlediği için neticenin 
gerçekleşmesini öldürmeye teşebbüsten ceza verilmeyecek icra hareketlerini gerçekleştirmiş 
olmasına rağmen öldürme hareketlerini gerçekleştirmiş olmasına rağmen, teşebbüs etmiş 
olmasına rağmen. 

Gönüllü vazgeçme noktasında öldürmeye teşebbüsten sorumlu olmuyor ancak o ana kadar 
işlediği fiiller başka bir suç oluşturuyorsa (örneğin yaralama ise yaralama vs.) o suçtan sorumluluk 
tabi ki geçerlidir. 

Kabahatlerde teşebbüs istisnadır. Cezalandırıldığı hallerde de sadece kasıt varsa yani kasten 
işlenmişse teşebbüs hükümleri uygulanacak. 

İŞTİRAK  

İştirak Madde 14- (1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin 
her biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir.  

 (2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan kişi 
hakkında da fail olarak idarî para cezası verilir.   

(3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin 
işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde 
bulundurulmaksızın idarî para cezası verilir.   

(4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat olarak 
tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi halinde 
suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır.    
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Karmaşık bir düzenlemesi vardır. Suçlardan tümüyle ayrılıyor kural istisna şeklindeki ayrımdan 
başka yapısal bir farkındalığı var. İştirak nedir genel olarak? Kanunun öngördüğü kişisel statü. 
Aslında suçun maddi unsurlarında fail unsuru ile ilgili özel görünüş biçimidir. Teşebbüs maddi 
unsurları içinde hareket ve neticeye ilişkin özel görünüş biçimi iken iştirak maddi unsurlar içinde 
aslında fail unsuru ile ilişkili bir özel görünüş biçimidir. Hatta bazı eski kitaplarda özellikle teşebbüs 
ve iştirak bir özel görünüş biçimi şeklinde ayrıca incelenmez hareket incelenirken hareket ve 
netice devamında teşebbüs tartışılır, fail incelenirken iştirake değinilir. Kanunun bir kişi tarafından 
işlenebileceğini öngördüğü bir suça veya kabahate onun dışındaki başka kişilerin dahil olması ve 
bunların sorumluluğu iştiraki ifade eder iştirak dolayısıyla sorumluluğu ifade eder. 

Fakat burada kanunun öngördüğü kişi sayısı diyoruz. 

Çoğunlukla suçlar ve kabahatler tek kişi tarafından işlenebilecekmiş gibi öngörülmüştür tek faillidir 
kabahatler. Ama istisna en bazı suç ve kabahatler çok failli olabilir. Nedir çok fail? En az iki kişi. 
Bazı suç ve kabahatlerde fail unsurunda bir kişi demez bazen en az iki kişi, en az üç kişi der. 
Genellikle üst sınırı verilmez ama tek kişiyi yeterli görmez. Bunun iştirakle ilişkisi ne? İştirak her 
zaman için kişi sayısının çokluğu demek değildir. Başka bir deyimle kişi sayısının çok olduğu her 
durum iştirakin kapsamında değildir. Ancak kanunun öngördüğü kişi sayısındaki katılımlar iştirakin 
konusu, özel görünüş biçimidir. Kanunun öngördüğü kişi sayısı suçun normal oluşum biçimidir 
zaten fail unsurudur. Eğer kanun bir kişi öngörmüşse o bir kişi zaten fail unsurudur. Eğer kanun 
suçun kendisinde tarifinde iki kişi göstermişse fail o kişidir yani ancak o iki kişi tarafından 
gerçekleştirilir ancak o iki kişi dışındaki başka kişilerin katılımı iştirakin konusunu oluşturabilir.  

Çok failli suçlara iştirak mümkün değildir meselesi iştirak konusunda hep öncelikle bu tartışılır. 
Mesela suç örgütü kurma suçu çok failli bir suçtur. Bir kişiden örgüt olmaz kanuna göre iki kişiden 
de olmaz. En az 3 kişinin olması gerekir. En az 3 kişinin kanunda belirtilen diğer unsurlarla şartlarla 
birlikte suç işlemek amacıyla, terör suçuysa terör suçu oluyor, anayasa karşı suçlarsa  

Herhangi bir suçta da olabilir: hırsızlık çetesi, kalpazanlık çetesi 

 Örgüt farklı sıkı bir yapıyı ifade eder. 

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. 

(3) Örgütün silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden 
yarısına kadar artırılır.   
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(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. 

(7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım 
eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. 

(8) Örgütün veya amacının 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.  

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. 

 

Suç örgütü kurma suçunu işlediğinizde maddi unsurlarından faile geldiğinizde en az üç kişi ile 
işlenir demeniz gerekir. Yani bu sayı 3,4,5,6 hatta bazen 100 kişi ile olabilir. Dolayısıyla örgütün 
kurucularının 5 kişi olması iştirak konusu değildir. Kurma hareketini gerçekleştirenler faillerdir. 
Burada iştirake temas edemeyiz şartlarını tartışamayız. 

Birçok suç tipinde de suçun nitelikli unsuru olarak birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi olarak da 
yer almıştır. Cinsel suçlar, hürriyete karşı suçlar … vs. çoğunda var. 
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Cinsel saldırı 

MADDE 102.- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, 
mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan 
oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve 
kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. 

(3) Suçun; 

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

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

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, 

d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, 

İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. 

(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde 
cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. 

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on yıldan az 
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

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

Tehdit 

MADDE 106.- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel 
dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya 
sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis 
veya adlî para cezasına hükmolunur. 

(2) Tehdidin; 

a) Silâhla, 

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel 
işaretlerle, 

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, 

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

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun 
işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. 

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 
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MADDE 109.- (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak 
hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

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

(3) Bu suçun; 

a) Silâhla, 

b) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 

d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,  

e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı, 

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

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

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

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

(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler 
uygulanır. 

Etkin pişmanlık 

MADDE 110.- (1) Yukarıdaki maddede tanımlanan suçu işleyen kişi, bu suç nedeniyle 
soruşturmaya başlanmadan önce mağdurun şahsına zararı dokunmaksızın, onu kendiliğinden 
güvenli bir yerde serbest bırakacak olursa cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. 

 

En az iki kişi tarafından birlikte cinsel saldırı suçu, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu 
işlendiğinde yine bir iştirak görünümüdür. 

Çünkü suçun nitelikli unsuru olarak yani nitelikli cinsel cinsel saldırı, nitelikli kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma suçunun suçun nitelikli hali olarak kanunun tanımında gösterilmiştir, fail unsuru 
olarak kınandığı gösterilmiş yani suç tahlilinde. 

Yani aslında nitelikli hal bakımından çok failli bir suçtur. Ayrıca iştirake bakmıyoruz. Ancak iştirak 
ilişkin kavramlardan yararlanıyoruz. 

Birden fazla kişi ile birlikte işlenme ne demek? Müşterek faillik düzeyinde bir katkıysa biri gözcü, 
biri cinsel saldırı işliyorsa burada birlikte işleme oluşmaz deniyor. Ancak ikisi de fiilen fiziksel cinsel 
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davranışı gerçekleştirme ya da müteakip gerçekleştirme olması gerekir. Ama bunun dışında 
iştirakle ilgili diğer tartışmalar bağlılık kuralı, kast vs. tartışması yapılmaz. 

Rüşvet suçu, çok failli bir suçtur. Çok failli suçlarında kendine özgü türleri var: Karşılaşma suçları 
ve yakınsama suçları diye.  

Karşılaşma suçu niteliğinde bir suçtur rüşvet suçu(işteş): rüşvet veren, rüşvet alan. Uyuşturucu 
satan, uyuşturucu alan gibi de. Karşılıklı fiillerin olduğu suçlar da çok failli suçlardır. Burada iştirak 
halinde değildir. 

Rüşvet suçu her zaman iki failin olduğu suçlardır. İştirak durumu değildir. 

Bunların hepsi kabahatler için de söz konusu olan tartışmalar! 

Çok failli suçlara iştirak mümkün müdür? Fail olarak iştirak mümkün değildir. Zaten failse zaten 
faildir en az iki kişi gerekir. Şerik olarak iştirak ne demek? Yardım etme, azmetme aracı olma. (Ama 
rüşvet suçunda aracıyı da müşterek fail olması durumunda açık hüküm var yardım eden de fail 
normalde yardım eden daha az cezayı alır ancak yolsuzlukla mücadele kapsamında aynı cezayı 
alması istenmiştir rüşvete özgü olarak daha az ceza alması istenmemiştir şerikin)  

Rüşvet alanı vereni yahut örgüt kuranları azmettirenler onlar fail olamayacağı için ancak o zaman 
iştirak kurallarından faydalanabilir. 

İştirak? kanunun öngördüğü kişi sayısının dışındaki kişileri ifade ediyor. 

İştirakin fonksiyonu nedir? Genişletir mi? Failliği dar anlamda faillik olarak kabul edersek, sadece 
tek hareketi yapan kişidir fail (genel kabul gören görüş budur suçlarda) iştirak kuralları 
cezalandırılabilirliğin alanını genişleten kurallardır. 

Öldürme suçunun faili kimdir? tetiği çeken kişidir, ölüm neticesini meydana getiren kişidir. 
Azmettiren, gözcü olarak bekleyen, silahı temin eden kişi dar anlamda fail değildir. Bu diğer 
kişilere de iştirak bağlamında ceza veririz. Aslında tipik hareketi gerçekleştirmeyeni de 
cezalandırıyoruz, tetiği vs. çekmiyor, silahı sağlayan kişi sadece yardımda bulunuyor öldürme 
hareketini gerçekleştiren değil. İştirak kuralları olmasaydı onu fail olarak değerlendirmemiz 
mümkün olmayacaktı. 

Ancak iştirak söz konusu olmasaydı bu kişileri cezalandıramayacaktır fail olmadıkları için. Ben 
öldürmedim sadece silahı verdim diyebilirdi bu fikri verdim diyebilirdi yardım eden. Dolayısıyla 
iştirak kavramı sorumluluğu genişletiyor. 

Geniş faillik? Suçun icrasına nedensel katkı sağlayan herkes faildir. Yani suçun işlenişine maddi 
yahut manevi azmettiren de faildir silah sağlayan da faildir teşvik eden de faildir. Nedensel katkı 
sağlayan herkes faildir. Geniş faillik kavramını esas aldığımızda bu defa iştirak kuralları daraltıcı 
fonksiyon olmuş oluyor. Çünkü bazen faillere tam ceza veriyoruz, şeriklere azmettirme hariç 
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cezada indirim yapıyoruz. Oysa hepsini fail kabul ettiğimizde tam ceza vermemiz gerekirdi. İştirak 
bu noktada indirim öngördüğü için cezalandırmanın alanını daraltan bir fonksiyonu olur.  

İştirak statüleri noktasında TCK ikilik sistemini benimsemiştir. Suça katılanlar: FAİLLER= Tek Başına 
Fail, Doğrudan Fail, Müşterek Fail, Dolaylı Fail, Müstakil Fail bunların hepsi failin türleridir. 
ŞERİKLER= Azmettiren, Yardım Eden  

Suça katılanları iki kategoriye ayırmıştır. 

Kriteri nedir kim fail kim şeriktir? (Öğrenci cevabı üzerine Bağlılık kuralı ortada bir kasten hukuka 
aykırı fiilin olması demektir) CEVAP =FİİL HAKİMİYETİDİR. Suçun işlenişine hâkim olanlar faildir, 
olmayanlar şeriktir. Başka kriterler de vardır ama en çok benimsenen bu. Fiil hakimiyeti nasıl 
olabilir? Ya harekete hakimiyet şeklinde olabilir yani tetiği çekmek demek harekete hâkim olmak 
demektir. Tek başına hakimiyet budur. Doğrudan faillik, Birlikte Faillik 

Müşterek faillikte, hakimiyet fonksiyonel işlevseldir. Doğrudan hareketi yapmamıştır ama en az 
onun kadar işlevsel bir hareket yapmıştır. Yumruğu atmamıştır ama yumruğun atılması için kolunu 
tutmuştur hareketi yapan kişi de kolay yumruğu atmıştır ya da aynı anda ateş etmişlerdir vs. İş 
bölümü+ önemli bir katkı fonksiyonel/işlevsel katkı olmalı 

Gözcü duruma göre yardım edendir. Olay yerinde değil dışarda bekliyordur. Esasen yardım 
edendir. Ancak bazen o kadar önemlidir ki o gözcülük hırsızlıkta mesela diğerinin başarısı için 
olmazsa olmazdır işlek bir caddede gözcülük yapması malı alan kadar önemlidir o yüzden 
fonksiyonel hakimiyet bağlamında gözcü de fail sayılabilir. Her olaya göre değerlendirilmesi lazım.  

Dolaylı faillikte de iradeye hakimiyet vardır. Bir kişi başka bir kişiyi nasıl araç olarak kullanabilir? 
Zor kullanarak= cebir, tehdit 

Yani seni öldürürüm aileni öldürürüm tarzında iradesine hakimiyet kuruyor. Yani tetiği çeken kişi 
değil onun iradesine hakimiyet yoluyla fail olduğu için o da fail olarak cezalandırılıyor.   

Fiil hakimiyeti olmayanlar: azmettiren ve yardım eden 

Azmettirme de bir başka kişiyi suça yönlendiriyorsunuz. Eğer iradesine tam anlamıyla hâkim 
olmamışsanız azmettirmedir. Dolaylı faillikte de bir suça yönlendirme var: cebirle tehditle hileyle 
veya iradeyi etkileyecek başka bir hususla o zaman dolaylı faillik söz konusudur. Azmettirme de 
işte bu hakimiyetin tam olarak tesis edilmediği haller söz konusudur.  

İçtima Madde 15- (1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin 
tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle 
ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu 
yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.  (2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi 
halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen 
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kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır. (3) Bir fiil hem 
kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, 
suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır. 

 

Kişinin iradesine tamamen hâkim olmamışsanız o zaman azmettirensiniz. Dolaylı faillikte de 
aslında bir suça yönlendirme var ama cebirle ya da hataya düşürerek… Azmettirmede ve yardım 
etmede de bu hâkimiyetin tam olarak tesis edilmediği haller söz konusudur. Katkısı fonksiyonel 
değilse, her ihtimale karşı bulunsun deniliyorsa yardım eden oluyor. Mesela, gözcü yardım eden.  

Suça katılanlar arasında ikili bir ayrım var: faillik ve şeriklik. Şerikler, bağlılık kuralı sebebiyle, faile 
bağlı olarak sorumlu olabiliyor. Failin fiili, kasten ve hukuka aykırı ise sorumlu oluyor. Buna ikilik 
sistemi diyoruz, ikilik yaratıyoruz aslında Türk Ceza Hukukunda. Bir de teklik sistemi var: tekli fail 
sistemi ya da eşitlik sistemi. Bu sistem, iştirak statüleri arasında herhangi bir ayrım yapmaz. Suçun 
işlenişine katılan herkesi fail olarak değerlendirir, eşit olarak hepsine fail der fakat ceza noktasında 
katkı oranlarını dikkate alır. Bizde, kasıtlı suçlar açısından ikilik sistemi benimsenmiştir.  

Taksirli suçlarda iştirak mümkün mü mesela? Taksirli suçlarda, birden fazla kişi birleşip taksirle 
neticeyi meydana getirmişse; bir iş yeri kazası, bir binanın çökmesi gibi. Mimar var, müteahhit var, 
denetlemekle yetkili kamu görevlileri var. Herhangi bir iş yerindeki kazada, o işyerinin sahibi, iş 
güvenliği sorumlusu var. Yani birçok kişi süreçte yetkili ve bunların her birinin dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırılığı meydana gelen netice açısından nedensellik taşıyabilir ve objektif 
isnadiyet söz konusu olabilir. Böyle bir durumda iştiraki nasıl değerlendireceğiz, bazılarına fail 
bazılarına şerik mi diyeceğiz? Taksirli suçlarda azmettirme benzeri hareketler nasıl olabilir? Mesela 
birinin ağabeyi, şu taşı aşağı doğru yuvarla, diyebilir ya da birlikte yuvarlarlar aşağıda kimsenin 
olmadığını düşünerek ama dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla taş birine isabet 
edebilir. Şimdi taksirli suçlar için TCK’nın 22. maddesine bakıyoruz. 

TCK Madde 22/5: Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı 
sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. 

Geniş faillik dediğimiz, eşitlik sistemi dediğimiz durum. Taksirli suçta herkes faildir, suça katılan 
kişiler arasında kategorik olarak fail-şerik ayrımı yapılmaz, hepsi taksirli suçun faili olarak 
nitelendirilir. Sadece kusur noktasında, taksire dayalı kusur noktasında hâkim; taksire dayalı 
kusuru ağır olan faile daha fazla, diğerlerine daha az ceza verir. Yani azmettirme, yardım etme, 
müşterek faillik cezanın takdirinde, kusurun belirlenmesinde dikkate alınabilir. Bununla birlikte 
Ceza Kanunu, taksirli suçlar için kategorik olarak yardım edene şu kadar ceza, azmettirene bu 
kadar ceza gibi hükümler içermemektedir.  

Kabahatlerde teklik fail sistemi mi, geniş fail sistemi mi, hangi faillik sistemi geçerlidir? 
Azmettirme, yardım etme ayrımı yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? 14. maddeye bakmamız lazım, 
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bu madde kabahate iştiraki düzenliyor. Kabahatlerde tek faillik sistemi, eşitlik sistemi kabul 
edilmiştir. İkilik sistemi geçerli değildir.  

KK-Madde 14: (1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her 
biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir. 

(2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan 
kişi hakkında da fail olarak idarî para cezası verilir.  

(3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin 
işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde 
bulundurulmaksızın idarî para cezası verilir.  

(4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat 
olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi 
halinde suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır. 

İlk fıkraya dikkat ederseniz; katkı yapanlar, fiile hâkimiyeti olanlar, olmayanlar gibi ayrımlar yoktur, 
aynen taksirli suçlardaki gibi herkes faildir. Maddenin ikinci fıkrasındaki özgü suçlara ilişkin 
düzenleme de tek faillik sistemini destekler. Özgü suçları hatırlarsanız, sadece özel faillik sıfatını 
taşıyan kişi fail olabiliyordu, bu sıfatı taşımayan kişilerin katkısı ne olursa olsun şerik olarak 
değerlendiriliyordu. Söz gelimi, sadece kamu görevlisi olan birinin işleyeceği suça kamu görevlisi 
olmayan bir kişinin katılımı halinde, kamu görevlisi olmayan kişinin fiil üzerinde hâkimiyet tesisi -
özel fail sıfatı taşımadığı için- kabul edilmiyor sadece şerik olabileceği belirtiliyordu.     

