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8.101943 tarihinde Burdur'da doğmuş, 1963'de Burdur
Lisesi'ni, 1968'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bi-
tirmiştir. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
yüksek lisans yapmış tır.

Askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlad ıktan
sonra, 1970 y ıl ında askeri lükim nasbedilerek te ğmen rütbesi
ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kat ılmış tır.

Hakimlik staj ım müteakip A.dapazan 2. Piyade Tümen
Komutanl ığı Askeri Savc ı lığı 'nda Askeri Savc ı Yard ı mc ıs ı
olarak göreve ba şlamış, değ işik birliklerde Yard ımc ı Askeri
Savc ı ve Askeri Savcı olarak görev yapmıştır. 1988 yı lında yar-
baylığa yükselen Demirağ, aynı yıl Askeri Yargıtay Üyeliği'ne
seçilmi ş tir. 8.12.1988 tarihinde 4. Daire'de ba şladığı üyelik
görevini, 1993 y ı l ından itibaren, tu ğgeneralliğe terfi edip baş-
savc ı l ık görevine getirildiği 30,8.1999 tarihine kadar, 3. Daire'de
sürdürmü ştür. 30.8.1999 - 30.8.2000 tarihleri aras ında Askeri
Yargıtay Başsavc ısı olarak görev yapm ış, 31.8.2000 tarihinde
Askeri Yarg ıtay Başkanlığı'na atanmıştır. Üç y ıl süreyle As-
keri Yargıtay Başkanı olarak görev yapan Demira ğ, 1.9.2003
tarihinde emekli olmuş tur.

Fahrettin Demirağ ' ı n, "Askeri Ceza Kanunundaki Tüm
Değiş iklik! er ve Gerekçeleri", "Askeri Ceza ve Askeri Ceza Mevzuat ı "
adl ı kitapları yanında "Aç ı klamalı Ceza Muhakeinesi Kanunu"
adl ı kitab ı da kı sa bir süre önce Barolar Birliği tarafından
yayı mlanmışt ı r. Demira ğ ' ın Ceza Yargı lamas ı nda tebligat
sorunlar ı n ı, adil yarg ı lanma hakk ın ı ve bu hakk ı n askeri
yarg ı da gerçekle ş tirilmesi bak ı m ından yap ı lmas ı gereken
düzenlemeleri esas alan yay ımlanmış makaleleri vard ı r.

Evli ve iki çocukludur.
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Türkiye Barolar Birliği Yöııetiııı Kurulu'nca benimsenen
ve Trabzon'da yap ılan 27. TBB Olağan Genel Kurulu'na su-
nulan yaym programma göre, hukukçular ile ilgilenenlerin
yararlanabilecekleri nitelikte hukuk el kitaplar ı yay ımlanma-
sı planlanm ış tı .

Pek çok alanda, özellikle yaym yapmak istedi ğimiz Türk
Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu gibi temel kanun-
larda smama-yanıhna yöntemi ile hareket edilmesi sonucun-
da, yasalarda k ısa aralarla değ işiklikler yap ılmas ı, yapılacak
değişikliklerin gündeme gelmesi karşısmda bu istek ve karar,
düşündüğümüz çabukluk ve yoğunlukta uygulamaya konu-
lamarnışbr. Kitaphklarımızm çok kısa zamanda, değişiklikler
dolayısıyla, önemi kalmamış kitaplarla dolmasmdan müm-
kün olduğunca kaç ınılmıştır.

Ancak meslektaşlarımızdan gelen istekler kar şısmda te-
mel yasalarla ilgili çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Bü-
yük ilgi gören Avukatlık Kanunu 6' ilgili Kanun ve Yönet ınelikler
ile Belgeler adli kitaptan sonra değerli hukukçu, Askeri Yar-
gıtay önceki başkanı saym Fahrettin Demirağ'm haznlamış
bulunduğu Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu Yürürlük
Kanunu adli kitabı yayımlamaktay ız. Kendisine teşekkür edi-
yor, çahşmalarmda başarılar diliyorum.
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Kitapta en son değ i ş iklikler, Anayasa Mahkemesi'nce
iptaline karar verilen, ancak karar yay ımlanmadığı için yü-
rürlükte bulunan ve iptal davas ı aç ılan maddeler işaret edil-
mek suretiyle uygulay ıc ın ı n en az ından dikkati çekilmek
istenmiştir. Bu davalar ın ve Adalet Bakanl ığı 'nda yürütülen
değ işiklik çal ışmaların ın sonucunun beklenmesi yaym konu-
sunda süitkli bir erteleme sonucu vermektedir.

Temel yasalar dizisi meslekta ş larım ızın gösterecekleri
ilgi ile orantı l ı olarak devam ettirilecektir. Yararl ı olmas ı dile-
ğiyle takdirlerinize sunarı m.

Av. Özdemir ÖZOK
Türkiye Barolar Birliği Baş kan ı



İKİNCİ BASKI İÇ İ N ÖNSÖZ

- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nca benimsenen
ve Trabzon'da yap ılan 27. TBB Olağan Genel Kurulu'na su-

nulan yayın programına göre, hukukçular ile ilgilenenlerin
yararlanabilecekleri nitelikte hukuk el kitapları yayı nlanma-

sı planlanmış tı .

"Pek çok alanda, özellikle yay ın yapmak istediğimiz Türk Ceza
Kanunu, Ceza Mubakeniesi Kanunu gibi temel kanunlarda sina-
nıa-yan ı lma yön tenı i ile hareket edilmesi sonucunda, yasalarda kısa

aralarla değişiklikler yapı lmas ı, yap ı lacak değ işikliklerin gündeme
gelmesi karşı s ı nda bu istek ve karar, dü ş ündüğümüz çabukluk ve
yoğunlukta uygulamaya konulan ıa ıııış t ı r. Kitapl ıklarııııı z ııı çok

kı sa zamanda, değişiklikler dolayı s ıyla, önemi kaln ı a ı nış kUşlarla

dol ınas ııı dan mümkün olduğunca kaçmn ı l ı n ış tır."

Birinci bask ı için yazdığım sunuş taki bu cümleler eliniz-
deki kitapla kan ıtlanmış olmaktad ır. Çok k ıü zamanda ikinci
bask ıs ını yapmış bulundu ğumuz bu kitap büyük değ işiklik-
leri içermektedir.

Türk Ceza Kanunu'nun yasama sürecinde yaşananlar

daha pek çok değ işiklikler yap ılmas ın ı gerektirmektedir. Bu
kadar k ısa sürede bir temel yasanın eskimiş olmas ı, bu kadar
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çok say ıda değişikliğe ihtiyaç göstermesi yasa hazırlama ve
yasama aç ısmdan olumsuz güzel bir örnektir.

Kitapta en son değişiklikler, Anayasa Mahkemesi'nce ip-
taline karar verilen, ancak karar yayınılanmad ığı için yürür-
lükte bulunan ve iptal davas ı açılan maddeler işaret edilmek
suretiyle uygulay ıcınm en az ından dikkati çekilmek isten-
miş tir.

Temel yasalar dizisine katk ılar ından dolay ı değerli hu-
kukçu Fahrettin Demirağ'a ve kitabın bas ım ve yay ım ında
katk ıları bulunaıılara teşekkürlerimi sunuyorum

Avukat Özdemir ÖZOK
Türkiye Barolar Birliği Başkan ı
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5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN
YASALAŞMA SÜREC İ

VE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA ÖZET B İLG İ

Türkiye Cuthhuriyeti'nin kurulu şundan kısa bir süre
sonra 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunu'ndan iktibas edilmek
suretiyle haz ırlanan Türk Ceza Kanunu Tasar ısı, Türkiye Bi!-
yük Millet Meclisi tarafmdan 1 Mart 1926 tarihinde 765 say ı
ile kabul edilmiş tir. 13 Mart 1926 tarihinde yürürlü ğe giren
765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 80 y ıla yakm bir süre uygu-
land ıktan sonra, 26.9.2004 tarihli ve 5237 say ılı Türk Ceza
Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihinde yü-
rürlükten kaldırılmıştır: Kanun, yürürlükte kald ığı süre içe-
risinde cezalar yönünden eskim42 ihtiyaca cevap veremez
hale gelmiştir. Bu durum, uygulamac ıları, yeni düzenlemele-
ri gerektiren sorunlarla kar şı karşıya getirmiştir. Bu nedenle
765 sayılı Kanun, uygulama s ırasında odaya ç ıkan eksiklik-
leri ve karşılaşılan sorunlar ı gidermek amac ıyla altmış altı
kez değ işikliğe uğramış , ç ıkarılan yasalarla beşyüzden fazla
maddesi değ iştirilmiş tir. Ayrıca kanunun on civar ında mad-
desi,.Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiş tir.

Diğer taraftan Avrupa ülkelerinde XX. Yüzy ılda İkinci
Dünya Savaşı'ndan sonra ve özellikle 1960'lardan itibaren
çok sayıda ceza kanununun geni ş ölçüde değiş tirildiği veya
yerlerine yenilerinin yap ıldığı görülmektedir. Bu dönemde
ceza kanunlarm ı meydana getirnıe hareketleri özellikle, kri-

ı Dönmezer, Sulhi, Genel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 2003, S.

34.
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minolojik araş t ırnialar ı n sonuçlar ın ı göz önüne alan belirli bir
suç ve ceza siyasehnin esaslar ına dayand ır ılm ış tı r. Ülkemiz-
de de ceza mevzuahnm, blirlenmi ş, k ıs ı mlar ı ve unsurlar ı
itibar ıyla ahenkli bir yap ıya sahip yeni bir sistem olu ş turan
ve fakat ayn ı zamanda değ işen sosyal koşullara uydurula-
bilecek nitelikte esnek bir suç ve ceza siyasetine dayanmas ı
gereği ortaya ç ıkmış tır. Bir baş ka ifadeyle ceza nıevzuatınm,
çağın gereklerini ve yeniden olu şan milli ve insanlığm ortak
değerlerini vurgulayan, insan haklarmı ve toplumsal güven-
liği korumay ı hedefleyen bir "suç ve ceza siyaseti ııe" dayand ı-
rılmas ı zorunlu hale gelmiş tir.2

Bu nedenle 765 say ı l ı Kanun'un yerine yenisi ııin yap ıl-
mas ı, değişik tarihlerde gündeme gelmiş, 1942 ve 1951 y ılla-
rında yap ılan komisyon çal ış malarma ödenek yoklu ğu nede-
niyle son verilmiş tir.

1985'lerden itibaren Türk Ceza Kanunu tasar ılarının ha-
zırlaıımasma yeniden ba şlan ılmış tır. 1997 Öntasar ısı , 1998
yılında TBMM Ba şkanlığı'na sunulmu ş, fakat yasala şmas ı
mümkün olmam ıştır. Öntasar ı çalış maları Adalet Bakanl ığı
bünyesinde sürdürülmü ş ve 2000 y ıl ında yeni bir metin ha-
z ırlanmiş tır. Bu Öntasarı, Bakanlar Kurulu'nca kabul edilmiş
ve HükümetTasar ısı olarak 12.5.2003 tarihinde TBMM'ne su-
nulmuş tur. Tasar ı da, Adalet Komisyonu tarafından önemli
değişiklikler yap ılmıştır.

Adalet Komisyonu Başkanlığı'nm 3 Ağustos 2004 tarih
ve E. 1/593, K. 60 say ılı Raporu ile Baş kanlığa sunulan Tasar ı ,

2 Bu konuda ve 765 say ı l ı Kanunla ilgili irdeleme ve de ğerlendir-
me için 12.5.2003 tarihinde TBMM'ne sunulan Türk Ceza Kanunu
Tasarıs ınm genel gerekçesine bak ımz (TBMM Dönem: 22, Yasa-
ma Yıl ı: 2,5. Say ı s ı : 664; Adalet Komisyonu Raporu: 8.3.2004 tarih
ve Esas No.: 1/593, Karar No. :60).
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca 26 Eylül 2004
tarihinde 5237 say ı ile kabul edilmiş tir.

Yeni Türk Ceza Kanunu, Cumhurba şkan ı tarafından 11
Ekim 2004 tarihinde onaylanm ış ve 12 Ekim 2004 tarihli Res-
mi Gazete'de yay ımlanmıştır. Kanun, yürürlük maddesi hük-
mü gereğince 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü ğe girmiştir.

Ancak Kanun'un on maddesi, yasa daha yürürlü ğe gir-
meden 31.3.2005 tarihli ve 5328 say ılı Kanu ıı 'la değiştirilmiş-
tir. Türk Ceza Kanunu, daha sonra 29.6.2005 tarihli ve 5377 sa-
y ılı ve 1.7.2005 tarihli ve 5378 say ı l ı Kanunlarla da değ iş ikliğe
uğramışlir. Kanunda son de ğişiklik, 6.12.2006 tarihli ve 5560
say ılı Kanunla yap ılmıştır. Bununla, Kanun'un 11 maddesi
değ iştirilmiş tir. Değ iş iklik Teklifinin Genel Gerekçesi'nde3
de açıklandığı üzere, ceza adalet sistemimizi oluş turan temel
ceza kanunlarmdan Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu,
Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkmda Kanun 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle yürür-
lüğe girmiş tir. Geçen zaman içerisinde yukarıda bahsedilen
kanunlar ın uygulanınas ında bazı maddeler yönünden tered-
dütler oluş muş, farkl ı uygulamalar yap ılmış, uygulama birli-
ğini sağlayacak Yarg ıtay içtihatlar ı ise henüz oluşmam ış tır.

Öte yandan. 5326 say ılı Kabahatler Kanunu'nun 3. mad-
desi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmi ş ve kanun koyucu-
ya yeni düzenleme yap ılmas ı konusunda zaman tan ınmış tır.
Bu karar nedeniyle, kanunun uygula ınasmda oluşacak boş-
luğu gidermek amac ıyla, söz konusu maddenin yeniden dü-

6.12.2006 tarihli ve 5560 say ı lı Kanun'un Genel Gerekçesi için, ba-
k ıruz (TBMM Dönem: 22, Yasama Y ı l ı : 5, S. Say ıs ı: 1255; Adalet
Komisyonu Raporu: 6.11.2006 tarih ve Esas No. : 2/870, Karar
No.: 111)



zenlenmesi zorunlu hale gelmiş tir.

5237 say ı l ı Türk Ceza Kanunu ile 5326 say ılı Kabahatler
Kanunu'nun yürürlü ğe girmesinden sonra, idari yaptırım
kararı gerektiren fiiller ve suç aç ıs ından uygulama birliği sağ-
lanmas ı, uygulamada ortaya ç ıkan tereddütlerin giderilme-
si, mevzuatunıza yeni giren uzlaşma gibi baz ı müesseselere
işlerlik kazand ır ılmas ı amacma yönelik değ işiklikler yapma
gereği duyulmuştur. İşte 5560 Değ işikliği ile, yukarıda bah-
sedilen hususlarda ortaya ç ıkan tereddütlerin giderilmesi ve
ihtiyaçlarm karşılanmas ı amaçlanm ıştır.

Fahrettin Demirağ



İKINCI BASKININ ÖNSÖZÜ

5237 sayı l ı Türk Ceza Kanunu adlı kitabım ızm ilk bask ıs ı
2006 yılı başlarında Türkiye Barolar Birli ği tarafından yayım-
lanmıştı. Kitabm ilk bas ıs ında, meslektaşlarımıza yanl ışsız
bir metin sunmak ve kaynaklara ula şmada kolaylık sağlamak.
hedef seçildiğinden, maddelerle ilgili aç ıklamalar, değişiklik
gerekçeleriyle sinirli tutulmu ştu. Ayrıca uygulama netle şme-
miş olduğundan yeni düzenlemelerle ilgili Yarg ıtay kararla-
r ına da yer verilmemişti.

Kanunun yürürlü ğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihinden bu
yana uygulamada ortaya ç ıkan tereddütlere, yasa de ğiş iklik-
leriyle çözüm aran ırken, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve
uygulama farklılıkları da Yargıtay kararlar ı ile giderilmeye
çalışılmıştır. Dolay ısıyla ikinci basıda, yasa değişikliklerinin
yan ı s ıra, 765 sayılı Yasa'da yer almay ıp da ilk kez 5237 sa-
yılı Kanun'da düzenlenen genel hükümlere ve unsurlar ırıda
önemli değişiklikler yap ılan suç tiplerine ilişkin aç ıklamalara,
yakın dostlar ım ızm eleştiri ve tavsiyeleri doğrultusunda k ısa
eklemeler yap ılmış tır. Ayrıca güncel Yargıtay kararlanna da
yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu'nda yap ılan tüm değişiklikler madde
metinlerine işlenmiştir.

Öte yandan yürürlük tarihinden bugüne kadar 5237 sa-
yılı Kanun hükümleriyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne,
sayıs ı kırk ı bulan itiraz yoluyla iptal ba şvurusunda bulunul-



muştur. Kitapta, iptal ba şvuruları ve Anayasa Mahkemesi'nce
bu konuda verilen kararlar dipnotlarda gösterilmi ştir. Bu
bağlamda, Kitabın ilk baskıs ında sonradan görülen baz ı ufak
dizgi hatalar ı da düzeltilmiştir.

Kitabm tüm meslektaşlarımıza yararli olmasın ı dilerken,
birinci bask ıda olduğu gibi bu baskının da yay ımmı üstlenen
Türkiye Barolar Birliğine, Birliğin değerli Başkanı Saym Öz-
demir ÖZOK'a, Yönetim Kumlu Üyelerine ve kitab ın yayı-
ma hazırlanmasmda her zaman büyük deste ğini gördüğüm
Türkiye Barolar Birliği Genel Yayın Yönetmeni Saym Teoman
ERGÜL'e, güncel ve yay ınlanmanıış Yargıtay kararlarının
sağlanmas ında yard ımc ı olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu
Tetkik Hakimi Sayın Özcan GÜVEN ile 2. Ceza Dairesi Tetkik
Hakimi iken k ısa bir süre önce Yargıtay Üyesi seçilen Sayın
Ahmet DURU'ya; Düş Atelyesi ve Şen Matbaa çalışanlarına
gönülden te şekkürlerimi sunuyorum.

Ankara, 7 Mayıs 2007
Fahrettin Demirağ



TÜRK.CEZA KANUNU

5237
26.09.2004
12.10.2004

Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Sayısı 25611
1 Haziran 2005Yürürlüğe Girdiği Tarih



TÜRK CEZA KANUNUNU DE ĞİŞT İ REN KANUNLAR

S ı ra No: De ğ iştiren Kanunun	 Değ iştiren	 Kanunun
Tarih ve Say ı s ı	 Kanunun Ad ı	 Yay ı mlandığı

Resmi Gazete

1. 31.3.2005 - 5328	 Çeş itli Kanunlarda	 31.3.2005-
Değ i ş iklik Yap ı lmas ı	 25772
Hakk ında Kanun	 Mükerrer

2. 29.6.2005 - 5377 	 Tütk Ceza Kanununda
Değ i ş iklik	 08.07.2005-
Yap ı lmas ı na	 25869
Dair Kanun'

3. 1.7. 2005-5378	 Özürlüler ve Baz ı
Kanun ve Kanun
Hükmürı de	 07.07.2005-
Kararnamelerde	 25868
Değ iş iklik Yap ı lmas ı
Hakk ı nda Kanun

El
	

6.12.2006 - 5560	 Çeş itli	 19.12.2006-
•	 Kanunlarda	 26381

•	 Değ işiklik yap ı lmas ı na
•	 ilişkin Kanun

Türk Ceza Kanunu'nun baz ı maddelerinde değişiklik yapan
5357 say ıl ı Kanun, TBMM Genel Kurulu'nun 27.5.2005 tarih-
li birteşiminde kabul edilmiş ti. Bu Kanunun Cumhurbaşkanı
tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak veto edilmesi üzerine,
ayn ı Kanun, MeclisGenel Kurulu'nun29.6.2005tarihli birleşiminde
5377 say ı ile kabul edilmiştir.

2



1. TÜRK CEZA KANUNU'NUN 31.3.2005 TARIHLI VE
5328 SAYILI KANUNLA DE ĞİŞEN MADDELERI

Değ i ştirilen	 Değ iş ikli ğ in Değ iştiren Kanun	 Değ iş ikli ğ in
Maddeler	 Özü	 Maddesi	 Yürürlüğ e

Girdi ğ i Tarih

59

62/1

85

86

87

88

90

Cezas ı n ı n infaz ı
tamamlanan yabanc ı n ı n
s ı n ırd ışı edilmesine	 1
hükmolunaca ğı na ilişkin
hüküm değ iştirilmi ştir

Takdiri indirim oran ı	 2
değ iştirilmi ş flr

Cezan ı n alt s ı n ı rı 3 y ı ldan	 3
2 y ı la indirilmi şUr

Maddeye ikinci f ı kra
eklenmiş , mevcut ikinci
f ı krada değ i ş iklik yap ı lm ış 	 4
ve bu f ı kra üçüncü f ı kra
olarak teselsül ettirilrni şUr.

86. maddeye eklenen f ı kra
nedeniyle bu maddeye
at ı f yapan f ı kra	 5
numaras ı nda değ iş iklik
yap ı lm ış t ı r

Madde baş l ığı değ iştirilmi ş
ve birinci f ı kra metinden	 6
ç ı kar ı lm ışt ı r

Çocuklar üzerinde-bilimsel
deney yap ı lmas ı na, baz ı	 7
koşullarla imkan sa ğ lanm ışt ı r

1.6.2005

1.6.2005

1.6.2005

1.6.2005

1.6.2005

1.6.2005

1.6.2005

3



Değ iştirilen	 Değ iş ikliğ in	 Değ iştiren Kanun	 Değ iş ikli ğ in
Maddeler	 Ozü	 Maddesi	 Yürürlüğe

Girdi ğ i Tarih

Konut dokunulmazlığı
116	 suçunun unsu ılar ı nda

değ i ş iklik yap ı lm ış t ı r

Madde metninde önceden
235	 yer almayan yap ı m

ihaleleri metne eklenmi ştir

344	 Kanunun yürürlük tarihi
1 Nisan 2005 iken
1 Haziran 2005 olarak
değ i ştirilmiş lir

8	 1.6.2005

9	 1.6.2005

Geçici Md. hc 1.6.2005

2. TÜRK CEZA KANUNU'NUN 29.6.2005 TARIHLI VE
5377 SAYILI KANUN'LA DE Ğ IŞEN MADDELERI

Değ i ştirilen	 Değ iş ikliğ in	 Değ iştiren	 Değ iş ikliğ in
Maddeler	 Özü	 Kanun	 Yürürlüğe

Maddesi	 Girdiğ i
Tarih

4	 İ kinci f ı kra madde metninden
c ı kart ı lm ı st ı r.	 1	 8.7.2005

Maddenin üçüncü f ı kras ı
değ i ş lirilmiştir

Maddeye bir fıkra eklenmi ş tir

Maddeye bir f ı kra eklenmi ştir

Maddenin 2 ve 3. f ı kralar ı
değ iştirilmiş tir

2	 8.7.2005

3	 8.7.2005

4	 8.7.2005

5	 8.7.2005

ri

13

30

31

4



Değ iştirilen
Maddeler

Değ işikliğ in
özü

Değ iştiren	 Değ iş ikliğ in
Kanun	 Yürürlüğe

Maddesi	 Girdiğ i
Tarih

43

61

66

82

84

87

103

105

107

125

145

Maddenin birinci f ı kras ı na bir
cümle eklenmi ş , 3 üncü f ı krada
geçen 'cinsel sald ı r ı ' ve	 6
'çocuklar ı n cinsel istisniar ı ibareleri
madde metninden ç ı kar ı lm ış t ı r

Maddeye 7 ve 8. f ı kralar eklenmiştir 7

Maddenin 5. f ı kras ı değ iştirilmiş tir	 8

Maddenin 1. f ı kras ı na i bendi ile
ayn ı f ı kran ı n h bendine ya da	 9
yakalanmamak' ibaresi eklenmi ş tir

Madde baş l ığı "intihara yönlendirnıe'
şeklinde değ i ş tirilmiş ve maddenin	 10
üçüncü f ı kras ı n ı n ikinci cümlesi
madde metninden ç ı kart ı lm ışt ı r.

Birinci ve ikinci f ı kralarda geçen
'ikinci' ibareleri "üçüncü' olarak	 11
değ iştirilmi ştir.

Maddenin 3. f ı kras ı değ i ş ftrilmiş tir	 12

Maddenin 2. f ı kras ı değ iştirilmi ştir	 13

Maddeye 2, f ı kra eklenmiş tir	 14

Birinci f ı krada geçen 'ya da
yakışt ı rmalarda bulunmak" ibaresi 	 15
metinden ç ı kart ı lm ış , dördüncü ve
beş inci f ı kralar ı değ i ştirilmi ştir.

Birinci t ı kra değ iş tirilmiş tir	 16

8.7.2005

8.7.2005

6.7.2005

8.7.2005

8.7.2005

8.7.2005

8.7.2005

8.7.2005

8.7.2005

8.7.2005

8.7.2305

5



Değ iştirilen
Maddeler

150

155

158

168

184

188

190

191

218

221

245

252

263

268

6

Değ i ş ikliğ in	 Değ iştiren	 Değ i ş ikliğ in
Ozü	 Kanun	 Yürürlüğ e

Maddesi	 Girdiğ i
Tarih

Ikinci f ı krada yer alan "indirilir"
ibaresi, "indirilebilir" olarak	 17	 8.7.2005
değ i ş tirilmiş tir.

Birinci f ı kraya *muhafaza etmek	 18
	

8.7.2005
veya" ibaresi eklenmi ş tir

Birinci f ı kraya bir cümle eklenmi ş tir	 19
	

8.7.2005
Madde değ i ş tirilerek yeniden	 20

	
8.7.2005

düzenlenmi ş tir

Maddeye 6. f ı kra eklenmi ş tir	 21
	

8.72005
Maddenin 3, 4 ve 7. f ı kralar ı na baz ı
ibareler ve 6. f ı kraya bir cümle	 22

	
8.7.2005

eklenmiştir

kinci ve üçüncü f ı kralar ı n yerleri	 23
	

8. 7.2005
değ i şürilmiş tir

Birinci fı kran ı n ikinci cümlesi madde
metninden ç ı kart ı lm ış ve	 24

	
8.7.2005

ikinci f ı kra değ i ştirilmiş tir

Birinci fı kra değ i şti ıilmiş tir	 25
	

8.7.2005

Dördüncü f ı kraya ibare eklenmi ş tir	 26
	

8.72005
Madde değ i ş tirilerek yeniden 	 27

	
8.7.2005

düzenlenmiş tir

Beş inci f ı kra değ i ştirilmi ştir	 28
	

8.7.2005

Madde değ iş tirilerek yeniden 	 29
	

8.7.2005
düzenlenmiş tir

Birinci f ı krada ibare değ iş ikliğ i	 30
	

8.7.2605
ya ı lm i ş tir



Değ iştirilen
Maddeler

269

288

292

293

299

302

304

305

Değ iş ikliğ in	 Değ i ştiren	 Değ i ş ikliğ in
Özü	 Kanun	 Yürürlüğe

Maddesi	 Girdiğ i
Tarih

Beş inci f ı kra değ i ştirilmişUr	 31	 8.7.2005

İ kinci fı kra madde	 32	 8.7.2005
metninden ç ı kart ı lm ışt ı r

Alt ı nc ı f ı kra madde metninden 	 33
	

8.7.2005
ç ı kart ı lm iş tir

Birinci f ı krada geçen "Gözalt ı na
al ı nan" ibaresi madde metninden	 34

	
8.7.2005

ç ı kart ı lm i ş tir

Ikinci fı kra değ i ş tirilmi ştir	 35
	

8.7.2005

Birinci f ı kra değ i ş lirilmi ştir	 36
	

8.7.2005

Birinci f ı kran ı n ikinci cümlesi madde 37
	

8.7.2005
metninden ç ı kart ı lm ış t ı r

Maddenin baş l ığı ile ikinci ve üçüncü 38
	

8.7.2005
f ı kralar değ iştirilmi ş tir

- 3. TÜRK CEZA KANUNU'NUN 1.7.2005 TARIHLI VE
5378 SAYILI KANUNLA DE Ğ IŞEN MADDELERI

Değ iştirilen	 Değ i ş ikliğ in	 Değ i ştiren	 Değ iş ikliğ in

	

Madde	 Özü	 Kanun	 Yürürlüğe
Maddesi	 Girdiğ i Tarih

Maddenin birinci f ı kras ı na,

	

122	 bu fı krada geçen "dil, ı rk, renk,	 41
	

7.7.2005
cinsiyet" ibaresinden sonra gelmek
üzere "özürlülük' ibaresi eklenmi ştir.

rA



4. TÜRK CEZA KANUNU'NUN 6.122006TARIHL İ VE 5560 SAYILI KANUN'LA
DEĞ IŞEN MADDELERI

Değ i ştiren Değ işikliğ in
Değ iştiıilen
Madde	

Değ i ş ikliğ in Özü	 Kanun	 Yürürlüğe
Maddesi	 Girdiği tarih

61

73

Maddeye, sekizinci t ı k.radan sonra gelmek üzere
bir fı kra eklenmiş ve diğer fı kra numaralan buna 	 1
göre teselsül ettirilmiştir.

2nci maddedeğ i şikli ğ i ile, Maddenin baş l ığı nda
yer alan ,uzIaşma' ibaresi metinden ç ı kar ı lm ış ,	

2ve 45
45 inci madde ile de, Maddenin'sekizinci f ıkras ı 
yürürlükten kald ı nim ışt ı r.

Maddenin birinci ( ı kias ı değ iş liritmiştir.	 3

Maddenin üçüncü f ı kras ı değ iştirilrnişür.	 4

Maddenin beş inci fı lcıas ı değ iştidlmiştir.	 5

Maddeye dördüncü fı kıa eklenmiştir.	 6

Maddenin tamam ı değ iştirilmiş lir.	 7

Maddeye alt ı nc ı f ı kıa eklenmiştir.	 8

9. madde değ i ş ikliğ i ile Maddenin sekizinci
t ı kras ı nda ibare değ iş ikliğ i yap ı lm ış , 45 inci	

9ve 45
madde ile de Maddenin üçüncü fı kras ı yürüdük-
ten kald ı nlmıştı r.