TCK-Madde 40/2: Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçların 
işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur. 

Özgü kabahatler yani belli sıfatı taşıyan kimselerin işleyebileceği kabahatler de olabilir. Bununla 
birlikte, özgü olmayan, genel kabahatlerde faillik-şeriklik ayrımı yapmayıp özgü kabahatlerde bu 
ayrımı yapmak sistematik olarak doğru olmayacağı için ikinci fıkra enteresan bir hüküm sevk etmiş 
ve bu niteliği taşımayan kişi hakkında da fail olarak idari para cezası verilir, demiştir. Dolayısıyla 
özgü kabahatlerde de faillik-şeriklik ayrımı yapılmamaktadır. Özel faillik sıfatını taşımayan -
örneğin kamu görevlisi, banka görevlisi olmayan- kimseler de kabahate iştirak etmişse onlara da 
şerik olarak değil fail olarak idari para cezası verilecektir.  

Faillik-şeriklik ayrımı normatif olarak yapılmamış, özgü kabahat olsa bile herkes faildir, deniliyor 
ama acaba idari para cezasının miktarını belirlerken -taksirli suçlarda cezaya ilişkin bahsettiğimiz 
örneklerde olduğu gibi- kişinin, kabahatin işlenişine sağladığı katkı dikkate alınıyor mu? Kabahatin 
işlenmesi bakımından da, kimisinin çok daha etkin (fail gibi) kimisinin ise sadece basit bir yardımda 
bulunduğu hallerde bu durum gözetilmeyecek mi? Tek faillik sistemi olduğu için kategorik olarak 
ayırmayacağız ama idari para cezasının alt ve üst sınırları varsa Kabahatler Kanununun 17. 
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maddesi bu şekilde alt ve üst ceza sınırı gösterilen idari para cezalarında, cezanın miktarı 
belirlenirken işlenen fiilin haksızlık içeriği ve failin kusurunun da göz önünde bulundurulacağını 
söylüyor.  

KK-Madde 17: (1) İdarî para cezası, maktu veya nispi olabilir.  

(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu 
durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin 
kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur. 

Herhangi bir kabahatin işlenişine bazıları fail bazıları şerik gibi katılmışsa -kasıtlı suçlardaki ikilik 
sisteminin yalnızca terminolojisi kullanılıyor, esasen hepsi fail- bazıları sadece yardım etmiş yol 
göstermiş ama asıl kabahati işleyenler farklı kişilerse, hepsi fail olarak sorumludur ama hepsinin 
fail olarak sorumlu olması demek hepsine tam para cezası verilecek demek değildir. Kabahatin 
işlenişinde daha etkili olana daha üst sınırdan idari para cezası, diğerine (şerik gibi olana) alt 
sınırdan idari para cezası gibi bir takdir söz konusu olabilir.  

Özgü kabahatte de özel faillik sıfatını taşıyan kişiye daha fazla, bu sıfatı taşımayan ama kanun 
gereği fail olan kişilere daha az ceza verilmesi söz konusu olabilir. Bu durum tabii, ancak alt ve üst 
sınırı gösteren idari para cezalarında mümkün fakat birçok kabahat açısından maktu idari para 
cezası öngörülmüştür. Maktu, kat’ edilmiş, kesin olarak belirtilmiş; önceden miktarın belirlendiği, 
alt ve üst sınırın olmadığı idari para cezası. Bu cezalarda bahsettiğimiz takdir yetkisi söz konusu 
değil ve sorumlular fail (gibi) de şerik (gibi) de olsa aynı idari para cezası verilir.  

Mesela, gürültü kabahati iştirak halinde işlenmeye müsait, bir müzik aletinin beraber çalınması vs. 
sonucunda müşterek faillik gündeme gelebilir. Bunları azmettiren, bunlara  yardım eden kişiler 
olabilir. Maddeye baktığınızda, 50 TL idari para cezası, diyor; alt ve üst sınır belirtilmemiş. Müzik 
aletini çalana da azmettirene de yardım edene de aynı ceza.   

KK-Madde 36/1: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, 
elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.  

Bu konu problemli, idare hukukçuları da biraz farklı yaklaşıyor. Acaba doğru olan maktu idari para 
cezası öngörmek mi yoksa alt ve üst sınırları belirlenmiş idari para cezası belirlemek mi? İşlenen 
fiilin haksızlık içeriğini ve kusurunu dikkate alma ancak alt ve üst sınırları olan idari para cezasında 
mümkün, maktu idari para cezasında bu imkân söz konusu değil. Her fiilin işleniş şartları, faillerin 
özellikleri farklıdır ve yaptırım uygulanırken gözetilmesi gerekir. Bir kabahati işleyene ve o 
kabahate tali bir katkıda bulunan kişiye aynı cezayı vermek somut olay adaletine, bir başka ismiyle, 
hakkaniyete aykırıdır. Soyut norm, somut olay bazında eşitsizlik doğurabilir.  

İdare hukukçuları meseleye şu açıdan yaklaşıyor: İdarenin takdir yetkisinin geniş olmaması 
gereklidir, alt ve üst sınırlar olunca idarenin keyfi hareket etme ihtimali vardır. Keyfilik başka bir 
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konu; esas olan idarenin, kamu yararına ve idari işlemin unsurlarını gözeterek karar vermesidir. 
Ayrıca, alt ve üst sınır gösterilmeden maktu idari para cezası öngörülmesi de Anayasa’daki eşitlik, 
ölçülülük ilkeleri açısından sorunludur. Alt ve üst sınırın gösterildiği hallerde, kabahatin, iştirakten 
kaynaklı işleniş farklılıkları, tek faillik sistemi kabul edilmiş olsa bile, ceza bakımından 
gözetilebilecektir. Sonuç olarak, kabahatlerde iştirak mümkün ama katılanların hepsini fail kabul 
ediyoruz. Normatif olarak, kategorik olarak fail-şerik ayrımı yapmıyoruz sadece alt ve üst sınırları 
gösterilen idari para cezalarında fiili olarak ve verilecek ceza bakımından faillik ve şerikliği dikkate 
alabiliriz.  

TCK, faillik ve şeriklik ayrımı yaptığı için faillik ve şeriklik şartlarını ayrı ayrı inceleyebiliyoruz. 
Mesela, müşterek faillikte suçun işlenişine birlikte karar verme ve fiil üzerinde müşterek 
hâkimiyetten; azmettirmede, kasten yapılması, çifte kastının olması ve bağlılık kuralından 
bahsediyorduk. Kabahate iştirakin şartları ne, kabahatlerde nasıl değerlendireceğiz? Kabahatin 
işlenişine nedensel katkı sağlayan herhangi bir icraî ya da ihmalî davranışın yapılması ve manevi 
unsur olarak kastın bulunması, yani o hareketin kabahate iştirak kastıyla yapılması gerekli ve 
yeterlidir. İştirake dair bir hareketin yapılması ya da ihmali davranışın veya yükümlülüğe aykırı 
olarak engellememenin gerektiği açık.  Mesela, anne baba, gürültü yapan çocuğunu engellemiyor 
ya da ihmal ediyor. Medeni Hukuktan, komşuluk hakkından kaynaklanan yükümlülüğü de var. 
Çocuğunun gürültü yaptığını da biliyor hatta belki de teşvik ediyor, azmettiriyor. Dolayısıyla icraî 
ya da ihmali bir hareketi var ve kasten yapıyor bu hareketi. Sorun şu: Kasten işlemediğini, dikkat 
etmediğini söylediği takdirde yani taksir halinde ne olacak? 

Hatırlarsanız suçlarda da faillik-şeriklik açısından bağlılık kuralı önemliydi ve bağlılık kuralı 
bağlamında failin fiilinin kasıtlı ve hukuka aykırı olması gerekiyordu ve failin cezalandırılıp 
cezalandırılmadığı, kusurlu olup olmadığı önem taşımıyordu. Sınırlı bağlılık, bağlılığın dereceleri 
vs. bağlamında ele alınıyor bu konu. Bağlılığın ikinci bir boyutu da var: Hem işlenen fiilin bu 
nitelikleri taşıması yani kasten ve hukuka aykırı olması hem de en az teşebbüs aşamasına varması 
lazım. Şöyle düşünün: A; B’yi, C’yi öldürmesi için azmettiriyor, kiralık katilse parasını veriyor ve 
azmettirme hareketini, kendi hareketini yapıyor ve hem suça hem de iştirake ilişkin kastı var. Buna 
karşın fail, A’nın azmettirdiği kişi, fiili işleyemiyor ya da yakalanıyor. Dolayısıyla ortada bir öldürme 
hareketi yok. Bu durumda azmettiren sorumlu olacak mı? Bağlılık kuralı ne diyor: Bir suça 
iştirakten bahsedebilmemiz için ortada kasıtlı ve hukuka aykırı bir fiilin olması ve en azından 
teşebbüs aşamasına varmış olması lazım. Bu halde azmettiren sorumlu olur ama eğer teşebbüse 
dahi geçilmemişse, bazı ülkelerde cezalandırılsa da, bizde cezalandırılmıyor. Mutlaka, en azından 
failin icraya başlamış olması lazım. Ortada, teşebbüs aşamasına varmış kasıtlı ve hukuka aykırı bir 
fiilin bulunması şart. Kusurlu ve cezalandırılabilir olması da gerekmez. Diyelim ki azmettirilen kişi, 
kusur yeteneği olmayan bir çocuk ya da akıl hastası. Fail bir şekilde kusuru olmadığı için 
cezalandırılmasa da azmettiren sorumlu olur.  
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Peki, kabahatlerde durum ne? Birden fazla kişi, azmettiren, yardım eden vs. olarak iştirak etmiş. 
Diyelim bir kabahati işleyen iki kişi var. Biri, git çöpü şuraya dök diyerek azmettirmiş diğeri de 
dökmüş. Bir şirket ya da işyeri sahibi, çalışanına böyle bir talimat vermiş ama çalışan bu filli 
işlememiş. Kabahatler için herkes faildir, diyoruz. Çevreyi kirletme kabahati işlenememişse salt 
azmettirmeden sorumluluk doğar mı? Bunun cevabını 14. maddenin 3. fıkrası veriyor. Bağlılık 
kuralı kısmen kabahatler için de geçerlidir ama bu fıkradaki bağlılık şerikin faile bağlılığı değil 
iştirakin varlığı için bizatihi şarttır. Kabahate iştirakten bahsedebilmemiz için suça fail olarak 
katılan kişilerden en azından birinin fiilinin kasıtlı ve hukuka aykırı olması yeterli ve gereklidir.   

KK-Madde 14/3: Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. 
Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde 
bulundurulmaksızın idarî para cezası verilir.  

Burada da sınırlı bir bağ kabul edilmiştir. Bu çevreyi kirletme kabahati örneğinde, 
talimat/azmettirme üzerine fiili işleyen fail 14 yaşında bir çocuksa idari para cezası uygulanması 
mümkün değil. Kabahatlerde sorumluluk yaşı 15 olarak belirlenmiştir. 15 yaşın altında idari para 
cezası sorumluluğu kabul edilmemiştir. Yine de çocuğun fiili kasıtlı olarak hukuka aykırıysa onu 
azmettirene idari para cezası verecek miyiz? 14. maddenin 3. fıkrası, kasten ve hukuka aykırı 
işlenmiş bir fiilin varlığı yeterli ve kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin 
sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idarî para cezası verilir, diyor. Örneğin, 
kabahate iştirak eden iki kişi var; bu iki kişiden birinin kasıtlı ve hukuka aykırı bir fiil işlemesi 
halinde bu durum diğerinin sorumluluğu için yeterlidir, diyor.  Örneğimizde kasıtlı ve hukuka aykırı 
fiili işleyen kişi 14 yaşında olduğundan idari para cezası verilemiyor ama bu onu azmettirene idari 
para cezası uygulanmasına engel değil. Çünkü bu örneğimizde azmettirenin sorumluluğu için 
kasten ve hukuka aykırı bir fiilin işlenmiş olması yeterlidir ve fiili işleyenin cezalandırılabilirliği 
azmettiren açısından önem taşımaz. Sınırlı bağlılıkta böyledir, katı/aşırı bağlılıkta failin 
cezalandırılabilmesi halinde şerik cezalandırılabilir, deniyor ama bu bizim sistemimizde kabul 
edilmemiştir. Ortada bir suç yani maddi-manevi unsurlar ile hukuka aykırılık olacak. O yüzden 
kusurluluk suçun da kabahatin de unsuru değildir. Eğer suç yoksa iştirak de yoktur. Mesela, failin 
işlediği fiil hukuka uygunsa ortada suç olmadığı için şerike de ceza verilmez.  

Bağlılık kuralının ikinci boyutu kabahatlerde farklılık arz ediyor. Niteliksel ve niceliksel hukuka 
aykırılık dediğimiz boyut. Failin fiilinin kasten ve hukuka aykırı olması niteliği ifade ediyor. 
Kusurluluk ya da diğer şartlar gibi faile ilişkin şartlar suçun varlığını etkilemez. Diğer şartlardan 
kastettiğimiz şu: mesela şahsi cezasızlık sebepleri. Failde şahsi cezasızlık sebebi var ama şerik de 
yok. Fail bu sebeple cezalandırılamıyor olsa bile şerik cezalandırılır.  

Öğrenci: Nitelikli hallerin sirayetiyle mi ilgili? 

O başka bir konu. O mesela babayı öldürme vs. Burada tam tersi; hırsızlık suçu babaya karşı 
işlendiği için cezasızlık var. Hırsızlık suçu üstsoy ya da altsoya karşı işlenirse cezasızlık var. Bu suçun 
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iştirak halinde işlendiğini düşünelim. Oğul, arkadaşlarıyla birlikte babasının iş yerini soyuyor, 
azmettiren de var. Evlat açısından suçun unsurları var, kusurluluk var ama ceza vermek için 
cezalandırılabilirliğin diğer şartlarından şahsi cezasızlık sebebinin bulunmaması gerekiyor. Oğula 
ceza veremiyoruz, peki azmettiren ne olacak? Sınırlı bağlılık kuralı olduğu için sadece kasıtlı ve 
hukuka aykırı bir fiilin varlığı yeterlidir. Failin kusurlu olması ya da şahsi cezasızlık sebepleri 
dolayısıyla cezalandırılamıyor olması suçun varlığını ortadan kaldırmadığı için azmettirenin 
sorumluluğu devam eder. Aynı durum kabahatler için de geçerli. Örneğimizde 14 yaşında olduğu, 
kusur yeteneği olmadığı için cezalandıramıyoruz ama onu azmettireni cezalandırabiliriz. Niteliksel 
bağlılık bakımından durum böyle, bir de niceliksel bağlılık var. 

Suçlar için kasıtlı ve hukuka aykırı fiilin varlığı yeterlidir ama bu fiilin tamamlanması şart değil lakin 
en azından teşebbüs aşamasına varmalıdır. Teşebbüs aşamasına varması demek niceliksel 
bağlılığın gündeme gelmesi demek. Bağlılık kuralı gereğince ya tamamlayacak ya da en azından 
teşebbüs aşamasına vardıracak. 

Kabahatler Kanununun 14. Maddesinin 3. fıkrasında kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin 
varlığı yeterlidir diyor ama bunun tamamlanmış mı yoksa teşebbüs aşamasında kalmış mı olduğu 
hususunda bir açıklama yapmıyor. Yapmaması da normal çünkü kural olarak kabahatlerde 
teşebbüs kabul edilmiyor. Kabul edilmediğinden dolayı kabahatten dolayı iştirak edenin, örneğin 
azmettirenin sorumlu olabilmesi için kural olarak failin o kabahati tamamlamış olması, çöpü 
dökmüş olması lazım. Sadece basit evsel atıkları değil şirketlerin, fabrikaların atıklarını 
kamyonlarla boşaltması olarak da düşünün. Böyle durumlarda çok ağır idari para cezaları var. 
Kamyonu götürdü, yanaştırdı, damperi kaldırdı ve polis yakaladı. Bu durumda mesela onu oraya 
gönderen yönetim kurulu üyesi sorumlu mu?  Kasten hukuka aykırı işlenmiş bir fiil var mı? İcrasına 
başladı ama fiili tamamlamış değil. Suç olsaydı sorun yok, niceliksel bağlılık için icrasına başlaması 
yani teşebbüs aşamasına varması yeterliydi. Buna karşın kabahatler için böyle bir hüküm yok. 
Kabahatlerde teşebbüs istisnaen cezalandırıldığı için olmaması da tabiidir. Yani kabahatlerde 
kasten hukuki aykırı bir fiil işlenmiş olması şartı, tamamlanmış fiil olarak kabul edilmelidir çünkü 
kural olarak teşebbüs cezalandırılmaz. İstisnaen teşebbüs cezalandırılabilir. Ne demek istisnaen: 
Kanunda açıkça o kabahate ilişkin teşebbüsün de cezalandırılacağına dair hüküm varsa 
kabahatlerde teşebbüs mümkündür. Dolayısıyla, salt icraya başlama ama tamamlayamama 
durumunda hem failin hem de azmettirenin sorumluluğu doğmaz. Bunun yanında, idarenin suçu 
önleme yükümlülüğü de var, bu bakımdan sorumluluk gündeme gelebilir.  Tekraren, teşebbüsün 
cezalandırılacağına dair hüküm varsa fail de şerik de cezalandırılır. Yani ancak teşebbüsün 
mümkün olduğu kabahatlerde kasten ve hukuka aykırı fiilin tamamlanmış olması gerekmez.  

Kabahate iştirakin şartlarından özet olarak bahsedersek, bir defa ortada en az birinin kasten ve 
hukuka aykırı bir fiilinin olması gerekir. İkincisi, diğerleri açısından, kabahatin gerçekleşmesi için 
gerekli bir katkıda -icraî ya da ihmali- bulunmaları lazım. Üçüncü olarak da kastın bulunması lazım. 
Kabahate katkı sağlayan hareketin kasten yapılması ve bu kastın kabahate katkı sağlamak 
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amacıyla yapılması yani kastın bunu da kapsaması lazım. Hem harekete yönelik hem de kabahate 
katkıya yönelik kast olması lazım. Gürültü örneğinde anne babanın gürültüye engel olmamasını, 
ihmali hareketini örnek vermiştim. Hem ihmali harekette bulunması hem de o ihmali hareketi 
kasten gerçekleştirmesi lazım.  