Maddeye üçüncü t ı lua eklenmi ştir.	 10

Maddeye beş inci f ı kıa eklenmiştir.	 11

80

87

89

142

191

221

227

234

245

19.12.2006

19.12.2006

19. 12.2006

19.12.2006

19.12.2006

19.12.2006

19.12.2006

19.12.2006

19.12.2006

19.12.2006

19.12.2006

8



TÜRK CEZA KANUNU
MADDE BAŞLIĞINA GÖRE

KARŞILAŞTIRMALI ALFABETIK
ARAMA D İZİNİ

Madde Başlığı	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Açığa imzanın
kötüye kullanılmas ı ....................509 ....................................209

Adalet ve kanun
önünde eşitlik ilkesi ......... ........... .............................................. 3

Adil yargılamayı
etkilemeye teşebbüs .... ................ .......................................... 288

Adli para cezası .............................19, 24 ..................................52

Af....... ................... ........................... 97,98 ..................................65

Ağırla.ş tırılmış müebbet

hapiscezası ..................................13/1 ....................................47

Aile hukukımdan kaynaklanan yükümlülü ğün
ihlali ......................... .. .................... 477, 478,479 ....................233

Akıl hastalarma özgü
güvenlik tedbirleri ......................46, 47 ..................................57

Akıl hastaliğı ..................................46, 47 ..................................32

Akıl hastas ı üzerindeki bak ım ve gözetim
yükümlülüğünün ihlali .............. 473 ....................................175

Anayasayı ihlal ..............................146 ....................................309

Askeri komutanhklann

gasbı ..............................................152 ....................................317

9



Madde Başlığı 	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Askeri tesisleri tahrip ve
düşman askeri hareketleri
yararma anlaşma .........................131 ....................................307

Askeri yasak bölgelere
girme.............................................135 ....................................332

Askerleri itaatsizliğe
teşvik.............................................153 ....................................319

Atom eneıiisi ile patlamaya
sebebiyet verme ........................... - 	 ..............173

Ay ınmcıhk..................................... .......................................... rn
Azmettirme.................................... 64/2 ........................... ......... 38

Bağlılık kurali ......... ....................... ........................	 ........40

Banka veya kredi kartlarmm
kötüye kullanılmas ı ....................-	 ............245

Başkas ı yerine ceza iııfaz kurumuna veya
tutukevine girme.........................284 ....................................291

Başkas ına ait kimlik veya kinilik bilgilerinin
kullanılması . ........................... ...... ......................................... 268

Bedelsiz senedi kullanma.............509 ....................................156

Belli haklar ı kullamnaktan yoksun
b ırak ılma ....................................... 20, 31, 33, 34, 35 ................53

Bileşiksuç .......................................78 ........................................42

Bilgivermeme ................................ .......................................... 166
Bilişim sistemine girme ......... ...... 525/a ................. ............... 243

10



Madde Başlığı	 önceki	 Yeni Ceza
-	 Ceza Kanunu	 Kanunu

Birden çok evlilik, hileli
evlenme, dinsel tören ...................237 ..................................230

Bozulmuş veya değiştirilmiş
g ıda veya ilAçların ticareti ............ 395, 396, 400 ..................186

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin
tedbirlere aykırı davranma ..........263 ..................................195

Cebir..................................................188 ..................................108

Cebir ve şiddet,
korkutma ve tehdit .......................- .........................................28

Ceza Kanununun amac ı .................- ..........................................1

Ceza sorumluluğunun
şalısiliği...........................................- .........................................20

Ceza zamanaşunı ............................112, 113 ............................68

Ceza zamana şımı ve	 -
hak yoksunluklan .......... ............... 110-111 .............................69

Ceza zamanaşımmm
kesilmesi.........................................114 ....................................71

Cezadan mahsup ............................. - .........................................16

Cezalar..............................................11 ......................................45

Cezanın belirlenmesi ......................29 ......................................61

Cinsel saldırı ....................................414-418 ...........................102

Cinsel taciz .......................................420, 421 ..........................105

Cumhurbaşkamna hakaret ............158 ..................................299

11



Madde Başlığı	 önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Cumhurbaşkanına suikast
ve fiili saldırı ..................................156,157 ..........................310

Çevrenin kasten kirletilmesi .......... ................................... .....181

Çevrenin taksirle kirletilmesi ........ .... ....................................182

Çocuğun kaçırılnıası ve
alikonulmas ı ................................... - .......................................234

Çocuğun soybağmı değiştirme.. ...... ....................... .................231

Çocuk düşürme ..............................469 ..................................100

Çocuk düşürtme .............................. 468, 472 ............................99

Çocuklara özgü güvenlik
tedbirleri.................... ..................... - .........................................56

Çocuklarm cinsel
istismarı ........................................414-418...........................103

Daha az cezayı gerektiren
hal..................................................308 ..................................150

Daha az cezayı gerektiren
ha! ....................................................- .......................................159

Daha az cezayı gerektiren
hal....................................................347 ..................................211

Daha az cezayı gerektiren
ha! ....................................................219/3..............................249

Daha az cezayı gerektiren
haller...............................................494 ..................................144

Dava veya cezan ın düşmesinin
etkisi ................................................97, 98,100,110, 115 ........74

12



Madde Başlığı	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Dava zamanaşmıı ............................ 102-111 .............................66

Dava zamanaşımı süresinin durmas ı
veya kesilmesi................................104-107.............................67

Denetim görevinin ihmali..............203 ..................................251

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri
elinde bulundurma .......................- .......................................339

Devlet s ırlarmdan yararlanma, Devlet
hizmetlerinde sadakatsizlik........138 ..................................333

Devlete karşı savaşa tahrik ............127 ..................................304

Devletin birliğini ve ülke bütünlü ğünü
bozmak...........................................125 ..................................302

Devletin egemenlik alametlerini
aşağılama ..................... ................... 145 .............	 300

Devletin güvenliğine
ilişkin belgeler................................132 ............. 	 326

Devletin güvenliğine ilişkin
bilgileri temin etme.......................133/2......... 	 327

Devletin güvenliğine ve
siyasal yararlarma
ilişkin bilgileri açıklama ...............136 .............	 329

Diğersuçlar ......................................4 ................ 	 13

Dilekçe hakkmın kullanılmasın ın
engellenmesi ..................................- .................. 	 121

Dilencilik ..........................................544 ............. 	 229

Doland ırıcılık ...................................503 ............. 	 157

13



Madde Başlığı	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Düşman devlete maddi ve
maliyardım .................................... 129 ..................................308

Düşmandan unvan ve
benzeri payeler kabulü ................. 144,161 ..........................325

Düşmanla işbirliği yapmak ...........126 ..................................303

Edimin ifasma fesat karıştırma .....-	 .......................236

Eğitim ve öğrelimin
engellenmesi ..................................188 ..................................112

Eşyamüsaderesi..............................36 ................................. ..... M

Etkin pişmanlik ...............................- ...............93

Etkin pişmanlık ...............................179-181 ...........................110

Etkin pişmanlık ...............................523 ..................................168

Etkin pişmanlık ...............................405 ..................................192

Etkin pişmanlık ...............................326 ..................................201

Etkinpişmanl ık ............................... ........................................ 221

Etkin pişmanlık ...............................202/3..............................248

Etkin pişmanl ık ...............................215 ..................................2M

Etkin pişmanlık ...............................285 ..................................269

Etkin pişmanlık ...............................289, 293 ..........................274

Etkin pişmanhl< ...............................300 ..................................293

Eziyet................................................243 ....................................96

Faillik......... . ............... .. ..................... - 	 .....................37

14



Madde Baş lığı	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Fikriiçtima .......................................79 ......................................44

Fiyatlar ı etkileme ............................. 358, 359 ..........................237

Fuhuş ................................................435, 436 ..........................227

Geçici nedenler, alkol veya
uyuş turucu madde
etkisinde olma................................48 ......................................34

Genel güvenliğin
kasten tehlikeye sokulmas ı .......... 264/7,369-382 ..............170

Genel güvenliğin
taksirle tehlikeye sokulmas ı ........383, 552, 554 ..................171

Genital muayene .............................- .......................................287

Gerçeğe aykırı bilirkişilik
veya tercümanl ık ........................... 290 ..................................276

Geriverme........................................9 ........................................18

Gizli kalmas ı gereken bilgileri
aç ıklama.......................................... .137/3 .............................. 330

Gizliliğin ihlali .................................- .......................................285

Göçmen kaçakç ılığı .........................201/a................................79

Gönüllü va±geçme ................... ....... 61/2 .................................. 36

Görev s ıras ında din hizmetlerini
kötüye kullanma ...........................241, 242 ..........................219

Görevsuçları .................................... 4 ........................................10

Göreve ilişkin s ırrm
açıklanmas ı ..................................... 229 ..................................258

15



Madde Başlığı	 önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Görevi kötüye kullanma ................240 ..................................257

Görevi yapt-ırmamak için
direnme... ... .... ................................. 254 ..................................265

Gürültüye neden olma ...................546 ..................................183

Güveni kötüye kullanma ...............508, 510 ..........................155

Haberleşmenin engellenmesi ........391 ..................................124

Haberleşmenin gizliliğirıiihlai ........ 195-197 ............ ............... 132

Hak kullanımını ve
beslenmeyi engelleme .................. 307/ b..............................298

Hak yoksunluklar ı ..........................8 ........................................17

Hakaret.............................................480490...........................125

Hakkı olmayan yere tecavüz.........513-515...........................154

Hakkm kullanılmas ı ve
ilgilinin rızası .................................- 	 ...........................26

Haksız arama ...................................183 ..................................120

Haksız fil nedeniyle
veya karşılıklı hakaret ..................485 ..................................129

Haks ıztahrik....................................51 ......................................29

Halk arasmda korku ve panik yaratmak
amac ıyla tehdit .............. ........... . .... 312/A ............................. 213

Hallu askerlikten soğutma ............. 155 ..................................318

Halkı icin ve dü şmanlığa
tahrik veya aşağılama ................... 312/2 .......................... ....216
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Madde Ba ş lığı	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Hapis cezaları ..................................15 ......................................46

Hapis cezas ının ertelenmesi ..........89 ve 647/6......................51

Hata...................................................52 ......................................30

Hayas ızca hareketler ......................419, 576 ..........................225

Hayvan ın tehlike yaratabilecek şekilde
serbest bırakılmas ı ........................563, 564 ..........................177

Hırs ızlık............................................491 ..................................141

Hileli iflas .........................................506 ..................................161

Hükümete karşı suç ........................147 ..................................312

Hükümlü veya tutuklularm
ayaklanmas ı ...................................304 ..................................296

İbadethanelere ve mezarliklara
zarar verme ....................................- .......................................153

İçtima................................................- .......................................212

iddia ve savunma
dokunulmazliğı .............................486 ..................................128

iftira...................................................285 ..................................267

ihaleye fesat karı.ştırma ..................205, 362, 366-368...........235

imar kirliliğine neden olma ...........- .......................................184

İnanç, dü şünce ve kanaat hürriyetinin
kullan ılmasını engelleme .............175 ..................................115

İnfaz kurumuna veya tutukevine
yasak eşya sokmak........................307/a..............................297
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Madde Başl ığı	 Önceki
	

Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

İnsan Ticareti ................................... 201/b............... 	 80

İnsan üzerinde deney .....................- ..................... 	 Mlfl

İnsanliğa karşı diğer suçlar ............ -.... ...................

İnşaat veya yıkımla ilgili
emniyet kurallar ına uymama ....... 552-554 .................... ....... 176

intihara yönlendirme ........... ........... 454 ....................................84

İrtikap................................................. 209 ..................................250

İsnadmispatı .................................... 481 ..................................127

iş ve çalışma hürriyetinin
ihlali.................................................201 ..................................117

İşaret ve engel koymama ...............555 ................. 	 178

İşkence..............................................243 .................. 	 94

iştirak lülinde işlenen suçlarda
gönüllü vazgeçme ......................... -36..................	 41

Kaçmaya imkan sağlama ..... .. ........ 301,302 .........	 294

Kamu görevine ait araç ve gereçleri
suçtakullarmıa. .............................. 281 ..................................266

Kamu görevinin terki veya
yap ılmamas ı .............................. ..... 236 ..................................260

Kamu görevinin usulsüz olarak
üstlenilınesi....................................252 ..................................262

Kamu görevlisinin
suçu bildirmemesi ......................... - 	 ...........................279
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Madde Başlığı	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Kamu görevlisinin ticareti .............208 ..................................259

Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin
engellenmesi..................................188 ..................................113

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna
neden olma ..... ................................ 361, 401 ..........................238

Kanuna aykırı eğitim kurumu.. ....... 261 ..................................263

Kanunlara uymamaya tahrik ........312/1 ..............................217

Kanunun bağlay ıe ıiığı ....................44 .......................................4

Kanunun hükmü ve
amirinemri ........................ ............. 49 ......................................24

Karşıl ıkhlık koşulu..........................167 ..................................343

Karşıl ıksız yararlanma ................... 521/a, 521/b .................163

Kast....................................................45 ......................................21

Kasten öldürme ...............................448 ....................................81

Kasten öldürmenin
ihmali davranışla işlenmesi .........- .........................83

Kasten yaralama .............................. 456, 457 ............................86

Kasten yaralamanm
ihmali davranışla işlenmesi.........458 ....................................88

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş
eşya üzerinde tasarruf ..................511 ..................................160

Kazanç müsaderesi .........................- .........................55
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Madde Ba ş lığı	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Kısa süreli hapis cezasma
seçenek yaptırımlar ....................... 647/4... ............................. 50

K ıs ırlaştırma..................................... 471 ..................................101

Kıt'a sahanhğmda veya münhas ır
ekonomik bölgedeki sabit
platformların işgali .................. ..... - .......................................224

K ıymetli damgada sahtecilik .........322 ..................................199

Kişiler arasmdaki konuşmalarm dinlenmesi
ve kayda alınması .........................- ..................................133

Kişilerin hayatm ı ve sağliğmı
tehlikeye sokacak biçimde
ilaç yapma veya satma .................397, 400 ..........................187

Kişilerin huzur ve sükununu
bozma.................. .. .......................... 546 ..................................123

Kişilerin mallar ı üzerinde
usulsüz tasarruf.............................246 ..................................261

Kişinin hatırasma hakaret..............178 ..................................130

Kişisel verilerin kaydedilmesi.......- .......................................135

Kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma .................................179-181 ...........................109

Konut dokunulmazlığının ihlali.......193 ..................................116

Kötü muamele .................................477, 478 ..........................232

Kullanma h ırs ızlığı .........................494 ..................................146
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Madde Başlığı 	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Kullanmak için uyuşturucu veya
uyar ıc ı madde satm almak, -
kabul etmek veya bulundurmak .404, 406 ..........................191

Kumar oynanmas ı için yer ve
imkan sağlama ............................... 567-570 ................... ........ 228

Mağdurım belirlenmesi .............. .... 484 ..................................126

Mahsup.............................................40 ......................................63

Mal veya hizmet satımmdan
kaçmma...........................................401 ..................................240

Malazarar verme ............................516 ..................................151

Mala zarar vermenin
nitelikli halleri ................................ 376, 378, 517,518 ..........152

Malm değerinin az olmas ı ..............522 ..................................145

Meşru savunma ve
zorunlulukMil ..............................49 ......................................25

Muhafaza görevini
kötüyekullanma ...........................276 ..................................289

Muhafızm görevini
kötüye kullanmas ı ......................... 303, 305, 306 ..................295

Müebbet hapis cezas ı ................... ...13/2 ............ .............. ........ 48

Mühürbozma ..................................274 ..................................203

Mühürde sahtecilik ......... ................ 332, 333 ..........................202

Müsaderede zamana şmıı ........... .... - ........70

Müstehcenlik................ ............... ..... 426 ..................................226
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Madde Başlığı	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Netice sebebiyle ağulaşmiş suç.. ...... . ................................23

Neticesi sebebiyle
ağırlaşmış işkence .........................243 ....................................95

Neticesi sebebiyle
ağırlaşm ış yaralama ......................456,457 ............................87

Nitelikli doland ırıc ılık ....................504, 505 ..........................158

Nitelikli haller .................................. 449, 450 ............................82

Nitelikli haller .................................. ... .137

Nitelikli h ırs ızl ık ............. ................. 492, 493 ..........................142

Nitelikli yağma ...... .......................... 497,498 .........................,149

Organ veya doku ticareti .... .... ....... - .........................................91

Ortak hüküm ...................................174 ..................................119

Ortak hüküm ................................... 311/4, 312/4 .................218

Önödeme..........................................119 ....................................75

Örgüt................................................. .......................................... 78

Özel belgede sahtecilik...................345 ..................................207

Özel belgeyi bozmak, yok etmek
veya gizlemek ................................348 ..................................208

Özel hayatm gizliliğini ihlal .......... ........................................ 134

Özel işaret ve k ıyafetleri
usulsüz kullanma ..........................253 ..................................264

Özel kanunlarla ilişki ...................... 10 .......................................5
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Madde Başlığı	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Para ve k ıymetli damgalar ı
yapmaya yarayan araçlar ............. 323, 324 ..........................200.

Parada sahtecilik .............................316, 318, 320 ..................197

Paraya eşit sayılan değerler ...........331 ..................................198

Radyasyonyayma ........................... ........................................ 172

Resmen teslim olunan mala
elkonulmas ı ve bozulmas ı ...........309, 310 ..........................290

Resmi belge hükmünde
belgeler ........................................... 349/2 .............................. 210

Resmi belgede sahtecilik ................339, 340 ..........................204

Resnıl belgenin düzenlenmesinde
yalan beyan ....................................343,344,528 ..................206

Resmi belgeyi bozmak,
yok etmek veya gizlemek ............341, 342 ..........................205

Reşit Olmayanla cinsel ilişki .......... 416/3 .............................. 104

Rüşvet ...............................................211, 212-217 ........... ... ..... 252

Sağır ve dilsizlik.............................. 57, 58 ................................33

Sağlık için tehlikeli madde
temini..............................................409 ..................................194

Sağlık mesleği mensuplar ının
suçu bildirmemesi ............. ............ 530 ..................................280

Sanığın veya hükümlünün
ölümü..............................................96 ......................................64

Savaş zamanında
emirlere uymama ..........................139 ..................................321
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Madde Başliğı 	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Savaş zamanmda
yükümlülükler...............................130 ..................................322

Savaşta yalan haber yayma ...........161 ..................................323

Seçimlik cezalarda soruşturma .....-	 ..............................14

Seferberlilde ilgili
görevin ihmali................................239 ..................................324

Sendikal haklarm kullanilmasmm
engellenmesi.................................. ........................................ 118

Ses vya görüntülerin

kaydaal ınmas ı ............................... - .......................................286

Smır dışı edilme ............................... - .....................................59

Smırm aşılması ................................50 ......................................27

Silahsağlama ...................................150 ..................................315

Silahli örgüt ...................................... 168 ..................................314

Sistemi engelleme,bozma, verileri yok etme
veya değiştirme .............................525/1,, 525/c .................244

Siyasal veya askeri casusluk ..........133 ..................................328
Siyasi haklarm kullanılnıasmın

engellenmesi.................................. ........................................ 114

Soruşturma koş ulu olan
cezanm hesaplanmas ı .............. ...... .......................................... 15

Soruşturma veya
kovuşturma ko şulu .......................488 ..................................131

Soruş turulmas ı ve kovuş turulması
şikayete bağlı suçlar, ..................... 99, 108 ..............................73
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Madde Başlığı	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Soyk ır ım...........................................- 	 .......................76

Suç delillerini yok etme,
gizleme veya değ iştirme ..............296 ...................................281

Suç eşyas ının satın alınması
veya kabul edilmesi ......................512 ..................................165

Suç için anlaşma ..............................-	 .........................316

Suç işlemek amac ıyla.
örgütkurma ...................................313 ..................................220

Suç işlemeye tahrik .........................311 ..................................214

Suçuydurma....................................283 ..................................271

Suç üstlenıne ....................................285 ..................................270

Suçateşebbüs ............. .. .................... 61,62 ................................35

Suçluyu kayırma .............................296 ..................................283

Suçta tekerrür ve
özel tehlikeli suçlar .......................81-88 .................................58

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ...... - .......................................... 2

Suçtan kaynaklanan malvarhğı
değerlerini aklama ........................296 ..................................282

Suçu bildirmeme .............................296 ..................................278

Suçu ve suçluyu övrne .................... 312 ..................................215

Suçun gece vakti işlenmesi ............492 ..................................143

Süreli hapis cezas ı ...........................15 ......................................49
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TEMEL iLKELER, Madde Ba şlığı	 önceki	 Yeni Ceza
TAN İ MLAR VE	 Ceza Kanunu	 Kanunu

UYGU[MkA MAN İ 
Şahsi cezasızhk sebebi veya cezada
indirim yap ılmas ını gerektiren
şahsisebep......................................524 ..................................167

Şahsi cezas ızlık veya cezanın azaltılmasmı
gerektiren sebepler ........................ 292 ..................................273

Şantaj.................................................192 ..................................107

Şapka ve Türk harfleri ....................526/2..............................222

Şikayet.... ................................ ...... .....- 	 ............... ..... 139

Şirket veya kooperatifler
hakkmda yanlış bilgi .............. .................. 	 ...................... 164

Takdiri indirim nedenleri ..............59 ......................................62

Tahir................... ..... ........................ -22

Tahir sonucu casusluk
fiillerinin işlenmesi .... .................... 134 ..................................338

Taksirleöldürme .............................455 ....................................85

Taksirle yaralama ............................459 ....................................89

Talcsirliiflas......................................507 ..................................162

Tanımlar ........................................... 189,265,279,501,502 ........ 6

Tefediluic............................................ ......................	 ..............241

Tehdit... .. ........................................... 19] ..................................206

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak
bulundurulmas ı veya
el değiştirmesi.. ..... ......................... 264/1-5 ..........................174
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Madde Başlığı	 Önceki	 Yenİ Ceza	 TFMRftKELER,
Ceza Kanunu	 Kanunu	 TANIMLAR VE

uYGu ıüNI
Temel milli yararlara karşı
faaliyette bulunmak için
yarar sağlama ................................. 127 ..................................305

Terk ...................................................473, 474, 475 ....................97

Ticari sır, bankac ılık s ırrı veya mü ş teri sırrı
niteliğindeki bilgi veya
belgelerin aç ıklanmas ı .................. 363-365 ...........................239

Trafik güvenliğini
taksfrle tehlikeye sokma ............... 389, 565 ..........................180

Trafik güvenliğini
tehlikeye sokma.............................385, 386, 565 ..................179

Tutuklu veya hükümlünün
kaçması ...........................................298 ..................................292

Tutuklu, hükümlü veya
suç demlerini bildirmeme ...........296 ..................................284

Türkiye Cumhuriyeti F1ükümtine kar şı
silahl ı isyan ....................................149 ..................................313

Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve
organlarını aşağilama ...................159 ..................................301

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri

uygulanması ..................................- .......................................111

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri
uygulanması ..................................- ................................140

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiı i

uygulanmas ı ..................................- .......................................169
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Madde Başlığı	 Önceki
	

Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Tüzel kişiler hakkmda güvenlik tedbiri

uygulanmas ı .................................. ................ .......	 189

Tüzel kişiler hakkmda güvenlik tedbiri

uygulanmas ı .................................. ........................................ 242

Tüzel kişiler hakkmda güvenlik tedbiri

uygulanması ..................................- .......................................246

Tüzel kişiler hakk ında güvenlik tedbiri

uygulanmas ı .................................. ........................................ 253

Tüzel kişiler hakk ında güvenlik
tedbirleri.........................................- .........................................60

Ulaşım araçlar ının kaç ırılmas ı
veya alilconulnıası .........................384 ..................................223

Uluslararas ı casusluk ...................... 132 ..................................331

Usulsüz ölü gömülmesi .................262 ..................................196

Uyuşturucu veya uyar ıcı madde
imal ve ticareti ...............................403, 406, 408 ..................188

Uyuşturucu veya uyarıc ı madde
kullanılmas ım kolaylaş tırma .......404,406

	
190

Vatandaş tarafmdan
iş lenensuç ......................................5 ........................................11

Verileri hukuka ayk ırı olarak
verme veya ele geçirme ................ ......................... 	 136

Verileri yok etmeme .......................- ........................ 	 138

Yabancı devlet aleyhine
asker toplama.................................128 ................... 	 306
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Madde Başlığı 	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Yabancı devlet başkanma
karşı suç ..........................................164 ..................................340

Yabanc ı devlet bayrağma
karşı hakaret...................................165 ..................................341

Yabancı devlet temsilcilerine
karşı suç ..........................................166 ..................................342

Yabanc ı hizmetine asker
yazma, yazılma .............................. 148 ..................................320

Yabanc ı kanunun göz önünde
bulundurulmas ı ............................. 10/a .................. ............. ...19

Yabanc ı tarafından işlenen suç ........6 ........................................12

Yabancı ülkede
hüküm verilmesi ...........................3,4 ......................................9

Yağma ...............................................495, 496, 500, 501 ..........148

Yalan tanıklık ................................... 286 ..................................272

Yalan yere yemin.............................287 ..................................275

Yard ımetme ....................................65 ......................................39

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün
yerine getirilmemesi .....................476, .527 ............................98

Yargı görevi yapan ı etkileme ........295 ..................................277

Yasaklanan bilgileri aç ıklama ........ 137 ..................................336

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri
casusluk maksadıyla açıldama .......137 ..................................337

Yasaklanan bilgileri temin .............132,135/2......................334
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Madde Başlığı	 Önceki	 Yeni Ceza
Ceza Kanunu	 Kanunu

Yasaklanan bilgilerin
casusluk maksad ıyla tenıini ........136/3..............................335

Yasama organma kar şı suç ............146 ..................................311

Yaş küçüklüğü .................................53, 54, 55 ..........................31

Yer bak ım ından uygulama ............3 ........................................8

Yetkili olmadığı bir iş için
yarar sağlama ............. .. .................. 218 ..................................255

Yürürlük...........................................591 ..................................344

Yürütme............................................592 ..................................345

Zaman bakım ından uygulama........2 .........................................7

Zamanaşımmın hesab ı ve
uygulanmas ı ..................................103, 116 ............................72

Zehirli madde imal ve ticareti ........409 ..................................193

Zehirli madde kalma .....................394, 398, 399 ..................185

Zimmet.............................................202 ..................................247

Zincirleme suç .................................80 ......................................43

Zor kullanma yetkisine ili şkin
sm ırm aşılmas ı ............................... 244, 245 ..........................256

Zorunluluk hadi ..... .. ........................ - .........................................92

Zorunluluk hali ...............................494/3..............................147
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5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler (1 - 75)

BİRİNCİ KISIM
Temel ilkeler, Tan ımlar ve Uygulama Alan ı (1 - 19)

BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tan ımlar (1 - 6)

Madde No: Sayfa No:
Ceza Kanununun amac ı ..........................1 ...............................55
Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ............2 ...............................56
Adalet ve kanun önünde e şitlik ilkesi 3 ...............................58
Kanunun bağlayıcılığı .............................4 ...............................59
Özel kanunlarla ilişki .................... .. ......... 5 ...............................59
Tanımlar....................................................6 ...............................62

İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı (7- 19)

Zaman bak ımmdan uygulama...............7...............................68
Yer bak ımından uygulama .....................8 ...............................71
Yabancı ülkede hüküm verilmesi ..........9 ...............................73
Görevsuçları ......................................... .... 10 .............................73
Vatandaş tarafından işlenen suç ............11 .............................74
Yabanc ı tarafından işlenen suç...............12.............................75
Diğersuçlar .............. ................................. 13 ................ ............. 76
Seçimlik cezalarda soru şturma ..............14.............................84
Soruşturma koşulu olan cezanın
hesaplanmas ı ..........................................15 .............................M

Cezadan mahsup ...................................... 16 .............................M

31



Hak yoksımlukları ................................... 17 ............................. 85
Geriverme.................................................18 .............................85
Yabancı kanunun göz önünde
bulundurulması ...................................... 19 .............................88

İKİNCİ KISIM
Ceza Sorumluluğunun Esasları (2044)

BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir (20 - 23)

Ceza sorumlulu ğunun şabsiliği .............20 .............................91
Kast.............................................................21 .............................92
Taksir.......................................................................................93.
Netice sebebiyle ağırlaşmış suç .... .......... 23 .............................94

İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumlulu ğunu Kald ıran veya Azaltan Nedenler

(24-34)

Kanunun hükmü ve amirin emri...........24 .............................95
Meşru savunma ve zorunluluk hMi ......25 .............................98
Hakkm kullan ılmas ı ve ilgilinin r ızas ı 26 ...........................100
Smırm aşılmas ı .........................................27...........................100
Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit......28 ...........................101
Haks ıztahrik ................................... .. ...... ..29 ........................... 101
Hata............................................................30 ...........................101
Yaş küçüklüğü ..........................................31 ...........................103
Akıl hastaliğı .............................................32...........................106
Sağırvedilsizlik .......................................33 ...........................108
Geçici nedenler, alkol veya uyu şturucu
madde etkisinde olma ...........................34 ...........................109
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs 35 -36)

Suçateşebbüs ....................... ..................... 35 ...........................110
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BIRINCI KISIM

TEMEL ILKELER, TANIMLAR
VE UYGULAMA ALANI

Bİ RİNCİ BÖLÜM
Temel ilkeler ve Tammlar

Ceza Kanununun amac ı

MADDE 1 - (1) Ceza Kanununun amac ı; kişi hak ve öz-

gtirlüklerini, kamu düzen ve güvenli ğini, hukuk devletini,

kamu sağlığmı ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç iş-

lenmesiııiö nlemektir. Kanunda, bu amacm gerçekle ş tirilmesi

için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve

güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

Açıklama: Önceki Ceza Kanunu'muzda (ÖNCEK) ceza

kanununun amacını gösteren bir hükme yer verilmemi şti.

Ceza hukuku normu olmayan bu hüküm, Kanun'un be-
nimsediği ceza siyasetinin amac ını özetleyerek ifade etmek-

tedir. Ceza kanunlar ı bireyin hak ve özgürlüklerine derin bir

biçimde müdahale eden yapt ırmılar içermektedir. Tarihte ve
günümüzde bu hükümlerin kötüye kullan ılmak suretiyle hak

ve özgürlüklerin smırlandırıldığı ve hatta ortadan kald ırıldı-
ğı görülmektedir. Bu nedenle demokratik hukuk devletleri
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5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

TEMEL ILKELER, ceza kanunlarının kötüye kullanılnıasuu önlemek amac ıyla
rAN1MEAR VE modern ceza hukukunun temel ilkelerine Anayasalarmda yer

UYGULAMAALANI vermektedirler. İnsan Haklar ı Evrensel Bildirisinde ve Avru-
pa insan Haklar ı Sözleşmelerinde de ayn ı amaçla, bireyin hak
ve özgürlüklerini ceza kanunlarının keyfi uygulamalarma
karşı güvence altına alan hükümlere yer verilmiştir. Anaya-
samizin 15/2, 17/3, 19, 23, 24/3, 28, 30, 33/3 ve 38. mad-
delerinde benzeri hükümler bulundu ğmıdan, bu maddeyle
bireyin sahip olduğu hukuki değerler, hak ve özgürlüklerinin
güvence altma alınmas ı ön plana çıkarılmıştır.

• Bu konuda madde gerekçesine, İnsan Hakları Evrensel
Bildirisi (İHEB) m. 4, 5, 7, 8, 9, 10,11 ve 12'ye; Avrupa insan
Hakları Sözleşmesi (İHAS) m. 1 ilâ 18'e bakllıız.

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

MADDE 2- (1) Kanunun aç ıkça suç saymadığı bir fil
için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulana-
maz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden
başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

(2) idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konu-
lamaz,

(3)Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulan-
masmda kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, k ıyasa
yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

Açıklama: Birinci fikra hükmü ÖNCEK nı . l'de düzen-
lenmişti, fakat (2) ve (3.) F ıkralarla ilgili bir hüküm yoktu.
Güvenlik tedbirleri de bu yasayla getirilmi ş bir yaptınmdır.
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5237 Say ı l ı Türk Ceza kanunu

TEMEL İ LKELER,

TANIMLAR VE

UYGULAMA ALAI

İMAS m. 7; AY m. 15/2 ve 38'e bakm ız.

Anayasa'n ın 15/2 ve 38, maddelerinde de ifade edilen ve
evrensel bir nitelik taşıyan "suçta ve cezada kanunilik" ilkesinin

kaynağım İHEB m. 11/2 de görüyoruz. İlke, !HAS m. 7'de de

yer almaktad ır. Bu ilkeyle, kişi hak ve özgürlükleri güvence

altına alinmak istenmi ştir.

Anayasa'nın 91/1. maddesinde, temel hak ve özgürlükler.
alanınm kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyece ği

hüküm altına alınmış tır. Bu yasak, idarenin diğer düzenleyici

işlemleri için de geçerlidir. İkinci fıkraya, bu emredici hükmün

gereği olarak maddede yer verilmiştir.

Üçüncü fıkrada ifade edilen k ıyas ve kıyasa yol açacak

şekilde geniş yorum yasağı da, evrensel bir ilke olup kanuni-
lik ilkesinin doğal bir sonucudur. Bu düzenlemeye göre, ceza
hukukunda, kıyasa yol açmamak kayd ıyla genişletici yorum

yap ılmas ı mümkündür.

Yorum; "Hukuk kaynakların ı içeren metinlerin anlam ve kap-

samlann ı tespit için, metinlerde kanun koyucunun beliren iradesini
meydana çıkarn ıak üzere yapılan fikri çalışma" olarak,

Genişletici yorum ya da "amaca yönelik yorum"; "kanun
koyucunun metinde kullandığı deyimleri, terimleri onun amac ın ı
belirtecek biçimde kapsayı cı nitelikte olarak anlamak",

Kıyas; "Kanunun öngörmediği bir fiili kanunun cezaland ırdığı
diğer bir fiile benzediği için mevcut kurala göre cezaland ırmak yani

kanun boşluğunu doldunnak"

Şeklinde tan ımlanm ıştır?

Tüımlar , ile yorum çeşitleri ve yorum araçlan için bkz. Dönmezer,
Sulhi, Genel Ceza Hukuku Dersleri, Istanbul 2003, s.49.
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5237 Say ı l ı Türk Ceza kanunu

TUAEL İ LKEtER.

TNBMLAR VE

UYGULAMA ALANI

Adalet ve kanun önünde e şitlik ilkesi

MADDE 3 - (1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin
ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.

(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk,
dil, din, mezhep, nıilliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer
fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken,
doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konunıları yönünden
ayr ım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcahk tanınamaz.

Açıklama: Bu konuda ÖNCEK'de düzenleme yoktu.

Maddenin birinci fıkrasmda, bireylerin hukuka olan gü-
venlerinin pekişmesini ve cezanm caydırıcılık etkisinin doğru
biçimde gösterilmesini sağlamak amac ıyla "orantı lı lık" ilkesine
yer verilmiş tir.

Suç işleyen kişiye, işlediği filin ağırliğı ile orantılı olarak
ceza verildiği takdirde adalet sağlanabilir ve cezadan bekle-
nen amaca ulaşı labilir. Bu ilke, temel cezanın belirlenmesinde
göz önünde bulundurmal ıd ır. TCK m. 61/1'de sayılanlardan
özellikle, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen
zarar veya tehlikenin a ğırliğı, failin kusurunun a ğırliğı, failin
güttüğü amaç ve saik fiilin ağırlığını belirleyen hususlarcf ır.
Yerine göre, suçun i şleniş biçimi ve suçun işlenmesinde kul-
lanılan araçlar da bu konuda belirleyici olabilirler. Cezanm
belirlenmesi Yargıtayca denetlendiğinden, denetim s ıras ında
orantılılık ilkesine uyulup uyulmadığı incelenecektir.

Maddenin ikinci fıkras ında ise İHEB m. 2 ve 7 de, İHAS
m. 14'de ve Anayasa'n ın 10. maddesinde ifade edilen e şitlik
ilkesinin gereği olan ay ı rımcılık yasağı yer alm ıştır. Bu husus
ayn ı zamanda hukuk devleti ilkesinin de gere ğidir.
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5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

Kanunun bağlayıcılığı

	

	 JEMEL IJELER,
AN İ ML4RVE

MADDE 4 - (1) Ceza kanunlarm ı bilmemek mazeret UY6UtAAL4N İ
sayılmaz.	 -

(2) Bu fikra (29.6.2005-53771 nı . 1 ile) madde metninden çı-
kanlm ış tfr.2

Açıklama: Bu kural ÖNCEK m. 44'de "Kanunu bilme:nek
mazeret say ı lrnaz." şeklinde ifade edilmişti. Madde metninden
çıkarılan ikinci fıkra, suçun manevi unsurunu ortadan kald ı-
ran "Hata" başliğmı taşıyan 30. maddede (4) numaral ı fıkra
olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu konuda TCK m. 30 aç ık-
lamasına bakmız.

Madde metninden çıkarılan ikinci f ıkra şöyle idi: "(2) An-
cak sakı namayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru
sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz."

Özel kanunlarla ili şki

MADDE 5 - (1) Bu Kanun'un genel hükümleri, özel ceza
kanunlar ı ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkmda da
uygulanır.

Açıklama: Bu madde hükmüne göre, 5237 say ılı Türk•
Ceza Kanunu'nun genel hükünıleri; diğer kanunlardaki suç-

Türk Ceza Kanunu'nun pek çok maddelerinde de ğ i ş iklik
yapilmas ı 27.5.2005 tarih ve 5357 say ıl ı Kanun'la kabul edilmiş ti.
Bu Kanun'un Cumhurbaşkam tarafından, iki madde yönünden
yeniden görüşülmek üzere Meclis'e geri gönderilmesi üzerine
Kanun, 29.6.2005 tarihli oturumda 5377 say ı ile aynen kabul edilmi ş
ve 8 Temmuz 2005 tarih ve 25869 say ılı RG'de yay ımlanarak aynı
tarihte yürürlüğe girmiştir.
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5237 Say ı l ı Tütk Ceza Kanunu

TEMEL kKEIIR, lar hakkmda da uygulanaca ğmdan, bu hükümle, söz konusu
TANIMLAR VE kanunlar ın, Türk Ceza Kanunu'nun Birinci Kitab ı'nda yer alan

UYGU[NM ALANI düzenlemelere aykırı olan hükümleri dolayli olarak yürürlük-
ten kald ırılmıştır.

Ancak 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uy-
gulama Şekli Hakk ında Kanun'a, 11.5.2005 tarih ve 5349 say ıl ı
Kanun'un 6. maddesi ile eklenen Geçici madde 1 hükmü ile, 5.
maddenin yürürlüğü 31.12.2006 tarihine kadar ertelenmiş ti.

5252 say ılı Yürürlük Kanunu'nun Geçici 1. maddesinde
yer alan "31 Aral ık2006" ibaresi, 6.12.2006 tarihli ve 5560 say ı l ı
Kanunun 15 inci maddesi ile, "31 Aralık 2008" olarak değ iş ti-
rildiğinden, beş inci madde, yeni bir erteleme daha yap ılmadığı
takdirde ancak 31.12.2008 tarihinden sonra yürürlü ğe girebi-
lecegtir. Böylece Türk Ceza Kanunu'nun genel hükümlerine
aykırı düzenlemeler içeren Kanun hükümlerinin uygulanma
süresi söz konusu tarihe kadar uzat ıinıış olmaktad ır.

Ancak 31.12.2008 tarihinden sonra ç ıkarılacak yasaların
Türk Ceza Kanunu'nun genel hükümlerine uygun olarak
düzenlenmesi gerekmektedir. Aksine bir düzenleme yap ıldığı
takdirde, Türk Ceza Kanunu'nun genel hükümlerinin uygu-
lanmasma olanak yoktur. Bu konudaki 13.11.1936 tarih ve
1936/24-34 say ılı ve 5.4.1950 tarih ve 1950/21-7 say ılı İçtihatları
Birleştirme Kararları yürürlüğünü korumaktad ır.

Genel kanım, Anayasa olmadığından, yasama organınm
bu hükme 'aykın yeni düzenleme yapmas ı mümkündür ve
böyle bir düzenleme Anayasa'ya ayk ırıl ık oluşturmaz. Nite-
kim Türkiye Büyük Millet Meclisi, 31.3.2005 tarihinde kabul
ettiği 5329 sayılı Kanun'la,3 1632 say ıli Askeri Ceza Kanun'da

31.12005 tarihli ve 5329 sayı l ı Kanun 6.04.2005 tarih ve 25778
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5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

mevcut olup Türk Ceza Kanunu'nun genel hükümlerine ayk ırı TEMEL İ LKELER,

olan düzenlemeleri değiştirme yoluna gitmemiş; aksine bu tür TANIMLAR VE

düzenlemelerin uygulanmas ına devam olunmas ını sağlamaya UYGULMA ALANI

yönelik hükümler getirmiş tir.

Şöyle ki: 5329 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile Askeri Ceza
Kanunu'na eklenen Ek Madde S'e göre, "5237 sayı lı Türk Ceza
Kanununun genel hükümleri, Askeri Ceza Kanununun fer'i askeri
cezalara ve ceza/ann ertelenmesine ili şkin hükümleri ile zamana şım ı-
na ilişkin 49 uncu maddesinin (A) bendi hükümleri sakl ı " kalmak
kayd ıyla uygulanacaktır. Buna karşılık, "s ırf askeri suçlar ile söz
konusu Kanunun Üçüncü Bab ıııı n Dördüncü Fasl ı nda yaz ı lı suçlar
hakk ı nda kısa süreli hapis cezas ına seçenek yapt ı rı nı lar ile önöderne
hükümleri" uygulanmayacaktır. Kamu görevinin üstlenilme-
süıden yoksun b ırak ılnıasma dair güvenlik tedbiri ise TCK
m. 53'ten farkl ı olarak, açığa ç ıkarma şeklinde uygulanacakt ır.
Ayrıca asker kişiler ile (yedek subaylar hariç), Milli Savunma
Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalı-
şan sivil memurlar hakkında, askeri ve adliye mahkemelerince
verilen kısa süreli hapis cezalar ı, Türk Ceza Kanunu'nun 50.
maddesinin 1. fikras ın ın (a), (b) ve (d) bentlerinde yazılı olanlar
d ışındaki seçenek yaptı rımlara çevrilemeyecektir.

477 sayılı DMK'nm 63. maddesine, ayn ı Kanun' la eklenen
fıkra ile de, "TCK. nun Birinci Kitap Üçüncü K ı s ım Birinci Bölüm
hükümleri ve zamana şı m ı süresine ilişkin hükümlerinin, disiplin suç
ve ceza/an hakkında uygulann ı ayacağı " hükmü getirilmiştir.

Diğer taraftan icra İflas Kanunu'nun, 31.5.2005 tarih
ve 5358 say ılı Kanun'un' 19. m. ile değişik 347. maddesi de

sayı l ı RG'de yayımlanm ış tır. Kanun yürürlük maddesi gereğince
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü ğe girmiştir.
31.05.2005 tarihli ve 5358 say ı li Kanun 01.06. 2005 tarih ve 25832
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5237 Sayı l ı Türk Ceza kanunu

	

TEMEL İ LKELER,	 "Bu Bapta yer alan fiullerden dolay ı şikfiyet hakkı, fuilin öğrenildiği

	

TAN İ ML4RVE	 tarihten itibaren üç ay ve herhalde fiilin i şlendiği tarihten itibaren
UY6ULNA4I.ANI bir yı l geçmekle dü şer." hükmünü içermektedir. Böylece Meclis

5252 say ılı Kanun'un kabulünden sonra yaptığı düzenlemede,
şikayet hakkmm dü şme süresi konusunda TCK'mn 73. mad-
desindeki altı aylık süreden ayr ılmışhr.

Bu maddenin uygıılanabilirliği 31.12.2008 tarihinden son-
ra yapılacak düzenlemelerle aç ıklığa kavuşacak tır.

5. madde hükmü ÖNCEK m. 10'da, "Bu kanundaki bu-
künıler, hususi ceza kanunlann ı n buna muhalif olmayan nzevadd ı
hakkında da tatbik olunur." şeklinde ifade edilmişti.

5252/Gm. 1; As. CK Ek m. 8; DMIC m. 63/Ek fıkra; İlK
m. 347ye bakuıız.

Tanımlar

MADDE 6 - (1) Ceza kanunların ın uygulanmasmda;

a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatan-
daşı olan kişi,

b)Çocuk deyüninden; henüz onsekiz ya şmı doldurmamış
kiş i,

c)Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütül-
mesine atama veya seçilnıe yoluyla ya da herhangi bir surette
sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kiş i,

d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler
ve adli; idari ve askeri mahkemeler üye ve hakimleri ile Cum-
huriyet savc ısı ve avukatlar,

mükerrer say ıli RG'de yay ımlanmış tır.
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5237 Sayd ı Türk Ceza Kanunu

e) Gece vakti deyiminden; güne ş in batmasmdan bir saat TEMEL iEKELER,
sonra başlayan ve doğmasmdan bir saat evvele kadar devam rAN1MLAR VE
eden zaman süresi,	 UYGULAMA ALANI

f Silah deyiminden;

1. Ateşli silAhlar,

2. Patlay ıcı maddeler,

3. Saldırı ve savunmada kullan ılmak üzere yapılmış her
türlü kesici, delici veya bereleyici alet,

4. Saldırı ve savunma amac ıyla yapılmış olmasa bile fiilen
sald ırı ve savuıımada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,

5.Yakıc ı, aşmdırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli
hastalığa yol aç ı c ı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik
maddeler,

g) Basm ve yaym yolu ile deyiminden; her türlü yazılı,
görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim arac ıyla yapılan ya-
ymlar,

h) İtiyadi suçlu deyiminden; kas ıtlı bir suçun temel şeklini
ya da daha ağır veya daha az cezay ı gerektiren nitelikli şekil-
lerini bir yıl içinde ve farkl ı zamanlarda ikiden fazla işleyen
kiş i,

i) Suçu meslek edinen kişi deyimimden; k ısmen de olsa
geçimini suçtan elde etti ği kazançla sağlamaya alışmış kiş i,

j) Örgüt mensubu suçlu deyimirden; bir suç örgütünü
kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle
birlikte veya tek başma suç işleyen kişi,

Anlaşılir.
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TEMEL lEKELER,	 Açıklama: ÖNCEK'de baz ı kavramlar ın tan ımlarmın
JAN İ MEARVE yer aldığı ayrı bir madde yoktu. Ancak, m. 189'da Kanun'un

UYGULWAAUNI ceza tAyininde şiddet sebebi sayd ığı silahlar, m. 265 de yasak
silahlar sayılmış, m. 279 memurlar, m. 349 da memur say ılanlar
belirtilmiş, m. 502 de ise "gece vakti"nin tanmu yap ılmış tı .

Kiş inin Türk vatandaşı olup olmad ığı, 11.2.1964 tarihli
ve 403 sayılı Türk Vatandaşliğı Kanunu'nun hükümleri esas
alınarak belirlenir. (AY rn. 66'ya bkz.)

"Çocuk" deyiminden henüz on sekiz yaşmı doldurmamış
kişilerin anlaşılmas ı gerekir.

Medeni Kanun'un 11. maddesine göre erginlik kural
olarak on sekiz yaşm doldurulmas ıyla başlamakla birlikte,
kişinin daha önce de evlenme ve mahkeme karar ıyla (m. 12)
ergin kılmması mümkündür. 3.7.2005 tarihli ve 5395 say ılı
Çocuk Koruma Kanunu (RG, 15.7.2005-25876) m. 3 çocu ğu,
"daha erken yaş ta ergin olsa bile on sekiz yaşın ı doldurmamış kiş i"
olarak tammiam ıştır.

Bir kimsenin kamu görevlisi sayılip sayılmayacağımn öl-
çütü, gördüğü işin"kamusal faaliyet" olup olmadığıdır. Madde
ğerekçesinde bu kavram, "Anayasa ve kanunlarda belirlenmi ş olan
usullere göre verilmiş olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu
adına yürü tülnıesidir." şeklinde tanımlanmıştır.

Kamu görevlilerinin işledilderi görev suçları nedeniyle
yargılanmaları usulü hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayd ı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yarg ılanmaları Hak-
kında Kanun hükümlerine bakmız.5 Bu Kanun hükümlerinin

Posta da ğıtıcılan, 399 say ılı KHK nin 11/b ve 7201 say ıl ı Tebligat
Kanunu'nun 52 ve 57 nci maddeleri uyarınca kamu görevlisi
say ılır. Ancak 399 say ı l ı KHK de ve Tebligat Kanunu'nda tebligat
yapmakla görevli memurlarm, görev suçlarının soruşturulmas ı
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uygulanmayacağı suçlar için söz lonusu Kanun'un 2. madde- JEMEL İ LKELER,
sine ve Çocuk Koruma Kanunu'nun 44. maddesi ile 19.4.1990 TAN İ MIARVE

tarihli ve 3628 saydı Kanun'un 17. maddesine,	 UYGUlAMA AlANI

9.10.2003 tarihli ve 4982 say ılı Bilgi Edinme Kanunu'nun
uygulanmasmda ihmali, kusuru veya kast ı bulunan memurlar
ve diğer kamu görevlileri hakkında yap ılmas ı gereken yasal
işlemlerle ilgili olarak anılan Kanun'un 29. maddesine,

Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunmak zorunda
olduklan hususunda 3628 say ılı Kanun'un 2, 5 ve 8. madde-
lerine,

Kamu yararma çalış an derneklerin mallarına karşı suç
işleyenlerin Devlet malirıa karşı suç işlemiş gibi cezaland ı-
rilacağma, dolayıs ıyla söz konusu dernek yöneticilerinin bu
eylemleriyle sinirli olarak kamu görevlisi sayılmas ı gerektiği
husussunda 5253/m. 27 f. 6'ya,

Kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memur-
lar ının, kooperatifin para ve mallar ı ile bilanço, rapor, tutanak,
defter ve belgeleri üzerinde i şledikleri suçlardan dolay ı kamu
görevlisi gibi cezaland ırılacakları hususunda 24.4.1969 tarihli
ve 1163 sayılı (RG, 10.5.1969-13195) Kooperatifler Kanunu'nun
62/3. maddesine,

Özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğret-

ve kovuşturulmas ın ın özel bir usule tabi oldu ğuna ilişkin bir
hüküm bulunmad ığı gibi, 4483 say ılı Kanun'a göndermede de
bulunulmam ış olmas ı ve 4483 say ılı Kanun'un uygulama alan ının
da 2/1 maddesinde smırland ırılmış olmas ı karşısında, bu kişiler
hakkında soruşturmaya ba şlanılmas ı için izne gerek yoktur (4. CD
22.11.2006-E. 2006/2081, K. 2006/17292; Bu karar ın geniş bir özeti
için bkz. Artuç Mustafa! Akkaya, Çetin, "2006 Içtihatlan Ile TCK,
CMK, CGIK", s. 27-28)
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TEMEL İ LKELER,	 men, uzman öğretici ve usta öğreticilerin, görevleri s ıras ında
TANIMLAR VE suç i şlemeleri veya görevleri nedeniyle kendilerine kar şı

IIYGIILMkA ALANI işlenen suçlardan dolayı 5237 saydı Türk Ceza Kanunu'nun
uygulanması ve ceza kovuşturması bakımından kamu görevlisi
sayılacağı konusunda 8.2.2007 tarihli ve 5580 say ılı Özel Öğre-
tim Kurumları Kanunu (RG, 14.2.2007-26434) m. 9 f 5/b'ye,6

Ateşli silahlar ve kesici aletlerle ilgili ceza hükümleri için,
10.7.1953 tarihli ve 6136 ay ılı Ateşli silahlar ve B ıçaklar İle Di-
ğer Aletler Hakkmda Kanun'un 1,4,5,1?, 13,15,16. maddeleri
ile Ek madde 1,2 ve 5'e,

Patlay ıc ı maddelerle ilgili olarak 9.5.1955 tarihli ve 6551
sayılı Kanun Hükümleri ile bu Kanun'a göre ç ıkarılan (RG,

29.9,1987-19589), Tekel D ışı Bırak ılan Patlayıc ı Maddelerle
Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, ithali, Ta şınmas ı,
Saklanmas ı, Depolanmas ı, Satışı, Kullan ılmas ı , Yok Edilmesi,
Denetlenmesi Usul ve Esaslar ına ilişkin Tüzük hükümlerine,

Birinci fıkranm (f) bendinin (5) numaralı alt bendinde
sayılan nükleer, radyoaktif, kimyasal ve biyolojik maddeler
için 14.12.2006 tarihli ve 5564 sayd ı Kanun (RG, 21.12.2006-
26383) hükümlerine,

Yayım ve yay ın kavramlar ı ile bunlarm türleri, basm ve
yaym yoluyla i şlenen suçların işlendiği zaman ve basın ve
yayın yoluyla işlenen suçlardan dolayı sorumluluk konusunda
9.6.2004 tarihli ve 5187 say ılı Basın Kanünu'na (RG, 24.6.2004-
25504),

6 Özel öğretim kurumlarmda görev yapan yönetici, öğretmen, uz-
man öğretici ve usta öğreticiler, ceza soru şturması ve kovuşturmas ı
bakım ından 5580 say ı l ı .Kanun hükümleri sakl ı kalmak kayd ıyla,
4483 say ı lı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yarg ılanmas ı
Hakkında Kanun hükümlerine tabidirler.

66



5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

Bakini	 TEMEL kKELER,

TANIMLAR VE
Diğer taraftan ONCEK m. 189/3'de "tecavüz ve müda- UYGUIMiAALArn

faada kullan ılan aletler"den söz edilmiş, TCK m. 6/4'de de,
"fiilen sald ırı ve savun ınada kullanmaya elveri şli diğer şeyler"
ibaresine yer verilmiştir. Böylece, yemek çatalın' silah kabul
eden 12.6.1989-E. 1989/2-160, K. 1989/224 say ı lı ve tornavida
veya kontrol kalemini silah sayan 14.9.1987-E. 1987/2-236, K.
1987/348 say ılı Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararlar ı geçerli-
liğini korumaktad ır.

Keza 765 sayılı TCK'nm 456. maddesi uygulamasmda,
bezin dökerek kişiyi yaralama suçunda "benzini" silah sayma-
yan Yarg ıtay 2. Ceza Dairesinin kararmı da yeni TCK uygu-
lamasrnda geçerli kabul etmek gerekir. 7 Nitekim ÖNCEK
189'da "yakıcı, aşmdırıcı, yaralay ı cı eczalar" dan söz edilmektedir.
"Ecza", "kimyasal yolla elde edilip alevlenme ve yan ına özelliğine
veya diğer böyle bir kuvvet ve tesire sahip bulunan şey" anlamına
gelmektedir. Yeni TCK'nm Altıncı maddesinin birinci f ıkras ı-
nm (t) bendinin 5 numaralı alt bendinde de, "yakı cı, aşındırı c:,
yaralay ıcı ... kimyasal ve biyolojik maddeler" ibaresine yer veril-
miştir. Dolay ısıyla yeni TCK'nm da, ÖNCEK'in benimsediği
silah tanımı anlayışından ayrılmadığı kanaatindeyiz.

Benzin ise, "petrolün dam ı tıl ınas ı ile elde edilen uçucu, yan ıcı
özelliğe sahip kimyasal" s ıv ı bir maddedir; doğrudan doğruya
yakıcı, yaralay ıc ı veya aşmd ır ıcı özelliği yoktur. Ancak kibrit
ateşi veya çakmakla tutu şturulduğunda yak ıc ı ve yaralay ıc ı
hale gelmektedir. Bu bak ımdan suyu kaynahp kişinin üzerine
dökmekle, benzin döküp yakmak arasmda fark yoktur. Benzin
silah say ıldığı takdirde, kaynar suyu da silah saymak gereke-
cektir. Halbuki Kanun, do ğrudan doğruya yakıcı, yaralayıc ı

2. CD, 29.11.2006-E.2006/K.2006/19299
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TEMEl İ LKELER, veya aşmdır ıc ı özelliğe sahip maddeleri silah saymıştır.
JANIMLAR VE

UYGULAMA ALANI

	

	
Bu nedenle benzini silah saymayan karann isabetli oldu-

ğunu düşünüyoruz.

Yargıtay bir kararında, yağma suçunda kullanılan tahta so-
pay ı, silah saymam4tır.8 Tabanca kabzas ı silahtan say ılmaz.9

Buna karşılık kavgada silah çekmek suçunun unsuru olan
silah kavramı, Türk Ceza Kanunu'nda ve ceza hükmü içeren
tüm yasalarda yer alan suçlar ı kapsayacak şekilde tanımlanm ış
olduğu gibi, kavgada silah çekmek suçunun TCK'da kar şıliğı
da bulunmadığından, silah kavram ın ı yorumlayan 57.1965
tarih ve 1965/24 (kG, 26.7.1965-12058) say ılı YİBK anlams ız
kalmıştır.

Güneşin doğuş-batış zamanlarının tespiti, 26.12.1925 ta-
rihli ve 698 sayılı Kanun'a (RG, 02.01.1926-260) göre Boğaziçi
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara ştırma Ens-
titüsü tarafından yapılmaktadır. Güneşin doğuşu ile batışı ile
ilgili bilgilere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlü ğü
internet adresinde yer verilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alan ı

Zaman bakımından uygulama

MADDE 7 - (1) işlendiği zaman yürürlükte bulunan
kanuna göre suç sayılmayan bir fiulden dolay ı kimseye ceza

6. CU, 26.12.2005-E.2005/11825, K. 2005/12475. Bu karar için bkz.,
Artuç/Akkaya, s. 27
2. CD, 15.5.2006-E.2005/11007. K. 2006/9844.
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verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. işlendikten sonra IWL ilma
yürürlüğe giren kanuna göre suç say ılmayan bir fiilden dolayı
da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygu-
lanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmu şsa
infazı ve kanuni neticeleri kendili ğinden kalkar.

(2)Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile
sonradan yürürlü ğe giren kanunlarm hükümleri farkl ı ise,
faiin lehine olan kanun uygulan ır ve infaz okmur.

(3) (Değişik: 29.6.2005-5377/ni. 2 ile) Hapis cezas ının erte-
lenmesi, ko şullu saliverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç;
infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulan ır.

(4) Geçici veya süreli kanunlarm, yürürlükte bulunduk-
lar ı süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkmda uygulanmas ına
devam edilir.

Açıklama: Kanun'un zaman bak ımından uygulanması
ÖNCEK m. 2 de düzenlennıişti.

YeniTürk Ceza Kanunu'nun benimsediği yaptırım sistemin-
de, ceza ve güvenlik tedbirleri ııin infazı bakımından derhal uy-
gulama kuralı benimsenmiş olup bu kuralı açık bir şekilde ifade
edebilmek amacıyla meddenin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir.

Maddenin ilk şeklinde (3). fıkra şöyle idi:

"(3) Güvenlik tedbirleri hakkında, infaz rejimi yönünden hüküm
zaman ında yürürlükte bulunan kanun uygulan ır."