Failin fiilinin kasıtlı olması gerektiğinde kuşku yok ama acaba kasıtlı bir kabahate taksirle iştirak 
mümkün müdür? Bu, suçlarda da tartışılabilecek bir mesele. Özellikle ihmali hareketlerde daha 
çok gündeme gelebilir. Gürültü örneğinde, mesela diğer odada olan ebeveynin gürültüyü 
engellememe şeklindeki ihmali hareketini dikkatsizle yapması/taksirle yapması halinde acaba yine 
engellememe noktasında onları da gürültü kabahatine iştirakten sorumlu tutabilir miyiz? Ortada 
kasıtlı ve hukuka aykırı bir fiil var, ihmali hareket var ama kasıt yok. Hâkim görüş, iştirak için yapılan 
hareketin de kasıtlı olması gerektiği yönündedir. Örneğimizi düşünürsek kasten ihmal etmişse 
iştirakten sorumlu olur, taksir yetmez. Yani kabahatlerde iştirake ilişkin hükümler sadece kasıtlı 
işlenen kabahatlere özgüdür. Kabahatin taksirle işlenmesi halinde taksire ilişkin genel hükümler 
çerçevesinde sorumluluğa gidilir.      

Kabahatler Kanununun 14. maddesinin 4. fıkrası, bir fiilin, bir kişi açısından özgü suç diğeri 
açısından kabahat teşkil etmesi hakkındadır. Aslında bir özel içtima maddesi sayılabilir. Bunun 
örneğine bir yerde rastlamadım ama böyle bir ihtimali öngörmüş kanun koyucu. Öyle bir fiil var ki 
o fiil özel faillik sıfatı kişi açısından suç bu sıfatı taşımayan kişi açısından kabahat olarak yaptırım 
altına alınmış olsun.  

KK-Madde 14/4: Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından 
kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa 
işlenmesi halinde suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır. 

Bir özgü suç var; mesela bir kamu görevlisi tarafından işlenebilen bir suç. Dolayısıyla kamu görevlisi 
zaten suçtan sorumludur. Bir de bu suça iştirak eden ve kamu görevlisi olmayan kişiler var. 
İştirakçiler o fiili tek başlarına işleselerdi sadece kabahat işlemiş sayılacaklardı ama o suçu işleyen, 
özel faillik sıfatı taşıyan kişiyle birlikte hareket ettikleri takdirde suçu işleyene suçun kabahati 
işleyene kabahatin cezasının verilmesi şeklindeki ikili bir ayrım yerine suç esas olur. 15. maddede 
göreceğimiz içtimada da bir fiille hem suç hem kabahat işleniyorsa suçtan sorumluluk esas olur, 
şeklinde bir düzenleme var. Burada ise özgü faillik sıfatı taşımayan kişi bir fiille bir kabahat işliyor 
ama o fiille aynı zamanda suça da iştirak ediyor. Burada da kanun diyor ki kabahatin faili aynı 
zamanda bir özgü suçun şeriki ise suça şeriklik esas alınır ve sadece o özgü suça azmettiren ya da 
yardım eden olarak iştirakten sorumluluğu doğar. 
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KABAHATLERDE İÇTİMA  

Birden fazla kabahat ya tek bir fiile işlenir ya da fiilden bağımsız olarak aynı kabahat tekrar 
işlenebilir. Görünüşte ve gerçek içtimaa geçmeden önce filin tekliği ve çokluğu meselesine 
bakmamız gerekir. Özellikle fikri içtima dediğimiz  içtima türünde fiilin tek olması gerekir; buna 
karşı  zincirleme işlenen kabahatlerde fiilin  birden fazla olması gerekir. Genel görüş fiilin hukuki 
anlamda tek veya çok olmasıdır. Dışarıdan bakıldığında  birden fazla olan bazı hareketler hukuki 
anlamda bir bütünlük arz ediyorsa, objektif ve sübjektif olarak  dışarıdan bakıldığında tek bir kast 
içerisinde aynı suçun aynı kabahatin icra edilmesindeki çok sayıdaki hareket hukuki anlamda tek 
bir hareket olarak kabul edilebilir.  Örneğin çevreyi kirletme kabahatinde  atılan her çöp maddesi  
tek tek atılmış olsa bile bu anlamda birden fazla hareket olabilir ama bu hukuki  anlamda tek bir 
çöp atma fiili, kabahati olarak kabul edilir, tek bir kabahat işlenmiş sayılır. Kabahatler kanunun 
15.maddesinde fiilin tekliği ve çokluğuyla ilgili ilginç bir düzenleme var. 

İçtima 

 Madde 15- (1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin 
tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu 
kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş 
ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.  

(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî 
para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı 
verilinceye kadar fiil tek sayılır.  

(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım 
uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla 
yaptırım uygulanır. 

15.maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde mütemadi kabahatlere ilişkin ilginç bir hüküm 
getirmiş fiilin tekliği vurgulayan.  Mütemadi kabahatlere ilişkin bir yaptırım uygulayıncaya kadar 
hukuki olarak fiilin tek sayılması şeklinde bir hukuki teklif öngörülmüştür. Mütemadi kabahatler  
daha çok ihmali hareketlerle işlenen fiillerle meydana gelebilir. Mesela bir işletmenin, bir 
müessesenin üzerine düşen yükümlüğü yerine getirmemesi ve bu yükümlülük ihmalin  birkaç sene 
sürmesi. Bakıldığında işlenilen kabahatin her bir periyot, her bir yıl bakımından tekrar işlendiği 
düşünülse de mütemadi kabahate ilişkin olarak böyle bir hüküm getirilmiş. Yaptırım 
uygulanıncaya kadar tek bir fiil işlenmiş gibi kabul edilmiş. Suçlarda olmayan bir düzenlemedir bu. 

İçtimaı ikiye ayırarak inceliyorduk. Öncelikle görünüşte içtimaı değerlendirmemiz gerekiyor. 
İsminden de anlaşılacağı üzere suçların, kabahatlerin çokluğu sadece görünüştedir. Gerçek 
anlamda yapılan yorumun sonucunda gerçek anlamda yapılan tek bir ihlal sonucuna varılır. 
İhlallerin çokluğu demektir. Bir olayla birden fazla kabahatin çeşitli sebeplerle bir arada olması ya 
da tek bir fiille işlenmesi demektir, normların yarışması söz konusudur. 3 tür görünüşte içtima 
ilişkisi vardır. 
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1)Özel-genel norm ilişkisi 

2)Tüketen-tüketilen norm ilişkisi  

3)Asli-tali norm ilişkisi 

Tüm bu ilişkilerde ilk norm öncelikle uygulanır. İşlediği fiille iki kabahat düzenlemesini ihlal etmiş 
ve kabahat düzenlemelerinden biri genel norm niteliğini taşıyor, diğeri özel norm niteliğini taşıyor. 
Görünüşte içtima hükümleri gereğince özel normu ihlal eden kabahat neticesinde ceza vermek 
gerekir.  

Tüketen tüketilen norm ilişkisi çeşitli halleri bünyesinde barındırır. Mesela seçimlik hareketli 
kabahatlerde ilk hareketin yapılmasıyla kabahat oluşur. Sonraki hareketin yapılması 
cezalandırılmayan sonraki harekettir. İlk ihlal sonraki hareketi bünyesinde barındırır. Tüketen 
tüketilen norm ilişkisinin tipik bir örneğidir. İkinci hareket cezanın artırılıp azaltılmasına yol 
açabilir. Tüketen tüketilen norm ilişkisinin başka bir türü birleşik kabahatlerdir. İki kabahatin bir 
araya gelip üçüncü bir kabahatin oluşmasıdır.  

Asli tali norm ilişkisine değinirsek mesela kabahatler kanununun 15.maddesinin 3.fıkrasında suçlar 
ve kabahatlerin içtimaı düzenlenmiştir. Bir fiil hem suç hem de kabahat teşkil ediyorsa asli norm 
ilişkisine göre suçtan dolayı ceza verilir. Asli-tali norm ilişkisinde aslolan hüküm içerisindeki asli 
norm, yardımcı tali normlar bu durumda uygulanmaz. 

Bunun aksine bazı durumlarda bir fiilin hem suç hem kabahat teşkil etmesi durumunda her 
ikisinden de yaptırım uygulanmasını gerektiren hükümler vardır. Mesela vergi usul kanununda 
buna ilişkin  hüküm var. Vergi hukukunda beyannamelerin verilememesi vergi ziyaına sebep olan 
bir kabahat, bu fiililerin bazıları vergi kaçakçılığı suçunu da oluşturuyor. Bu durumda hem vergi 
ziyaı kabahatinden hem de vergi kaçakçılığı suçundan ayrı ayrı cezalandırılır. 

Kabahat kabahat ilişkisi içinde asli norm tali norm ilişkisi nasıl olabilir? Ya açıkça kabahate ilişkin 
düzenlemede o hükmün tali norm, yardımcı norm olduğu belirtilir. ‘Başka bir kabahat 
oluşturmaması halinde’, ‘daha ağır cezayı gerektiren başka bir kabahat olması halinde’ gibi 
ifadeler kullanarak tali norm olduğu açıkça belirtilir. 

Gerçek içtima ise birden fazla kabahat işlenmesi durumunda  her biri için bağımsız ceza 
verilmesidir. Gerçek içtimada değerlendirilebilmesi için görünüşte içtima olmaması gerekir. 
Bağımsız ceza verilmesinin 3 istisnası vardır, üç halde tek ceza verilir. 

1)zincirleme suç: hukuki anlamda birden fazla bağımsız fiilden aynı suçun aynı kişiye karşı birden 
fazla kez işlenmesi. Tek ceza belli bir oranda artırılarak verilir. Hırsızın bir eve farklı günler 
içerisinde girerek hırsızlık suçunu işlemesi. 

Fikri içtimalarda tek fiil, birden fazla ihlal vardır. 

2)aynı neviden fikri içtima: bu ihlaller aynı türden ihlallerse aynı neviden fikri içtima denir. Tek bir 
sözle iki kişiye birden hakaret edilmesi, 
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3)farklı neviden fikri içtima : farklı suçlar oluşursa farklı neviden fikri içtimadır. Gözlük takan bir 
kişiye yumruk atılması hem mala zarar verme hem de kasten yaralama suçunun işlenmesi. En ağır 
cezayı gerektiren suçtan ceza alır.  

Kabahatlerde sadece farklı neviden fikri içtima kabul edilmiştir. Farklı içtima hükümleri suçlardaki 
gibi uygulanır. Ama sadece idari yaptırımlardan para cezası yaptırımı için bu geçerlidir. Zincirleme 
suç veya aynı neviden fikri içtima olan durumlarda her bir ihlalden dolayı ayrı ayrı ceza verilmesi 
gerekir. Mesela her gün çevreyi kirletme kabahati ya da gürültü kabahati aynı fiil işleme kararıyla 
aynı kabahatin birden fazla kez  işlenmesi zincirleme kabahatin koşullarını oluşturmasına rağmen 
her bir kabahat için ayrı ayrı ceza verilir. 

Müsadere ceza ile birlikte uygulanan failin kusurlu olup olmamasına bakılmaksızın uygulanan 
yaptırımlardır. Bir de daha çok fail kusurlu olmadığı için alternatif uygulanır; çocuklara, akıl 
hastalarına vb. uygulanan yaptırımlar, güvenlik tedbirleridir. Şimdi Kabahatler hukukunda sadece 
güvenlik tedbirleriyle karşılaştırdığınızda idari tedbir olarak sadece mülkiyetin kamuya geçirilmesi 
Kabahatler Kanununda düzenlenmiştir. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi tedbiri de neye benzer?, 
müsadereye benzer. Yani müsadere kavramının içeriği aslında, müsadereyi tanımladığınızda suç 
konusu eşyanın ve kazancın mülkiyetinin devlete geçirilmesi demektir. O anlam burada kavramın 
yerini almıştır. Yani müsaderenin tanımı, anlamı suçun konusunun mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesi demektir ve burada kavramın kendisi haline gelmiştir. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi 
Kabahatler hukukunda müsaderedir bir nevi. Dolayısıyla 16.maddeye baktığınızda idari para cezası 
ve idari tedbir olarak mülkiyetin kamuya geçirilmesi temel olarak gösterilmiştir ama tabii idari 
tedbirlerin hepsi Kabahatler Kanununda sayılmamış, 16.maddenin ilk fıkrasına baktığınızda idari 
yaptırımlar idari para cezası idari tedbir demiştir aynı ceza güvenlik tedbiri.  

İdari tedbirde ise mülkiyetin kamuya geçirilmesi ki bunun sadece düzenlemesi var kanunda ve ilgili 
kanunlarda yer alan diğer tedbirler şeklinde yan kanunlara atıf yapıyor. Yani ilgili kanunda 
mülkiyetin kamuya geçirilmesi dışında başka ilave bir tedbir varsa bazen mesela iş yerinin 
kapatılması tedbir mahiyetinde olabiliyor ya da işte ruhsatın iptal edilmesi bazen ceza niteliğinde 
de işletilebilir ama tedbir olarak bunun gibi ya da işte ne bileyim dediğimiz gibi başka ilave 
tedbirler olabiliyor, dolayısıyla kabahat açısından idari para cezası ve idari tedbirler şeklinde 
yaptırım sistemi var ve idari yaptırımlar mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve diğer idari tedbirlerden 
oluşuyor. Ve burada da idari tedbirler suçlardaki gibi idari para cezasına ek olarak veya alternatif 
olarak uygulanabilmektedir. Mesela Kabahatler Kanunundaki dilencilik kabahatinde hem idari 
para cezasından bahsedilmiştir hem de dilencilikten elde edilen gelirin el konularak mülkiyetin 
kamuya geçirilmesinden söz edilmektedir. idari para cezası + idari tedbir olarak mülkiyetin 
kamuya geçirilmesi tek bir yaptırım olarak, yaptırım üst kavram müeyyide uygun, ceza ve tedbir 
diye iki tür var, burada idari para cezası ve idari tedbir birlikte öngörülmüştür.  

Bazen idari para cezasına çeşitli sebeplerle hükmedilemiyor olabilir ama buna rağmen idari 
tedbire başvurulabilir. Yani idari para cezası verilemez ama idari tedbir olarak mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi yaptırımı uygulanabilir. Yani alternatif olarak. Nasıl olabilir? Suçlarda da böyledir kusur 
olmadığı için cezai yaptırım uygulanamaz ama güvenlik tedbiri uygulanabilir. Mesela çocuklar ya 
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da akıl hastaları suç işlediğinde ceza yaptırımı verilemez ama çocuklara özgü güvenlik tedbirleri ve 
akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri uygulanır. Çünkü güvenlik tedbirlerinin tatbikinde tehlike 
esasına dayanır kusur esasına dayanmaz. Kusurlu olup olmadığına bakılmaz. Ceza da kusur şart, 
idari para cezasında da kısmen bu geçerlidir. İdari para cezasında da hatırlayınız, kusurluluk 
noktasında kusurun kaldırılması noktasında ceza kanununa atıf yaptığı için bazı kişilere, 15 yaşını 
bitirmemiş çocuklara  idari para cezası uygulanamaz diyordu. Yani kabahatlerde 15 yaş sınırı var. 
Çocuklarda suç yaş sınırı 12 yaştı. Dolayısıyla 15 yaşını bitirmemiş, 14 yaşındaki bir çocuk için 
dilencilik kabahatini işlediğinde idari para cezası müeyyidesi uygulanamaz. Fakat dilencilik gelirine 
el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımı uygulanabilecektir.  

Tüzel kişilerde farklı bir yorum/durum var. Suçlarda biliyorsunuz tüzel kişileri şu şekilde kusurlu 
kabul edilmektedir. Adli para cezası uygulanamıyordu ama onlara özgü güvenlik tedbirleri 
uygulanabiliyordu ama kabahatlerde tüzel kişileri görmüştük, doğrudan tüzel kişilere idari para 
cezası uygulanabiliyordu bunun böyle bir farklılığı var.   

İdari para cezasına biraz yakından bakalım. İdari para cezası 17.maddede bir bütün olarak 
düzenlenmiş, 17.maddeye baktığınızda idari para cezasının 3 türüyle karşı karşıya kalıyoruz: maktu 
idari para cezası, değişken olmayan sabit yani. Nispi para cezası var, bir şeye nispeten, bir şeye 
göre değişen, zarara ya da menfaate göre değişen, bir de alt ve üst sınırları gösterilen 5 liradan 10 
liraya kadar şeklinde 3 türü söz konusudur. Şimdi bunlara geçmeden önce bir defa şunu söyleyelim 
para cezaları açısından iki temel sistem var, suçlardaki para cezalarını hatırlayınız: klasik sistem, 
gün para cezası şeklinde. 

Klasik sistem para cezası, cezanın parasal miktar olarak gösterildiği sistemdir. Ne kadar para 
ödeneceği kanun miktar olarak belirlenir. Bu sistemin tabii sakıncası kanunda düzenlediğimiz 
takdirde paranın değer kaybı söz konusu olduğunda devamlı bunu güncellenmeniz gerekir. Ve 
tabii miktar doğrudan gösterildiği için cezanın bireyselleştirilmesi açısından klasik sistem biraz 
sorunlu, yani failin ekonomik durumunu gözetip cezayı ona göre uyarlamanız güç.  

Gün para sistemi, bu açıdan daha avantajlı bir sistemdir. Suçlar açısından yeni ceza kanununda 
biliyorsunuz gün para ceza sistemi kabul edilmiştir. Ve kanunda da gün üzerinden para cezası 
gösterilmiştir. Yani adli para cezası hapis cezasına alternatif olarak ya da ek olarak öngörülmüşse 
gün üzerinden para cezası yargılama sırasında hakim tarafından tayin ediliyor, hakim failin 
ekonomik durumuna göre cezayı bireyselleştirebiliyor. Klasik sistemde bu pek mümkün değildir. 
Ve enflasyona ilişkin değişiklikler de fazla etkilemiyor.  

Şimdi idari para cezalarında klasik sistem geçerlidir. Yani parasal cezalarda gün hesabı değil, miktar 
gösterilmiştir. Fakat hemen şunu belirtelim 17.maddenin 7.fıkrası bu para cezalarının 
uyarlanmasına ilişkin bir hüküm. İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o 
yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri 
uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî 
para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi 
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nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz, denmektedir. Bu şekilde her yıl güncel idari 
para ceza miktarı ilan ediliyor.  

Bu tabii cezada kanunilik açısından her zaman tartışmaya açık yani önceden net olarak 
göremiyorsunuz ceza miktarının ne olduğunu. Bu hüküm nispi para cezaları açısından uygulanmaz 
diyor zaten gerekmiyor, çünkü nispide örneğin meydana gelen zararın üç katı diyor, dolayısıyla 
güncellemeye gerek yok. diğerleri açısından gerekiyor tabii maktu olanlar ve alt üst sınır üzerinden 
tayin edilen para cezaları bakımından. Üç türü var demiştim: maktu, nispi, alt ve üst sınırla tayin 
edilenler olarak.  

Maktu sabit demek, tabii bu sistemin avantajı yeknesak uygulama sağlıyor. Ama içerdiği haksızlık 
ve failin özelliklerini dikkate almadığı için de sorunlu. Yani kabahat dediğiniz kasten de işlenebilir, 
taksirle de işlenebilir. İşte iştirak noktasında herkesin katkısı aynı olmayabilir, birden fazla kişinin 
katıldığı kabahatlerde birisi mesela çok önemli bir rol oynamıştır diğeri ise yardımcı fail 
konumunda olabilir ancak bu ikisinin de sabit, aynı cezanın verilmesi orantılılık ilkesi açısından 
sorunludur. Yani dolayısıyla maktu idari para cezası öngörüldüğünde gerçekten bu farklılıkların 
çok az önem taşıyacağı kabahatler olmalıdır. Mesela dilencilik suçunu 18 yaşında birinin 
işlemesiyle 25 yaşında birinin işlemesi arasında fark vardır. Burada maktu sistem failin 
hususiyetlerinin dikkate alınmasını engellemektedir.   

Nispi para cezası menfaat, zarar ya da kabahatin konusuna göre değişen para cezası demektir. 
Yani kabahatin konusu bazen nispet kriteri olabiliyor veya o kabahat dolayısıyla elde edilen yarar 
veyahut verilen zarar gibi bunun miktarınca, iki katınca, üç katınca gibi kabahat konusu, zarar ya 
da yarara nispetli bir para cezası tayin ediliyor. Diğer kanunlarda da örnekleri var. Yan kanunlarda 
var, mesela Bankacılık Kanununda bankalar için tayin edilen kredi limitlerinin aşılması kabahat 
olarak düzenlenmiş, idari para cezası gerektiriyor. İdari para cezasının miktarı da verilen fazla 
kredinin miktarına göre hesaplanmış durumda. Nispi bir idari para cezası söz konusu. 3.konu ise 
alt ve üst sınırları gösterilen idari para cezası yani 50 TL’den 100 TL’sına gibi en az ve en fazla 
verilecek idari para cezalarının tespit edildiği idari para cezası türü.  

Bu noktada idare tabii takdir yetkisi söz konusu ama takdir yetkisini kullanırken neye bakıyor. 
Suçlarda hatırlayınız, TCK 61.maddede biliyorsunuz kriterleri var: suçun işleniş zamanı, şekli, failin 
kusuru vb. bunların hepsine bakarak hakim cezanın alt ve üst sınırına bakarak cezayı tayin ediyor. 
Kabahatlerde de alt ve üst sınırı gösterilen idari para cezaları açısından 17.maddenin 2.fıkrasında 
3 kriter geliştirilmiştir. Bu üç kritere göre; idare takdir yetkisini kullanacaktır. Bunlardan birincisi 
kişilerin kabahatlerinin haksızlık içeriği, ikincisi failin kusuruna bakılacak, ve üçüncü olarak da failin 
ekonomik durumuna göre alt ve üst sınırlar belirlenecektir. Yani haksızlık içeriğinden kasıt 
kabahatin kasten ya da taksirle işlenmesi ya da iştirak halinde işlenmesi ya da iştirak katkıları 
bunlar anlatılacak.  

Kusur açısından da özellikle kusuru azaltan nedenler, Kabahatler Kanununda düzenlenmemiş ama 
bu cezanın miktarında dikkate alınabilir. Yani 15 yaş altı üstü çocuklarda çocuk olmaları nedeniyle 
kusuru azaltan bir faktör vardır. Ya da kaçınabilir bir hata veya haksız tahrik Kabahatler Kanununda 
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düzenlenmiş değil ama cezanın belirlenmesinde kusuru azaltan sebepler olarak dikkate alınabilir. 
İşlene kabahatin haksızlık içeriği ve faili kusuru bağlamında bunlar alt ve üst sınırdan ceza verilmesi 
bakımından ekonomik durum da keza aynı şekilde ekonomik durum adli para cezasında da 
gözetilen bir kriterdi.  

17.maddede infaza ilişkin de hükümler de sevk edilmiş yani cezaların infazına ilişkin hükümler yani 
çok detayın girmeyeceğim kısaca şunu söyleyeyim; taksitlendirme TCK’da para cezası bakımından 
da söz konusu. Failin ekonomik durumu müsait değilse taksitlendirilebiliyor. 6.fıkrası ilginçtir, 
peşin ödeme durumu. Şimdi idari para cezasına hükmedildi, nasıl infaz edilecek konusu. Kişinin 
tabii yüzüne karşı mesela trafik cezalarında ceza kesmesi halinde o anda hemen ödeyebilir kişi 
buna bir engel yok. İşte kanun yoluna yani kanuni itiraz hakkını kullanmadan süresinde ödemeniz 
halinde cezanın dörtte üçü tahsil edilecek, burada idare tarafından ödeme teşvik ediliyor yoksa 
işte icraya başvuracak idare bir süreci takip etmek zorunda kalacak. Bu nedenle ödemenin hemen 
yapılmasını teşvik ediyor idare. Peşin ödeme yapmanız sizin itiraz hakkınızı, kanun yoluna 
başvurma hakkını tabii ki etkilemiyor. İdari para cezasında adli para cezasındaki gibi ödenmemesi 
halinde cezanın hapse dönüştürülmesi, hapisle tazyik söz konusu değildir. Hapisle tazyik hapis 
cezası demek değildir, kişi ödediği takdirde hapisten çıkarılır. Adli para cezalarında söz konusudur 
ancak bu idari para cezalarında kabul edilmemiştir.  

İcra yoluyla Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanunu kapsamında idari para cezalarının tahsili 
hususundaki icra süreci gerçekleştirilir. Tahsil edilen paralar nereye gider? Kime gelir olarak 
kaydedilir. Genel hazineye gider. Ancak mahalli idareler ya da diğer kamu kurumlar kendi 
yaptıkları tahsilatları da kendi kurumlarına gelir olarak kaydedebiliyorlar. İdari para cezası özeliyle 
böyle.  

İdari tedbirlere baktığımızda mülkiyetin kamuya geçirilmesinin 18.maddede düzenlendiğini 
görüyoruz. 18.maddeye baktığımızda bir defa mülkiyetin kamuya geçirilmesi her kabahatte 
uygulanan bir yaptırım değildir. Açık bir hüküm olması gerekir diyor. Yani mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi yaptırımın kabahatte düzenlenmesi lazımdır. Ancak bu takdirde uygulanabilen bir 
yaptırım. Bu tedbirin icra edilebilmesi için tedbirin kesinleşmesi lazım. Ancak kesinleşinceye kadar 
kişi eşyayı, geliri kaçırabilir. O nedenle kesinleşinceye kadar el koyma tedbiri aslında bir usul 
hükmü, dilenciyi yakaladın, gelire el koyacaksın ama bu yaptırım itiraz süreci de olduğu için 
yaptırıma karar verme noktasında ancak itiraz süreci bittikten sonra kişi bu yola başvurmaz ya da 
başvuru reddedilirse kesinleşmiş olur karar ve dolayısıyla idari para cezası infaz kabiliyetini haiz 
hale gelir ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi tedbiri de uygulama alanı bulur. Bu süreçte el koyma 
geçici olarak ondan alınabilir ya da kişiye bunu muhafaza etmek üzere bırakılabilir.  

Kaim değer dediğimiz bir şey var müsadereden de hatırlayacaksınız. Tedbir konusu şey satılmış, 
yerine başka bir şey elde edilmiştir, işte o yerine geçen kaim değer aynı şekilde mülkiyetin kamuya 
geçirilmesinin konusudur. Başka detaylar var, onlara girmeyeceğim. Bunun dışında idari tedbirler 
mülkiyetin kamuya geçirilmesinden ibaret değildir. Bunun haricinde diğer kanunlardaki idari 
tedbirlerden de bahsedebiliriz. Artık bunlara yan kanunlardan bakmak lazım.  
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Burada 19.madde var. Burada saklı tutulan hükümler var, geçici olduğu söylense de hala 
yürürlüktedir. Kanun maddesinde de yine bunların geçiciliği vurgulanıyor. Şöyle diyor. Saklı 
tutulan hükümler Madde 19- (1) Diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre 
için; a) Bir meslek ve sanatın yerine getirilmemesi, b) İşyerinin kapatılması, c) Ruhsat veya ehliyetin 
geri alınması, d) Kara, deniz veya hava nakil aracının trafikten veya seyrüseferden alıkonulması, 
Gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine uygun değişiklik 
yapılıncaya kadar saklıdır diyor. Yani aslında Kabahatler kanunun sadece idari para cezası ve 
mülkiyetin kamuya geçirilmesi şeklinde bir yaptırım bir de idari tedbirden ibaret bir yaptırım 
sistemi görmek istiyor.  Yan kanunlarda onlarca başka yaptırımlar var. Bunlardan bazıları ceza 
niteliğinde bazıları tedbir niteliğinde bunların aslında mevzuattan taranıp çıkarılması gerekiyor. 
Bu yapılmadığı için diğer kanunlarda idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi dışında 
olan, olabileceğini söylediği yaptırımlardan bahsediyor. Bu da aslında o eski idari ceza hukuku 
sisteminin hala belli ölçüde devam ettiğini gösteren bir hüküm olarak söyleyebiliriz.  

Yine bu yaptırımlarla ilişkili olarak aslında biraz usul ve infazı da ilgilendiren bir durum. Soruşturma 
zamanaşımı ve yerine getirme zamanaşımı 20 ve 21.maddelerde yer alıyor. Bundan kastedilen 
idari kabahat işlendiğinde kabahate ilişkin soruşturmanın, idari para cezasına ya da idari tedbire 
hükmetme sürecinin belli bir süre içinde tamamlanmasını ifade ediyor soruşturma zamanaşımı. 
Suçlardaki dava zamanaşımının karşılığıdır. Yani bir suç işlendiğinde belli bir süre içinde 
soruşturma ve kovuşturma yapılıp ceza verilmesi lazım davanın bitirilmesi lazım. Yerine getirme 
zamanaşımı ise suçlardaki ceza zamanaşımının yani infaz zamanaşımını ifade ediyor. Yani bir cezaya 
hükmedildikten sonra bu cezanın belli bir süre içerisinde azami bir süresi var. O süre içerisinde infaz 
edilmesi gerekiyor. Kabahatlerde de bu gösterilmiş. İşte soruşturma zamanaşımı olması halinde 
kabahatlerinden  dolayı kişiye para cezası verilemez. Süreler nedir? İdari para cezasında miktarına göre a) 
Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş, b) Ellibin Türk 
Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört, c) Ellibin Türk Lirasından 
az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç, yıldır. Yani 5-4-3 şeklinde para cezasının 
ağırlığına göre bir zamanaşımı düzenlemesine gidilmiştir. Kabahatin işlenmesinden sonra bu 
zamanaşımı içerisinde idarenin para cezasına hükmetmesi lazım. Bu sürenin geçmesiyle para 
cezasına hükmedilemiyor. Maddenin devamında bazı özellikle seçime ilişkin hükümler dikkatimi 
çekiyor. O kanunlarda gösterilenler açısından ise 1 yıl içerisinde yani bu dönemsel periyodik 
konuları içeren kanunlarda tabii daha kısa bir zamanaşımı süresi öngörülüyor.  Nispi idari para 
cezalarında ise ceza nispete göre değiştiği için tabii 8 yıllık bir zamanaşımı görülmüş. Zamanaşımı 
süresinin fiilin işlenmesi ya da neticenin gerçekleşmesiyle başlar diyor. Kabahatin işlenmesinden 
kasıt ya fiile ya da neticeye göre belirleniyor. Eğer aynı zamanda suç oluşturuyorsa o zaman suça 
ilişkin zamanaşımı, dava zamanaşımı esas alınır diyoruz. Yerine getirilme zamanaşımı dediğim gibi 
idari para cezası ya da mülkiyetin kamuya geçirilmesine hükmedildikten sonra belli bir süre 
içerisinde burada da 7-5-4-3 diye gitmiş idari para cezasına göre. Mülkiyetin kamuya 
geçirilmesinde ise 10 yıllık bir zamanaşımı süresi öngörülmüştür.  

Son bir konumuz usul hükümleri yani kabahat usul hukuku. Yani kabahat işlendikten sonra 
yaptırım kararı nasıl verilir, denetim yolları nedir, dördüncü bölüm buna ilişkin kanunun. Birinci 
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kısım içerisinde son bölüm bu. 22 ila 31 maddede düzenleniyor. Karar verme yetkisi ve kanun 
yolları başlığını taşıyor. Bu karar verme yetkisi biraz idari boyutu yani idarenin para cezasına karar 
verdiği hallerde bir idari işlem söz konusu biraz idare hukuku ağırlıklı. Benden sonra idare hukuku 
hocanız değinecek. Ben idari hükümlere kısaca değineceğim. Tabii daha önce bu ders 4.sınıf 
olduğu için bu konuları özellikle denetim muhakemesini daha kolay anlatıyorduk. Çünkü ceza 
muhakemesi konusunda bir alt yapı vardı. O nedenle bazı ceza muhakemesi kurallarına detaylı 
değinmeyeceğim. Çünkü ceza muhakemesi bilgisi gerekiyor bazı konularda. O nedenle çok kısaca 
geçeceğiz.  

Şimdi karar verme yetkisi dediğimizde yani bir kabahat işlendiğinde biraz önce değindiğim gibi 
idari yaptırımlar yani idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi tedbirine ve diğer idari 
tedbirlere kim karar veriyor? Esas itibariyle idari merciiler karar veriyor ama istisnaen Cumhuriyet  
savcıları ve mahkemeler de kabahat dolayısıyla idari yaptırıma karar verebiliyor. 22.maddede idari 
mercilerin karar vermesi, 23.maddede Cumhuriyet savcılarının, 24.maddede ise mahkemelerin 
karar verme yetkisi düzenlenmiş vaziyette. 22.maddenin 1.fıkrasında: “Kabahat dolayısıyla idarî 
yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idarî kurul, makam veya kamu görevlileri 
yetkilidir” diyor. Mesela dilencilik açısından kabahat düzenlemesinde idari para cezası ve 
mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarının kimler tarafından verilebileceği açıkça 
düzenlemede bulunmaktadır. 2. Fıkrada ise : “Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili 
kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir” diyor.  

Yer itibariyle yetki, Beyazıt’ta üniversite önünde dileniyorlar, kim karar verebilir burada? CMK 
burada dikkate alınıyor. Hangi kolluk, savcılık işlem yapacak, hangi mahkeme yetkili olacak bunlara 
dikkat edilecek. Zaten burada KK, CMK’nın yer itibariyle yetki kurallarına atıf yapmaktadır. Bu 
kurallara baktığımızda biliyorsunuz Türkiye’de işlenen suçlar ve yurt dışında işlenen suçlar diye bir 
ayrım var. Kabahatler açısından da biliyorsunuz yurt dışında işlenen kabahatler Türkiye’de 
yaptırım altına alınabiliyor. Dolayısıyla oradaki hükümler, işte Türkiye’de işlenenler açısından 
suçun işlendiği yer esas ama suçun işlendiği yer belli değilse başka yedek yetki kuralları var. İşte 
yakalandığı yer, ikametin olduğu, son oturduğu yer, işlemin yapıldığı yer diye basamaklı kurallar 
var CMK’da. Veya işte basın yayın organları tarafından işlendiğinde uygulanacak yetki kuralları gibi 
farklı yetki kuralları var.  

Şimdi 23.maddede bazı hallerden savcının karar vermesinden bahsediyor, açık hüküm olan 
hallerde veya bir suçla ilgili soruşturma yapıyorsa ama aslında kabahat olduğunu saptıyorsunuz, 
bu durumda savcı da süreç uzamasın diye doğrudan idari yaptırıma karar verebilir ya da dosyayı 
gönderebiliyor. Aynı şekilde mahkeme de yargılama yapıyorsunuz aslında suç değil olsa olsa 
kabahat var ortada o zaman mahkeme de doğrudan idari yaptırım kararı verebiliyor.  

25.maddede idari yaptırım kararında nelerin yer alması gerektiğine, şeklini, içeriğini gösteriyor. 
İdarî yaptırım kararı Madde 25- (1) İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta; a) Hakkında idarî 
yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi, b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren 
kabahat fiili, c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, d) Karar tarihi ve kararı veren 
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kamu görevlilerinin kimliği, Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, 
işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır, diyor.  

26.maddede kararın tebliği düzenleniyor. Yani karar verildikten sonra kişinin yüzüne işte trafik 
polisinin o anda ceza kesmesi gibi yüzüne bildirebilir, tefhim denir buna. Yani kararın yüze 
bildirilmesi demektir. Kişinin yokluğunda yani gıyabında o kararın verilmesi sonrası bildirilmesi ise 
tebligat ile gerçekleşir. Tebligat kanunu çerçevesinde tebligat gerçekleştirilir. Kişinin adresine 
karar gönderilir ve bildirim sağlanır. Ya da o anda yüzüne söylenir ve tutanağa imza attırılır. Bu 
detay düzenlenmiş. 

Sonrasında da kanun yolu 27 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş ancak dediğim gibi sadece 
kabaca bu konuyu işleyeceğiz. Bir defa karar tefhim ya da tebliğ edildi. Örnek verirsek kırmızı ışıkta 
geçtiniz diye size idari para cezası kararı tebliğ edildi diyelim. Buna karşı denetim yolunun bir defa 
kararda gösterilmesi gerekiyor. Nereye başvuracağınız, başvuru yolunda da bilgilendirmek 
zorundalar idare ya da savcılık ne karar verdiyse. Eğer size tefhim ya da tebliğ yoluyla bildirim 
yapılmamışsa burada denetim yoluna başvuru süreniz başlamaz mesela bu meselenin böyle bir 
önemi var.  