Lehe kanun hükümlerinin uygulamnası konusunda 5252
saydı Yürürlük Kanununun 9 uncu maddesine ve bu madde-
nin aç ıklamasına bakma. 765 say ılı TCK'nın lehe olduğunun
kabulü halinde, ceza ağır hapis cezas ı ise, 5252 sayılı Kanun'un
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TEMEL İLKR[R, 6. maddesi uyarınca hükümdeki cezanın hapse çevrilmesi sure-
TANIMLAR VE tiyle önceki hükmün aynen korunmas ı gerekir. Yasanın 31 ve

UYGULWMAL4NI 33. maddeleri uygulanm ış ise bunlar da aynen korunınand ır
(YCGK:28.3.2006 E. 2006/9-56, K. 2006/58).

Yeni Kanun'un, suçun ur ısurlarmda fail lehine hükümler
içermesi halinde, öncelikle eylemin suç te şkil edip etmediği
irdelenmeli ve 7. maddenin 1. f ıkrasmm uygulama ko şullarının
varlığı araştırılmalıdir. Eylem Yeni Kanun'a göre suç teşkil
ediyorsa, ancak o zaman lehe olup olmadığına bak ılmal ıdir.
Ceza Hukukunda genel kural, suçun işlendiği tarihte yürür-
lükte bulunan yasanın uygulanmasıdır. Sonradan yürürlüğe
giren yasanm geçmiş suçlara uygulanabilmesi, lehe sonuç
doğurmas ı halinde mümkündür. Şayet önceki ve sonraki ya-
salara göre hükmedilecek cezalar ve güvenlik tedbirleri ayn ı
ise sonraki yasanın uygulanmas ı olanaklı değildir. 1 ° Sonuç
cezalar ın ayni olmas ı durumundaysa, 765 sayılı Yasanın 31.
•ve 33. maddeleriyle, 5237 say ılı Yasanm 53. maddesi karşı-
laş tırılmah ve müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklama
öngören 765 say ılı Yasanm 31. maddesine göre, 5237 say ı lı
Yasanm 53:maddesi daha lehe sonuçlar do ğurduğundan, 5237
say ılı Yasanın daha lehe olduğu kabul edilmelidir (YCGK:
10.10.2006/3-207-207).

Lehe yasanm saptanmas ı, önceki ve sonraki yasalar ın
bütün hükümlerinin olaya uygulanmas ı suretiyle her iki ya-
saya göre ayrı ayn sonuçlar belirlenmesini ve bu sonuçlarm
karşı laştırılmasm ı gerekli k ılar (YCGK 17.10.2006-E. 2006/11-
183, K. 2006/216).

İHEB m. 11; LHAS m. 6/2 ve 7; AY m. 15/2 ve 38'e; TCK
m. 45-60 ve 51'e; CGTİK m. 89, 107ye bakm ız.

YCGK: 17.10.2006-E. 2006/11-183, K. 2006.
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Lehteki Kanun'un belirlenmesi konusunda: 14.9.1927 TEMEL İ LKELIR,

tarih ve 1927/7 karar say ılı YİBK ile YCGK 29.4.2003 tarih ve TANIMLAR VE

E. 2003/9-45, K. 2003/124; 23.12.2003 tarih ve E. 2003/9-286, UYGUtM ALANI

K. 2003/ 292; 30.3.2004 tarih ve E. 2004/ 146, S. 2004/ 78 say ılı
kararlarına bakmız.

Yer bakımından uygulama

MADDE 8 - (1) Türkiye'de i şlenen suçlar hakkında Türk
kanunları uygulan ır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de
işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi hMinde suç,
Türkiye'de işlenmiş say ılır.

(2) Suç;

a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında,

b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasmda,
Türk deniz ve hava araçlarmda veya bu araçlarla,

c)Türk deniz ve hava savaş araçlar ında veya bu araçlarla,

d) Türkiye'nin kıt'a sahanl ığında veya münhas ır ekono-
mik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara
karşı,

İşlendiğinde Türkiye'de işlenmiş say ılır.

Aç ıklama: Kanun'un yer bak ımından uygulanması, ÖN-

CEK m. 3/1 de dtizenlenn ıişti.

Devletlerin münhasır ekonomik bölge ilan etme haklar ı,
10 Aralık 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Sözleşmesi
ile kabul edilmiştir. Münhas ır Ekonomik Bölge kavrammm
tanım ı, k ıyı devletlerine sözleşmeyle tanınan hak ve yetkiler
ile getirilen yükümlülükler, bu Sözle şmenin (V. K ısım) 55 il
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İ EMEL iLKELER,

JANIMLAR VE

UYGUEMi.A ALANI

75 inci maddelerinde düzenlenmiştir.

Sözleşmenin 55. maddesine göre "Münhas ır Ekonomik
Bölge, Sözleşmenin belirlediği özel hukuki rejime sahip karasularının
ötesinde ve bu sulara biti şik bir bölgedir".

Sözleşme ile, k ıy ı devletine, kıy ıdan başlayarak açık
denize doğru en fazla 200 mil kadar (m. 57) uzanan bölgede
gerek deniz yatağı altında, gerekse içerisinde baz ı egemenlik
hakları tanınmıştır.

Sözleşmeye göre, Münhas ır Ekonomik Bölge ilan eden
devlet, bu bölgede deniz yatağmda ve deniz yatağı altında
bulunan canl ı ya da cans ız doğal kaynaklarm aranmas ı, iş le-
tilmesi, korunmas ı ve yönetimi konusunda haklara sahiptir.
Ayrıca bu bölgede kıyı devletine yapay adalar, tesisler ve ya-
pilar kurma ve kullanma, bölgesel ara ş tırmalar yapma, deniz
çevresini koruma ve gözelme gümrük, maliye, sa ğlık ve göçle
ilgili düzenlemeler yapma yetkisi de tan ınmış tır. Buna karşılık
bütün devletler aç ık denizlerde oldu ğu gibi Münhas ır Eko-
nomik Bölgelerde de ulaş tırma ve haberleşme gibi amaçlarla
kullaımn hakkma sahiptirler.

Türkiye 5 Aral ık 1986'da Bakanlar Kurulu karar ıyla
Karadeniz'de Münhas ır Ekonomik Bölge ilan etmiştir.

Diğer taraftan Ülkemiz, 1 ilA 10 Mart 1988 tarihlerinde
Roma'da toplanan uluslararası konferans sonunda kabul edilen
"Denizde Seyrüsefer Güvenliğine Karşı İşlenen Yasa Dışı Eylemlerin
Önlenmesi" ve "Kı ta Salıanlığındaki Sabit Platformlann Güvenli-
ğine Karşı 41enen Kanuna Aykırı Eylemlerin Önlenmesi"ne ilişkin
protokolü inızalaınış tır. Protokolün onaylanmas ı 27.9.1990 ta-
rihli ve 3662 say ılı Kanun'la uygun bulunmuş, sözleşme metni
26.1.1998 tarihli ve 23242 say ılı RG'de yayımlanmış tır.
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Bu nedenle bu bölgede veya buradaki tesislere kar şı TEMEL ILKELER,

işlenen suçların Türkiye'de işlenmiş say ılacağı şeklinde dil- İANIMR VE

zenleme yap ılmıştır.	 llYGULNvA MAN İ

Karasular ı için, 20.05.1982 tarih ve 2674 sayılı Karasuları
Kanunu'na bakmız.

CMK m. 13, 14, I Ş'e bakmiz.

Yabanc ı ülkede hüküm verilmesi

MADDE 9- (1) Türkiye'de işlediği suçtan dolay ı yabanc ı
ülkede hakkında hüküm verilmi ş olan kimse, Türkiye'de
yeniden yargılanır.

Açıklama: Bu konu ÖNCEK'in 3. maddesinin ikinci f ıkra-
smda düzenlennüşfi.Buna göre Türkiye'de suç işleyen ve hak-
kında Türkiye d ışmda hüküm verilen yabancm ın Türkiye'de
yeniden yargılanmas ı, yukar ıdaki düzenlemeden farklı olarak
Adalet Bakanı'nın talebine bağlanmıştı .

TCK m. 19'a bakm ız.

Görev suçları

MADDE 10 - (1) Yabanc ı ülkede Türkiye namma me-
muriyet veya görev üstlenmiş olup da bundan dolay ı bir suç
işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkmda
mahkümiyet hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye'de yeniden
yargılanır.

Aç ıklama: Bu konu ÖNCEK m. 4/Son'da düzenlenmi şti.
TCK m. 19'a bak ınız. Yabancı ülkede görevli Türk kamu gö-
revlilerinin, görevleri nedeniyle bu ülkede işledilderi suçlardan
dolayı, yabanc ı ülkede haklarmda mahkumiyet kararı verilmiş
olsa dahi Türkiye'de yeniden yargılanacaklanna ilişkin düzen-
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tFMR İ LKElER, lemeye, asker kişiler bakm'ımdan AsCK nun 5 inci maddesinde
TAN İ MtAR VE	 yer verilmiş tir.

UYGUL4IM MANI
Yargılama s ırasında TCK m. 19 göz önünde bulundurul-

malıdır.

Vatandaş tarafından işlenen suç

MADDE 11 - (1) Bir Türk vatandaşı, 13 üncü maddede
yazılı suçlar dışmda, Türk kanunlarma göre aşağı sınırı bir
yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı
ülkede işlediği ve kendisi Türkiye'de bulundu ğu takdirde, bu
suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olmas ı ve
Türkiye'de kovuşhırulabiirliğiıı bulunmas ı koşulu ile Türk
kammiarma göre cezaland ırılır.

(2) Suç, aşağı s ınırı bir yıldan az hapis cezasm ı gerek-
tirdiğinde yarg ılama yap ılmas ı zarar görenin veya yabanc ı
hükümetin şikAyetine bağlıd ır. Bu durumda şiMyet, vatan-
daşm Türkiye'ye girdiği tarihten itibaren alt ı ay içinde yapıl-
malıd ır.

Açıklama: Bu konu ÖNCEK m. 4 de Türk ve yabanc ı açı-
smdan ve belirli suçlar esas alınarak düzenlenmişti. Madde 5 de
ise yabanc ı ülkede suç işleyen Türk vatanda şı hakkmda Türk
Ceza Kanunu'nun uygulama ko şulları belirtilmişti. 14.12.2006
tarihli ve 5564 sayılı Kimyasal Silahlarm Geliştirilmesi, Üretimi,
Sloklanması ve Kullan ım ının Yasaklanmas ı Hakkında Kanun
(RG, 21.12.2006- 26383)'un 5. maddesinde düzenlenen suçlarm
Türk vatanda şı tarafından yurt dışında işlenmesi halinde,
vatandaş hakkında bu madde uyarınca kovuş turma yapıl ır
(5564/m. 5, f. 9).
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TCK m. 19'a; CMK m. 13, 14'e ve VK'ya bakm ız.	 TEMEL İ LKEIİ R,
TANIMlAR VE
UYGU[MAA MAN İ

Yabancı tarafından işlenen suç

MADDE 12 - (1) Bir yabanc ı, 13 üncü maddede yaz ıl ı
suçlar dışında, Türk kanur ılarına göre aşağı smırı en az bir y ı l
hapis cezasını gerektiren bir suçu yabanc ı ülkede Türkiye'nin
zaranna işlediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde,
Türk kanunlarına göre cezaland ırılır. Yargılama yapılmas ı
Adalet Bakanının istemine bağhdır.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatanda-
şm ın veya Türk kanunlarına göre kurulmu ş özel hukuk tüzel
kişisinin zararma işlenmesi ve failin Türkiye'de bulunması
halinde, bu suçtan dolay ı yabanc ı ülkede hüküm verilınemiş
olması koşulu ile suçtan zarar görenin şikayeti üzerine fail,
Türk kanunlarma göre cezaland ırılır

(3) Mağdur yabanc ı ise, aşağıdaki koşulların varliğı halin-
de fail, Adalet Bakan ının istenii ile yarg ı lanır:

a) Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınır ı üç yıldan az
olmayan hapis cezasın ı gerektirmesi.

b) Suçlulann geri verilmesi anla şmasının bulunmamas ı
veya geri verilme isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin
uyruğunda bulunduğu devletin hükümeti tarafından kabul
edilmemiş olmas ı .

(4) Birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolay ı yabancı
mahkemece mahküm edilen veya herhangi bir nedenle davası
veya cezas ı düşen veya beraat eden yahut suçu kovu şturulabi-
lir olmaktan ç ıkan yabanc ı hakkmda Adalet Bakan ın ın istemi
üzerine Türkiye'de yeniden yargılama yapılır.
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TEMEL LKEUR, 	 Açıklama: Madde yabanc ı ülkede suç işleyen yabanc ı-
JAN İ M İAR VE nin, Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk Kanunlar ına göre

UYGU[WA4 AL4NI cezaland ırılmasmı düzenlemektedir.

Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü f ıkralar ı ÖNCEK m.
6'da, dördüncü fıkra ise m. 7'de benzer şekilde düzenlenmiş-
ti.

Failin Türkiye'de bulunmas ı koşulunun gerçekleşmemesi
halinde, durma karar ı verilmesi gerekmektedir.

Türk Vatandaşları hakkmda Yabanc ı Ülke Mahkemelerin-
den ve Yabanc ılar Hakkmda Türk Mahkemelerinden Verilen
Ceza Mahkunılyetlerinin infaz ına Dair 8.5.1984 tarihli ve 3002
sayd ı Kanunun, 2.1.2003 tarihli ve 4780 say ıl ı Kanunla Değişik
4 ve 12. maddelerine, TCK m. 16,18 ve 19'a bakmiz.

Diğer suçlar

MADDE 13 - (1) Aşa ğıdaki suçlar ın, vatanda ş veya
yabancı tarafmdan, yabanc ı ülkede işlenmesi hAlinde, Türk
kanunları uygulanır:

a) ikinci Kitap, Birinci Kısmı altında yer alan suçlar.

b) ikinci Kitap, Dördüncü Kıs ım altındaki Üçüncü, Dör-
düncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerde yer
alan suçlar.

c) İşkence (madde 94,95).

d) Çevrenin kasten kirletilmesi (madde 181).

e)Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde
188), uyuşturucu veya uyar ıcı madde kullanılmasını kolaylaş-
tırma (madde 190).
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f) Parada sahtecilik (madde 197), para ve k ıymetli dam- I(MEL İ LK[LfR,
gaları imale yarayan araçlarrn üretimi ve ticareti (madde 200), TANIMLAR VE
mühürde sahtecilik (madde 202). 	 UYGULMM ALANI

g) Fuhuş (madde 227).

h) Rüşvet (madde 252).

i) Deniz, demiryolu veya havayolu ula şım araçlarmın
kaçırılmas ı veya ahkonulmas ı (madde 223, fıkra 2,3) ya da bu
araçlara karşı işlenen zarar verme (madde 152) suçlar ı.

(2) (Ekfikra: 29.6.2005-5377m. 3 ile) İkinci Kitap, Dördüncü
Kıs ım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altınc ı ve Yedinci
Bölümlerde yer alanlar hariç; birinci f ıkra kapsamma giren
suçlardan dolay ı Türkiye'de yargılama yap ılmas ı, Adalet
Bakanının talebine bağlidıı21

(3)Birinci fıkramn (a) ve (b) bentlerinde yaz ılı suçlar do-
layısıyla yabancı bir ülkede mahkümiyet veya beraat karar ı
verilmiş olsa bile, Adalet Bakanmın talebi üzerine Türkiye'de
yargılama yapılır.

Açıklama: Madde, 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanun'la
değiş tirilmiştir.

5377 değişikliğinden önce bu "ınaddede sayılan belli suçlar-

Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Kemal
Kıl ıçdaroğlu ile birlikte 119 milletvekili, Türk Ceza Kanunu'nun
13. maddesine 29.6.2005 gündü ve 5377 sayıl ı Kanun'la eklenen (2)
numaralı fıkranm iptaline ve yürürlü ğün durdurulmas ına karar
verilmesi istemiyle, 12.7,2005 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne
başvuruda bulunınuşlard ır.

Dava dosyas ı, Yüksek Mahkemenin E. 2005/79 say ısında kayıtlı
olup hem yürürlüğün durdurulmas ı hem de iptal istemi konu-
sunda henüz bir karar verilmemi ştir.
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TEMEL ILKELER,	 dan dolay ı, kim taraJindan, nerede ve hatta kime kar şı işlenmiş olursa

	

TANIMLAR VE	 olsun, Türkiye'de Türk kanunları na göre yargı lama yap ı labilecekti."
UYGULAMA ALANI Yap ılan değişiklikle maddeye 2. fikra eklenmi ş ve bu fıkrada

say ılan suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama yapılması Ada-
let Bakamtnm talebine bağlannuştır. Önceki metinde yer alan
ikinci fıkra da 3. fıkra olarak teseisül ettirilmiştir.

Değişiklik teklifinin madde gerekçesinde; bu suçlarda ıi
bir kısm ıyla ilgili olarak "kamu davas ı n ın açılmasında mecb ıı rilik
kuralı "nm beninısenmesinin, bazı durumlarda politik bir sorun
ortaya ç ıkarabilecek bir mahiyet ta şıdığma işaret edilmiş ve bu
nedenle maddeye eklenen 2. fıkra ile "birincifikran ın (t') bendin-
de sa y ılanlar dışı ndaki diğer suçlardan dolay ı Türkiye'de yarg ı lama
yap ı labihnesinin Adalet Bakan ı 'n ın talebine" bağlı tutulduğu
görüşüne yer verilmiş tir.

Değişiklik Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulu'nca 27.5.2005 tarihinde 5357 say ılı Kanun olarak kabul
edilmiştir.

Ancak bu maddede yapılan değişiklik Cumhurbaş kanı
tarafmdan Anayasa'ya ayk ırı bulunarak bir daha görü şül-
mesi için Meclis'e geri göndermi ş tir. Yasama organ ı, Cum-
hurbaşkam'nm geri gönderme gerekçesine i ştirak etmeyerek
değişiklik teklifini 29.6.2005 tarihinde 5377 sayılı Kanun olarak
kabul etmiştir.

Cumhurbaşkan ınnı veto gerekçesi şöyledir:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca 2 7.05.2005
gününde kabul edilen 5357 say ılı "Türk Ceza Kanununda Değiş iklik
Yapılmas ına Dair Kanun" incelen ıniş tir:

(5) incelenen Yasa'n ı n 3. n ıaddesiyle, 5237 say ı lı Türk Ceza
Yasas ı 'n ı n 13. maddesine eklenen 2.fikfada,

78



5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

"(2) İkinci Kitap, Dördüncü K ıs ım altı ndaki Üçüncü, Dör- İEM{L İ LKIIER,

düncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerde yer alanlar hariç; TANIMLARVF

birincijikra kapsam ına giren suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama UYGULAMA ALANI

yapılmas ı, Adalet Bakan ı n ın talebine bağlı dır.

denilmiş; buna bağl ı olarak maddenin (2). F ı kras ı da (3). Pıkra
olmuştur.

Düzenlemeyle, fikrada belirtilen ayr ıklıklar dışında, yabancı
ülkede işlenen,

- İkinci Kitap, Birinci K ısim altındaki "Soykınm ve İnsanlığa
Karşı Suçlar", "Göçmen Kaçakç ı lığı ve İnsan Ticareti",

- İkinci  Kitap, Dördüncü K ıs ım altındaki Sekizinci Bölün ıde yer
alan "Yabanci Devletlerle Olan ili şkilere Karşı Suçlar",

- 4kence, çevrenin kasten kirletilmesi, uyu ş turucu ya da uyancı
madde üretim ve ticareti, uyu ş turucu ve uyanc ı madde kullan ılmas ı -
n ı kolaylaştırma, parada sahtecilik para ve k ıymetli dam galan imale
yarayan ara çlann üretimi ve ticareti, mühürde sahtecilik,fuhu ş, rüş-
vet, deniz, demiryolu ya da havayolu ulaşım ara çlannı n kaçırilmas ı,
alıkonulmas ı ya da bu araçlara karşı işlenen zarar verme suçları,

nedenleriyle, Türk yurttaşı olup olamadığı na bakı lnıaks ızın
failin Türkiye'de yargılanabilmesi Adalet Bakan ı 'n ın istemine bağlı
tutulmuştur.

Madde gerekçesinde, Adalet Bakan ı 'na bu yetkinin verilmesi;
sayı lan suçlardan bir kısm ıyla ilgili olarak "kamu davasın ın açı l-
mas ı nda zorunluluk kural ı "n ı n benimsenmesinin, kin ıi durumlarda
politik bir sorun yaratabilecek nitelikte olmas ına bağlanmış tır.

Madde gerekçesinden de açıkça anlaşıldığı gibi,Jikra kapsam ı na
giren suçlardan dolayı failin Türkiye'de yargılanabilmesi Adalet
Bakan ı 'nın takdirine b ırakılmış tır. Bu yetkinin yaratacağı sonuca
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TEMR ÈXELER, göre, yurt dışında ayn ı suçu işleyen iki kişiden biriAdal et Bakan ı 'n ı n
TANIMlAR VE istemi üzerine Türkiye'de yarg ılanacak, diğeri, istemde bulunulmazsa

UYGUI.MiA MAN İ yargılamadan kurlvlabÜecektir.

Gerek 765 sayı l ı önceki Türk Ceza Yasas ı 'n ın 4., gerek 5237
sayı l ı Türk Ceza Yasas ı 'n ı n 13. maddelerinde, Devlet'in yabanc ı
bir ülkede suç işleyen "yurtta şın ı " cezalandırınas ı, "suçfailine göre
kişisellik" ilkesi gözönünde tutularak düzenlenmiş tir.

Bu düzenlemelerin amacı, yaliancı ülkede suç işleyen, ancak
kendi ülkesine döndüğü için ve "yurtta şlarin verilmemesi ilkesi"
nedeniyle suçu i ş lediği ülkede cezaland ınlamayan kişinin, kimi
koşullarla ülkesinde cezaland ırılmasın ı sağlamaktır. Böylece, nerede
işlenirse işlensin hiçbir suç cezas ız kalmayacaktır.

Bununla birlikte, 765 sayı l ı önceki Türk Ceza Yasas ı 'n ın 6. mad-
desinde, incelenen Yasan ın 3. maddesiyle getirilen sistemden farkl ı
biçimde, yabanc ı ülkede, Türkiye ya da Türk yurtta şın ın zaranna
cürüm işleyen "yabancılann" Türkiye'de yargı lanabilmesi, diğer
koşullann yan ında Adalet Bakan ı 'n ı n istemine bağlı kı lınmış, suçun
bir Türk yurttaşınca işlenmesi durumu öngorulmemiş tir.

Oysa, incelenen Yasa'n ın 3. maddesiyle getirilen düzenlemede,
Türk-yabancı ayrım ı yapı lmaks ızı n, fikrada belirtilen suçlar nede-
niyle Türkiye'de yargılama yapılabilmesiAdalet Bakan ı 'n ın istemine
bağlanm ış tır.

Gerçi, 5237 sayılı Türk Ceza Yasas ı 'n ı n 13. nıaddesinin 2.
Jlkras ında, yabancı bir ülkede işlediği suç nedeniyle o ülkede yar-
gılanan kişilerin Adalet Bakan ı 'n ı n istemiyle Türkiye'de yeniden
yargılanabilmelerini olanakl ı kılan bir kural vard ır. Ancak, bu kural,
bir kişinin ayn ı suçtan ikinci kez yargılanmamas ı ilkesine karşın,
Jlkrada sayılan suçlann önemi nedeniyle, Devletin egemenlik hakk ı
gözetilerek getirilmi ş tir.
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	incelenen Yasa'n ı n 3. maddesiyle eklenen 2.Jikra kuralı nda ise,	 TEMEL ILKELER,

	kapsama giren suçlan işleyen kişilerin Türkiye'de yargılanınaları	 İAN İMLARVE

Adalet Bakan ı 'n ı n istemine bağlı tutulurken, suçun önemi gözönünde UYGULMA MAN İ

bulunduı-ulmadığı gibi,failin ya dafaillerin yabana ülkede yarg ı lan ıp
yargılanmad ıklanna da bakılmamaktadır.

Başka bir anlatı mla, 5237 say ı lı Yasa'n ın 13. maddesinin 2.
fikras ı nda tan ı nan istemde bulunma yetkisinin kullan ılmamas ı
durumunda, kişi ikinci kez yarg ılanmamış olacak; buna karşı lık,
incelenen Yasa ile getirilen 2.Jikradaki istemde bulunma yetkisinin
kullan ı lmamas ı durumunda ise, kişi hiç yarg ılanmam ış olacaktır.

Bu nedenle her ikijikrada Adalet Bakan ı 'na tan ınan yetkiler
aras ında önemlifark bulunmaktadı r.

incelenen Yasa'ylagetirilen,failin yarg ılannıas ını ve cezalandı-
nlmasın ı Adalet Bakan ı 'n ın, siyasal ve öznel olarak kullan ılabilecek
biçimde takdirine b ırakan düzenlemenin ayncal ık niteliğinde olduğu
ortadad ı r.

Anayasa'n ı n 2. maddesinde, hukuk devleti ilkesi Türkiye
Cumhuriyeti'nin nitelikleri aras ında sayı lmış; 20. maddesinde de,
herkesin, dil, ı rk, renk, cin siyet, siyasal dü şünce, frlsefi inanç, din,
mezhep ve benzeri nedenlerle ayr ım gözetilmeksizin yasa önünde
eş it olduğu; hiçbir kişiye, aileye, zümreye ya da s ı n ıfa ayrıcal ı k
tan ı namayacağı, Devlet organlan ve yönetimin tüm i şlemlerinde
yasa önünde e şitlik Ükesine uygun hareket etmek zorunda olduklan
kurala bağlanmış tır.

Hukuk devleti, Anayasa Mahkemesi'nin pek çok karar ı nda
belirtildiği gibi, insan haklanna dayanan, hak ve özgürlükleri
koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her
alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren,
Anayasa'ya ayk ın tutum ve durumlardan kaç ı nan, hukuku tüm
devlet organlanna egemen k ılan, anayasa ve hukukun üstün kural-
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TEMEl kXEIER,	 larıyla kendini bağl ı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde
rAN1MLAR VE yasa koyucunun bozamayaca ğı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa'n ın

UYGUA ALANI bulunduğu bilincinde olan devlettir.

Hukuk devleti ve e şitlik ilkeleri, hangi nedenle olursa olsun hiç
kimsenin hukukun üstünde tutulmamas ın ı, ceza yönü'nden sorum-
suzluk durumların ı n belli bir amac ın gerçekleşmesini sağlamaya
yönelik olarak, suç failleri aras ında farklılık yaratmayacak ve s ın ırlı
biçimde getirilmesini gerektirmektedir.

Yabanc ı ülkede işlenmiş olsa da, kimi suçlardan dolay ı kişiler
için, Adalet Bakan ı 'n ı n takdirine dayal ı olarak getirilen sorumsuzluk
durumunun, hukuka ayk ın ayncal ık olduğu, eşitsizlik yarattığı ve
hukuk devletinde bu tür ayr ı calıklara ve eşitsizliklere yer verileme-
yeceği açıktır.

Bu nedenle, incelenen Yasan ın 3. maddesiyle yap ılan düzenleme
hukuk devleti ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmanıakta, toplumun adalet
duygulann ı incitecek nitelikte bulunmaktad ır."

Bu madde hükmüne göre, maddede belirtilen suçlarm
yabancı ülkede işlenmesi halinde, Türk Kanunlar ına göre
yargılama yapılması gerekmektedir.

Ancak madde gerekçesinde de belirtildi ği üzere,
"Türkiye'nin taraf oldu ğu çeşitli uluslararas ı sözleşmelerde "aut
dedere aut judiciare/aut punire" (yarg ı la veya iade et), (cezaland ır
veya iade et) kural ına yer verilmek suretiyle ilgili sözleme kapsam ı na
giren suçlar dolay ısıyla ister vatandaş olsun ister yabanc ı olsun fa-
illerin suçun işlendiği ülkeye geri verilmesi öngörülmü ş tür. Ancak,
bu sözleşmelerle, çeşitli hukuki ınülahazalarla geri verme yoluna
gidilmemesi halinde, taraf devletlere yargılama ve cezalandırma
yükümlülüğü yüklenmiştir."
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Türkiye'nin bu konuda taraf oldu ğu uluslararas ı sözleş- İEMR ILKftE
meler şunlard ır:	 İANIMLAR VE

UYGULM4 ALANI
1. 1963 tarihli Uçaklara Karşı İşlenen Suçlara veya Diğer

Fiillere ilişkin Tokyo Sözleşmesi (Onay Kanunu: 17.4.1975-
1889, Sözleşmenin yayını RG,812.1975-15436),

2.1970 tarihli Uçaldarın Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilıne-
sinhı Önlenınesi Hakkında La Haye Sözleşmesi (Onay Kanunu:
30.11.1972-1634, Sözleşmenin yayımı RG, 31.3.1973-14493),

3.1971 tarihli Sivil Havacilığm Güvenliğine Karşı Kanun
D ışı Eylemlerin Önlenmesine ilişkin Montreal Sözle şmesi
(Onay Kanunu: 17.4.1975-1888, Sözleşmenin yay ımı RG,
29.11.1975-15427),

4.27.1.1977 tarihli Terörizmin Önlenmesine ili şkin Avru-
pa Sözleşmesi (Onay Kanunu: 27.10.1980-2327, Sözleşmenin
yayınıı RG, 26.3.1981-17291) ve

5. 14.12.1973 tarihli Birleşmiş Milletler Diplomasi Ajanları
da Dahil Olmak Üzere Uluslararas ıKorunmaya Sahip Kişile-
re Karşı işlenen Suçların Önlenmesi ve Cezaland ırılmasma -
Dair New York Sözleşmesi (Onay Kanunu: 21.1.1981-2374,
Sözleşme'nirt yay ını RG, 1.5.1981-17327).

6. Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi (Onay
Kanunu: 27.12.1966-812, Sözleşmenin yay ımı RC, 12.5.1967-
12596).

7. 21.12.1971 tarihli Viyana Psikofrop Maddeler Sözle ş-
mesi (Onay Kanunu: 27.10.1980-2326, Sözleşmenin yay ım ı RG,
7.3.1981-17272).

Bu konu ÖNCEK m. 4/l'de düzenlenmişti. TCK m. 19 ve
CMK m. 13, 14'e bakm ız.
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TEMEL ftKELER,

JANIMLAR VE

UYGULNM ALANI

Seçimlik cezalarda soru şturma

MADDE 14 - (1) 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen h1-
lerde, soruşturma konusu suçun yer ald ığı kanun maddesinde
hapis cezas ı ile adli para cezasmdar ı birinin uygulanmas ı se-
çimlil< sayılinış ise soruşturma veya kovuşturma açılmaz.

Aç ıklama: Bu konuda ÖNCEK'de bir hüküm yoktu.

Seçimlik ceza öngören maddeler: TCK m. 89, 98/1, 99/2,
100, 106,107,117,125,130,151,159,160,163,164,170/ 2,175-178,
183, 203, 206, 217, 243/1, 259.

Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanmas ı

MADDE 15 - (1) Miktar ın ın soruşturma koşulu oluş tur-
duğu hallerde ceza, soruşturma evresinde ileri sürülen kanuni
ağırla.ştır ıc ı nedenlerin aşağı smırı ve kanuni hafifletici neden-
lerin yukar ı sınır ı göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Açıklama: Bu konuda ÖNCEK'de bir hüküm yoktu.

Cezadan mahsup

MADDE 16- (1) Nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan
dolayı, yabancı ülkede gözalhnda, gözlem alt ında, tutuklulukta
veya hükümlülükte geçen süre, ayın suçtan dolayı Türkiye'de
verilecek cezadan mahsup edilir.

Açıklama: Bu konu ÖNCEK'de aç ık olarak düzenlenme-
mişti. Bununla beraber m. Tde; yabanc ı mahkemece verilen
cezanm Türk Ceza Kanunu'nda o fili için öngörülen ceza mik-
tar ı.ndan az olmas ı halinde eksik miktarm tamamlattırılacağı
belirtildiğinden, yabancı ülkede tutuklulukta geçirilen sürenin
cezadan mahsubu da mümkündü.
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Hak yoksunluklan	 TEMEL İ LKEtER,

TANIMLAR VE

MADDE 17- (1) Yukandaki maddelerde aç ıklanan haller- MULAUALANI

de mahkeme, yabancı malıkemelerden verilen ve Türk hukuk
düzenine ayk ırı düşmeyen hükmün, Türk kan ımlanna göre bir

haktan yoksunluğu gerektirmesi halinde, Cumhuriyet savcı-
suıın istemi üzerine Türk kanunlarmdaki sonuçlarının geçerli

olmas ına karar verir.

Açıklama: ÖNCEK m. 8'e ve TCK m. 53'e bakımz.

Geri verme

MADDE 18- (1) Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği
iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza kovu şturmas ı
başlatılan veya mahkümiyet kararı verilmiş olan bir yabancı,
talep üzerine, kovuşturmanm yap ılabilmesi veya hükmedilen

cezanm infaz ı amac ıyla geri yenilebilir. Ancak, geri verme

talebine esas teşkil eden fili;

a) Türk kanunlarma göre suç de ğilse,

b) Düşünce suçu veya siyasi ya da askeri suç niteliğinde ise,

c)Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devleti-
nin veya bir Türk vatanda şının ya da Türk kanımlarma göre

kurulmuş bir tüzel kişinin zararma işlenmişse,

d) Türkiye'nin yargılama yetkisine giren bir suç ise,

e) Zamanaşımına veya affa uğramış ise,

Geri verme talebi kabul edilmez.

(2) Uluslararas ı Ceza Divanma taraf olman!n gerektirdi ği
yükümlülükler hariç olmak üzere, vatanda ş suç sebebiyle

yabancı bir ülkeye verilemez.
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TEMEL ILKELER, 	 (3) Kişinin, talep eden devlete geri verilmesi halinde ak ı,
JAN İ MAR VE dini, vatandaşhğı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi

UYGULMÜANI görüşleri nedeniyle kovuşturulacağına veya cezalandrılaca-
ğma ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalaca ğma dair
kuvvetli şüphe sebepleri varsa, talep kabul ediintez.

(4) Kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, geri
verme talebi hakkında bu madde ve Türkiye'nin taraf olduğu
ilgili uluslararas ı sözleşme hükümlerine göre karar verir. Bu
karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

(5)Mahkeme geri verme talebinin kabul edilebilir oldu-
na karar verirse, bu kararın yerine getirilip getirilmemesi

Bakanlar Kurulunun takdirine ba ğlid ır.

(6)Geri verilmesi istenen kişi hakkmda koruma tedbirleri-
ne başvurulmas ına, Türkiye'nin taraf olduğu ilgili uluslararas ı
sözleşme hükümlerine göre karar verilebilir.

(7)Geri verme talebinin kabul edilebilir oldu ğuna karar
verilmesi halinde, aynca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
hükümlerine göre tutuklama karan yenilebilir veya diğer ko-
ruma tedbinlerine başvurulabilir

(8) Geri verme halinde, kişi ancak geri verme kararına
dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yarg ılanabilir veya
mahküm olduğu ceza infaz edilebilir.

Aç ıklama: Madde gerekçesinde, geri vermeye ili şkin
koşullann Türkiye'nin çe şitli devletlerle imzalanıış bulundu-
ğu iki taraflı sözleşmeler ile Suçluların İadesine Dair Avrupa
Sözleşmesi'nde belirlendiği açıklanmış tır.

Maddeye göre, "gen verme yoluna ancak Türkiye'nin ege-
menlik sahas ı dışı nda işlenmiş olan suçlar dolayıs ıyla gidÜebüir."
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Anayasa'nın 38. maddesinin 12. f ıkrasmda da belirtildiği üzere, TEMEL ILKELER,

vatandaş geri verilemez. Ancak Ulusalararası Ceza Divanı TANIM1AR'E

(UCD)'n ın gerektirdiği yükümlülükler bunun d ışındad ır.	 UYGU[NWLANI

Suçlularm ladesine Dair Avrupa Sözleşmesi 13.12.1957
tarihinde Paris'te imzalanm ış t ı r. Türkiye, Sözle şme'yi
18.11.1959 tarih ve 7376 saydı Kanunla onaylanıış, Sözleşme
metni 26.11.1959 tarihli ve 10365 sayılı Resmi Gazete'de yaymı-
lanmıştır.

Sözleşmede, 13.12.1977 Paris ve 17 Mart 1978 Strasbourg
tarihli Protokollerle değ işiklik yap ılmış tır. Sözleşme'nin
(uygulama alanm ı genişleten İkinci Protokolle Değ işik şekli),
8.5.1991 tarihli ve 3732 say ılı Kanunla onaylanmas ı uygun
bulunmuş ve Sözleşme metni 25.9.1991 tarihli ve 21002 sayd ı
RG de yayımlanmıştır.

UCD 17 Temmuz 1998 Tarihli Roma Statüsü ile kurul-
muştur. Statü'ye göre; Divan, dem durumunu dikkate alarak
bir devletten şüpheliyi yakalay ıp kendisine teslim etme kararı
alabilir (m. 58). Üye devletler bu kararlara uymak ve ilgili
kişileri teslim etmek zomndad ır (m. 89).

Türkiye Roma Statüsü'nü imzalamam ış, çekimser kalmış-
tır. Türkiye, henüz (Nisan 2007 tarihi itibariyle) Üye Devlet
statüsünde değildir.

UCD'nin yargı yetkisiyle ilgili olarak Statü'nün 17,20 ve
90. maddelerine bak ıma.

Suçlularm iadesiyle ilgili düzenleme ÖNCEK m. 9'da yer
alıyordu.

Düşünce suçu için: iHAS m. 10; AY m. 25, 26'ya bak ıma.
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TEMEL İ LXEtIR,	 Siyasi suç sayılmayacak fiiller için: Terörizmin Önlen ıne-
TANIMLAR VE sine Dair Avrupa Sözle şmesi12 (TÖDAS) m. Ve bak ınız.

UYGULMM ALANI

Askeri suç ve s ırf askeri suç kavramlar ı için AsYİBK
20.6.1975 tarih ve 1975/64 say ılı ile Uyuşmazlik Mahkemesi
Ceza Bölümü, 7.2.2005-E, 2004/51, K. 2005/4 say ılı Kararına
bakıniz.

Yabanc ı kanunun göz önünde bulundurulmas ı

MADDE 19 - (1) Türkiye'nin egemenlik alan ı dışmda
işlenen suçlar dolay ıs ıyla Türkiye' de yargılama yap ılırken,
Türk kanununa göre verilecek olan ceza, suçun i şlendiği ülke
kanununda öngörülen cezanm üst sm ırından fazla olamaz.

(2) Ancak suçun;

a) Türkiye'nin güvenliğine karşı veya zararına olarak,

b) Türk vatandaşına karşı ya da Türk kanunlar ına göre
kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi zararma olarak,

işlenmesi durumunda, yukar ıdaki fıkra hükmü uygu-
lanmaz.

Aç ıklama: Yabancı ülkede işlenen suçlardan dolay ı
Türkiye'de yargıiama yapılirken sanığın lehinde olan kanunun
uygulanması gerektiğine ilişkin hükme ÖNCEK m. 10/a'da
yer verilmi şti. Ancak, suçun işlendiği ülke kanunu'nun,

Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi 27 Ocak 1977'de
Strasbourg'da imzalandı . Sözleşme 4 Ağustos 1978'de yürürlü ğe
girmiş tir. Türkiye bu Sözleşme'yi 27 Ocak 1977de intzalamış, 27
Ekim1980 tarihinde onay lam ıştır. 23 27 say ıh Onay Kanunu 28 Ekim
1980 tarih ve 17145 (mükerrer) say ılı RG'de yayınılannııştır.
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"Türkiye'nin kamu düzenine veya milletleraras ı yükümlerine ayki- TEMEL İ LKELER,

ii" olmaması ön koşul idi. Eğer, suçun işlendiği ülke kanunu, TANIMLAR VE

"Türkiye'nin kamu düzenine veya milletleraras ı yükümlerine ay/an" UYGULMIA ALANI

ise sanık aleyhine olsa bile, Türk Ceza Kanunu uygulanacak-
tl.
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IKİNCİ KISIM

CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksit

Ceza sorumluluğunun şahsiliği

MADDE 20- (1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse ba ş-
kasmm fiilinden dolay ı sorumlu tutulamaz.

(2) Tüzel kişiler hakkmda ceza yaptırımı uygulanamaz.
Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri
niteliğindeki yaphrmılar saklıdu.

Açıklama: Anayasa m. 38/7'de yer alan "Ceza Sorumlu-
luğunun Şahsiliği" ilkesi, ÖNCEK'de ayr ı , bir hüküm olarak
düzenlenmemişti. Tüzel kişiler hakkmda güvenlik tedbiri
uygulaması da ilk kez bu kanunla getirilmiş bir yaptır ımdır.

Cezalarm şahsiliğinden amaç, bir kimsenin işlemediği
bir fiilden dolay ı cezaland ırılmamas ıd ır. Başka bir ifadeyle
kimsenin başkasının fiilinden sorumlu tutulmamas ıdır.
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CEZA	 Bu nedenle iştirak halinde işlanen suçlarda, neticenin
SORUMWWGUNUN suça katılanlardan hangisinin fiili sonucu meydana geldi ğinin

ESkSAR İ belirlenemediği durumlarda, iştirak edenlerin fail veya yardım
eden olarak sorumlu tutulmalar ı, cezalarm şahsiliği ilkesine
aykır ı değildir.

İHEB m. 11 ve İİ-tAS 2 ve 7; AY 38/7, 33/3'e bakm ız.

Kast

MADDE 21- (1) Suçun olu şmas ı kastın varliğıııa bağlid ır.
Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek
gerçekleştirilmesidir.

(2) Kişinin, suçun kanuni tan ınundaki urisurlaruı ger-
çekleşebileceğiniöngörmesine rağmen, fiili işlemesi lülinde
olas ı kast vardır. Bu halde, ağırlaştır ılmış müebbet hapis ce-
zasmı gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasma, müebbet
hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla
kadar hapis cezas ına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel
ceza üçte birden yarısma kadar indirilir,13

Aç ıklama: ÖNCEK'de kasd ın tanım ı yapılmamış tı (m.
45). Madde gerekçesinde kastın tanımıyla ilgili olarak şu
değerlendirmeye yer verilmi ştir: "Kast, kişi ile işlediği suçun
maddi unsurlan aras ındaki psikolojik bağı ifade etmektedir. Suçun
kanuni tanun ı ndaki maddi unsurlann bilerek ve istenerek gerçekle ş-
tirilmesi, kastın varlığı için zorunludur. Suçtan ı minda yer almakla

Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi, 5237 sayd ı Türk Ceza Kanu-
nu'nun 21. maddesinin (2) numaral ı fıkrasmın iptaline karar
verilmesi istemiyle, 26.8.2005 tarihinde itiraz yoluyla Anayasa
Mahkemesi'ne başvurmuştur.

Yüksek Mahkeme'nin E. 2005/107 say ısında kayıtlı bu davayla
ilgili olarak henüz bir karar verilmemiştir.
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birlikte,fülin ifade ettiği haks ızlık üzerinde etkili olmayan ko şulların	 (FM

gerçekleştiğinin bilinip bilinmemesi, kastın varlığı açıs ından önem	 SORUMLUtUGUNUN

taşı mamaktadır. Örneğin, objektif cezaland ırı labilme koşulunun	 ESASLARI

arandığı suçlarda bu koşulun veya şahsi cezas ızl ık sebebinin fail
taraJindan bilinmesi gerekmez..."

Failin iç dünyasını ilgilendiren kastının belirlenmesinde,
olay öncesinde, olay s ırasmda ve sonrasında failin dışa yansı-
yan davranışları ölçü olarak alınmalıd ır.

Olası kast da bu Kanun'la getirilmi ş bir kavramd ır.

Kasdın bu hıruçoğu zaman bilinçli taksirle (m. 22/3) kar ış-
tırılmaktad ır. Olas ı kastta fail, neticeyi öngörmekte ve sonucu
kabullenmektedir. Bilinçli taksirde ise fail, neticenin meydana
gelebileceğiniö ngörmekte, fakat sonucu istememektedir. Olas ı
kast, meydana gelen neticeye göre belirlenir. 14 Olası kasd ı.n
varliğı halinde fikri içtimadan söz edilemez.15

T ak s ir

MADDE 22 - (1) Tksirle işlenen filler, kanunun aç ıkça
belirttiği lüllerde cezaland ırılır.

(2)Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolay ı-
sıyla, bir davranışm suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi
öngörülnıeyerek gerçekleştirilmesidir.

(3)Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşm, neti-
cenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vard ır; bu halde

14 1. CD, 5.7.2006- E. 2006/902, K. 206/2966; Sanığın, tabanca ile
Muhammet'e yönelik ate ş etmesi s ırasında onun yanında bulunan
Mustafa'nın diz altından yaralanm ış olmas ı karşıs ında, bu eylem,
(Mustafa'nın yararlanması) olası kastla yaralama suçunu olu ştu-
nır.

' 1. CD, 24.3.2006-E. 2006/2139, K. 20061935.
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CEZA
S0RUMWLUUNUN

ESASLARI

taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

(4)Taksirle işlenen suçtan dolay ı verilecek olan ceza failin
kusuruna göre belirlenir

(5) Birden fazla kişinin taksirle iş lediği suçlarda, herkes
kendi kusurımdan dolayı sorumlu olur. Her failin cezas ı ku-
sunma göre ayrı ayrı belirlenir.

(6)Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhas ı-
ran failin kişisel ve aileyi durumu bakımından, artık bir cezanın
hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına
yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza
yandan altıda bire kadar indirilebilir.

Açıklama: ÖNCEK'in 45. maddesine 8.1.2003 tarih ve
4875 sayılı Kanun' la eklenen 3. fıkra ile bilinçli taksirin tan ım ı
yapılmış ve suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde cezanın
artırilacağı hükmü getirilmişti. Bu hüküm yeni düzenlemede
aynen korunmuştur. (6.) fıkra hükmü de ÖNCEK'de düzen-
lenmemiş olup sanık lehine getirilmiş bir hükümdür.

Dikkat ve özen yükümlülüğün ihlal edilip edilmediğiııin
belirlenmesi aç ısmdan bilirkişi incelemesi yatırılabilir. Ancak
kusurluluğun değerlendirilmesi hakimin takdir yetkisine
girer.

Altınc ı fıkranm uygulanabilmesi için yaln ızca failin kişisel
ve aileyi durumu itibanyla zararli netice meydana gelmi ş olma-
hdır; böyle bir neticenin yanmda başka neticeler de meydana
gelmişse bu fıkra uygulanamaz.

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç

MADDE 23 - (1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya

94



5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

baş ka bir neticenin olu şumuna sebebiyet vermesi hMinde. ULA
kişinin bundan dolayı sorumlu Wtulabilmesi için bu netice SORUMLULUGUNLIN
bak ı mmdan en az ından taksirle hareket etmesi gerekir.7	 ESASLARI

Açıklama: Bu hükümle, kastedilenden başka ve daha ağır
netice aç ıs ından sorumluluğun, kusura dayal ı bir sorumluluk
olmas ı sağlanmak istenmiştir.

TCK nı . 22, 87, 95 ve ÖNCEK m. 45/1-2'ye bakm ız.

İ Kİ NCİ BÖLÜM

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran
veya

Azaltan Nedenler

Kanunun hükmü ve amirin emri

MADDE 24- (1) Kanunun hükmünü yerine getiren kim-
seye ceza verilmez.

(2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev
gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz.

(3)Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirile-
mez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.

(4)Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun
tarafmdan engellendiği hMlerde, yerine getirilmesir ı den emri
veren sorumlu olur.

Açıklama: Kanunun emrini yerine getirmek hukuka uy-
gunluk sebebidir. Hukuka uygun bir emrin yerine getirilmesi
de aynı niteliktedir.
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	CEZA	 Amirin verdi ği emrin hukuka aykır ı olduğu kamu gö-

	

SORUMIUEIJGUNUN	 revlisi taraf ı ndan kendisine bildirilmesine ra ğmen amir em-
ESASLARI rinde ısrar eder ve bu emrini yaz ı ile yenilerse, emir yerine

getirilir; bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz (AY m.
137/1). Bu durumda emri yerine getiren aç ıs ından bir huku-
ka uygunluk nedeni değil, bir sorumsuzluk nedeni söz konu-
sudur. Ancak, emriıı konusu suç te şkil ediyorsa, emri yerine
getiren bu sorumsuzluk sebebinden yararlanamaz ve emrin
yerine getirilmesi sebebiyle işlenen suçtan dolayı sorumlu tu-
tulur (AY nı . 137/2).

Emrin hukuka uygunlu ğunun denetlenmesinin engel-
lendiği haller, Anayasa'n ın 137. maddesinde gösterilmiş tir.

Anayasa'nm 137. maddesi . .. . Konusu suç teşkil ede,: emir,
hiçbir surette yerine getiril ınez; yerine getiren kimse sor ı t ınluluktan
kurtn!a,naz.

Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve
kamu güvenliğinin korunmas, için kanunda gösterilen istisnalar
sakl ıdı r." hükmünü amirdir.

657 say ılı Devlet Memurlar ı Kanunu'nun 11. maddesin-
de de benzeri bir düzenlemeye yer verilmi ş tir.

Askeri Ceza Kanunu'nun 41. maddesinin 2. f ıkrasmda
ise "Hizmete müteallik (ilişkin, ilgili) husiislarda verilen emir bir
suç teşkil ederse bu suçun işlenmesinden emir vere,: mes'uldur."
hüknıü yer almaktad ı r.

PVSK'nm 2. maddesinin 2. fıkras ında, kanunsuz ve ko-
nusu suç teşkil eden emirlere karşı polisin hareket tarz ı belir-
tilmiş, 3. fıkrada ise yetkili amirler tarafmdan verilecek söz-
lü emirlerin derhal yerine getirilece ği durumlar say ılmış tır.
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Sözlü enırin derhal yerine getirilecek olmas ı, onun hukuka CEZA	 -
uygunluğunun denetlenmesine engeldir.	 SORUMLIILUGIINUN

ESASLARI
Bu hükümlere göre aşağıdaki emirler, hukuka uygun-

lu ğu denetlenmeksizin yerine getirilirler; 1) Askeri hizme-
te ilişkin olarak verilen emirler (aç ıkça suç teşkil etmemesi
kayd ıyla), 2) Acele hallerde: a) Kamu düzeninin korunmas ı
amac ıyla verilen emirler, b) Kamu güvenli ğinin korunmas ı
amac ıyla verilen emirler.

Diğer taraftan kanuna ayk ır ı olduğu belirtilerek yerine
getirilmeyen emrin, yaz ı l ı olarak amir taraf ından tekrarlan-
mas ı ve emrini konusunun aç ık bir şekilde suç teşkil ettiğinin
memur veya ast tarafından anla şılanıamas ı durumlar ında da
emrin hukuka uygunlu ğunun kanun taraf ından engellendi-
ğ ini kabul etmek gerekir.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda; yüklenen suçun hukuka
ayk ırı, fakat bağlay ıc ı emrin yerine getirihııesi suretiyle işlen-
mesi, kusuru ortadan kald ıran sebeplerden biri olarak düzen-
lenmiş ve bu durumda ceza verilmesine yer olmad ığı karar ı
verileceği belirtilmiş tir.

Bu nedenle, emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesi-
nin, ne zaman kanun tarafmdan engellenmi ş say ılacağı, veri-
lecek kararın türü bak ım ından öneııı lidir. Çünkü hukuka uy-
gun bir emriıı yerine getirilmesi söz konusu ise "beraat kararı "
verilecek, buna karşı l ık verilen enırin hukuka uygunlu ğunun
yasaklanm ış olduğunun kabulü halinde, "ceza verilmesine yer
olmadığı kararı " verilecektir.

AY m. 137; 2559/m. 16; 2803/m. ille; As.CK m. 41109,
119; TSK İç HK m. 14/1 ve 87-90'a; ÖNCEK n ı . 49/1'e bakı-
n ız.
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CEZA

SORUMLUlU ĞUNUN

ESASLARI

Meşru savunma ve zorunluluk hMi

MADDE 25 - (1) Gerek kendisine ve gerek ba şkas ına ait
bir hakka yönelmi ş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrar ı
muhakkak olan haks ız bir sald ırıy ı o anda h5l ve koşullara göre
sald ır ı ile oranhl ı biçimde defetnıek zorunluluğu ile işlenen
fiillerden dolay ı faile ceza verilmez.

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik
olup, bilerek neden olmad ığı ve başka suretle korunmak ola-
nağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak
veya başkasmı kurtarmak zorunlulu ğu ile ve tehlikenin a ğırlığı
ile konu ve kullanılan vas ıta arasmda orantı bulunmak koşulu
ile işlenen fiullerden dolay ı faile ceza verilmez.

Açıklama: Meşru savunma (meş ru müdafaa) ÖNCEK
m. 49/2'de, zorunluluk hali de ayn ı maddenin 3. fıkrasmda
düzenlenmişti.

Meşru savunma bak ımmdan ÖNCEK'deki düzenlemeyle
yeni düzenleme aras ında önemli farkl ıliklar bulunmaktad ır.

Bir kere ÖNCEK'de meşru savunma, cana ve ırza yönelik
haks ız saldırılara karşı kabul edilmişti. Bununla beraber Yar-
gıtay "can" ve "ı rz" kavramlarm ı geniş olarak yorumluyordu.
Bu konuda YCGK'nun 28.12.1987 tarihli ve E. 1987/8- 524,
K.197/ 695 say ıl ı Kararma bakmız.

Yeni Türk Ceza Kanununda, yaln ız cana ve ırza değil,
her türlü hakka yönelen sald ınya karşı meş ru savunma kabul
edilmiş tir. Hak kavramma her türlü hak dahildir.

İkinci farklil ık haks ız sald ır ın ın gerçekleşmiş olmas ı ba-
kımındadır. ÖNCEK vuku bulan bir sald ırıdan söz ediyordu.
Yeni düzenlemede, haksız sald ı r ın ın gerçekleşmiş olmas ı ile,
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gerçekleşmesinin veya tekrarlanmas ın ın muhakkak olmas ı CEZA

ayn ı say ılmış tır.	 SORUMLU WOUNUN
ESASiAR İ

Savunman ın sald ı r ı ile orantıl ı olmas ı koşulu ÖNCEK'de

aç ı k olarak ifade edilmemiş olmakla birlikte, meşru savunma-

nın hukuki niteliği gereği bu koşulun gerçekleşmesi uygula-
mada aran ıyordu. Madde düzenlenirken bu ko şul aç ık olarak

ifade edilmiş tir.

Bunların dışında meşru savunman ın diğer koşulları her
iki düzenlemede de aynıd ır.

Yeni düzenlemede her türlü hakka sald ır ı, bu bağlamda
konut dokunulmazlığına yönelik sald ırı da meşru savunma
kapsam ına almmış olduğundan, ÖNCEK m. 461'de yer alan
özel meş ru savunma haline, yeni TCK'da yer verilmemiş hr.

Maddenin ikinci fıkras ında düzenlenen zorunluluk hali,
ÖNCEK m. 49/3'e paralel olarak düzenlenmi ştir. Her ne ka-
dar orantıl ılık ilkesi, ÖNCEK'de aç ık olarak ifade edilmemiş
ise de, bu koşul, "zaruret" sözcüğünün gereğ i olarak zaten
aranmakta idi.

Meşru savunma konusunda YCCK'nun 22.5.1995 tarih ve
E. 1995/1-80, K. 1995/158 say ı l ı; 8.4.1997 tarih ve E. 1997/1-
159, K. 1997/83 say ılt; 2.12.1997 tarih ve E. 1997/1-259, K.
1997/276; 15.2.2000 tarih ve E. 2000/1-22, K. 2000/27 say ı l ı
Kararlarına bakm ız.

Meşru savunma halinde, hukuki sorumluluk için 8K m.
52'ye, ceza davasında verilecek karar ın türü için CMK m.
223/2-d'ye, zorunluluk halinde verilecek karar ın türü için
CMK m. 223/3-b'ye; ÖNCEK m.49/2,3'e ve 461'e bak ın ız.
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CEM

SORUMLULU Ğ UNUN

FSASL4RI

Hakkın kullan ılmas ı ve ilgilinin rızası

MADDE 26 - (1) Hakk ını kullanan kimseye ceza veril-
mez.

(2) Kiş inin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği
bir hakkına ilişkin olmak üzere, aç ıklad ığı r ızas ı çerçevesinde
iş lenen fiilden dolay ı kimseye ceza verilmez.

Aç ıklama: Bu maddede gösterilen hukuka uygunluk
sebepleri ÖNCEK'de düzenlenmemiş ti.

Birinci fıkradaki hukuka uygunluk nedeninin varl ığı
için, hakkın bir mercie başvurmaks ı zuı , doğrudan doğruya
kullanılabilir olmas ı şarttır. Eğer hak, bir mercie başvurarak
kullanılabilecekse, hakk ın kullanılmas ından söz edilemez.

İkinci fıkradaki hukuka uygunluk sebebinin varl ığı için, ki-
şinin bu hakla ilgili olarak rıza aç ı klamaya ehil olmas ı gerekir.

Sınırın aşılmas ı

MADDE 27 - (1) Ceza sorumlulu ğunu kald ıran neden-
lerde sın ı r ın kast olmaksızın aşılmas ı hfilinde, fiil taksirle
işlendiğinde de cezaland ır ı l ıyorsa, taksirli suç için kanunda
yaz ı l ı cezaiım alhda birinden üçte birine kadar ı indirilerek
hükmolunur.

(2) Meşru savunmada s ı n ı r ı n a şılmas ı mazur görtilebile-
cek bir heyecan, korku veya tela ş tan ileri gelmiş ise faile ceza
verilmez.

Aç ı klama: İkinci fıkraÖNCEK'de düzenlennıemişti. Ay-
rıca sınır ı n kast olmaks ızın a şılmas ı da bu yasayla getirilmi ş
bir kavramd ı r. ÖNCEK nı . 50'ye bakm ız.
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S ın ır kasten aşı ldığında, fail bu maddedeki ceza indiri- CEZA
minden yararlanamaz.	 SORUMLULU ĞUNUN

ESASLARI

Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit

MADDE 28 - (1) Karşı koyamayaca ğı veya kurtulama-
yacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma
veya tehdit sonucu suç i şleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi
hallerde rebir ve ş iddet, korkutma ve tehdidi kullanan ki ş i
suçun fiili ' ı v ı l ı r.

Aç ı klama: Bu konu ÖNCEK'de ayr ı bir hüküm olarak
düzenlenmemiş ti.

Haks ız tahrik

MADDE 29- (1) Haks ız bir fiilin meydana getirdi ği hiddet
veya şiddetli elemin etkisi altında suç iş leyen kimseye, a ğırla ş-
tır ılmış müebbet hapis cezas ı yerine onsekiz y ıldan yirmidört
y ıla ve müebbet hapis cezas ı yerine oniki y ıldan onsekiz y ıla
kadar hapis cezas ı verilir. Diğer hallerde verilecek cezanm
dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Açıklama: Haks ız tahrik, ÖNCEK nt 51'de hafif ve a ğır
olmak üzere iki tür olarak düzenlenmi ş ve her biri için ayr ı
ceza indirimi öngörülmü ştü. Yeni düzenlemede hafif ve a ğır
tahrik ay ır ımı kald ır ılm ış ftr. Hakim, tahrikin a ğı rl ık derecesine
göre indirim miktar ın ı belirleyecektir.

Hata

MADDE 30 - (1) Fiilin icras ı s ı rası nda suçun kanuni
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CEZA tan ı rn ı ndaki maddi unsurlar ı bilmeyen bir kimse, kasten
	SORUMLULUGUNUN 	hareket etmiş olmaz. Bu hata dolay ıs ıyla taksirli sorumluluk

	

ESASLARI	 hMi sakl ıd ır.