Bir defa kanun yolu açısından adli tabii idari yani idarenin kendi içerisinde hiyerarşisi vardır, bir 
üst mercie itiraz edebilirsin ya da idari yolu bir tarafa bırakırsak adli ya da idari yargı yoluna 
başvuru olabilir. KK 3.maddesini hatırlayınız, bu kanunun genel hükümleri diğer kanunlarda aksine 
hüküm bulunmaması halinde geçerlidir, der. Dolayısıyla yan kanunlardaki kabahatler açısından 
hangi denetim yoluna başvurulacağı, yargı yoluna başvurulacağı konusunda eğer o kanunda 
düzenleme varsa o uygulanacaktır. Bu şekilde açık bir düzenleme olmadığı takdirde 27 ve devamı 
maddeleri uygulanacaktır. Nedir bunlar? Özellikle idare karar vermişse idari yaptırıma tebliğ ya da 
tefhimden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine başvuru söz konusudur. Kişi Sulh Ceza 
Hakimliğine itiraz edebilir, itiraz 15 gün içerisinde gerçekleştirilmezse hüküm kesinleşir. 
Kesinleştiğinde de infaza geçiliyor. İşte dilekçe vermesi gerekiyor süreyi geçirmesi halinde eski 
hale getirme diye bir müessese var. O da mümkün. Bakarsınız 28 ve 29.maddelere ve devamına 
artık. Dediğim gibi bu maddeler daha çok muhakeme ile ilgili. Bunların hepsi usule ilişkin kurallar. 
Fazla detayına girmeyeceğim çünkü anlatmam lazım uzun uzadıya. Ama okuyun bakın, 
gerekçelerinden okuyun. Bugün anlatacaklarım bu kadar.          
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Bugün biraz usul hükümlerine değineceğiz.  Yani kabahat hukukunun muhakemesini yapacağız.  
Yani 22 ile 31.nci maddeler arasındaki düzenlemeleri ele alacağız.  Kabahat dolayısıyla idari 
yaptırıma karar verme yetkisi dediğimiz zaman üç mercii çıkıyor karşımıza.  Bu konuyu 22. 
madde düzenliyor. 

İdarî yaptırım kararı verme yetkisi  

Madde 22- (1) Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça 
gösterilen idarî kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. 

(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri 
bu konuda yetkilidir. 

(3) İdarî kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev 
alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir. 

(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki 
kuralları kabahatler açısından da geçerlidir. 

İdari yaptırıma karar verme yetkisinin, kabahatin düzenlendiği maddede açıkça kime verildiğini 
görebiliyoruz.  Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ise ilgili kurum veya kuruluşun en üst 
amiri yetkilidir.  Suçlar dolayısıyla ceza muhakemesi kanununda mevcut olan yer itibariyle 
uygulama kuralları, kabahatler hukuku açısından da geçerlidir.  Burada idarenin yer bakımından 
yetkisi karşımıza çıkıyor. 

İdari yaptırıma karar verme yetkisi 1. olarak idari mercilere tanınmıştır dedik.  2. olarak ise 
Cumhuriyet Savcısı karşımıza çıkıyor.  3. olarak da mahkemenin böyle bir yetkisi var.  Fakat şunu 
söyleyelim; her ikisinin de (cumhuriyet savcısı, mahkeme) kabahat dolayısıyla idari yaptırım 
uygulama yetkisi istisnai bir yetkidir. Asıl olan idarenin yaptırımların uygulamasıdır.   

Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi  

Madde 23- (1) Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat 
dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir. 

(2) Bir suç dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir kabahatin işlendiğini öğrenmesi 
halinde Cumhuriyet savcısı durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceği gibi, 
kendisi de idarî yaptırım kararı verebilir. 

(3) Soruşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde Cumhuriyet savcısı 
bu nedenle idarî yaptırım kararı verir. Ancak, bunun için ilgili kamu kurum ve kuruluşu 
tarafından idarî yaptırım kararı verilmemiş olması gerekir.  
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Mahkemenin karar verme yetkisi  

Madde 24- (1) Kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde 
mahkeme tarafından idarî yaptırım kararı verilir. 

23 ve 24. madde hangi hallerde cumhuriyet savcısının ve mahkemelerin buna karar verme 
yetkisi olduğunu gösterir.  Bu maddelere baktığımızda savcının yetkisinin biraz daha geniş 
olduğunu göreceksiniz.  Mahkemelerinin yetkisi biraz daha dar.  Bunun nedeni ise kabahatlerin 
düzenlendiği maddeler de bazen savcıya yaptırım için doğrudan yetki verilmesidir.   Bunlar 
savcıya doğrudan verilen yetkilerdir. Bir de dolaylı olarak verilenler var.  Savcının kabahatin 
işlendiğini fark etmesi yahut bir suç soruşturmasının muhakemesi esnasında bir kabahatin 
oluştuğunu fark ettiği durumlar olabilir. 

Gelelim ceza muhakemesi sürecine.  Bu süreç 2 evreden oluşur.  Suçun işlendiğinin öğrenildiği 
ondan suçun kesin hüküm giydiği ana kadar iki evreye bölünmüştür. Bu evreler soruşturma ve 
kovuşturma olarak geçer.  Yani suçun işlendiğinin öğrenildiği andan, kamu davası açılana kadar 
ki kısım soruşturma evresidir.  Kamu davasının açılmasından hükmün kesinleşmesine kadar 
geçen kısma da kovuşturma denir.  Suçun faili de bu evrelere göre farklı isimler alır.  Soruşturma 
evresinde şüphelidir, kovuşturma evresinde geçirmişse sanıktır.  Bir diğer önemli kısım ise 
soruşturma evresinde (genellikle) savcı vardır, kovuşturma evresinde ise iş mahkemededir. 

Şimdi gelelim karar kısmına...   Kabahatlere baktığımız zaman mahkemenin oynadığı rolü 
idarenin (istisna en savcılık ve mahkeme) oynadığını görüyoruz.  İdare bir kabahatin işlendiği 
sonucuna varırsa otomatik olarak yaptırıma hükmediyor.  Trafikte de öyledir, mesela; kırmızı 
ışıkta sizi polis görmüşse direkt yaptırım uygular.  Bu yönüyle ceza muhakemesinden farklıdır. 
Esas itibariyle idarenin takdir yetkisi söz konusudur.  Karar verildikten sonra ancak itirazlarınızı 
ileri sürebilirsiniz.  Ancak bazı yan kanunlar da kabahat dolayısıyla idari yaptırıma karar verilirken 
ne şekilde hareket edileceğine dair bazı usul kuralları öngörülebilir.  Mesela; Bankacılık 
Kanunu’nda birtakım kabahatler var, aynı kanunda bu kabahatler ile ilgili idari yaptırım 
uygulanmadan önce bankanın savunmasının alınacağı belirtilmiş.  Yine kararı verecek mercii 
savunma alıyor, ancak daha ileri bir düzenleme bu tabii ki. 

İdari yaptırım kararında, söz konusu bilgilerin yanı sıra idari para cezasının ödeme süresi, ödeme 
yeri, idari yaptırım kararına karşı kanun yolu, mercii ve süresi, indirimli ödeme 
hakkı, taksitlendirme talep etme hakkı, ödeme yapılmaması halinde uygulanacak müeyyideler ile 
tebliğ tarihi bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. İlgili kanun maddesini kısaca bir okuyalım; 

Kararların tebliği 

Madde 26- (1) İdarî yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek 
kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.  
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(2) İdarî yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus 
açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak 
bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması 
halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir. 

(3) Tüzel kişi hakkında verilen idarî yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.  

(4) (Ek: 18/5/2017-7020/15 md.) İdari yaptırım kararları, Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım 
kararı verenler arasında yapılacak protokoller çerçevesinde, kararı verenler adına 213 sayılı 
Kanunun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle Maliye 
Bakanlığı tarafından elektronik ortamda tebliğ edilebilir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, 
muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. 
Bu şekilde yapılan tebligatlar, birinci fıkra kapsamındaki tebliğ yerine geçer. 

İdari yaptırım kararlarına; kararın ilgilisine huzurda tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması 
halinde kararın verildiği esnada, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmesi 
halinde de idarede kalan nüshalara tebligatı müteakip tebliğ tarihi yazılacaktır. İdari yaptırım 
kararı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde 
bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. 

Tüzel kişi hakkında verilen idari yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir hükmü 
yer almaktadır. Bu hükme göre, idari yaptırım kararlarının ilgililere yukarıda belirtilen tebliğ 
usulüne göre tebliğ edilmesi zorunlu olup ilgili mevzuatında tebliğ usulüne ilişkin özel hüküm yer 
alsa dahi uygulanmayacaktır. 
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Başvuru yolu  

Madde 27-  

(8) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı 
kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî 
yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı 
merciinde görülür. 

8. fıkra idari işlemle idari para cezasının bağlantılı olması halinde çelişik karar verilmemesi 
noktasında idari para cezasına itirazın sulh ceza hakimliğinde değil, incelemenin idari yargıda 
yapılmasını öngörmüş. Şöyle düşünün belediye bir denetim yapmış denetim sonucunda, bir 
ruhsatın iptal edilmesi kararı, bir idari işlem tesis etmiş dolayısıyla idari yargıda denetim söz 
konusu olacaktır. O idari işlemle birlikte onun bir yan sonucu olarak ihlaller sebebiyle de bir idari 
para cezasına hükmetmiş. Bu iki işlem aslında iç içe, yani o ihlalin varlığı sebebiyle hem idari bir 
sonuç, idare hukukuna özgü bir yaptırım söz konusu hem de kabahat olarak değerlendirip idari 
para cezasına hükmediyor. Biri idari yargının konusu biri sulh ceza hakimliğinin incelemesinin 
konusu. Burada çelişik kararlar ortaya çıkabilir. Bağlantılı bir dava olması sebebiyle bağlantıyı idari 
yargı lehine çözmüş. Yani bu şekilde idari işlemle idari para cezası arasında bağlantı varsa bunu 
artık sulh ceza incelemesin, işlemin iptal talebiyle birlikte idari yargı merciinde incelensin demiştir 
8. fıkra. 

Bu istisnalar dışında kural olarak 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine başvurulacak. Mücbir 
sebep durumu 2. Fıkra da düzenlenmiş, sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
başvurulması lazım bu durumda. Dilekçe verilecek biri karşı tarafa tebliğ edilmek üzere iki nüsha, 
deliller gösterilecek ve dilekçe verildikten sonra sulh ceza hakimliği bir ön inceleme yapacak. Buna 
kabule şayanlık incelemesi diyebiliriz doktrinsel olarak. Yani bu başvuru şartları taşıyor mu 
taşımıyor mu, kabule şayan mı değil mi, geçerli bir itiraz(teknik olmayan manada) var mı? Neye 
bakacak, bunu bize 28. Madde gösteriyor. 

Başvurunun incelenmesi 

 Madde 28- (1) Başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda; 

 a) Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine 
gönderilmesine,  

Karar verilir. 

Öncelikle yer itibariyle yetkiye bakacak. Yani Bakırköy belediyesinin hükmettiği bir idari 
para cezası söz konusuysa Bakırköy sulh cezaya başvurulması gerekiyorken  İstanbul sulh cezaya 
başvurulmuş. Bu durumda hakimlik başvuruyu reddetmiyor dosyayı yetkili sulh ceza hakimliğine 
yani Bakırköy sulh cezaya gönderilmesi kararı veriyor. Bu bir nevi yer itibariyle yetkidir ve sırf bu 
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sebepten başvuru reddedilmez. Bunun dışında b bendinde sayılan sebepler varsa usulden ret 
kararı verilir.  

b) Başvurunun süresi içinde yapılmadığının, başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh 
ceza mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı 
bulunmadığının anlaşılması halinde, bu nedenlerle başvurunun reddine, Karar verilir. 

Başvuru sulh cezanın görev alanında değil ya da daha önce saydığımız istisnalar  yani sulh 
cezada incelenebilecek kararlar söz konusu değilse başvuru reddedilir. Yahut süresine bakacak, 15 
günlük süre geçirilmişse ret kararı verecek. Üçüncü bakacağı husus başvuranın buna hakkı var mı? 
Ya bizzat kendisi yapacak başvuruyu ya da yetkili temsilcisi yani avukatı ya da kanuni temsilcisi 
yapacak. Bunların dışında biri başvuruda bulunursa kardeşi, komşusu vs. diğer iki sebepte olduğu 
gibi başvuru usulden reddedilecek. 

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin bulunmaması halinde başvurunun usulden 
kabulüne,  

Karar verilir. 

 (2) Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu 
kurum ve kuruluşuna tebliğ eder. 

 Eğer başvuru şartları taşıyorsa yani süresinde yapılmış, sulh ceza hakimliğinin görev 
alanına giriyor ve başvuranın başvuru hakkı varsa kabule şayan bir başvuru vardır sonucuna varır. 
Bu aşamada dilekçeyi ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tebliğ eder. İdare cevap versin diye tebliğ 
eder. Yani bu usuli incelemeden sonra dilekçe karşı tarafa gönderiliyor. İlgili idare 15 gün içinde 
buna cevap verebilir. Cevap verirken de ilgili işlemin dosyası varsa bu dosyanın bir örneğini 
mahkemeye sunması gerekir. Yani başvuru dilekçesi ve cevap dilekçesi şeklinde bir dilekçeler 
teatisi söz konusu. Ve cevap dilekçesinin de başvurucuya tebliği öngörülmüş. Başvurucu öğrensin 
diye yapılır bu tebliğ cevap vermesi için değil. Cevaba cevap yani replik ve düplik söz konusu değil. 

(3) İlgili kamu kurum ve kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç 
onbeş gün içinde mahkemeye cevap verir. Başvuru konusu idarî yaptırıma ilişkin işlem 
dosyasının tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme, işlem 
dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve kuruluşundan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idarî yaptırım 
kararına karşı başvuruda bulunan kişi sayısından bir fazla nüsha olarak verilir.  

(4) Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder; 
talep üzerine veya re'sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir. Dinleme için 
belirlenen günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az bir haftalık zaman olmasına dikkat 
edilir. Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak hazır 
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bulunmama, yokluklarında karar verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat yazısında açıkça 
belirtilir. 

Bu şekilde bir nevi dava dilekçesi ve cevap dilekçesi verildikten sonra hakimlik inceleme 
yapacak. Kural olarak dosya üzerinden inceleme yapılması esas. İstisnaen, kanun duruşma 
demiyor ama dinleme diyor, bir nevi duruşma yapılması yani sözlü olarak tarafları dinlemesi 
mümkün. Ya resen ya da tarafların talebi üzerine bir gün saptayarak tarafları çağırabilir, iddia ve 
savunmaları kendi huzurunda dile getirmelerini isteyebilir. Karmaşık durumlar söz konusu ise 
dosya üzerinden inceleme yetmeyebilir. Tanık dinlenmesi yahut bilirkişi incelemesi gerekebilir. 
Ceza muhakemesindeki duruşmaya ilişkin hükümler aynen aktarılmıştır burada. Tebligatla 
dinleme arasında en az bir haftalık süre olması gerekiyor ki taraflar hazırlanabilsinler. Bu dinleme 
sürecine taraflar bizzat katılabilir yahut avukatla temsil edilebilirler. Mazeretsiz olarak gelinmediği 
takdirde yokluklarında karar verilebilir. Tebligatta da bu husus bildirilir.  

(5) Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin 
hükümleri, bu başvuru ile ilgili olarak da uygulanır.  

(6) Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi raporu okunur, diğer deliller ortaya 
konulur.  

Maddede tanık, bilirkişi ve keşif konusunda CMK ya atıf yapılmıştır. Dinlemeye ilişkin de 
düzenleme yapılmış, şayet dinleme yapılacaksa kimlerin hangi sırayla dinleneceği maddede 
belirtilmiştir. 6. Fıkrada “diğer deliller ortaya konulur” deniyor. Ceza muhakemesinde olduğu gibi 
serbest delil sistemi benimsenmiş. Yani her türlü delille ispatı mümkündür kabahat fiilinin işlenip 
işlenmediğinin. Ceza muhakemesinde olduğu gibi maddi gerçek araştırılır bu yüzden de delil 
serbestisi vardır. 

(7) Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde 
idarî yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakkı, aleyhinde 
idarî yaptırım kararı verilen tarafın kanunî temsilcisi veya avukatı tarafından da kullanılabilir. 
Mahkeme son kararını hazır bulunan tarafların huzurunda açıklar. 

Son söz hazır bulunan başvurucuya verilir tıpkı ceza muhakemesinde sanığa verildiği gibi. 
Burada biraz daha esnek davranılmış. Ceza muhakemesinde son söz şahsi bir şeydir. Avukata 
kullandırılması söz konusu değildir. Burada avukatı yahut kanuni temsilcisi de son sözü kullanabilir 
deniyor. Bu durum dinlemeye karar verilmişse gerçekleşir. Dosya üzerinden inceleme yapılacaksa 
böyle bir şey söz konusu değil karar aşamasına doğrudan geçilecek. Hakim nihai kanaatini taraflar 
hazırsa tefhim, değillerse tebliğ edecek. 

(8) Mahkeme, son karar olarak idarî yaptırım kararının;  
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a) Hukuka uygun olması nedeniyle, "başvurunun reddine", 

 b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, "idarî yaptırım kararının kaldırılmasına", Karar verir. 

Hakim üç türlü karar verebilir. Birincisi başvurunun reddi kararı verebilir yani idare doğru 
karar vermiştir diyebilir. İdari yaptırım kararı doğrudur demektir yani idari yaptırım kararı hukuka 
uygunsa başvuruyu reddedecek. Yani yaptırım kararının onanması bir nevi ama kanun başvurunun 
reddi diyor. İkinci olarak idari yaptırımın kaldırılması kararı verebilir yani başvurunun kabul 
edilmesi demektir bu. İdari yaptırım kararı hukuka aykırıysa bu kararı verecek. Üçüncü olarak da 
bir karardan daha bahsetmiş. Bu sadece alt ve üst sınırları belli olan idari para cezaları için geçerli 
olan bir karar, idari para cezasının miktarının değiştirilmesi kararı. Şayet idari para cezasının alt ve 
üst sınırları belliyse kişi neden alt sınırdan uzaklaşılarak yaptırım kararı verilmiş diyerek itiraz etmiş 
olabilir. Bu durumda idari yaptırım kararını kaldırmak yerine bir nevi düzeltme kararı, miktarı 
kendisi belirleyerek de başvuruyu kabul edebilir. 

 (9) (Ek: 6/12/2006-5560/35 md.) İdarî para cezasının alt ve üst sınırının kanunda 
gösterildiği kabahatler dolayısıyla verilmiş idarî para cezasına karşı başvuruda bulunulması 
halinde, mahkeme idarî para cezasının miktarında değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne 
karar verebilir. 

 (10) Üçbin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar 
kesindir. 

KANUN YOLU 

Sulh ceza hakimliğine başvurdunuz, haklı olduğunuzu düşünüyorsunuz ama hakimlik 
başvurunuzu reddetti. Bu karara karşı ikinci bir denetim mümkündür. Bunu da 29. Madde 
söylüyor. Bu denetime 28. Maddede üç bin liralık bir sınır konmuştur. Buna benzer sınırlar CMK’ 
da da düzenlenmiştir. Dolayısıyla üç bin TL’yi aşan yaptırımlar için ikinci bir denetim mümkündür. 
Bu denetime kanunda  CMK’ ya göre “itiraz” denmiş. Birincisine “başvuru yolu” demiş kanun 27. 
Maddede. Bu yüzden ikisine de itiraz dendiğinde karışıyor. Başvuru yolu sonucunda verilen karara 
karşı da itiraz kanun yoluna başvurulabilir denmiş. Buradaki itiraz teknik manada itirazdır. Yani 
CMK 267 vd. maddelerinde düzenlenen itiraz kanun yolu. 

İtiraz yolu  

Madde 29- (1) Mahkemenin verdiği son karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanununa göre 
itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır.  

 (2) İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir. 

 (3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak “itirazın kabulüne” veya “itirazın reddine” 
karar verir.  
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(4) Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla temsil edilme 
halinde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz.  

(5) (Değişik: 31/3/2011-6217/27 md.) İdarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi 
tarafından verilmesi halinde bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir. 

 Sulh ceza hakimliklerinin vermiş olduğu karara karşı itiraz yine sulh ceza hakimliklerinin 
kendi içinde oluyor. Bu da eleştirilmektedir. İkinci denetimin aslında bir üst mercide olması 
gerekir. Oysa burada CMK 268 e göre ikinci denetim yine sulh ceza hakimlikleri tarafından yapılır.  

CMK - Madde 268 – 

(3) İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir: 

 a) (Değişik: 18/6/2014-6545/74 md.) Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların 
incelenmesi, o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak 
kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik için bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza 
mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev 
yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza 
mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza 
mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir. 

 7 gün içinde yapılan itiraz üzerine dosyayı inceleyecek diğer sulh ceza hakimliği dosya 
üzerinden inceleme yapar ve itirazın kabulü veya reddi şeklinde iki türlü karar verebilir. Burada 
normal itiraz kanun yolundan ayrılıyor, eğer itirazı kabul ediyorsa kararı da kendisi verir denmiş 
CMK 267 vd. maddelerinde. Normal itiraz kanun yolundan farklı olarak burada ya itirazı kabul eder 
ya da reddeder denmiş. 

Vazgeçme ve kabul 

 Madde 30 - (1) Kanun yoluna başvuran kişi, bu konuda karar verilinceye kadar 
başvurusundan vazgeçebilir. Vazgeçme halinde bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz.  

(2) İlgili kamu kurum ve kuruluşu da mahkeme tarafından karar verilinceye kadar kanun 
yolu başvurusunu kabul ederek idarî yaptırım kararını geri alabilir. 

Son olarak 31. Maddede masraflar ve vekalet ücreti düzenlenmiş. Maddede kısaca 
masraflar ve vekalet ücretini kaybeden taraf öder denmektedir. 

Masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi 

 Madde 31 - (1) İdarî yaptırım kararına karşı başvuru yolu harca tâbi değildir. 

 (2) Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekalet ücreti, 
başvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir. 
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Dönemin sonuna geldik artık son 2 dersimiz.  Peki şöyle bir konu ile başlayalım o zaman 
pratik olsun biraz.  Merak ediyorum hukuken çözüm yolunu nasıl geliştireceksiniz.  Kabahatler 
hukukunu maddeleri bakımından gördünüz, şimdi nasıl kıyas edeceğimizi bakalım.   

Şimdi gündemde olan bir uyuşmazlık var; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, Fatih Sultan 
Köprüsü'nden geçiş ihlallerine ilişkin. Doblo, Caddy tarzı araçların 15 Temmuz Köprüsü'nden geçişi 
2018'in Aralık ayı itibariyle yasaklanmış. Bu tarz araçlar geçişi yasak olan araçlar sınıfına dahil 
edilmiş.  Bunun üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü Nisan ayının başından itibaren tebliğde 
bulunuyor.  Ocak'tan itibaren, nisana kadar geçiş cezalarının olduğuna dair. Her geçiş ihlali 1132 
TL idari para cezasını gerektiriyor, kabahatler kanununa göre. Bu tebliğlerde nisandan itibaren 
olduğu için aracı kullanan kişi her gün bu köprüyü kullanıyorsa cezanın toplam miktarı ne kadar 
büyük olduğunu düşünün.  Şimdi siz hukukçusunuz, buna karşı ne yapılabilir?  İdari para cezası 
var, bunun dayanağı da kabahatler kanunu. Kabahatler Kanunu’ndaki usul uygulanıyor. Bu ceza 
size adil geliyor mu?  Bu vatandaş için hukuken ne yol önerirsiniz? (Sınıftan birileri cevap 
veriyor.)  Arkadaşımız; kişi işlediği fiilin suç veya kabahat oluşturduğu konusunda bir yanılsamaya 
düşünüyor çünkü haberi yok, bu tip kararlar vatandaşa tebliğ edilmeli tebliğden sonra ceza 
uygulamaya başlamalı diyor.  Hoca ise bu tip kararların tebliğ edilmesi yönünde bir hüküm 
olmadığını söylüyor.  Genel düzenleyici işlemler bakımından böyle bir tebliğ mantığı olamaz, keza 
bunu idareye külfet olarak yükleyen bir mevzuat yok.  Dolayısıyla idarede böyle bir işlem yapmıyor 
direkt ceza kesiyor. Bir başka arkadaşımız ise ilk ceza tebliğ edilseydi uyarıcı nitelikte olurdu ve 
sonraki cezaların kesilmesi daha adil olurdu diyor. Hoca ise bunun bir kabahat oluşturduğunu 
kabahate karşılık buna bir ceza kesilmesi gerektiğinin açıkça mevzuatta yer aldığını 
söylüyor.  Zaten kabahatler kanuna da bakarsanız göreceksiniz tebliğe ilişkin doğrudan bir hüküm 
yok.  Tebliğe ilişkin hükümler tebligat kanununa göre uygulanacaksa tebligat kanununda da 
tebliğe ilişkin 2 yıllık süre var. 

Yani 2 yıllık derken şöyle diyelim Ocak’taki geçiş için 2020'nin Aralık'ına ne kadar tebliğ 
yapılırsa bu meşrudur.  Dolayısıyla buna ilişkin idarenin zorlayıcı bir hükmü de yok.  Sizlerden 
aldığım cevaplar hep bilmiyor bu yüzden köprüyü defalarca kullanmıştır yönündeydi. Peki, 
bilmemek bir mazeret midir sizce? Aslında söylediklerinizde haklısınız, vatandaşın bu durumun 
kabahat oluşturduğunu bildiğinden emin olmamız lazım. Yani buradan hareketle ilk unsurumuz 
bilme diyeceğiz. Vatandaşın burada kabahat oluştuğunu bilmesi konusunda problem var. Gelelim 
diğer kısma… 

İlgili eylemin kabahat oluşturup oluşturmadığına ilişkin ise kanunun ilk ilkesine müracaat 
etmemiz lazım. Köprü geçişlerine ilişkin belirleme yetkisini kanun UKOME’ye tanımış. UKOME’nin 
böyle bir konudaki belirleme yetkisi meşru mudur sizce? Yoksa bunu kanun koyucu mu belirlemeli 
demeliyiz? Bilgiyi böyle ölçmemiz lazım. Bir dayanağımız bu olacak. Bir başka dayanağımız ise 
cezaların miktarının elli bin altmış bin rakamlarında olması. Burada tekerrür uygulanır mı sizce? 
Kabahatlerde tekerrür var mı? Kanunda tekerrüre ilişkin hükümler yok. Peki, kanunda tekerrür 
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olmaması durumu için bu hukuka aykırı diyebilir miyiz? Aslında ceza kanununa baktığımız zaman 
bir hukuka aykırılık söz konusu değil ama bu durum bizi yine de rahatsız ediyor. Hukukun kendisine 
aykırı kabahatler için tekerrürün öngörülmüyor oluşu. Kanunilik ilkesi açısından bir sorun yok fakat 
ölçülülük ilkesi açısından baktığımızda eylemin ağırlığı ile ulaşılmak istenen, verilen ceza birbirine 
denk gelmiyor. Burada trafik düzenleme unsuru öngörülüyor. Bunu sağlamaya yönelik para cezası 
öngörülmüş ancak bu fahiş miktar ölçülülüğe aykırı. Yani bu idarenin konusu bakımından bu kadar 
yüksek bir ceza kesmesi uygun değildir, hukuka aykırıdır. Hedeflediği amacı sağlama bakımından 
vatandaşa çok ağır bir yük yüklüyor, bu nedenle ölçülü değil. 

O zaman ilk olarak dedik ki bilme meselesinde problem var, vatandaşın bu durumu bir 
şekilde biliyor olması lazım. (Köprü girişinde duyurulması lazım, vatandaşa tebliğ edilmesi lazım 
vs.) Açıkça bu yok. İkincisi buradaki ceza miktarını esas aldığımızda ölçülülüğe aykırı o yüzden 
hukuka uygun kabul edebilmemiz mümkün değil. Gelelim üçüncüsüne… Burada üçüncü yöntem 
verilen ceza miktarını esas aldığımızda idarenin kamu düzenini sağlama amacından çok vatandaşı 
cezalandırma gibi bir amacı olduğunu düşündürüyor. Yahut para kazanma gibi bir amacı olduğu 
hissine kapılıyoruz. Oysa idare ancak ve ancak yaptığı işlemleri meşru bir amaçla gerçekleştirebilir. 
İdarenin para kazanma amacı, vatandaşı cezalandırma amacı meşru bir amaç olamaz. O zaman 
buradaki amaç kamu yararına aykırıdır.  

Buradan hareketle ceza hukukunun ilkelerinin ve idare hukukunun kabahatler hukukuna 
nasıl yansıdığına bakalım. İdare hukukunun da alanına giren ve önem arz eden içtima meselesi 
Kabahatler Kanunu madde 15'te düzenlenmiştir. 

İçtima 

Madde 15- (1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin 
tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu 
kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş 
ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir. 

(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî 
para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı 
verilinceye kadar fiil tek sayılır. 

(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım 
uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla 
yaptırım uygulanır.  

Bir eylemden dolayı birden fazla ceza verilemeyeceği kuralı burada geçerli değildir. İdare 
hukukuna hâkim olan ilke de budur. Kabahatler hukuku bağlamında yansıması yukarıdaki 
maddenin birinci fıkrasıdır. Ceza hukukundaki içtima ile farklıdır. 
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Örnek: Alkollü araç kullanan bir kişi trafik kazasına sebebiyet vermişse Karayolları Trafik 
Kanununun ilgili hükümleri dört farklı idari ceza öngörmüştür: idari para cezası, ehliyetine el 
koyma, aracına el koyma ve trafikten men. 

Burada öngörülen bütün yaptırımların uygulanması gerekir. 

Verilecek cezalara karşı kişinin açacağı davaya ilişkin ise Kabahatler Kanunu madde 27 gündeme 
gelecektir. 

Madde 27- (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım 
kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh 
ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî 
yaptırım kararı kesinleşir. 

İdari para cezası ve müsadere dışında tüm tedbirlere karşı davalar idari yargıda açılır.  

Kişi tüm bu yaptırımlara karşı sulh ceza mahkemesine giderse, mahkeme tümü bakımından 
görevsizlik kararı verir. 

İdari para cezasına karşı sulh ceza mahkemesine; diğer cezalar için idari yargıya gitmesi mümkün 
değildir. Tüm yaptırımlara karşı idari yargıya gidilmesi gerekmektedir. Bu da dayanağını KK 
m.27'deki "...görülür." ifadesinden almaktadır. 

2005 öncesi dönemde idari yaptırımlar için idari yargıya gidilirken; kabahatler için ceza yargılaması 
söz konusuydu.2005 sonrası idare direkt yaptırım koyar hale geldi. 

Kanun yolu ifadesi 2. dereceden yargıyı ifade eder. (istinaf/temyiz) Ancak Kabahatler Kanunu 
m.27'deki kanun yolu ifadesi -idari yaptırımlara karşı açılacak davalar söz konusu olduğunda- ilk 
dava için kullanılır. İşte bunun gerekçesi de 2005 yılı öncesi durumdur.2005 yılı öncesi cezayı idare 
vermiyordu, kabahatlere karşı ceza mahkemesi yetkiliydi. Şu an ise idare idari yargılama yapmıyor, 
idari işlem tesis ettiğinden "kanun yolu" ifadesi yerine "yargı yolu" ifadesi daha yerinde olacaktır. 

Bir idari yaptırım ceza hukukuna maddi içerik açısından ne kadar yaklaşıyorsa ceza hukuku ilkeleri 
o kadar çok uygulanır. Ne kadar çok uzaklaşıyorsa -idari tedbirler gibi- ceza hukuku ilkeleri o kadar 
az uygulanır. 

Örnek: Disiplin cezaları Kabahatler Hukuku içerisine hiç girmemesine rağmen bir idari yaptırımdır 
ve ceza hukuku ilkeleri daha çok uygulanır: Şüpheden sanık yararlanır ilkesi, suçta ve cezada 
kanunilik ilkesi gibi. Oysa idari tedbirlerde cezalandırma amacından çok daha farklı amaçlar söz 
konusudur. 

İdari tedbirler ve idari cezalar arasındaki yaptırım teorisi bakımından fark şudur: 
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 İdari tedbirler önleyicidir. Kamu düzeni ihlalinin bir daha yaşanmamasını amaçlar. 
Cezalandırma tali özellik arz eder. 

 İdari cezalar bastırıcıdır. Bastırıcılığın içinde elbette önleyicilik de vardır. 
 İdari cezalardaki bastırıcılık, ceza unsuru bizi ceza hukuku ilkelerine daha çok 

yaklaştırırken; idari tedbirlerdeki önleyicilik unsuru idare hukukuna yaklaştırır. Ancak 
aralarında sert bir ayrım yoktur, gri bir alan vardır. İşte bu fark kabahatlerin hukuki 
rejiminin belirlenmesi açısından önem arz eder ve hareketli bir alandır. Kabahatler 
Kanunundaki hükümler bile bu anlamda değiştirilebiliyor, yorum yoluyla kapsam dışına 
çıkartılabiliyor. 

Örnek: Reklam yasağı kapsamına giren bir konuda bir kanal belli aralıklarla günlerce reklam 
yapmış. RTÜK kanala idari para cezası kesecek. Kabahatler Kanununa bakıldığında her eylem ayrı 
ayrı kabahat sayılıp hepsine ayrı ayrı ceza kesilmesi lazım. Örneğin bu kanal 100 kere bu yasağı 
ihlal ettiğinde kanun beş bin TL idari para cezası öngörüyorsa 500 bin TL ceza kesilmesi gerekir. 
İşte bu durumun her hafta saatte bir yaptığı ihtimalinde ilgili kanalı iflasa sürükler. İşte bu sebeple 
yargı mercileri ilgili para cezalarını iptal etmiş ve kabahatler kanunun uygulanmayacağına karar 
vermişlerdir. 