(2) Bir suçun daha a ğır veya daha az cezay ı gerektiren
nitelikli hallerinin gerçekleş tiği hususunda hataya düşen kiş i,
bu hatasrndan yararlaııır.

(3)Ceza sorumluluğunu kald ıran veya azaltan nedenlere
ait koşullarm gerçekleş tiği hususunda kaç ın ılmaz bir hataya
düşen kişi, bu hatasmdan yararlan ı r.

(4) (EkJikra: 29.6.2005-5377/m. 4 ile) işlediği fiilin haks ız-
l ık oluşturduğu hususunda kaç ınılmaz bir hataya dü şen kiş i,
cezaland ırılmaz.

Açıklama: Bu fıkra, Kanun'un ilk şeklinde 4. maddede şu
şekilde düzenleıı nıişti; "Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle
kanunu bilmediği için me şru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen
soruü ılu olmaz."

Bu maddeye eklenen 4. fıkra ile ilgili olarak "Türk Ceza
Kanununda Değişiklik Yapı lmas ına Dair Kanun Tekl "nin madde
gerekçesinde şu görüşlere yer verilmiştir. "30 uncu maddeye
dördüncü Jlkra olarak eklenen bu l ıükün ı le, kişinin işlediği fiilden
dolay ı kusurlu ve sorumlu tntulabilmesi için, bufiilin bir haks ızlık
oluş turduğunu bilmesi gerektiği vurgulann ıış tır. Buna göre, kiş i, iş-
lediğifiilin hukuken kabul gönnez bir davran ış oldu ğunun bilincinde
olmalıdı r. Kişinin, iş lediğifiilin haks ızlık olu şturduğunu bilmesine
rağmen, bunun kanunda suç olarak tan ımlandığın ı bilmen ıesinin bir
önemi bulunmamaktad ı r. Ceza hukuku bak ı m ı ndan sorun ı luluk için
önemli olan, ışlenenfiilin lıaks ızl ık oluşturdu ğunun bilin ınesidir.

Ancak, işlediğifiilin haks ızlık olu ş turduğu lıus ıısundaki l ıata-
s ıııın kaç ı n ı lamaz olmas ı hdliıı de, kişi kusurlu say ılamaz; !-Iata ııın
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kaç ı n rlan ı az olduğu izini belir/enz ızesinde ise, kişinin bilgi düzeyi, 	 CEZA
gördüğü eğitim, içinde h ıı lu ıı dıığu sosyal ve kültürel çevre ko şulları	 SORUMLUIIJGUNUN

göz önünde bulund ıı r ıı lur.	
ESASlARI

1-Iatamn kaçı nılabilirolınası dıı nnnundn kişi kusurlu sayılacak ve bu
husus, temel cezan ı n belirlennıesi,uie göz önünde b ıı lu ıı dunzlac ıkhr."

TCK m. 4, 82, 87, 95, 137, 142, 149'a ve ÖNCEK m. 52'ye
bakm ız.

Yaş küçüklüğü

MADDE 31 - (1) Fiili işlediği strada oniki yaşın ı doldur-
mamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler
hakk ında ceza kovu ş turmas ı yapılamaz; ancak, çocuklara
özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

(2)(DeğişikJikra: 29.6.2005-53771111. 5 ile) Fiili işlediği s ırada
oniki yaşını doldurmu ş olup da onbeş yaşın ı doldurmam ış
olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlar ım algılaya-
mamas ı veya davranışlar ını yönlendirnıe yeteneğinin yeterince
gelişmemiş olmas ı hMinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu
kişiler hakkmda çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmo-
lunur. işlediği filin hukuki anlam ve sonuçlarını alg ılama ve
bu fiille ilgili olarak davran ışlarını yönlendirme yeteneğinin
varlığı halinde, bu kişiler hakkında suç, ağirlaştırılmış müebbet
hapis cezas ını gerektirdiği takdirde oniki y ıldan onbe ş yıla;
müebbet hapis cezasm ı gerektirdiği takdirde dokuz y ıldan
onbir y ıla kadar hapis cezasma hükmolunur. Di ğer cezalann
yarısı indirilir ve bu MIde her fili için verilecek hapis cezas ı
yedi y ıldan fazla olamaz.

(3)(DeğişikJikra: 29.6.2005-53771111. 5 ile) Fiili işlediği sırada
onbeş yaşın ı doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış
olan kişiler hakkında suç, ağırlaşbrılmış müebbet hapis cezas ın ı
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CEZA gerektirdiği takdirde onsekiz y ı ldan yirmidört y ıla; müebbet
	SORUMW[UGUNIIN 	hapis cezas ın ı gerektirdiğ i takdirde oniki y ı ldan onbeş y ıla

ESASLARI kadar hapis cezas ına hük ınolunur. Di ğer cezalar ın üçte biri
indirilir ve bu hMde her bil için verilecek hapis cezas ı oniki
y ıldan fazla olamaz.

Aç ıklama: İkinci fıkran ın redaksiyonundaki maddi ha-
tanm düzeltilmesi ve ayrıca uygulama ile ilgili olarak ba ş ta
Yargı tay olmak üzere lükim ve savc ılar tarafmdan dile getirilen
endişeler dolay ıs ıyla, ceza sorumluluğu olan ikinci grup yaş
küçükleri ile üçüncü grup yaş küçüklerinin cezalar ındaki indi-
rim miktar ve oranlarında değişiklik yap ılmas ı amac ıyla, mad-
de, 29.6.2005 tarih ve 5377 say ıl ı Kanun'la değiş tirilmiştir.

Değiştirilen ikinci fıkra Kanun'un ilk şeklinde şöyle idi:
"2) Fiili işlediği s ırada oniki yaşı n ı doidurn ıuş olup da onbe ş yaşı n ı
doldurmanıış olanlar ı n işlediği fiilin lıukukf at ı /an ı ve sonu çlan ıı ı
algılayan ıan ıas ı veya davran ışların ı yön lendirn ı e yeteneğinin yete-
rince geli şıııen ı iş olmas ı hıilinde ceza sor ıı n ı luluğu yoktur. Ancak
bitkişiler hakkı nda çocuklara özgü güvenlik tedhirleri ııe lı ük,no-
lun ıı r. İşlediği fiili algılan ıa ve bit fiille ilgili olarak davran ışlan ııı
yönlendirme yeteneğinin varlığı hfili ııde, bu kişiler hakk ı nda suç,
ağı rlaştırıhn ış müebbet hapis cezas ın ı gerektirdiği takdirde dokuz
yıldan oniki y ı la; müebbet hapis cezas ı n ı gerektirdiği takdirde yedi
y ı ldan dokuz y ıla kadar hapis cezas ı na hı ükn ı olu, ıı tr. Diğer ceza/a-
yin üçte ikisi indirilir ve bu hdlde her fiil için verilecek hapis cezas ı
altı yıldan fazla olan ıaz."	 -

Değiştirilen üçüncü fıkra Kanun'un ilk şeklinde şöyle idi:
"3) Fiili işlediği s ı rada onbeş yaşı n ı doldunnuş olup da onsekiz yaşın ı
dold ı trn ı anıış olan kiş iler hakkı nda suç, ağrrlaştırı lnıış tnüebbet hapis
cezas ın ı gerektirdiği takdirde ondört y ıldan yirmi y ı la; müebbet hapis
cezas ı n ı gerektirdiği takdirde dokuz y ı ldan oniki yı la kadar hapis
cezas ı na bı ükrnolu ıııır. Diğer cezalar ın yarı s ı indirilir ve bit Mide her
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(EtA

SORUMLULU Ğ UNUN

ESASLARI

fili için verilecek hapis cezas ı sekiz y ı ldan fazla olamaz."

On iki ya şından küçük çocuklar ın ceza sorumlulu ğunun
bulunmamas ı konusunda Çocuk Haklar ı Sözle ş mesi m. 40'a
bakmız.

Çocuklar hakkında soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin
ilke ve esaslar için ÇKK miS ve 22 ve dv. ÇOKKUY ni. 13-
17'ye,

Fiili iş lediğ i s ırada oniki yaşından küçük çocuklar hakkm-
da delillerin toplanmas ı ve ba ş ka fail bu[unup bulu ıımad ığmın
belirlenmesi aç ıs ından soru şturma yap ı labilmesi konusunda
Çocuk Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeli ği (ÇOKKUY)
nı . 5/t 10'a,

On iki ya şın ı bitirmiş onbeş yaşını doldurmamış bulu-
nan çocuklaru ı işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlar ın ı
alg ı laina ve davran ışlar ın ı yönlendirme yeteneğ inin olup
olmadığınm takdiri bakmımdan sosyal inceleme yaptırılmas ı
zorunluluğu konusunda ÇOKKUY m20/f 2 ve 7'ye, rapor
içerikleri hakkında 21 ve 22'ye,

Çocuğun denetim alt ı na al ınmas ı konusunda ÇKK
m.36'ya, ÇOKKUY nı .23 ve 24'e, tedbir karar ının verilme usulü
hakkında ÇKK m. 13'e

On beş yaşın doldurmam ış çocuklar hakkında tutuklama
yasağı için ÇKK m. 21 ve ÇOKKUY m.1l'e,

Ceza ehliyeti oinıayanlar ı kaçakç ı l ık suçunda kullanma
halinde sorumluluk için KMK n ı . 7'ye)°

Failliği düzenleyen 37. maddenin 2. f ıkras ı hükmü karşıs ında
gereksiz hale gelen bu hüküm 4926 say ı l ı Kanun'da yer almakta
idi. Bu Kanun 21.3.2007 tarihli ve 5067 say ı li Kaçakc ılıkla Mücadele
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(174	 Yaş küçüklü ğü nedeniyle ceza sorumlulu ğu olmayan sa-
SDRUMLU[U ĞUNUN nık hakk ında verilecek kararın türü için CMK m. 223/3 a'ya,

ESASIARI

Fiili işlediği s ı rada onsekiz yaşın ı doldurmam ış kişiler
hakkında 53. maddenin birinci fıkras ında yaz ılı güvenlik ted-
birlerine hükmolunaniayaca ğı konusunda TCK m. 53/4e,

Fiili iş lediğ i s ırada oniki ya şın ı doldurmu ş olup da onbeş
yaşın ı doldurmam ış olanlar ile onbeş yaşını doldurnı uş olup
da onsekiz yaşın ı doldurmamış olan kişiler hakkında ceza
zamanaşım ı süreleri için TCK ın. 68/2'ye,

Bakm ız.

Sanığın Anayasal düzeni cebren kald ırmaya teşebbüs
niteliğinde görülen öldürme ve yaralama eylemi sonras ında,
başkaca eyleme katılmaks ızın örgüt üyeliğini 18 yaşın ı bitir-
diği tarihten sonra da sürdürmü ş olmas ı, yaş küçüklüğüne
dayalı ceza indirimine engel de ğildir. Bu konuda YÇCK nun
26.12.2006 tarih ve E. 9/295, K. 322 say ı lı Kararına (yaymlan-
mamış) bak ın ız.

CGTİK m. 11, 12, 15'e ve ÖNCK m. 53, 54, 55'e bak ınız.

Akıl hastalığı

MADDE 32 - (1) Ak ıl hastal ığı nedeniyle, iş lediği fiilin
hukuki anlam ve sonuçlar ını algilayamayan veya bu fiille ilgili

Kanunu'nun 25. maddesi ile yürürlükten kald ı rılm ış tır. (RG.
31.3.2007-26479).

5067 say ı l ı Kanun'da söz konusu hükme yer verilmemiştir.
Ancak çocu ğ un suça azmettirilmesi halinde TCK m. 38/2 hükmü
göz önünde bulundurulmaktad ır.
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olarak davranış larını yönlendirme yeteneğ i önemli derecede CEZA
azalm ış olan kiş iye ceza verilmez. Ancak, bu ki şiler hakkında SORUMLULUGUNU
güvenlik tedbirine hükmolunur. 	 ESASLARI

(2) Birinci fıkrada yaz ılı derecede olmamakla birlikte
işlediği fiulle ilgili olarak davran ış lar ını yönlendirme yeteneği
azalm ış olan kişiye, ağırlaş tırılmış müebbet hapis cezas ı yeri-
ne yirmibeş y ıl, müebbet hapis cezas ı yerine yirmi yıl hapis
cezas ı verilir. Diğer hMlerde verilecek ceza; altıda birden fazla
olmamak üzere indirilebiir; Mahküm olunan ceza, süresi ayn ı
olmak koşuluyla, k ısmen veya tamamen, ak ıl hastalarma özgü
güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir.

Aç ıklama: Kişinin ak ıl hastas ı olup olmadığının tespih
ile, hastalığın ın algılama ve irade yeteneği üzerinde ne gibi
etkilerinin olabilece ğini, davranış larmı ne surette etkilediğini
genel olarak belirleme, tıbbi bir konudur. Bu nedenle şüpheli
veya sanığın akıl hastas ı olup olmadığının ve akıl hastas ı ise
bunun, kişinin davranışlan üzerindeki etkilerinin saptanmas ı ,
uzman hekimin önerisi üzerine gözlem alt ına alınması suretiyle
mümkündür.

Gözlem altma al ınma kiş i hürriyeti ve güvenli ğini ve
kişi dokunulmazlığını yakından ilgilendirdiğinden, şüpheli
veya sanığın fiili işlediği hususunda kuvvetli şüpheler varsa
uygulanabilir. Kuvvetli şüphenin aranmas ı ayn ı zamanda
ceza muhakemesinin evrensel ullcelerinden orant ılılık ilkesinin
gereğidir.

Durumu bu maddenin birinci fıkras ı kapsammda değer-
lendirilen sanık hakkında "ceza veriln ıesi ı ze yer olmadığı kararı "
verilir (CMK m.223/3-a). Ayr ıca güvenlik tedbirine de hükmo-
lunur. Yalnızca ceza verilmesine yer olmad ığma karar verilip
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CEZA

SORUMLU IUUNUN

FS4SLARI

güvenlik tedbiriııe hükrnolunnıamas ı bozma sebebidir.17

Gözlem altına al ınnı a karar ı için CMK m. 74'e,

Suça sürüklenen çocu ğun ak ıl hastas ı olmas ı halinde
uygulan ıicak güvenlik tedbirleri konusunda TCK m.31'e ve
ÇKK m.12'ye,

Ak ıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri için TCK m.
57'ye,

Ak ıl hastas ı olan hükümlünün hapis cezasmm infaz ı ko-
nusunda CGT İK nı . 16/1,3 ve 18'e ve

Aynca ÖNCEK m. 46 ve 47'ye,

Bak ın ız.

Sağır ve dilsizlik

MADDE 33 - (1) Bu Kanunun, fiili işlediği s ırada oniki
yaşın ı doldurmam ış olan çocuklara iliş kin hükümleri, on-
beş yaşın ı doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakk ı nda;
oniki yaşm ı . doldurmuş olup da onbeş yaşın ı doldurmanıış
olanlara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmuş olup da
onsekiz yaşını doldurmam ış olan sağır ve dilsizler hakkında;
onbeş yaşmı doldurmuş olup da onsekiz yaşın doldurmamLş
olanlara ilişkin hükümleri, onsekiz yaşmı doldurmu ş olup da
yirmibir yaşın doldurmam ış olan sağır ve dilsizler hakk ı nda
da uygulanır.

Aç ıklama: Fiili işlediğ i s ırada onbeş yaşın ı doldurmad ığı
anlaşılan sağır ve dilsizlerin ceza sorumluluklar ının bulunma-

Il 2. CD, 12.2.2007- E. 2006/9927, K. 2007/1854.
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dığı kabul edilmiştir. Dolay ısıyla bunlar hakk ında, iş lediği	 CEZA
fiilin hukuki anlam ve sonuçlarm ı algılay ıp alg ı tamad ığmm SORIJMIUWGUHUN

veya davran ışlar ı n ı yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip	 ESASLARI

geliş nı ediğinin araş tı r ı lmas ına gerek yoktur. Buna karşılık fiili
iş lediği s ırada onbeş yaşın ı doldurduğu saptanan sa ğır ve
dilsiz san ığı n, cezai sorunıluluğu bulunup bulunmad ığın ın
tespiti bak ım ından, iş lediği fiilin anlam ve sonuçlar ı n ı alg ı la-
y ı p alg ılamadığı veya davranış lar ın ı yönlendirme yeteneğinin
yeterince geli şip gelişnıediği hususunda bilirkişi dinlenilmesi
zorunludur. Onsekiz yaşm ı doldurmuş olan sağır ve dilsizle-
rin ise, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçların ı algıladığı ,
davran ışların ı yönlendirme yeteneğ inin yeterince geli ş tiğ i
kabul edilmiş tir.

TCK m.31'e; CMK m. 223/3-a'ya ve ÖNCEIC n ı . 57 ve
58'e bakm ız.

Geçici nedenler, alkol veya uyu ş turucu madde
etkisinde olma

MADDE 34 -(1) Geçici bir nedenle ya da irade d ışı alman
alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği filin hukuki
anlam ve sonuçlar ın ı algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak
davranışlarmı yönlendirme yeteneğ i önemli derecede azalmış
olan kişiye ceza verilmez.

(2) İ radi olarak al ınan alkol veya uyuşturucu madde
etkisinde suç işleyen kiş i hakkmda birinci fıkra hükmü uy-
gulannıaz.

Açıklama: Madde, ÖNCEK m. 48'in günürnüzTürkçesiyle
yeniden ifade edilmesinden ibaret olup uygulama aç ıs ından
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CEZA bir değişiklik getirmemiştir. Durumu birinci fıkra kapsamında
SORUMLULUGUNIJN değerlendirilen san ık hakk ında ceza verilmesine yer olmadığı

ESASL4RI	 kararı verilir (CMK n ı . 223/3-a).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Suça Teşebbüs

Suça teşebbüs

MADDE 35 - (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elve-
rişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya ba şlay ıp da elinde
olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise te şebbüsten dolay ı
sorumlu tutulur.

(2) Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya
tehlikenin ağırlığına göre, a ğırlaştırılmış müebbet hapis cezas ı
yerine onüç y ıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezas ı
yerine dokuz y ıldan onbeş yıla kadar hapis cezas ı ile cezaları-
d ırılır. Diğer hallerde verilecek cezan ın dörtte birinden dörtte
üçüne kadan indirilir.

Açıklama: Yeni düzenlemede tan ı teşebbüs ve eksik teşeb-
büs ay ırımı kaldırılmıştır. Maddede, ağırlaştırılinış müebbet
hapis ve müebbet hapis cezasın ı gerektiren suçlarm teşebbüs
aşamasında kalmas ı hAliıı'de verilecek ceza miktar ı gösteril-
miş iken, diğer hallerde cezadan yapılacak indirim miktarı
belirtilmiştir.

Bu düzenlemeyle, eksik te şebbüs-tanı teşebbüs ayırım ı
kald ırılmış olmakla beraber, hakim, 35/2 inci madde uyarın-
ca temel cezay ı belirlerken veya cezadan indirim yaparken
meydana gelen zarar veya tehlikenin a ğırhğmı dikkate almak
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zorundadır.18 	 U/A
SORUMLULU ĞUNUN

Teşebbüs aşamasında kalan kaçakcılik suçları ve kabahat- ESASLARI

ler, tamamlanmış gibi cezaland ır ılır. (5067 m. 3, f. 18)

ÖNCEK m. 61 ve 62'ye bakma.

Gönüllü vazgeçme

MADDE 36- (1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü
vazgeçer veya kendi çabalar ıyla suçun tamamlanmasm ı veya
neticenin gerçekleş mesini önlerse, teşebbüsten dolay ı cezalan-
d ırılmaz; fakat tamam olan k ısım esasen bir suç oluş turduğu
takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezaland ırılır}9

Açıklama: ÖNCEK m. 61/2 ile sadece icra hareketlerinin
devamı aş amasında kabul edilen gönüllü vazgeçme, bu dü-
zenleme ile, icra hareketlerinin bitti ği, fakat neticenin meydana
gelmediği olaylar bak ımından da kabul edilmiş tir. Ancak icra
hareketlerinin bitmesinden sonra gönüllü vazgeçmenin ka-
bulü için, vazgeçenin suçun tamamlanmasm ı veya neticenin
gerçekleşmesini önlemesi şarttır.

1. CD 16.5.2006 tarih ve E. 2005/4566, K. 2006/1985 (YKD Ocak
2007,s. 158). Bu karara konu olan olayda sanık, b ıçakla müdahile
altı kez vurmuş, bu yaralardan ikisi hayati tehlike yaratmış tır. Mah-
kemece alt sınırdan ceza tayin edilmi ş, hükmün temyizi üzerine,
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yaralarm niteli ği dikkate alınarak cezanın
asgari hadden uzakla şılarak tayini gerekti ğinin dü şünülnıemesini
yasaya aykırı bularak mahkumiyet hükmünü müdahilin temyizine
atfen bozmuştur.
Karşıyaka 1. A ğır Ceza Mahkemesi, TCK nun 36. maddesinin
iptaline karar verilmesi istemiyle 4.7.2005 tarihinde itiraz yoluyla
Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Dava dosyas ı Yüksek Mahkemenin 2005/75 Esas say ıs ında
kay ı tlı olup henüz karar verilmemi ştir.
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CEZA	 Gönüllü vazgeçme, suçun tamamlanmas ından sonra
SORUMlU WGIINUN çalınan şeyin geri verilmesi veya kaç ır ılan kişinin serbest b ı-

ESASLARI rak ılmas ı gibi etkin pişmanlıkla karış hrıimamalid ır.

i ştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme için
TCK m. 41'e bakmız.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Suça iştirak

Failhik

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

(2) Suçun işlenmesinde bir başkasmı araç olarak kullanan
kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yetene ği olmayanlar ı
suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kiş inin cezas ı, üçte
birden yarısına kadar artırılır.

Açıklama: ÖNCEK suça maddi i ştiraki, asli ve feri işti-
rak ay ırımm ı esas alarak düzenlemiş ti. Yeni TCK bu ay ınımı
kaidırmış tır. Kanunda iş tirak; "failiik", "aznıettirme" ve
"yard ım etme" şeklinde belirlenmiştir. Somut olayda iştirakin
türü, fiilin işlenişi üzerinde kurulan hakimiyet ölçü al ınarak
belirlenecektir.

Faillikle ilgili olarak ÖNCEK m. 463'de özel bir dü-
zenleme mevcuttu. Bu madde, adam öldürme ve müessir fili
suçlarında, suçun en az iki kişi tarafmdan işlenmesi ve failin
kim veya kimler olduğunun belinlenemediği hallerde ceza
indirimini öngörmektedir.

Beytüşşebap Asliye Ceza Mahkemesi bakmakta oldu ğu
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bir ceza davas ında, 765 say ıli Türk Ceza Kanunu'nun 2787 CEZA
say ılı Kanunla değiştirilen 463. maddesinin, Anayasa'nın 38. SORIIMEULUGUNUN

maddesine ayk ırıhğı iddias ıyla iptali için itiraz yoluyla Anaya- ESASLARI
sa Mahkemesine başvuruda bulunmuştur. Yüksek Mahkeme
bu istemi, söz konusu maddenin cezalar ın şahsiliği ilkesine

aykır ı olmadığm ı belirterek reddetmiş tir.2°

Anayasa Mahkemesi'nin 21.12.2006 tarih ve E. 2003/97, K. 2006/
115 sayıli bu karar ında dayan ılan gerekçe, faillikle ilgisi dikkate
al ınarak özet olarak aşa ğıya al ınm ış tır. Karar gerekçesinde şu
görüşlere yer verilmiştir:

Müşterek faillik durumunda koşulları varsa uygulanabilecek
olan 463. maddenin, suça kat ı lan kiş ilerin iştirak hükümleri
çerçevesinde fiillerini nitelendirme olana ğı n ın bulunmadığı
hallerde uygulanmak üzere kabul edilmi ş istinai bir hüküm ve
hukuki ihtilaflan çözmek üzere getirilmiş bir araç olduğunu kabul
etmek gerekir. Suçun icra hareketlerine katılmış olan kişi veya
kişilerin, gerçekle ştirdikleri fiil ya da fiiller var ancak faillerden
hangisinin fiili veya fiilleri ile sonucun meydana geldi ği belirlen-
ememekte; fail yönünden, i şlenen fil ile sonuç arasında illiyet bağı
kurulamamaktad ır.

"Yasa koyucu, 463. maddede iki veya daha çok kişinin belli bir suçun
işlenmesine katı lm ış olmas ı ve fakat asil failin hangisi oldu ğunun
belli olmamas ı halinde, suça kat ılanların hepsinin tamamlanm ış suç ı çın
öngörülen ceza ile sorumlu tutulmas ın ı ya da tümünün aklanmas ı n ı
uygun bulmam ış; suçun icras ına katılanların cezalandı rılmalarını, ancak
verilecek cezan ın maddede gösterilen şekilde belirlenmesini istemiş tir.

A ıı ayasa' ıııı 38. maddesinin yedincifikras ı nda, ceza sorumluluğunun
şahsi olduğu belirtilmiş tir. Cezaların şahsiliğinden amaç, bir kimsenin
i ş lemediği bir fiilden dolayı cezalandı rı lmamas ı dı r. Başka bir anlat ı mla
kimsenin başkası n ı n fiilinden sorumlu tutulmamas ı dı r.

463.madde ile hiçkimse, ba şkasıntufiilinden sorumlu tutulmamaktad ı r.
Suça katı lanların tümüyle suçsuz olduğu ya da hak etmediği halde
cezalandırılması da söz konusu değildir. 765 sayı l ı Yasa'n ın sistemi
içinde bir nevi çözüm arac ı olan 463. madde hükmü, yasa koyucunun
ceza siyaseti ve takdiri ile ilgili olup madde hükmü, cezalann şahsiliği
ilkesine aykı rı değildir."
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	CEZA	 31.3.2007 tarihinde yürürlü ğe giren 5607 sayılı KMK,
SDRIIM[ULUGIJNUN kaçakç ı l ık suçlarının üç veya daha fazla kişi tarafından bir-

ESASLARI likte işlenmesini ağırlatıcı sebep saymıştır (m. 4, f. 2). Ayrıca
kaçakç ılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli
olup da 5607 say ıl ı KMK'da tanımlanan suçların işlenmesine
kasten göz yuman kişi, suça iştirak etmiş gibi, "müşterek fail"
kabul edilerek sorumlu hı tulmuştıh.

TCK m. 20, 38, 39 ve 40'a; ÖNCEK m. 64/l'e bakm ız.

Az m e ttirm e

MADDE 38 - (1) Baş kas ını suç işlemeye azmettiren ki ş i,
işlenen suçun cezas ı ile cezaland ırılır.

(2)Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak
suretiyle suça azmettirme halinde, azmettirenin cezas ı üçte
birden yarısma kadar artırılır. Çocuklarm suça azmettirilmesi
halinde, bu fıkra hükmüne göre cezanm art ırılabilmesi için
üstsoy ve aksoy ilişkisinin varlığı aranmaz.

(3)Azmettirenin befli olmamas ı halinde, kim olduğunun
ortaya çıkmasını sağlayan fail veya diğer suç ortağı hakkında
ağırlaştır ılnıış müebbet hapis cezas ı yerine yirmi yıldan yir-
mibeş yıla kadar, müebbet hapis cezas ı yerine onbeş yıldan
yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. Diğer hüllerde
verilecek cezada, üçte bir oran ında indirim yap ılabilir.

Açıklama: Çocuklarm suça azmettirilmesi ÖNCEK'de
düzenlenmemişti. ÖNCEK m. 64/2'ye bak ınız,
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Yard ım etme	 CEZA
SORUMLULU Ğ UNUN

MADDE 39 - (1) Suçun işlenmesine yard ım eden kiş iye, ESASLAR İ
iş lenen suçun a ğırlaştır ılmış müebbet hapis cezasını gerektir-
mesi halinde, onbeş y ıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasm ı
gerektirmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezas ı
verilir. Diğer hMlerde cezanm yar ısı indirilir. Ancak, bu du-
rumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.

(2) Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolay ı yardım
eden s ıfatıyla sorumlu olur:

a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararm ı
kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yard ımda
bulunacağım vaat etmek.

b) Suçun nas ıl işleneceği hususunda yol göstermek veya
fiilin işlenmesinde kullan ılan araçları sağlamak.

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi s ırasmda
yardımda bulunarak icrasmı kolaylaştırmak.

Açıklama: ÖNCEK m. 65,66 ve 67ye bakınız.

Bağlılık kural ı

MADDE 40- (1) Suça iş tirak için kasten ve hukuka ayk ır ı
işlenmiş bir filin varl ığı yeterlidir. Suçun işlenişine iştirak eden
her kişi, diğerinin cezalandırılmas ını önleyen kişisel nedenler
göz önünde bulundurulmaks ızm kendi kusurlu fiiline göre
cezalandır ılır.

(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteli ğini taşıyan kiş i
fail olabilir. Bu suçlar ın işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise
azmettiren veya yard ım eden olarak sorumlu tutulur.
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- CEZA	 (3) Suça iş tirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili
SORUMLU [UGUN İİN suçun en az ından teşebbüs aşamasına varmış olmas ı gerekir.

E 5 45 LA 1 t
Aç ı klama: Suça i ş tirakin ko ş ullar ını düzenleyen bu

hüküm ÖNCEK'de yer almıyordu. Özgü suçlar bak ımmdan
"ikinciJikra ile" getirilen kural da yenidir.

Özgü suç, madde gerekçesine göre "özel faillik" niteliğinin
arandığı suçları ifade eder. Bu tür suçlarda, ancak bu niteliğe
sahip olan kiş iler fail olabilir. "Örneğin zimmet suçunun faili
ancak kamu görevlisi olabilir." Kamu görevlisi olmayan kişiler,
zimmet suçuna iş tirak etmeleri halinde, "ancak azmettiren veya
yardım eden olarak sorumlu olur."