Sonuç olarak idare hukuku bakımından kabahatler hukukunda önem arz eden husus idari 
yaptırımların türüdür. İdari yaptırımlar; idari cezalar ve idari tedbirler olmak üzere ikiye ayrılır. 
İdari cezalar kabahatler kanununda neredeyse tamamen uygulama alanı bulurken; idari tedbirler 
için aynı şey söylenemez. İdari tedbirler ise yetki alanı bağlamında genel idari kolluk ve özel idari 
kolluk olmak üzere ikiye ayrılır. İdari cezaları; kabahatler kanununa tabi olanlar ve olmayanlar 
şeklinde ayırmak mümkündür. Olmayanlara örnek disiplin cezalarıdır. Onlar idarenin iç düzen 
işlemidir. 
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Şimdi sınava ilişkin çok belirleme yapmadık ama vize gibi olabilir test gibi olabilir. Vize gibi olursa 
bir tane dilekçe sorusu olabilir içerisinde. Ceza hakimliğine hitaben yazılan itiraz dilekçesi, 
yargılama cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin olay veririz kısa bir olay. O olaya 
ilişkin de dilekçe yazmanızı isteyebiliriz. Buna hazırlıklı olursanız iyi olur. Şimdi bugün üzerinde 
durmayı düşündüğüm birkaç husus var. Kabahatler kanununun idari yaptırımlar alanında belli 
yaptırımlar için genel kanun niteliğine sahip. İdari para cezaları, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve 
diğer idari tedbirler bakımından kanun lafzı gereğince genel kanun niteliğine sahip. Ancak kendi 
özel kanunlarında Kabahatler Kanunu’nun gösterdiği kanun yolu merci olan suç ceza hakimliğine 
değil de farklı yargı kolunda dava konusu yapılabileceğini kanun söylemiş. Bu da genel kanun 
olduğunu gösterir. Sorun burada şu diyelim ki mesela rekabetin korunması hakkında kanunda 
rekabet kurulunun para cezalarına ilişkin kararlarına karşın açacağı dava idari yargıda açılır. 
Danıştay’da görülen bu davada yargılama hangi esaslara göre yapılır? Sorun bununla ilgili. Yani 
kabahatler kanunundaki temel hükümler mi uygulanmalı? Aksi halde rekabetin korunması 
hakkında kanundaki hükümler veya idari kolluk yetkisi kapsamında veya idari yaptırımlar genel 
teorisi kapsamında Danıştay’ın bunu kendi takdir alanında görüp yorum yoluyla mı çözmesi 
gerekir? Birincisi bu yani kendi özel kanunlarında kabahatler kanunu kapsamına giren yaptırım 
kararını veren idarenin bu kararına karşın dava açılmasında özel kanunda idari yargı 
yetkilendirilmişse idari yargı o idari yaptırıma ilişkin hangi hukuki rejimi uygulayacak? Nasıl 
uygulayacak? Bu ciddi tartışmaların olduğu bir konu arkadaşlar. Maddi kıstas bakımından kendi 
özel kanunlarında bu para cezasının usulüne ilişkin, miktarına ilişkin, niteliğine ilişkin özel kurallar 
varsa burada öncelikli kanun sonraki kanun ilişkisi kuruluyor. Kabahatler kanunu daha önceyse 
mesela bu usulüne ilişkin kuraldan kabahatler kanunu uygulanıyor. Daha sonraki tarihli kanunsa 
bu o zaman kendi kanunlarındaki ilgili özel hüküm uygulanır farklılaşma iradesi ortaya konduğu 
için. Çözümü bu şekilde yapmak lazım. Bir örnek verelim. Tartışmalı kısmını gösterecek şekilde bir 
örnek olsun. Kabahatler kanununun 20.maddesinde zamanaşımı süreleri öngörülmüş. 20 ve 
21.maddelerinde. 20.maddede soruşturma zamanaşımı, 21. Maddede ise yerine getirme 
zamanaşımı süreleri öngörülmüş. Soruşturma zamanaşımında c fıkrasından sonra gelen bir ek 
fıkra var. Demiş ki burada ‘’Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi 
takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği 
takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer.’’  Zamanaşımında farklı farklı 
süreler benimsenmiş ama karar yollarının takip davalarında uygulanması bakımından Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nün keseceği idari para cezalarında ancak bir sonraki takvim yılı sonuna kadar 
bunun uygulanması, bu cezanın soruşturulmaya başlanması hükme bağlanmış. Bu kabahatler 
kanunundaki hüküm. Eğer Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda buna ilişkin özel bir hüküm varsa ve o hüküm bundan daha sonraki tarihliyse o özel 
hüküm kuralı uygulanır diyeceğiz. Bu tartışmanın az olduğu bir alan. Şimdi gelelim diğer tarafa. 
Burada zamanaşımına ilişkin 5 yıl,4 yıl,3 yıllık süreler benimsenmiş. Hem soruşturma için bu 
süreler benimsenmiş hem de yerine getirme için bu süreler belirlenmiş. Örneğin bu HGS- OGS ile 
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ilgili kaçak geçişlerde para cezası kesiliyor. Diyelim 2005 yılında böyle bir ceza tespit ediliyor. 2005 
yılında tespit edildikten sonra tevdi edilmiş. Gişelerden cihazında yeterli bakiyesi olmadan geçiş 
yapan bir araca yönelik. Tevdi edilmiş, tevdi sonrasında ödememiş ve ödemediğinden dolayı 
HGS’ye ilişkin o takip yetkisi Karayollarından Vergi dairesine geçmiş ama Vergi dairesini geçiş, 
yazışmalar falan zaten miktar çok küçük derken Vergi dairesine geçtikten sonra 3 yıllık zaman 
geçmiş. Burada yerine getirme zamanaşımına ilişkin 21.maddede şöyle bir fıkra var: ‘’Zamanaşımı 
süresi, kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 
işlemeye başlar’’ Diyelim ki 2019’da Mart ayında veya Nisan ayında kesilmiş olan bir cezayı 
ödememişse ilgili kişi bu 3 yıllık zaman aşımı süresi 2020 Ocak ayından itibaren başlar. 2023’e 
kadar tahsil edilmezse zamanaşımı olur. Şimdi buna ilişkin kanuna bakıyoruz. Kendi kanunlarına 
bakın 5 yıllık zamanaşımı süresi var. Bunun da tespitinde 6183 sayılı kanuna bakılır. Bu zamanaşımı 
süresinin de belirlendiği tarih 6183’ün başından itibarendir. Tam tarihini hatırlamamakla birlikte 
1982 diye hatırlıyorum yani Kabahatler Kanunundan önce olduğu kesin. 5 yıllık süre mi uygulanır 
sizce 3 yıllık mı? İşte bu tip ihtilaflar karşımıza çıkılıyor arkadaşlar. Burada kabahatler kanunu 
sonraki kanun niteliğine sahip olduğu için zamanaşımı bakımından daha önceki hüküm geçerli 
değildir deyip 3 yıllık hükmü uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar idari yaptırımlar bakımından 
kabahatler kanununun genel kanun olması niteliği içerik bakımından, maddi kıstas bakımından, 
Kabahatler Kanunundaki para cezası, mülkiyeti kamuya geçirilmesi gibi hususlar bakımından bu 
şekilde uygulama alanı buluyor. Diğer idari yaptırımlar bakımından Kabahatler Kanununun 
uygulama alanı bulması mümkün mü peki? İkinci problem bununla ilgili. Diğer idari yaptırımlar 
dediğimizde mesela ruhsatın iptal, ehliyete geçici el koyma gibi kabahatler kanununda 
düzenlenmemiş olan, daha çok idari işlem teorisine tabi olan, kolluk yetkisi kapsamında idarenin 
kullandığı idari kolluk yetkisi kapsamında olan bu tip yaptırımlarda hangi hukuki rejim geçerli 
olacak? İşte bu noktada kabahatler kanunundaki esasa ilişkin kurallar değil de usule ilişkin kurallar 
burada da geçerli olur, olabilir diye çok sayıda yargı kararı var. Uygulama bakımından.  Zamanaşımı 
ve tevdie ilişkin konularda mesela uygulama alanı bulabilir. Hemen bir parantez açalım az önce 
söylemeyi unuttum. Karayolları genel müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkında kanunda belirtilen 
bu bir sonraki takvimin sonuna kadarki soruşturma zamanaşımı süresini uygulamada karayolları 
tevdi süresi olarak kullanıyor. Bu da hakkın kanundan kaynaklanan yetkiyi kötüye kullanışına örnek 
olarak söylenebilir. Usule ilişkin kurallar dediğimizde bu sadece zamanaşımı değil tevdi de bunun 
kapsamına girer demiştik bir de kabahatler kanunundaki genel ilkeler de bunun kapsamına girer 
mesela kanunilik ilkesi. Burada bir parantez açalım bu hükümler uygulanırken uyuşmazlığın 
gerçekleşti taraflar ve koşullar dikkate alınarak aynen değil de şartlara göre uygulanması esası söz 
konusu. Mesela lehe olan hükmün uygulanmasına bir örnek vermeye çalışalım. Diyelim ki bir 
petrol istasyonu. Burada her sene cironun belli bir oranı geçmesi durumunda idareye bildirim 
yükümlülüğü var. Ne oranda petrol tükettiğini, depoya ne kadar girdi çıktı olduğunu bildirmesi 
gerekiyor. Bu da ihlal edilince o dönemin kanunlarına bakıyoruz. Kanunlarda belli bir miktar para 
cezası kesme yetkisi var idarenin. İdare de bu para cezasını kesmiş. Bu cezaya karşı da ilgili kişi 
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dava açmış. Dava devam ederken kanun değişmiş. Kanundaki değişiklikle bu bildirim yükünü ihlal 
eden kişi öncelikle uyarılır ve 1 ay içinde bildirmezse para cezasına çarptırılır şeklinde bir hüküm 
düzenlenmiş. Şimdi bu süreçte lehe olan hükmün uygulanması bakımında gidecek olursak 
uygulanmalı mıdır uygulanmamalı mıdır? Burada usul ve esasa ilişkin tartışma yapmak gerekiyor. 
Usule ilişkinse lehe hüküm uygulanmaz, esasa ilişkinse uygulanabilir yorumu yapmak lazım. Bu 
tartışmalı tabi ama en nihayetinde yargı usule ilişkin konularda lehe hüküm olmaz diyor. Mesela 
para cezasının miktarı değişikliği esasa ilişkindir. Ama mevzuatta para cezası sabit fakat 
uygulanması hakkında değişiklik varsa bu usule girecektir ve lehe hüküm uygulanmayacaktır. 
Amaç kabahat oluşturan eylemi cezalandırmaktır. Eylem ne burada? bildirim yükümlülüğünü ihlal 
etmektir. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme burada sabittir. Bunun cezası da mevzuatta 
belli. Bunun ne sürede ne zaman kesileceğine ilişkin mevzuat değişikliği somut olayda adalet 
sonucunu değiştirmeyeceği için lehe hüküm sayılmaz diye yorum yapabiliriz. Dolayısıyla lehe olan 
hükmün uygulanmasında böyle bir tartışma var. Ne usule ilişkin ne de esasa ilişkin düzenleme 
şeklinde.  Biz diyoruz ki kabahatler kanununun idari yaptırımlarda genel kanun olma vasfı her ne 
kadar esas bakımından kabahatler kanununa tabi olmayan bir eylem olsa da kabahatler 
kanununun usule ilişkin ve genel ilkelere ilişkin benimsediği kurallar idari yaptırımlarda da 
uygulanır.  Ancak o idari yaptırımı kendi doğasına özgü yorumlamak koşuluyla uygulanır bu 
yaptığımız örnekte olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar bir diğer üçüncü önemli mesele olarak karşımıza 
çıkan husus idari yaptırımlara ilişkin dava açıldığında yargının esasa ilişkin denetimini nasıl 
yapacağına ilişkin problemlerdir. Yargı bu tip davalarda esas denetimini yaparken neyi dikkate 
alması lazım? Bu ciddi problemler doğuran bir husustur. Ortak kanaat olarak ilk önermemiz yargı 
bu tip uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığın kaynağı her ne kadar kabahat eylemi ceza hukukuyla 
bağlantısı olsa da idari işlem olduğundan dolayı idari işlemden hukuka uygunluk-hukuka ayrılık 
unsurlarından denetlemesi lazım. Unsurlar yönünden denetlerken bunları hatırlamak gerekirse 
yetki, şekil, usul, sebep, konu, maksat unsurları yönünden denetlemesi lazım. Yetki dediğimizde 
mesela kanunda idarenin yaptırım kararı almasına ilişkin madde var. Kanunda yetki soyut olarak 
düzenlenmiş, idare tarafından denmiş. İdari yaptırım kararı verme yetkisi 22.maddede 
düzenlenmiş. ‘ 

Madde 22- (1) Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen 
idarî kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. 

(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu 
konuda yetkilidir. 

(3) İdarî kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev 
alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir. 

(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki kuralları 
kabahatler açısından da geçerlidir. 
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Şimdi bu yetki unsuruna ilişkin çıkacak uyuşmazlıklar çeşitli şekillerde problem oluşturabilir. Kaç 
tane Danıştay kararı vardı. Şimdi en önemli problemlerden bir tanesi yetkide takdir alanında 
ortaya çıkıyor. İdari yaptırım kararında özellikle para cezasının miktarında idarenin yetkisi nerede 
başlar nerede biter? Kanun koyucunun yetkisi ne olmalıdır, idarenin yetkisi ne olmalıdır? Bu ciddi 
problem olarak karşımıza çıkıyor. Anayasa mahkemesinde de dava konusu olmuş çok sayıda. Hem 
idari yargıda hem adli yargıda buna ilişkin içtihatlar geliştirilmiş. Üç tip imkan karşımıza çıkıyor 
idari para cezası bakımından düşünürsek. 1) para cezasının miktarı açıkça öngörülebilir. Kanun 
yine kendi içerisindeki düzenlemelerle vergi esasına göre güncelleneceği öngörülebilir. 2) bir aralık 
öngörmüş olabilir kanun koyucu. İdari yetki takdir yetkisi bu aralıkta belirlenen anlamda göstermiş 
olabilir. Yani diyelim ki 100-500 lira arası para cezası verebilir şeklinde bir aralık. Alt üst limiti belli 
olacak. 3) misli bir yöntem belirlemiş olabilir. Belli bir şeyi esas alıp mesela %10u oranında diyebilir 
kanun koyucu. Şimdi bu üçü bakımından değerlendirdiğimizde idarenin yetkisi problemi yargıda 
nasıl  gündeme gelir? Bu üç para cezası belirleme yöntemi bakımından en problemli olan 
hangisidir? Benim görüşüme göre 1. Yöntem en problemlisidir. Adalet duygusunu en çok sarsan 
bence budur. Ceza hukuku bakımından ise 2.yöntem problemli gözükür. Ancak idare hukuku 
mantığıyla baktığımızda 1.si problemlidir. Çünkü somut olayda eşitlik ilkesini, hakkaniyeti ihlal 
ediyor birincisi. Yani matematiksel anlamda eşitlik sağlamayı düşünüyor. İhlal oranını dikkate 
almıyor. İhlalde belli bir limitin üstüne çıktığında az mı çok mu bakmadan hepsine tek ceza yazıyor. 
Bu adil bir ceza değil. 

Çünkü somut olayda eşitlik ilkesini hakkaniyeti ihlal ediyor birincisi. Yani matematiksel cebir 
anlamında bir eşitliği sağlamayı benimsiyor. İhlalin oranını, niteliğini, azlığını, çokluğunu dikkate 
almıyor. İhlalde belli bir limit belki asgari ihlalin oluşabilmesi için şartlar neyse o şartların oluşması 
durumunda az mı olmuş çok mu olmuş hiç göz önüne almadan hepsine tek ceza yazıyor. Bu adil 
bir ceza değil. Vergi hukukunda da benzer bir yorum yapılıyor, vergide adalet dediğimizde gelire 
oranla oluşan en adil vergilendirmedir. Herkesten tüm insanlardan aynı vergiyi alırsa bu adil değil. 
Cezalandırmada da aynı şey geçerli. Eylemi yapan herkesten aynı cezayı tahsil etmek adil olmaz 
düşüncesi. İşte bunun maktu olması bu anlamda en problemli kısım. İdarenin takdirini öldürüyor. 
Adeta yasamayı idare yerine karar alma sonucuna götürüyor. O yüzden hukuk devleti bakımından 
en problemlisi birincisidir. Belki en adili üçüncüsüdür. İkincisindeki temel problem şu; yargının 
denetim yetkisini kullanması yerindelik denetimi anlamına gelebilir. Bakın aslında para cezası 
diyorum çok belli çok basit bir şey ama uygulamaya geçirilmesinde bu tip problemlerle 
karşılaşıyoruz. 

Kanun koyucu demiş ki şu oranda şu limitte alt üst limitini göstermiş, idare eylemin ağırlığına göre 
para cezası kesebilir. Görünüşte gayet güzel adil.  İdarede eylemin ağırlığına göre tekrarına göre 
işleniş biçimine göre yoğunluğuna göre bir para cezası takdir etmiş. Dava açıldığında ki kanun da 
buna imkan veriyor sulh ceza hakimliği idarenin belirlediği o miktarı değiştirme yetkisine sahip. 
İşte sulh ceza hakimi bu miktarı değiştirirken neye göre değiştirebilir. İdarenin takdirini 
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denetleyerek değiştirecek. İşte idarenin takdirini denetlemesi yerindelik denetimi anlamına 
gelebilir. Bu yerindelik denetimi problemiyle karşılaşıyoruz bu sefer. Hukuk devletini  erkler ayrılığı 
ilkesi gereğince sarsmış oluyoruz. Yargı idare yerine karar alarak idareyi etkisiz kılmış oluyor sonuç 
itibariyle bakarsak. Oysa ikincideki problemi bu şekilde görmemiz ……… Üçüncüdeki temel 
problem yine eğer işleniş biçimindeki yoğunluk ağırlık drece sonuca yansımıyor bu da adalete 
aykırı oluyor. Biz bunu idari yargıda kabahatler kanununun uygulanmasında sulh ceza hakimliğine 
adli yargıda nasıl çözülür henüz tam oturmuş değil ama idari yargıda uzun yıllardan beri gelen 
içtihat silsilesi bu problem ikinci yöntemde oluşan problem şu şekilde çözülüyor: idarenin takdir 
yetkisini kural olarak yargının denetleme yetkisi yoktur ancak idarenin kullandığı bu takdir 
yetkisini ispat yükü idari yargıdadır. İdare kanunda belirlenen bu oran var ya alt üst sınır o oran 
içerisinde hangi oranı niçin belirlediğini ispat etmek zorundadır.  Bunun ispatını da yaparken kamu 
yararı ölçütüne uygunluğunu ispatlayarak yapmalıdır. Yani ben şunu belirledim çünkü eylem şu şu 
şekilde işlenmiştir dolayısıyla eylemin bu şekilde işlenmiş olması çoğunluğun kamu yararı 
bakımından daha fazla cezalandırılmasını gerektiriyor ise somut bilgi ve belgelerle idarenin bunu 
ispatlaması lazım. Eğer bunu ispatlayamıyorsa yargı idarenin takdir yetkisine kavuşabilir bunu 
denetleyebilir bunu iptal edebilir bozabilir değiştirebilir diyoruz. Bu hukuk devletine aykırı olmaz 
diyoruz. Bu denge problemini bu şekilde çözüyor idari yargı. Sulh ceza mahkemesi bunu nasıl 
yapacak onu tam bilmiyorum, sulh ceza hakimine kanun koyucu burada yetki vermiş miktarı 
belirleyebilirsin demiş ki zaten para cezası kesme yetkisi de vermemiş mahkeme. Dolaysıyla bu 
idarenin yerine geçerek bir işlem yapmak yani para cezası yaptırımı uygulama anlamına gelebilir 
mi gelemez mi bu nasıl olur onun tartışması da biraz ilerleyen yıllarda oturmuş olur ama şu an için 
erken Yargıtay’ın görüşü şudur dememizin pek imkanı yok açıkçası. Yetkiye ilişkin vesselam böyle 
problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bir de maddi bakımdan yetki problemi karşımıza çıkabilir yani 
miktarı içeriği bakımından bu şekilde ama cezayı kesme yetkisi bakımından karşımıza yetki 
problemi çıkabilir. O da yarışan kanunlardaki yetki bakımındandır. Mesela şimdi çevre kirliliği 
meselesi var çevre kirliliği kabahattir iki kanunu da düzenlemiş çevre kanunu da kabahatler 
kanunundaki hükümler de tatbik edilebilir. Yetki meselesi belediye kanununda yetki belediyeye 
verilmiş, çevre kanunu. Burada hangi kanuna göre para cezası kesilmesi lazım. Diyelim ki bu kirlilik 
ormanlık alanda gerçekleşmişse ayrıca bir de devreye orman giriyor orman kanununda Orman 
İşleri Müdürlüğüne de yetki verilmiş. Üç tane yetkili idare bu sefer karşımıza çıktı. Bu çevre kirliliği 
meselesi büyükşehir belediyesi bünyesindeyse eğer ilçe belediyesi kanununa göre ilçe belediyesi 
büyükşehir kanununa göre büyükşehir belediyesi yetkili. Bakın dörde çıktı. Şimdi hangisi yetkili. 
Diyelim buna benzer bir uyuşmazlık adalarda karşımıza çıkmış. Büyükada’da çevre kirliliğine sebep 
olan piknikçilere para cezasına çarptırılmasında hangi idari birim yetkilidir. Büyükada’nın genelde 
piknik yapılan bölgesi ormanlık alandır. Orman işleri dedi ki biz yetkiliyiz çevre kirliliğine neden 
olduğu için çevre bakanlığı dedi ki biz yetkiliyiz Adalar Belediyesi dedi ki biz yetkiliyiz büyükşehir 
belediyesi dedi ki biz yetkiliyiz.  Bu para cezası kesmede yetkiliyiz tahsilde, herkes kendisine gelir 
olarak sayacağından. Ama sorumluluk meselesi gelince bu ihlali önlemede kim görevli bu sefer. 
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Burada da hiçbirisi görevi üstüne almadı bu sefer. Mesela Adalar belediyesi bu ormanla ilgili 
problemdir biz görevli değiliz belediyenin alanına girmez özel yetki kuralı gereğince orman burada 
daha korunaklı bölgedir dolayısıyla özel idari kolluk kapsamında bu engel olma yetkisi ormandadır. 
Piknikçilerde set çekme, giriş çıkış, oradaki çöpü toplama ana yetki olarak ormana aittir. Orman 
dedi ki bu belediye sınırları içerisinde Adalar belediyesinin neredeyse tamamı ormanlık alan 
dolayısıyla bunu ayrıştırmak mümkün değil. Hepsi birbirine atıyor topu. Mesela böyle yetki 
problemleri karşımıza çıkıyor vesselam. O dönemde bu problemi kanun koyucu kanunla çözme 
yolunu tercih etti özel bir statüsü var zaten Adalar belediyesinin orda Adalar belediyesine hem 
para cezası kesme tahsil yetkisi verildi hem de sorunu çözme yetkisi. Şimdi şöyle bir problem var 
kıyı alanına diyelim ki kıyıda çevreye de zarar verebilecek şekilde bir yapı oluşturuldu, duvar çekildi 
mesela. Ama o duvar hem çevreye kirlilik saçıyor hem kıyı kanununa aykırılık var çevre kanununa 
aykırılık var ve bu kıyı da büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde aynı zamanda ilçe belediyesi 
sınırları içerisinde, diyelim ki Bakırköy mesela böyle bir duvar mesela. Bu duvarı yapan kişilere 
karşı para cezası kesilecek. Kim kesecek bu cezayı Bakırköy Belediyesi kesse Kabahatler Kanununa 
göre kesmesi gerekecek, Çevre İl Müdürlüğü kesse Çevre Kanununa göre kesecek atıyorum 2-5 
bin lira para cezası. Kabahatler kanunundakinden en az 100 katı 1000 katı falan çevre kanunundaki 
yaptırım miktarları çok yüksek. Kıyı kanununun uygulanması gündeme gelecek onunla ilgili 
müdürlük bu sefer devreye girecek, Büyükşehir Belediyesi de para cezası kesebilecek. Bakın 
uygulanacak kanunlar da değişiyor yetkili idareye göre. Yetki problemi dolayısıyla Kabahatler 
Kanunu kapsamında sadece şekli esasa tabiyetinden problem değil aynı zamanda esasa da etki 
edebilecek bir problem hukuki rejimi de kısmen değiştiriyor o yüzden yetki meselesi önemli. 
Uygulamada da yargı kararlarında da bu çok sık probleme yol açıyor arkadaşlar. Nasıl çözülüyor 
ben de bilmiyorum. Kategorik olarak söylemek budur demek mümkün değil. Ancak şunu 
söyleyelim burada tek eylemden dolayı 2 ceza kesilmesi kuralı geçerli. Disiplin cezalarına benzer 
şekilde. Suçsa aynı zamanda suça göre muamele yapılır, kabahatten dolayı işlem yapılmaz. Şimdi 
bu sebep unsuru yönünden isterseniz….. Sebep unsuru yönünden yargı nasıl denetim yapacak 
nasıl problemlerle karşılaşacak ondan bahsetmek gerekirse tabi sebep unsuru dediğinizde idareyi 
işlem yapmaya iten maddi veya hukuki sebepleri anlarız. Maddi sebep dediğimiz fiilen maddi 
olarak gerçekleştirilen bir ihlal kabahat eyleminin gerçekleştirilmesi maddi sebeptir. Hukuki sebep 
dediğimizde kanunlarda yer alan hukuki müesseselerin kanunda yer alan hukuki durumun 
gerçekleşmiş olmasıdır. Kendiliğinden oluşur, diyelim ki ehliyetine el koyulan sürücüye şu kadar 
para cezası kesilir. Yani sürücünün gerçekleştirdiği ihlalden bağımsız olarak kanun koyucu ehliyete 
el koymaya böyle bir para cezası bağlıyorsa bu hukuki sebep ama sürücünün trafik kuralının 
ihlalden dolayı para cezası öngörmüşse bu maddi sebeptir. Ama hukuki müessesenin doğmasına 
sebep veriyorsa bu hukuki sebep. Hukuki sebeple maddi sebep arasındaki hukuki sonuç farkı şu 
şekilde karşımıza çıkar. Hukuki sebep dolayısıyla uygulanacak olan idari yaptırımlarda zamanaşımı 
işlemez, çünkü sebep hukukidir. Bu idari yaptırımın uygulanması hukuki sebepten dolayı 
gecikiyorsa uygulanamıyorsa işte orda zamanaşımı süreleri işlemez. 657’deki disiplin cezaları 2 
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yıllık zamanaşımına eyleme bağlı olarak tabidir ve bunun uygulanamaması hukuki sebeplerden 
kaynaklansa bile bu zamanaşımı işler.  Ama kabahatler kanununda demin bahsettiğimiz gibi. Şimdi 
bir örnek vereyim sebep unsurunun içeriği belirlemedeki önemini gösterme açısından. Disiplin 
cezalarından bir örnek vereyim kabahatlerde de geçerli aynı şey. Bir kamu görevlisinin işe bir gün 
gitmemesine karşılık kanunda öngörülen yaptırım nedir? Problem bu. Şimdi 657 sayılı Devlet 
Memurlar Kanununa bakıyoruz grev yasağı var, toplu eylem yasağı var. Mazeretsiz işe bir gün 
gitmeme eylemine özgü cezalar var.  İzinsiz mazeretsiz işe gitmemeye kanunda öngörülen ceza 
kınama cezası. Bu işe gitmeme sendikal bir karara uymak şeklindeyse toplu eylem yapmadır, toplu 
eylem yapma kamuya karşı, idareye karşı memuriyetten çıkarma cezası öngörmüştür. Grev yasağı 
da memuriyetten çıkarma cezasıyla cezalandırılıyor. Şimdi memurun işe gitmemesi durumu uzun 
yıllar idari yargı tarafından kınama cezası sebebi olarak sayıldı sendikal haklar kullanma şeklinde 
gerçekleşse bile. Bu tabi sebep unsuru problemidir işe gitmiyor maddi sebep, buna bağlanan 
hukuki sonuç nedir ona ilişkin bu. AİHM sendikal hakların kullanımı bir mazerettir deyip 2007 
yılında Türkiye’den buna ilişkin açılan davada Türkiye’yi tazminata bağlıyor. Burada mazeret var 
sendikal kararına uyma mazereti. Danıştay da ondan sonra içtihadını değiştirdi, bunu geçerli bir 
mazeret olarak kabul edip kınama cezası gerektiren bir eylem olarak görmüyor. Bakın maddi 
sebebin nitelemesine ilişkin. Kanunda sebepler sıralanmış ama niteleme meselesi çok önemli 
sonuç açısından. İşte sebep unsuru dediğimizde bu problemlerle karşılaşabiliyoruz. Geçen hafta 
verdiğim bir şey vardı, köprü geçiş kuralının ihlali bu da sebep unsuruna ilişkin problem 
nihayetinde konu unsurunu da ilgilendiriyor ama. Benzer yorumları bunun için de yapabiliriz. Tabi 
bu sebebe ilişkin RTÜK kararları bakımından da benzer örnekleri vermemiz mümkün. Mesela bir 
kanala para cezası kesiliyor sebebi nedir kanalda yapılan yayının içeriği, içeriğinde ne var mesela. 
Diyelim bu yayın yerel bir TV programında yapılıyor olsun, bu yerel TV kanalındaki bu programda 
bir vanga(?) olsun mesela. Diyelim ki PKK terör örgütünün faaliyetlerini destekleme anlamına 
gelecek yayın içeriği var ya da Türkiye-Ermenistan meselesinde Ermenistan’ın desteklenmesi 
anlamına gelebilecek yayın içeriği var. Türkiye’nin ulusal bütünlüğüne millî güvenliğine tehdit 
dolayısıyla RTÜK para cezası kesmiş olsun. Birinci bu olsun ikinci olarak tam tersinden 
düşünüyoruz. Toplu gösteri yürüyüşü yapma bakımından gösteri yürüyüşünde ilgili kişiler diyelim 
ki şeriat istesinler. Bu da hukuk düzeninin sistematiğine bir ihlal olup Türkiye’nin milli bütünlüğüne 
saldırı şeklinde okunabilir. Şimdi Bu iki eylem bakımından olaya yaklaştığımızda sebep unsuru 
yönünden değerlendirecek olursak tartışılması gereken husus ifade hürriyetinin bunun içerisinde 
ne kadar yer alıp ne kadar yer almadığı meselesidir. Bu söylemler ifade hürriyeti kapsamında 
değerlendirilebilir mi, ne kadar değerlendirilebilir meselesidir. İşte ifade hürriyeti kapsamında 
görürsek idarenin uygulayacağı para cezası sebep unsuru bakımından hukuka aykırı olacak. Ama 
ifade hürriyeti kapsamında görmezsek sebep unsuru yönünden hukuka uygun olacak. Sebep 
unsurunun bir de bu boyutu var değerlendirme kıstası. Toparlayacak olursak sebep unsuruna 
yönelik en problemli kısımlar uygulamada temel hak ve hürriyetlerin alanına giren kısımlardır. O 
yüzden kabahatler kanununun idari yaptırımlara ilişkin kısımda temel hak ve hürriyetlerin esasa 
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ilişkin denetimde çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu temel hak ve hürriyetlerin kullanımında da 
esas olan şey kamu düzeninin bozulup bozulmama potansiyelidir. Danıştay’ın şimdiye kadar 
yaptığı yorumlardan bu sonucu çıkarmamız mümkün. Yapılan gösteri yürüyüşü sonuç itibariyle 
kamu düzenini bozacak bir potansiyele sahip midir değil midir? Beyan edilen ifade toplumda kamu 
düzenini sarsıcı bozucu bir etkiye sahip mi değil mi? Maddi sonuç nedir? Maddi sonucu varsa, 
toplumda birilerini hukuka aykırı eyleme sevk ediyorsa, toplumda düzeni bozacak sonuca sebep 
oluyorsa bu artık ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmez.  Çok gri alan arkadaşlar net 
çizgilerle çok ayırmamız mümkün değil vesselam. Esasa ilişkin denetimde bir diğer unsurumuz 
konu unsurudur. İdari yaptırım kararlarında esas unsur dediğimizde konu ve sebebi anlamanız 
lazım diğerleri şekle ilişkin unsurlardır esasa dair değil. Konu unsurunda da sonuçtur esas olan 
bizim için yani yaptırımdır. Problemli kısım konu unsuru yönünden karşımıza çıkan uygulamadaki 
temel kıstas konuda ölçülülük ilkesidir. Sebeple ilgili olsa da ölçülülük temelde konuya ilişkin 
problemlerdir. Yani kabahat eylemiyle idari yaptırım arasında bir dengenin ölçünün olması 
zorunluluğunu ifade eder. Ölçülülük altında 3 unsuru barındırır: gereklilik, elverişlilik, orantılılık. 
Bu üçü bize ölçülülük ilkesinin içeriğini verir. İdare bakacak bu eyleme bu yaptırım uygulaması 
orantılı mı, gerekli mi yani kamu düzenini korumak için bu yaptırımı uygulama zorunluluğu var mı, 
elverişli mi yani bu yaptırım kamu düzenini ihlal eden durumu ortadan kaldırma bakımından 
makul müdür. Eğer bunlardan birine olumsuz yanıt veriyorsak idari yaptırım hukuka aykırıdır 
diyeceğiz. Olayın verilerine göre bunu tespit edeceğiz. Buradaki esas problem bazen bu ölçülülük 
ihlali kanundan kaynaklanır. İşte yargı burada nasıl hareket edecek? Yani kanundaki hükmü 
uygulayınca somut olaya tatbik edince tatbik etme yükümlülüğü var idarenin kanun o sonucu 
doğuruyor bunun harfiyen tatbik edilmesi ölçülü olmayan bir sonuca sebep olabilir. İşte yargıya 
burada büyük bir iş yükü düşüyor, yorumda cesaret düşüyor zor dava dediğimiz şey bu tip davalar. 
Bu konuda idari yargının benimsediği yöntem kanundaki hükmün somut olaya her zaman harfiyen 
uygulanması söz konusu olamaz, kanundaki hüküm ancak idare tarafından ölçülü şekilde 
uygulanabilir. Eğer ölçülü uygulanmamışsa idari yargının benim bu konuda söz söyleme yetkim 
yok demesi söz konusu değil. Örneğin bir reklam yasağının ihlali anlamına gelebilecek bir konuda 
bir TV kanalı yüzlerce reklam yapıyor Kabahatler Kanununun uygulanmasına baktığımızda usulen 
her reklamdan ayrı ayrı ceza vermesi gerekir, toplandığında ilgili kanalın iflası neticesini 
verebilecek bir ceza oluşur. Bu da ölçülü olmuyor. Danıştay bunu iptal etti. Kanunu uyguladığı için, 
harfiyen uyguladığı için. Hiçbir yaptırım muhatap adına katlanamaz sonuç doğurmamalıdır. Aksi 
amaçsal yoruma aykırıdır. Maddeyi lafız ve amacı birlikte dikkate alarak yorumlamalıyız. Kanun 
koyucunun korumak istediği şey nedir ona bakacağız. Bu tabi büyük bir takdir marjını beraberinde 
getiriyor, bir sürü problemler doğabilir bundan dolayı çok tartışma yapılabilir ama benim 
gördüğüm kadarıyla yargının bu yönde karar vermesi ağırlıklı.  

Bir diğer unsur amaç unsurudur. Amaç unsurunda da karşımıza çıkan durum mutlaka kamu 
yararına uygunluk şartıdır. İdare uyguladığı idari yaptırımları mutlaka kamu yararı amacıyla 
yapmalıdır. Diyelim ki bir güzergahta her kilometre başına kamera konulmuş, araç sahibi acelesi 
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var hızla gidiyor her kameranın bulunduğu alandan geçişi ayrı ihlal sayıp diyelim 15-20 tane ihlal 
yazıyor. Şimdi bu yaptırım baktığımızda kanuna uygun bir problem yok amaç unsuru bakımından 
peki bir problem var mı diye baktığımızda idarenin kilometre başına kamera koymasında hangi 
amacı güttüğü varsayılıyor? Kamu yararı amacı varsayılabilir mi? Araç sürücüsü zaten aynı yolu 
kullanıyor. Kilometre başına limiti ölçen kamera koymanın kamu yararına yapıldığını söylemek 
mümkün değildir.  İdarenin gerekçelendirmesi lazım. Niçin kilometre başına kamera koymuş? 
Burada kamu yararından bahsetmek mümkün değil. Burada idarenin amacı başka türlü olabilir. 
Para kazanma amacı olabilir. Devletin hazinesine gelir sağlama amacı her ne kadar dolaylı yönden 
kamu yararına gözükse de bizim idari yaptırımlarda aradığımız kamu yararında doğrudanlık şartı 
var arkadaşlar. Doğrudan doğruya kamu yararını hedef alması lazım. Dolayısıyla bu tip cezalar 
iptalle sonuçlanır. Mesela idare bunu olayın gerçekleşme durumuna göre de belirleyemez. Diyelim 
ki bir yol var dümdüz yapmış idare yolu, şehir içi asfalt. Adeta idare bu yolu yaparken araç 
sürücülerinin hızlı gitmesi için yapmış. Şimdi burada 50’nin üzerinde giden herkesi 
cezalandırmasında kamu yararından bahsetmek mümkün değil. Mesela oraya kasis koyarak da 
kamu düzenini sağlayabilir, bir trafik lambası koyarak da sürücülerin hızını kesebilir, ufak viraj 
koyarak da yapabilir. Bu tip imkanların olduğu durumlarda para cezasıyla cezalandırma yolunun 
tercih edilmesi hukuka aykırıdır, kamu yararına aykırı olması dolayısıyla. Bu verdiğimiz örneklerin 
hepsi aynı zamanda sebep unsuruyla ilgili. Takdir yetkisi var bu bağlamda idarenin.  Biz derste 
baştan beri hep tek yanlı monoton şekilde konuştuk. Sorusu olan var mı arkadaşlar? 

Bir husus daha var ona değineyim. Bir olay verip buna ilişkin itiraz dilekçesi yazmanızı isteyebiliriz 
sınavda. Test de olabilir ama klasik olursa ben dilekçe sorusunda ısrar edeceğim. Burada derste 
anlattığım her şey dilekçede yer alması gereken şeyler. Olaya göre bakacaksınız. Ölçülülük ilkesiyle 
ilgili bir şey varsa dilekçenin içeriğini ona göre kurgulayacaksınız.  Klasik olursa mevzuatı açık 
bırakabiliriz.  

Öğrenci: Test mi klasik mi kesinleşince bildirebilir misiniz? 

Aksisten duyurma imkanı var bizim için külfet olmaz. Finalde Kabahatler Kanunu’nun tüm 
maddelerinden ve benim daha çok idare kısmını anlattığım kısımdan sorumlusunuz.  

 