Sırf askeri suçlar, sadece asker kişiler tarafmdan işlenebil-
diklerinden özgü suç niteliğindedirler. Bu durumda, TCK'nm
40/2 nci maddesi s ırf askeri suçlarda da uygulanabilir mi? Bu
soruya cevap verebilmek için, bu konudaki düzenlemelerin
gözden geçirilmesi gerekir.

31.3.2005 tarih ve 5329 say ılı "Askeri Ceza Kanunu İle Disip-
lin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç Ve ü-
zalan Hakkı ndaki Kanunda Değişiklik Yapı lmas ı na Dair Kanun"un
1. maddesi ile, Askeri Ceza Kanununa eklenen Ek Madde S'e
göre, "5237 say ılı Türk Ceza Kanununun genel hükümleri, Askeri
Ceza Kanununun fer'i askeri cezalara ve cezalar ı n ertelenmesine
ilişkin hükümleri ile zan ıanaşım ına ilişkin 49 uncu maddesinin (A)
bendi hükümleri sakIz" kalmak kayd ıyla uygulanacakt ı r. " Şu halde,
bugün için Türk Ceza Kanunu'nun 5. maddesi yürürlükte
olmasa bile, TCK'nm genel hükümleri, askeri suçlar hakkmda
da uygulanacaktır. Bu bağlamda, Askeri Ceza Kanunu'nun 41.
maddesinin de yollamada bulundu ğu TCK'n ın iştiraki düzen-
leyen 37 ila 41. madde hükümlerinin Askeri Ceza Kanununda
yaz ıh suçlarda da uygulanmas ı (AsCK m.41/f. 2 ve 3 hariç),
bir zorunluluk olarak ortaya ç ıkmaktad ır. Bu çerçevede, "özgü
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suç" kavramının, yalnızca muvazzaf asker kişiler tarafından CEM

işlenebilen "s ırf askeri suçları " da kapsadığını kabul etmek gere- SORUMLULUGUNUN

kir. Bu kabule göre, asker kişinin işlediği sırf askeri suça iştirak	 ESASlARI

eden sivil kişi, işlenen fiilden dolayı, azmettiren (m. 38) veya
yardım eden (m.39) olarak sorumlu tutulacakt ır. Örneğin asker

kişiyi firara azmettiren sivil şahıs, TCK m. 40/2 yollamas ıyla

38. madde uyarınca firar suçunun cezası ile cezalarıdırılacak-

tır. Buna karşılık asker kişinin firar ına yard ım eden sivil şah ıs
ise, aynı nedenle 39 uncu madde uyarınca sorumlu olacaktır.
Fakat kabul tarzı, bugüne kadar tartışmas ız kabul edilen as-

keri suç teorisine ayk ırı düşmektedir. Gerçekten de öğreti ve

uygulamada sırf askeri suçların, sadece asker kişiler tarafından

işlenebileceği tartışmas ız kabul ediimektedir. ıı

Kald ı ki bu konuda Askeri Ceza Kanunu'nda özel düzen-
leme bulunmaktad ır. Bu tür filler AsCK m. 75 ile cezalandı-
r ılmıştır.

Keza, s ırf askeri suç niteli ğinde olan amire veya üste fiilen
taarruz, emre itaatsizlikte ısrar ve amire veya üste hakaret

suçiarma da, sivil kişiler, iştirak edebileceklerdir. Ancak bun-
lardan amire veya üste fiilen taarruz ile amir veya üste haka-
ret suçlar ı, Türk Ceza Kanunu'nun da cezaland ırdığı kasten
öldürme (m. 81-83), kasten yaralama (m. 86'88) ve hakaret (m.
125) gibi fiullerdir. Bu nedenle bu filleri i şleyen asker kişiler,

fiili işledikleri sırada herhangi bir nedenle askerliğe elveriş li

olmadıklar ınm anlaşılmas ı halinde, genel hükümlere göre

" Sırf askeri suç kavra ınıyla ilgili olarak bkz. Erman, Sahir, Askeri
Ceza Hukuku, Istanbul 1963, s.1O9- 111; Dönmezer-Erman, Nazan
ve Tatbiki Ceza Hukuku, Istanbul 1966, Cilt 3, s. 176, 177; Taner,
Tahir, Ceza Hukuku, Istanbul 1949, s.128,129; Taşkın Rıfat, Askeri
Ceza Kanunu Şerbi, Ankara 1946,s. 34, s.90; AsYIBK 20.61975-E.6,
K. 4 (AsYKD, Yıl: 1997 Say ı:1I).
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- CEZA cezaland ırılmaktad ırlar. Bir başka ifadeyle, üstünü öldüren
SORUMLIIIJJGUNUN	 asker kişinin, fiili işlediği s ırada asker edilmesine engel te şkil

ESASLARI eden, fakat ceza sorumluluğunu etkilemeyen bir rahats ızliğı
bulunduğunun fiili işledikten sonra anlaşılmas ı halinde, bu kiş i
TCK'nm 81 ve devamı maddelerine göre cezaland ır ılacaktır.
Şimdi asker kişinin işlediği bu fiile, asker olmayan bir kişinin
fail olarak katıldığını varsayahm. Bu takdirde sivil kişi, kasten
öldürmeden mi yoksa üstünü öldürmek suçundan m ı sorumlu
tutulacaktır?

Özgü suçun aç ıklandığı madde gerekçesinde verilen ör-
neklere bakılacak olursa, sivil kişinin sorumluluğu 40 mcı mad-
denin 2 nci fıkras ı uyarınca belirlenecek yani fail, azmettiren
veya yard ım eden olarak sorumlu tutulabilecektir. Halbuki, bu
kişi, asker kişi olmaks ızın bu fiili iş lediğinde, genel hükümlere
göre kasten öldürmeden sorumlu tutulacakt ır. Uygulama da bu
şekildedir. Görüldü ğü gibi özgü suç kavram ı, s ırf askeri suça
sivillerin fail olarak kat ılmalar ı halinde; sorumlulu ğun belirlen-
mesinde yeterli olmamakta, aksine tereddüt yaratmaktad ır.

Askeri Yargıtay 3. Dairesi'nin benzeri bir olayla ilgili ola-
rak verdiği kararında, "5237 sayılı TCK'n ın TBMM'de/d komisyon
çalışmalanna kah/an" bir ö ğretim üyesinin kitabmdan almtilar
da yapılmak suretiyle, mü şterek faillikte sorumlulu ğım bağlılık
kuralına dayanniadığı, bu kural ın, özel faillik niteli ği taşıma-
yan bir kişinin özgü suça, faillik d ışında iştirak etmesi halinde,
bu kişinin şerik olarak sorumlulu ğunu sağlama yönünde bir
fonksiyon icra ettiği kabul edilmiş tir. Bu kabulden hareketle,
Daire, asker kişi hakkmda üstünü öldürmek suçundan Askeri
Ceza Kanunu'nun 91/3. maddesinin, sivil kiş i hakkında ise
kasten öldürmek suçuna ili şkin ÖNCEK m. 448. (TCK'nm 81)
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CEZA
SORUMLULU ĞUNUN
ESSL4R İ

maddesinin uygulanmas ı gerektiğine karar vermiştir?

Askeri Yargıtay 3. Dairesi'nin bu kararmda, "bağl ı lık kura-
lı " ve "özgü suç" kavramıyla ilgili olarak yap ılan açıklamalar
ve yap ılan değerlendirmeler. 40 inci maddenin ikinci f ıkras ının
aç ı k hükmü ve madde gerekçesine uygun dü şmemektedir.23

Diğer taraftan özgü suç nedeniyle s ırf askeri suça azmet-
hrme halinde, azmettiren sivil kişi 38. madde uyarınca fail gibi
cezaland ırilacaktır. Bu kabul, azmettiren sivil kişi hakkmda As-
keri Ceza Kanunu'nun uygıılanntasmı gerektirecektir. Halbuki
asker kişi olmayan s ırf askeri suçun faili genel hükümlere göre
sorumlu tutulinaktad ır. Bu durum mantığa ve adalet duygusu-
na aykı rıd ır. Eğer s ırf askeri suça azmettiren kişi hakk ında da
TCK hükümlerinin uygulanaca ğı sonucuna var ıhyorsa, bunun
için bağlılık kuralına gitmeye gerek yoktur.

AsY3.D. 22.11.2005-E.1022, K. 1249 (yaymlanmam ış)
Madde gerekçesinde bağl ıl ık kuralı ve özgü suç kavram ıyla ilgili
olarak şu aç ıklamalar yap ılmış tır. "Bağ l ı lık kuralı, suç ortaklarından
bazılarında faillik için aranan şartların bulunmamas ı halinde, bu kişilerin
işlenen suçtan sorumluluğunu sağlamaktad ı r. Böylece; suçun iş lenişinde
hdkimiyet kuramadığı veya özeljaillik niteliğini taşı madığı için fail olarak
sorumlu tutulamayan bir suç orta ğı, bağl ı lık kuralı sayesinde, gerçekleşen
suçtan sorumlu tutulabilmektedir.

"Özel faillik niteliğ inin arandığı suçlarda, ancak bu niteliğe sahip olan
kişiler fail olabilir. Örneğin zimmet suçunun faili ancak kamu görevlisi
olabilir. Özelfaillik niteliğini taşımayan kiş iler, özgü suça iş tirak etmeleri
halinde, ancak azmettiren veya yard ı m eden olarak sorumlu olur.

Sadece özel faillik niteliğine sahip olmak, özgü suçun faili olarak
sorumluluk için yeterli olmayabilir. Bunun için, özel faillik niteli ğınin
yan ı s ıra, ayrı ca fil üzerinde ha'kimiyet kurulmas ı gerekir. Örneğin
resmi belgede sahtecilik suçunun işlenişine iş tirak eden kamu görevlisi
kiş ilerin, bu suçun nitelikli şekli açı s ı ndan müş terek fail olarak sorumlu
tutulabilmeleri için, birlikte suç iş leme kararı nı n yan ı sı ra, ayrıca bel gede
sahtecilik fiili üzerinde ortak hükimiyet kurmalar ı gerekir."
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CEZA

SORUMLULU Ğ UNUN

ESASLARI

İştirak lülinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme

MADDE 41 - (1) iş tirak lülinde işlenen suçlarda, sadece
gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümlerin-
den yararlanır.

(2) Suçun;

a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışmda başka
bir sebeple işlenmemiş olmas ı,

b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine ra ğmen işlenmiş
olması,

HJ1erinde 'de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulan ır.

Açıklama Bu hüküm göznüllü yaz geçenin, suçun tamam-
lanmas ı veya neticenin gerçekleşmesini ö niemesi gerektiğinin
bir istisnas ını oluş turmaktad ır. ÖNCEKm. 61/2 ve TCK m.
36'ya bakmız.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Suçların İçtima ı

Bileşik suç

MADDE 42 -(1) Biri di ğerininunsurunu veya a ğırlaş tırıcı
nedenini oluşturmas ı dolayısıyla tek fili say ılan suça bileşik suç
denir. Bu tür suçiarda içtima hükümleri uygulanmaz.

Aç ıklama: TCK'da cezalar ın toplamnasma ilişkin bir hü-
küm yoktur. Bu husus CGT İK m. 99 ve 101'de düzenlenmiştir.
ÖNCEİC m. 78'e bak ın ız.
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Zincirleme suç	 CEZA

SORUMLU UJGUNUN

MADDE 43- (1) Bir suç işleme kararmm icrası kapsamın- ESASLARI

da, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla

işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza,
dörtte birinden dörtte üçiine kadar artırılir. Bir suçun temel şek-

li ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri,

aym suç sayılır. (Ek cümle: 29.6.2005-53771n ı . 6 ile) "Mağduru

belli bir kişi olmayan suçlarda da bufikra hükmü uygulan ır."

(2)Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlen-

mesidurumımda da, birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) (Değ işik: 29.6.2005-53771 m. 6 ile) Kasten öldürme,
kasten yaralama, işkence (...) ve yağma suçlarında bu madde
hükümleri uygulanmaz.

Açıklama: Maddede 29.6.2005 tarih ve 5377 say ılı Kaııun'la

değişiklik yap ılarak birinci fıkranın sonuna bir cümle eklenmi ş ,

üçüncü fıkrada parantez içinde yer alan "cinsel sald ırı ve çocuk-

ların cinsel istisman" ibaresi madde metninden ç ıkarılmıştır.

Birinci maddeye eklenen cümle ile; muayyen bir ma ğduru

olmayan rüşvet ve çevrenin kirletilmesi gibi, zincirleme suç
hükümleri öncelikle uygulanmas ı gereken suçlarda, uygula-

mada oluşan tereddüdü gidermek amaçlanm ıştır.

Maddenin üçüncü f ıkras ıüda yer alan "cinsel saldı n ve ço-

cuklar ı n cinsel istisman" ibaresinin ç ıkarılması suretiyle yap ılan

değişiklikle de, aynı kişiye karşı müteaddit defa işlenen cinsel

saldır ı ve çocuklarm cinsel istismar' suçlarmda gerçek içtima
hükümleri uygulamasmın "hiikin ı ve savc ı larda ispat sorunu ve
ölçüsüz ceza miktar ı n ın ortaya ç ı kması bakı m ı ndan" neden oldu-

ğu ciddi endişeleri gidermek amac ı güdülmütür. Bununla
birlikte, aynı kişiye karşı birden fazla işlenen her cinsel sald ırı
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([LA veya çocuklarm cinsel istinırarı suçlarmda, failin bir suç işleme
SORLIMLIJLUGIJNUN kararı ile hareket ettiği söylenemez. İrza geçme suçu iş lendik-

ESASLARI 
ten uzun bir süre sonra tekrarlanmasmda durum böyledir.
Bu nedenle failir ı bir suç işleme karar ıyla hareket etmediği
açıkça belirlenen hallerde zincirleme suçtan söz edilemez;
bu gibi durumlarda her fiilin ayr ı bir suç oluşturduğu kabul
edilmelidir. Nitekim Yargıtay, san ığın askere gitmeden önce
başladığı ırza geçme eylemine, dönüşünde de devam etmesi
durumunda, araya askerlik gibi uzun bir sürenin girmesini ve
fiili kesinti sebebiyle suç işleme kararında birlik bulunmadığı
ve fillerin iki ayr ı suçu olu şturacağma karar vermiş tir (5. CD.
24.4.2006- 731- 3468; YKD Ocak 2007, s. 175).

TCK m. 76/2, 77/2,81,82,86,87,88,94,95,148,149, 150'ye
ve ÖNCEK m. 80'e bakm ız.

Fikri içtima

MADDE 44- (1) İşlediği bir fil ile birden fazla farkl ı su-
çun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezay ı
gerektiren suçtan dolay ı cezaland ırıhr.

Aç ıklama: TCK m. 42; CGTİK m. 99 ve ÖNCEK nı . 79'a
bakmız.
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YAPTIRıMLAR

B İRİNCİ BÖLÜM

Cezalar

Cezalar

MADDE 45 - (1) Suç kar şılığında uygulanan yaptırım
olarak cezalar, hapis ve adli para cezalar ıdır.

Açıklama: ÖNCEK m. Il'e hakm ız.

Hapis cezaları

MADDE 46- (1) Hapis cezaları şunlardır:

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezas ı .

b) Müebbet hapis cezas ı .

c) Süreli hapis cezas ı .

Aç ıklama: Kabahatler ayr ı bir kanunla düzenlenmiş
olduğundan "hafif hapis cezasz"na metinde yer verilinemiştir.
ÖNCEK m. .l5'e bak ımı .
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YAPTIRIMLAR	 Ağırlaştınlmış müebbet hapis cezas ı

MADDE 47 - (1) Ağırlaşhr ılmış müebbet hapis cezas ı
hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve tüzükte
belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.

Açıklama: CGTİK M. 9, 25, 107/1, 2, 3-a'ya ve ÖNCEK
m. 13'e bak ınız.

Müebbet hapis cezas ı

MADDE 48 - (1) Müebbet hapis cezas ı, hükümlünün
hayatı boyunca devam eder.

Açıklama: CGTİK m. 9, 107/1, 2, 3-b'ye ve ÖNCEK m.
13/2'ye bakınız.

Süreli hapis cezas ı

MADDE 49- (1) Süreli hapis cezas ı, kanunda aksi belirtil-
meyen hMlerde bir aydan az, yirmi y ıldan fazla olamaz.

(2) Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezas ı,
k ısa süreli hapis cezas ıdır.

Açıklama: Maddede süreli hapis cezas ı için öngörülen alt
ve üst s ınır, ilgili suç tanımmdaki ceza açıs ından belirlenmiştir.
Dolayıs ıyla bu madde hükmü, sonuç ceza bakınımdan bir sınır
oluşturmamaktad ır. Somut olayda sonuç ceza yirmi y ıldan
fazla olabilir. Ancak otuz y ıl ı geçemez (m. 61/7).

Bu maddede yer alan düzenlemenin sonuç cezay ı değil,
temel cezayı gösterdiği 61. maddenin 7. f ıkras ında yapılan
değ işiklik gerekçesinden de anla şılmaktad ır. Bu konuda
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YCGK'nm 20.6.2006 tarih ve 2006/5-178- 163 say ılı Kararı'na YAPTIRIMLAR

bakm ız.

Hapis cezas ı, 5271 sayılı Kanun'un "Tan ımlar" başlıklı 2/1.
maddesindeki disiplin hapsinden fark ıdır. Disiplin hapsi, ilK
nuri 5358 sayıli Kanun'la değişik 340. maddesinde öngörülen
tazyik hapsini de kapsar. Bu nedenle de, duru şma aç ılarak
yapılan bir yargılama sonunda verilmelerine kar şıl ık, 2004
say ıl ı İİK'nm 353/1. maddesinde yasa yolu olarak itiraz yasa
yolu öngörülmüştür. Anılan hükümler gözetildiğinde, gerek
disiplin hapsi gerekse hapsen tazyik yaptırım ı tayin edilen
kararlar, CMK'nm 223. maddesinde belirtilen "hüküm" niteli-
ğinde değildirler ve bunlar hakkmda hükümler için öngörülen
yargılama kurallar ı uygulanamaz.

Hapsen tazyik yaptır ım ında amaç, bir yükümlülü ğün
yerine getirilmesini sağlamak olduğundan, alt smırdan belli bir
ceza belirlenmesi gerekmemekte, yükünilülük yerine getirilene
kadar ve en çok 3 ay süreyle kişinin yükümlülüğüne uygun
davranmas ı için zorlanmas ı söz konusu olmaktadır. Bu nedenle
kararda belli bir sürenin öngörülmesi yaptırımın bu niteliğine
aykır ı olacaktır. (YCGK: 14.11.2006/16 HD-220-231)

TCK m. 61/7'ye; ÖNCEK M. 15/1'e ve C İK m. 3/3'e
bakmız.

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yapt ınmlar

MADDE 50- (1) Kısa süreli hapis cezas ı, suçlunun kişiliği-
ne, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duy-
duğu pişmanlığa ve suçun işlenmesincleki özelliklere göre;

a) Adli para cezasma,
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YAPTIRIMLAR b) Ma ğdurun veya kam ımun uğradığı zararın aynen iade,
suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen
giderilmesine,

c) En az iki y ıl süreyle, bir meslek veya sanat edüı meyi
sağlamak amac ıyla, gerektiğinde bar ınma imkanı da bulunan
bir eğilim kurumuna devam etmeye,

d) Malıküm olunan cezanın yar ısından bir katma kadar
süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yap-
maktan yasaklanmaya,

e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle
veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne ayk ı r ı dav-
ranılarak suç işlenmiş olmas ı durumunda; mahküm olunan
cezamn yarıs ından bir katma kadar süreyle, ilgili ehliyet ve
ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı
yapmaktan yasaklanmaya,

f) Mahküm olunan cezanın yarıs ından bir katma kadar
süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararl ı bir işte
çalıştır ılmaya,

Çevrilebilir.

(2) Suç tan ımmda hapis cezas ı ile adli para cezas ın ın
seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezas ına hükme-
diimişse; bu ceza artık adli para cezas ına çevrilmez.

(3)Daha önce hapis cezasına mahküm edilmemiş olmak
koşuluyla, mahküm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis
cezas ı ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşmı doldurmam ış veya
altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahküm edildiği bir y ıl
veya daha az süreli hapis cezas ı, birinci fıkrada yazılı seçenek
yaptırımlardan birine çevrilir
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(4) Taksirli suçlardan dolay ı hükmolunan hapis cezas ı YAPTIRIMLAR

uzun süreli de olsa; bu ceza, di ğer koşullarm varlığı halinde,
birinci frkranm (a) bendine göre adli para cezas ına çevrilebilir.
Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir halinde uygulanmaz.

(5)Uygulamada asil mahkümiyet, bu madde hükümlerine
göre çevrilen adli para cezas ı veya tedbirdir.

(6)Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savc ılığmca
yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek yapt ınmm
gereklednin yerine getirilmesine başlanmamas ı veya başlan ıp
da devam edilmemesi halinde, hükmü veren mahkeme k ısa
süreli hapis cezasm ın tamamen veya k ısmen infazma karar
verir ve bu karar derhal infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra
hükmü uygulanmaz.

(7)1-Jükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde ol-
mayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü
veren mahkemece tedbir değiştirilir.

Aç ı klama: Yeni düzenlemeye göre, ehliyet ve rul ısatın
geri alınmas ına ya da meslek ve sanatın yasaklanmasma, işle-
nen suçun ehliyet ve ruhsatla ya da meslek ve sanat ın icras ıy-
la bağlantılı olmas ı halinde hükmolunabilir.

Bu maddede yazdı kısa süreli hapis cezasma seçenek yap-
tırımların yerine getirilmesi, Denetimli Serbestlik ve Yard ım
Merkezleri ile Koruma Kurullar ı Yönetmeliği (RG, 20.12.2005-
26029)'nin 32 ila 35. maddelerinde düzenlenmiş tir.

Maddenin birinci fıkrasinın (e) ve (t) bentlerinde yer alan
cezanın bir katından maksat, cezan ın kendisidir.

Maddenin üçüncü f ıkras ı, 647 sayılı Kanun'un 2248 say ı lı
Kanun'la değişik 4/2. maddesinin kar şılığı olup aşağıdaki
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YAPIIRIMtAR noktalar dışında bu hükme paralel olarak düzenlenmi ştir. İki
hüküm arasında ş u farkl ı l ıklar vard ı r:

a) 647 say ılı Kanun'da "suç tarihinden önce" ibaresi, yeni
TCK'da "daha önce" şeklinde, "para cezas ına veya tedbire çevriln ı iş
olsa dahi, hürriyeti bağlayı c ı cezaya mahkum edilmemiş olanlar"
ibaresi de, yeni yasada, "hapis cezas ı na mahkum edilmemiş al-
ınak" şeklinde ifade edilmiş tir; bu ifade biçimi anlam farkl ılığı
yaratmamaktad ır.

b) 647 sayd ı Kanun'da, k ısa süreli hapis cezasmm, seçe-
nek yaptır ımlardan birine çevrilmesi zorunluluğu, sadece 18
yaşından küçükler bak ımından kabul edildiği halde, TCK m.
50/3'de, 65 yaşm ı bilirmiş olanlar bakım ından da söz konu-
sudur.

Bu iki husus dışında, üçüncü fıkra her iki yasada da ayn ı
şekilde düzenlenmiş tir. Yargı tay "para cezas ı na veya tedbire
çevrilmiş olsa da/ii, hürriyeti bağlayı cı cezaya mahkum edilmemi ş
olanlar" koşulunun 18 yaşından küçükleri kapsamadığma karar
vermiş ve uygulama da bu do ğrultuda istikrar kazanm ış tı.'

Ancak 50. maddenin 3. f ıkra gerekçesinde; üçüncü fıkranm
başında yer alan "Daha önce hapis cezas ı na mahkum edilmemiş
olmak koşulu"nun 18 yaşından küçükler bakımından da söz
konusu olduğu belirtilmi ş tir. Gerekçe aynen şöyledir:

"Maddenin üçüncü Jlkras ı nda, kısa süreli hapis cezas ın ın adli
para cezas ı veya diğer seçenek tedbirlerden birine çevrilmesi açısı n-
dan mahkemenin takdir yetkisinin oln ıadığı hill/er belirlenmiş tir. Bu
hdllerde, mahkeme kısa süreli hapis cezas ın ı adli para cezas ına veya

24 YCGK'nm 2.11.1999- 4/200- 254; 10.2.1998-368- 29; 20.12.1993-
289/326 kararları .
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diğer seçenek tedbirlerden birine çevirecektir. Bunun, için ki şinin	 YAPJ İ RIMLAR
daha önce hapis cezas ı na n ıalıkünı edilmemiş olmas ı ve hükmolunan
hapis cezas ı n ı n otuz günden fazla olmamas ı gerekir. Keza, daha önce
hapis cezas ı na mahk ıin ı edilmemi ş olmak koşuluyla, fiili işlediği
tarihte onsekiz yaşın ı doldurınam ış veya altm ışbeş yaşın ı bitirmiş
bulunan/ann mahkz2m edildiği bir yı l veya daha az süreli hapis cezas ı ,
birincifikrada yaz ı l ı seçenek yaptınn ılardan birine çevrilir."

Uygulamanm yukar ı da aç ı kland ığı şekilde olduğu bi-
linmesine ra ğmen, fı kran ın eriş kinlerle onsekiz ya şından
küçükler bak ımmdan ayr ı iki bent halinde düze ıılenmemiş
olmas ı, uygulamada Ceza Gene! Kurul Kararlarm ın geçerliliği
konusunda kuşku yaratmaktad ır.

Kanaatimizce, "para cezas ı na veya tedbire çevrilmiş olsa da/ii,
hürriyeti bağlayı c ı cezaya mahkum edilmen ıiş olanlar" koşulunun
18 yaşından küçükleri kapsamad ığmı kabul eden Ceza Genel
Kurulunun."Daha önce hapis cezas ı na mahkum edilmemi ş olmak"
koşulunu da ayn ı şekilde yorumlama olas ı l ığı yüksektir.
Çünkü maddenin ifade şekli ile gerekçe tam olarak uyuşma-
maktad ır. Bu durumda gerekçeye değil, madde metuine ihbar
edilmesi gerekir.

Diğer taraftan maddenin 2. fıkrasmda, suç tanımmda hapis
cezas ı ile adli para cezasmm seçenek olarak öngörüldü ğü hal-
lerde, hapis cezasma hükmedilmişse, bu cezanın para cezas ına
çevrilemeyeceğiııin aç ıkça hüküm altına al ınmış olmas ı karşı-
s ında, aksi dü şünceyi benimseyen 24.121973 tarih ve 1973/3-5
(RG, 4.21974-14789) say ı l ı YİBK geçerliliğini yitirmi ştir.

TCK m. 22/3,49/2,52; CGTİK m. 101, 104, 109, 110; DSK
m. 14; DSMKY nı . 15/b, d; C İK m. 4'e bak ın ız.
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YAPTIRIMLAR	 Hapis cezas ının ertelenmesi

MADDE 51 - (1) işlediği suçtan dolay ı iki yıl veya daha
az süreyle hapis cezas ına mahküm edilen kişinin cezas ı er-
telenebilir. Bu sürenin üst s ınır ı, fiili işlediği s ırada onsekiz
yaşmı doldurmam ış veya altmışbeş yaşını bilirmiş olan kişiler
bakımından üç y ıld ır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi
için kiş iııin;

a) Daha önce kas ıtl ı bir suçtan dolay ı üç aydan fazla hapis
cezasma mahküm edilmemiş olmas ı;

b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiğ i
pişmanl ık dolay ısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda
mahkemede bir kanaatin olu şmas ı ,

Gerekir.

(2)Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradı-
ğı zararm aynen iade, suçtan önceki hMe getirme veya tazmin
suretiyle tamamen giderilmesi ko şuluna bağlı tutulabiir. Bu
durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanm infaz kuru-
munda çektirilmesine devam edilir. Ko şulun yerine getirilmesi
halinde, hAkim karar ıyla hükümlü infaz kurumundan derhal
sal ıveriir.

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakk ında, bir yıldan az,
üç y ıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir.
Bu sürenin alt s ınırı, mahküm olunan ceza süresinden az
olamaz.

" Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 5237 say ı lı Türk Ceza Kanu-
nu'nun 51. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan " ... hapis
cezasına.....ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi ile, 30.1.2006
tarihinde itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur.
Yüksek Mahkeme'nin E. 2006/012 say ısında kay ıtlı bu davayla
ilgili olarak henüz bir karar verilmemiştir.
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(4) Denetim süresi içinde;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu
amaçla bir eğilim programına devam etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu
kurumunda veya özel olarak ayn ı meslek veya sanah icra
eden bir başkasının gözetinıi altında ücret karşılığında çalış-
tır ılmas ına,

c) Onsekiz yaşmdan küçük olan hükümlülerin, bir mes-
lek veya sanat edinnıelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde
barmma imkan ı da bulunan bir eğitim kurumuna devam
etmesine,

Mahkemece karar yenilebilir.

(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik
edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir Bu kişi, kötü ahşkan-
lıklardan kurtulnıasm ı ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat
sürmesini temin hususunda hükümlüye ö ğütte bulunur; eğitim
gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çal ıştığı kişilerle
görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davran ışları,
sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki geli şme hakkında
üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.

(6) Mahkeme, hükümlünün kiş iliğini ve sosyal durumunu
göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir
yükümlüliik belirlemeden veya uzman ki şi görevlendirmeden
geçirilmesine de karar verebilir.

(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kas ıtlı bir suç
işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, Iükimin
uyar ısma rağmen, uymamakhi ısrar etmesi hMinde; ertelenen
cezanm kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine
karar verilir.

YA PİIR 1M LA R
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YAPTIRIMtAR 	 (8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi Miii
olarak geçirildiği takdirde, ceza iııfaz edilmiş say ı l ır.

Aç ıklama: Madde 647 say ıl ı Kanun'un 6. maddesinin kar-
şılığı olarak düzenlenmi ş olmakla birlikte iki hüküm arasmda
önemli farklilıklar bulunmaktad ı r.

a) 647 sayıl ı Kanun'un 6. maddesine göre san ığm cezas ı-
nm ertelenebilmesi için daha önce "Adliye mahkeme/erince para
cezas ı ndan başka bir ceza ile mahkum olma ı nış olması " gerekiyordu.
TCK 51'de bu koşul "kas ı tl ı bir suçtan dolay ı üç aydan fazla l ıapis
cezas ına mahkum edilmemi ş oln ıas ı " şeklinde yumu şahimışt ır.

b) 647 say ı l ı Kanuna göre, hem para cezasm ın hem de
hürriyeti bağlay ıc ı cezanin ertelenmesi mümkündü. Maddede,
ayrıca hürriyeti ba ğlay ı c ı cezanın niteliği bakımmdan da (a ğır
hapis içki bir yıl, hapis veya hafif hapis için iki y ıl) ayr ı süreler
öngörülmü ştü. Yeni TCK, adli para cezaları bakmundan ertele-
meyi kabul etmediği gibi, ağır hapis- hapis-hafif hapis ay ırım ı
ortadan kalktığından, kural olarak iki y ıl ve daha az hapis
cezasınm ertelenmesine imkan tan ınıış tır. Bu bağlamda yasada
bir suçun yaptınm ı olarak hapis cezas ı ile birlikte adli para ce-
zas ın ın da öngörüldüğü durumlarda, önceki ceza sistemimizde
geçerli bulunan "ertelemenin bölünn ıezliği" prensibinden arhk
bahsedilemeyeceğ i aç ı kça ortadad ır. Bu düzenleme karşısında
ne şekilde hükmedilmiş olursa olsun, para cezalar ının ertelen-
mesi mümkün değildir (YCGK: 21.11.2006/3-246-261).

c)Suç tarihinde 28 yaşın ı doldurmam ış olanlar ile 65 yaşını
bitirmiş olanların mahkum olduklar ı süre de cezanın niteliğine
göre (ağır hapis için iki y ıl, hapis veya hafif hapis için üç y ı l
olarak) belirlenmiş ti. Yeni düzenlemede üst s ın ırı üç y ı l olan
hapis cezasınm ertelenmesine olanak tan ınmış tır.
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d) Ertelemenin sübjektif ş artı olan "cezan ı n ertelenmesi YAPTIRIMLAR

halinde, ileride suç i şlemekten çekin niesine sebep olacağı hakkı nda
mahkemece kanaat ediniln ıesi"nin ölçütü her iki Kanunda farkl ı
düzenlenmiştir. 647 saydı Kanuna göre, mahkeme bu kanaatini,
sanığın "geçmiş teki hbli ve suç işleme hususundaki eğilimine" da-
yand ırabiliyordu. Halbuki 5237 sayd ı TCK m. 51'de bu kanaat,
"Suçu i şledikten sonra yargı lama sürecinde gösterdi ği pişmanl ık"
esas alınarak belirlenecektir.

Cezası ertelenen hükümlü hakk ında denetim süresi belir-
lemesi zorunludur. Hakim, bu süre içinde dördüncü f ıkrada
sayılan yükümlülüklerden birine de hükmedebilecektir. 5275
sayılı Kanunun 104,107 ve 108. maddelerinde de denetimli
serbestlik tedbirine ili şkin olarak 5237 say ıl ı Kanunun 53.
maddesine paralel hükümler bulunmaktad ır. Şu halde; mah-
keme denetimli serbestlik tedbirine hükmetti ğinde, bununla
birlikte uygulanacak bir yükümlülü ğe de hükmedebilecektir.
Ancak, bu takdirde hükmedilecek yükümlülükler maddenin 4.
fıkrasmda sinirli olarak say ılmıştır (m.51/4). "Karakola giderek
imza atma" yükümlülüğü, bu maddede say ılan yükümlülük-
ler arasmda yer almaınaktad ır. Bu nednle böyle bir tedbire
hükmedi1mei yasaya aykırıd ır (14.11.2006- E.2006/3-214, K.
2006/243).

K ısa süreli hapis cezas ı ertelenen san ık hakk ında 53.
maddenin birinci f ıkrasmda belirtilen güvenlik tedbirlerine
hükmolunamaz (TCK m. 53/3, 4).

Diğer taraftan takdiri indirim ko şullar ıyla, cezanın erte-
lenmesini gerektiren koşullarm birbirinden bağıms ız yargısal
kişileş tirme kurumlar ı olduğuna, ancak mahkemece cezadan
indirim yap ılırken, cezan ın ertelenmesine ilişkin unsurların
tamam ı takdiri indirim nedeni olarak gösterilmi şse, bunun
erteleme kararı verilmesini gerektireceğine ilişkin 7.6.1976 tarih
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YAPJIR İMLAR ve E. 1976/3-4, K. 1976/3 (RG, 11.7.1976- 15643) say ılı YİBK
geçerliliğini korumaktad ır.

TCK m. 23/2, DSK m. 14'e; DSMKY m. 15/10, 32/b, 35;
ÖNCEK m. 89-95 ve CİK m. 6'ya bakmız.

Adli para cezas ı

MADDE 52- (1) Adli para cezas ı, beş günden az ve kanun-
da aksine hüküm bulunmayan hMlerde yediyüzotuz günden
fazla olmamak üzere belirlenen tanı gün say ısmm, bir gün
karşı lığı olarak takdir edilen miktar ile çarp ılınas ı suretiyle
hesaplanan meblağm hükümlü tarafından Devlet Hazinesi'ne
ödenmesinden ibarettir.

(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün
karşılığı adli para cezas ınm miktarı, kişinin ekonomik ve di ğer
şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.

(3) Kararda, adli para cezas ınm belirlenmesinde esas
alman tam gün sayıs ı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen
miktar ayr ı ayrı göstrilir.

(4)Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulun-
durarak, kişiye adli para cezasını ödemesi için hükmün kesin-
leşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil
verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödennıesine
de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı
dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında öden-
memesi halinde geri kalan k ısnım tamamın ın tahsil edileceği ve
ödenmeyen adli para cezasmm hapse çevrilece ği belirtilir.

Açıklama: Adli para cezas ının temel ceza olarak belirlen-
mesi ve bireyselleştirmeye yönelik artırma ve indirinıler gün
üzerinden yap ılır (m. 61/8).
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5187say ıI ı Basın Kanunu'nun 28. maddesine göre; Ka- YAPTIRIMlAR
nun'un 18. maddesinde düzenlenen "Düzeltnıe ve cevab ın ya-
yımlanmas ı karanna uymamak" suçu ile 22. maddedeki "Bas ılmış
eserleri engelleme, tahrip ve bozma" suçları dışında bu Kanun'da
öngörülen suçlar için hükmedilen para cezalar ı, hürriyeti bağ-
layıcı cezaya çevrilemez.

Diğer taraftan para cezaların ın hesaplanmasında ve öden-
mesinde 1 Yeni Türk Lirasının altında kalan tutarlann dikkate
alinamayacağı yönündeki 5083 say ılı Kanun'un 2 ve 765 say ılı
TCK'nm 2/2. maddesi hükmü karşıs ında, mevcut yasa değişik-
liğinin fail lehine olmas ı nedeniyle, 1 Haziran 2005 tarihinden
önce işlenen suçlarda da özel yasalardaki para cezas ı mikta-
rının yeniden hesaplan ıp belirlenmesi zorunlu hale gelmiştir.
Bu yeni ilke doğrultusunda yapılan hesaplama sonucu adli
para cezasınm alt ve üst sın ırları;

01.01.2005-31.05.2005 tarihleri aras ında işlenen suçlar
bak ım ından 489 ila 123.877. YTL olarak;

01.06.2005 tarihinden itibaren: 450 ila 160.000 YTLo-
larak belirlenmiştir. Ancak, sonradan yürürlü ğe giren 5252
sayılı Yasa hükümlerinin lehe olmas ı nedeniyle 01.01.2005-
31.05.2005 tarihleri arasında işlenen suçlar açısından da para
cezasmın 450-100.000 YTL olarak uygulanmas ı zorunlu hale
gelmiştir (YCGK: 21.11.206/8-245-246).

Öte yandan 5.52007 tarih ve 26513 say ıh RG'de yaymı-
lanan 4.4.2007 tarihli ve 2007/11963 say ılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile "Yeni Türk Liras ı ve Yeni Kunış "ta yer alan "Yeni"
ibareleri 1.1.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten
kald ırılmış hr.

TCK m. 61; 5252 SK m. 5; CGT İK m. 106; ÖNCEK m. 19,
21-24, 26, 27, Ek madde 2,4 ve C İK m. S'e bakm ız.
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YAPJIRIMLAR	 İKİNCİ BÖLÜM

Güvenlik Tedbirleri

Belli haklar ı kullanmaktan yoksun b ırakılma

MADDE 53- (1) KiŞi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolay ı
hapis cezas ına mahkümiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenil-
mesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-
liğilı den veya Devlet, il, belediye, köy veya bunlarm denetim
ve gözetimi altmda bulunan kurum ve kurulu şlarca verilen,
atamaya veya seçime tAbi bütün memuriyet ve hizmetlerde
istihdam edilmekten

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve di ğer siyasi hakları
kullanmaktan,

c) Velayet hakk ından; vesayet veya kayy ımlığa ait bir
hizmette bulunmaktan,

d) Vak ıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti
tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e)Bir kamu kurum unun veya kamu kurumu niteli ğindeki
meslek kurulu şunun iznine tAbi bir meslek veya sanatı, kendi
sorumluluğu altında serbest meslek erbab ı veya tacir olarak
icra etmekten,
yoksun bırakı l ı r.

(2) Kişi, işlemiş bulundu ğu suç dolay ıs ıyla mahküm ol-
duğu hapis cezas ınm infazı tamamlan ıncaya kadar bu haklar ı
kullanamaz?

' 10.7.2003 tarihli ve 4926 say ılı Kaçakç ı l ıkla mücadele Kanununun
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(3)Mahküm oldu ğu hapis cezas ı ertelenen veya koşullu YAPrIRIMtAR

salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet,
vesayet ve kayyıınlık yetkileri aç ısmdan yukarıdaki fıkralar

hükümleri uygulanmaz. Mahküm olduğu hapis cezas ı erte-

lenen hükümlü hakk ında birinci f ıkranm (e) bendinde söz

konusu edilen hak yoksunlu ğunun uygulanmamasma karar

ver ile bilir T

(4) Kısa süreli hapis cezas ı ertelenmiş veya fiili işlediği

s ırada onsekiz yaşmı doldurmamış olan kişiler hakk ında birinci

fıkra hükmü uygulanmaz.

(5)Birinci fıkrada say ılan hak ve yetkilerden birinin kötüye
kullanılmas ı suretiyle işlenen suçlar dolay ıs ıyla hapis cezasına

mahkünıiyet hMinde, ayr ıca, cezanın inf azından sonra işlemek

üzere, hükmolunan cezanın yarıs ından bir katma kadar bu hak
ve yetkinin kullanılmasmm yasaklanmas ına karar verilir. Bu
hak ve yetkilerden birinin kötüye kullan ılmas ı suretiyle i ş le-

nen suçlar dolay ısıyla sadece adli para cezas ına mahkümiyet
hMinde, hükümdebelirfflen gün say ısmın yarısından bir katına

kadar bu hak ve yetkinin kullan ılmasının yasaklanmasma karar
verilir. Hükmün kesinle ş mesiyle icraya konan yasaklama ile
ilgili süre, adli para cezas ıüm tamamen infazmdan itibaren

işlemeye başlar.

33. maddesi, kamu hizmetindenyasaklamna süresi bak ınundanbu
fıkra hükmüne ayk ı rı olup 31.12.2008 tarihine kadar de ğ iş tirilmesi
gerekmekte idi. Bu Kanun 23.3.2007 tarihli ve 5607 say ı lı Kanunla
yürürlükten kald ırılmış ve yeni düzenlemede böyle bir hükme yer
verilmemiştir.
Tufanbeyli Asliye Ceza Mahkemesi, 5237 say ı l ı Türk Ceza Ka-
nunu'nun 53. maddesinin (3) numaral ı fıkras ının ikinci tümcesinin
iptaline kararverilmesi istemiyle, 27.9.2005 tarihinde itiraz yoluyla
Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur.

Yüksek Mahkeme'nin E. 2005/116 say ıs ında kay ı tl ı bu davayla
ilgili olarak henüz bir karar verilmemiştir.
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YAPIRIMiAR (6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin ge-
rektirdiği dikkat ve özen yükümlülü ğüne aykırılık dolay ıs ıyla
işlenen taksirli suçtan mahkUmiyet halinde, üç aydan az ve üç
yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasmm
yasaklanınas ına ya da sürücü belgesiiıin geri alınmasma karar
yenilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle
yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazmdan itibaren
işlemeye başlar.

Aç ıklama: Maddenin birinci fıkrasmm (a), (b), (d) ve (e)
bentlerinde yaz ı l ı tedbirlere, cezanm infaz ı tamamlanmcaya
kadar, buna karşıl ık (c) bendinde belirtilen velayet, vesayet
ve kayyınilığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun b ırakma
tedbirine ise "koşullu salıverilinceye kadar" olan süre için hükme-
dilebilir (TCK m. 53/3). 3167say ılı Kanun'un 16. maddesinin
3. fıkras ındaki "çek hesabı açürına yasağı " özel yasada yer alan ve
belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma sonucu doğuran,
güvenlik tedbirlerinden biridir (YCGJC: 22.11.2005-E. 2005/10-
140, K. 2005/ 143) . Bu maddede yaz ılı güvenlik tedbirlerinin
infazı için DSKMY m. 15/c, 39 ve 40'a bakm ız.

Bu maddede say ılan güvenlik tedbirleri ÖNCEK'deki
kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasmdan farkl ı olarak
düzenlendiğinden, bu cezanın üst s ınırmm 3 yılı geçemeye-
ceğine ilişkin 30.6.1995 tarih ve 1995/1-1 say ıli YİBK geçerlili-
ğini yitirmiştir. Ayrıca mahkümiyetin yasal sonucu olan hak
mahriımiyetleri, mahkümiyetin do ğal sonucu olduğundan,
kararda gösterilmemiş olsa bile hükümlü aç ısından kazanıl-
mış hakka konu olamazlar, bir ba şka anlatımla aleyhe bozma
yasağı kapsamında değerlendirilemezler (YCGK: 12.12.2006
tarih ve E.11/301, K. 296).

AY m. 67, TCK m. 50/1-e; MK m. 335; DSK m. 14'e ve
ÖNCEK m. 20, 25, 31, 33, 34, 35, 41'e bak ınız.
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Bu maddede yazıl ı güvenlik tedbirlerinin infaz ı için YAPTIRIMlAR

DSMKY m. 39 ve 40'a bakmız.

Eşya müsaderesi

MADDE 54 - (1) İyiniyetil üçüncü kişilere ait olmamak
koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun
işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın
müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak
üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel
ahlak açısmdan tehlikeli olmas ı durumunda müsadere edilir.

(2)Birinci fıkra kapsamına giren eşyanm, ortadan kald ırıl-
mas ı, elden çıkarılmas ı, tüketilmesi veya müsaderesinin ba şka
bir surette imkans ız kılinması halinde; bu eşyanm değeri kadar
para tutarın ın müsaderesine karar verilir

(3)Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen
suça nazaran daha a ğır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle
hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığmda, müsaderesine hük-
medilnıeyebilir.

(4)Üretimi, bulundurulmas ı, kullanılması, taşınmas ı, alım
ve satım' suç olu şturan eşya, müsidere edilir.

(5)Bir şeyin sadece bazı k ıs ımlarının müsaderesi gerekti-
ğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu k ısmı ayırmak olanakl ı
ise, sadece bu kısmm müsaderesine karar verilir.

(6)Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili ola-
rak, sadece suça iştirak eden ki şinin payının müsaderesine
hükmolunur.

Açıklama: TCK'da Müsadere, ceza türlerinden olmay ıp
bir güvenlik tedbiri olarak düzenlenmi ştir. Bas ımevi ve eklen-
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YAPTIRIMlAR tileri ile bas ın araçlarmm, suç aleti olduğu gerekçesiyle zaptve
müsadere edilemeyeceği hususunda AY m. 30/ a. Müsaderede
dava zamanaşım ı için TCK m. 70'e,

Kaçak eşya naklinde kullanılan her türlü taşıma araçlar ı-
nın zoralım koşullar ı konusunda 4926 sayı l ı KMK m. 20'ye ve
5607m. 13/f. Ve,

Kaçak orman mallarının taşınmasmda kullan ılan canlı
cans ız bütün taşıma araçlarm ın müsaderesi konusunda 6831
sayıl ı Orman Kanununun 108/4'e,

Bakmız.

Süresinde ruhsat işlemlerini yeniletmemesi nedeniyle
ruhsatı iptal edilen, yap ılan tebligata rağmen de Yönetmelikte
öngörülen altı ayl ık sürede devredilmeyen silah, ruhsats ız
silah haline dönü şür. Bu nitelikteki bir silahın sahibi, silah
üzerindeki tüm yasal haklar ın ı kaybetmiş olduğundan, si-
lahın idareye teslimine değil, zoral ımma karar verilmelidir
(YCGK: 19.9.2006-E.2006/8- 199, K. 2006/188; YKD Aral ık
2006 s.1962).

TCK m. 55, 64, 72 ve 75/5'e; CMK m. 256- 259'a; 3984/m.
34 ve Ek m. 2'ye; 5549/m.17ye; DSKY m. 15/c'ye ve ÖNCEK
m.36'ya bakınız.

Kazanç müsaderesi

MADDE 55 - (1) Suçun i şlenmesi ile elde edilen veya
suçun konusunu oluş turan ya da suçun işlenmesi için sağ-
lanan maddi menfaatler ile bunlar ın değerlendirilmesi veya
dönüş türülmesi sonucu ortaya ç ıkan ekonomik kazançlarm
müsaderesine karar verilir. Bu f ıkra hükmüne göre müsadere
kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun ma ğduruna
iade edilememesi gerekir.
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(2) Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere el- Y4PT İ RIMAR

konulamad ığı veya bunların merciine teslim edilmedi ği hal-
lerde, bunlarm karşı lığını oluş turan değerlerin müsaderesine
hükmedilir.

Aç ıklama: CMK m. 256-259; ÖNCEK'de m. 36 d ışında ayr ı
bir hüküm yoktu. TCK m. 54 aç ıklmas ına bakmız.

Çocuklara özgü güvenlik tedbirler!

MADDE 56 - (1) Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin
neler olduğu ve ne suretle üygulanacaklar ı ilgili kanunda
gösterilir.

Aç ıklama: Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, 37.2005
tarihli ve 5395 say ılı Çocuk Koruma Kanunu'nun "Kontyucu
ve destekleyici tedbirler" baş l ıkl ı 5. maddesinde say ılmış tır.
Bu tedbirler: damşmanhk, eğilim, bakım, sağlik ve bar ınma
konularma ili.şkindir. Bu konuda ayr ıntılı bilgi için ÇKK nı .
7-10'a bakuuz.

Çocukların korunmas ı konusunda ÇHS m. 8/1,34,37,40;
ÇKK m. 7-11, 15'e, AY m. 61/e bak ın ız.

ÖNCEK'de çocuklarla ilgili olarak madde 53-55' de öngö-
rülen tedbirlerin dışında özel bir hüküm yoktu.

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri

MADDE 57- (1) Fiili işlediği sırada ak ıl hastas ı olan kiş i
hakkmda, koruma ve tedavi amaçl ı olarak güvenlik tedbirine
hükmedilir. Hakk ında güvenlik tedbirine hükmedilen ak ıl
hastaları, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve
tedavi altına alınırlar.
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YAP İİ RIMLAR (2) Hakkmda güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan ak ı l
hastas ı, yerleştirildiği kurumun sağlik kurulunca düzenlenen
raporda toplum aç ısrndan tehlikelili ğinin ortadan kalkhğınm
veya önemli ölçüde azald ığmın belirtilmesi üzerine mahkeme
veya hakim kararıyla serbest b ırakılabilir.

(3)Sağlık kurulu raporunda, ak ıl hastalığının ve işlenen
fiilin niteliğine göre, güvenlik bak ım ından kişinin tıbbi kontrol
ve takibinin gerekip gerekmedi ği, gerekiyor ise, bunun süre
ve aralıkları belirtilir.

(4)T ıbbi kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve ara-
liklarla, Cumhuriyet savcil ığmca bu kişilerin teknik donan ım ı
ve yetkili uzman ı olan sağlık kuruhişuna gönderilmeleri ile
sağlamr.

(5)Tıbbi kontrol ve takipte, kişinin ak ıl hastalığı itibarıyla
toplum açısmdan tehlikeliliğiriin arttığı anlaşıldığında, haz ır-
lanan rapora dayan ılarak, yeniden koruma ve tedavi amaçl ı
olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Bu durumda, bir ve
devamı fıkralarda belirlenen işlemler tekrarlan ır.

(6)işlediği fiille ilgili olarak hastal ığı yüzünden davran ış-
larım yönlendirme yeteneği azalmış olan kişi hakk ında birinci
ve ikinci fıkra hükünilerine göre yerle ş tirildiği yüksek güven-
likli sağlık kuruluşunda düzenlenen kurul raporu üzerine,
mahküm olduğu hapis cezas ı, süresi ayn ı kalmak ko şuluyla,
k ısmen veya tamamen, mahkeme karar ıyla ak ıl hastalarma
özgü güverililc tedbiri olarak da uygulanabilir.

(7)Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
bağımlısı kişilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuştu-
rucu veya uyarıcı madde bağmılılanna özgü sağlık kuruluşun-
da tedavi altına alınmas ına karar verilir. Bu kişilerin tedavisi,
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alkol ya da uyuşturucu veya uyarıc ı madde bağıınlılığmdan YAPJRIML4R

kurtulmalarma kadar devam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği ku-
rumun sağl ık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine
mahkeme veya hakim karar ıyla serbest b ırakılabilir.

Açıklama: Ak ıl hastalar ın ın ceza sorumluluklar ı ve
bunlar hakkmda uygulanacak tedbirler ÖNCEK 46 ve 47'de
düzenlenmiş ti.

İkinci fıkrada, hakkında güvenlik tedbirine hükmedilnıiş
olan akıl hastasmm, toplum aç ısından tehlikelili ğinin ortadan
kalktığmın veya önemli ölçüde azaldığının belirlenmesi ha-
linde mahkemece veya hakim karar ıyla serbest b ırak ılacağı
belirtildiğinden, ak ıl hastas ı olan samğm, toplum aç ıs ından
tehlilceliliğinin ortadan kaiktığı veya önemli ölçüde azald ığı
saptanıncaya kadar tedavi altına al ınmasına karar verilmesi
gerekir. Bu nedenle ak ıl hastas ı olan san ığın iyileşinceye ka-
dar tedavi altma alınmasına karar verilmesi yasaya ayk ırıdır
ve bozma sebebi say ı l ır (2. CD, 12.2.2006-E.2006/9927, K.
2007/1854).

Maddenin altınc ı fıkras ı TCK m. 32 ile ba ğlantılı olarak
değerlendirilmelidir. TCK m. 32, 34, 175, 191/2-6; ÇKK m.
12'ye ve ÖNCEK m. 46'ya bakm ız.

Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular

MADDE 58 - (1) Önceden işlenen suçtan dolay ı verilen
hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun iş lenmesi halinde,
tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş
olmas ı gerekmez.

(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;
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YAPTIRIMLAR	 a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezas ına mahkümiyet
halinde, bu cezanm infaz edildiği tarihten itibaren beş y ı l,

b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para ceza-
sma mahkümiyet halinde, bu cezanm infaz edildiği tarihten
itibaren üç y ıl,

Geçtikten sonra işlenen suçlar dolay ıs ıyla uygulanmü.

(3)Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun madde-
sinde seçinılik olarak hapis cezas ı ile adli para cezas ı öngörül-
müşse, hapis cezasma hükmolunur.

(4) Kas ıtlı suçlarla taksirli suçlar ve s ırf askeri suçlarla
diğer suçlar aras ında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten
öldürme, kasten yaralama, yağma, doland ırıcılık, uyuşturucu
veya uyarıc ı madde imal ve ticareti ile parada veya k ıymetli
damgada sahtecilik suçlar ı hariç olmak üzere; yabanc ı ülke
mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.

(5) Fiili işlediği s ırada onsekiz yaş mı doldurmamış olan
kişilerin işlediği suçlar dolayıs ıyla tekerrür hükümleri uygu-
lanmaz.

(6)Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü
infaz rejimine göre çektirilir. Ayr ıca, mükerrir hakkmda ceza-
nın infazmdan sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulan ır.

(7)Mahkümiyet karar ında, hükümlü hakkmda mükerrir-
lere özgü infaz rejimin in ve cezanın infazından sonra denetimli
serbestlil< tedbirinin uygulanaca ğı belirtilir.

(8) Mükerrirlerin mahküm olduğu cezan ın infazı ile de-
netimli serbestlilc tedbirinin uygulanmas ı, kanunda gösterilen
şekilde yap ılır.
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(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanm infazm- YAPTIRIMLAR
dan sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu
meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakk ında da
uygulanmasma hükmedilir.

Aç ıklama: Tekerrür hükümlerinin uygulanmas ı gereken
hallerde, özgürlü ğü bağlay ıc ı ceza ile birlikte hükmedilmiş
olan para cezasm ın da özgürlüğü bağlayıcı ceza gibi artır ılmas ı
gerektiğine dair 20.6.1960 tarih ve E. 1959/11, K. 1960/13 (RG,
24.9.1960-11691) say ı lı '(113K, TCK m. 58'de düzenleme bulun-
maması ve fakat engelleyici bir hükme de yer verilmemi ş olma-
s ı karşıs ında, geçerliliğini sürdürmektedir. Son f ıkrada geçen
tanımlar için, TCK m. 6/h, i, j; CGT İK m. 108; Kast ve taksir.
için TCK m. 21 ve 22'ye s ırf askeri suç tanım ı için 20.06.1975
tarih ve 1975/ 64 sayd ı AsYtBK'ya, ve Uyuşmazhk Mahkemesi
Ceza Bölümü Kararlar ı (Adalet Bakanlığı Yaym ı)'na, denetimli
serbestlik için DSK m. 14 ve DSMK'ye bak ın ız. ÖNCEK m. 81,
82- 88'e bakm ız.

Sınır dışı edilme

MADDE 59.-(De ğişik: 31.3.2005-5328/1 m. ile) (1) İşlediği
suç nedeniyle hapis cezasına mahkünı edilen yabanc ı, koşullu
salıverilmeden yararlar ı d ıktan ve her halde cezasmm infa.z ı ta-
mamland ıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak
değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Açıklama: ÖNCEK'de bu konuda düzenleme yoktu.

Bu madde; " İş lediği suç nedeniyle iki y ıl veya daha fazla sü-
reyle hapis cezas ına ınahküm edilen yabanc ı n ın, cezas ı n ın infaz ından
sonra derhdl s ı n ır dışı edilmesine de hükmolunur." şeklinde iken
31.3.2005-25772 mükerrer tarih ve say ılı RG ile yay ımlanan
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YPTIRIMiAR 31.032005 tarihli ve 5328 say ılı Kanun'un 1. maddesi ile yu-
karıdaki gibi değiştirilmiştir. Bu değişiklik, 842 sayılı Kanun
Teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda görü şülmesi sıras ında
verilen önerge ile Kanun'a eklenmi ştir (77. Birleşim -30 Mart
2005):

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri

MADDE 60- (1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayali
olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel ki şisinin organ veya
temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye
kullanılmas ı suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kas ıtl ı suçlar-
dan mahkümiyet hMinde, iznin iptaline karar verilir.

(2) Müsadere hükümleri, yararma işlenen suçlarda özel
hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulan ır.

(3) Yukar ıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmas ının
işlenen fiile nazaran daha a ğır sonuçlar ortaya çıkarabileceği
durumlarda, lüklın bu tedbirlere hükmetmeyebilir.

(4)Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hallerde
uygulamr.

Açıklama: Güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uy-
gulanmas ı konusu sulh ceza mahkemelerinin görevi içindedir
(5235/ m.10). Dolay ısıyla tüzel kişiler kak ında güvenlik tedbi-
rine sulh ceza mahkemesince hükmolunur.

Suç Gelirlerinin Aklanmas ınm Önlenmesi Hakkında Ka-
nunun getirdiği yükümlülüklere aykırı davranan tüzel kişiler
hakkmda, bu kişilere özgü güvenlik tedbirine hükmolunur
(5549/m. 14 f. 2). Bu Kanun RG, 18.10.2006-26323 de yayım-
lanmıştır.
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5607 say ılı KMk'da tan ımlanan suçlarm tüzel ki şinin YAPİİ RIMiAR
faaliyeti çerçevesinde veya yararma olarak i şlenmesi halinde,
ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur (m.
4/3).

AY m. 33/5 ; TCK m. 54, 55; CMK m. 249; MK m. 47-50
ve DK'ya bakm ız•.

ÖNCEK'de bu konuda düzenleme yoktu.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezan ın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Cezamn belirlenmesi

MADDE 61.-(1) Hakim, somut olayda;
a) Suçun iş leniş biçimini,
b) Suçun işlenmesinde kullan ılan araçlar ı .
c) Suçun işlendiği zaman ve yeri,
d) Suçun konusunun önem ve de ğerini,
e> Meydana gelen zarar veya tehlikenin a ğırhğını,
f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığmı.
g) Failin güttüğü amaç ve saiki,

Göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanuni tanmıın-
da öngörülen cezanın alt ve üst sm ırı aras ında temel cezay ı
belirler.

(2) Suçun olas ı kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi
nedeniyle indirim veya artırmı, birinci fıkra hükmiine göre
belirlenen ceza üzerinden yap ılır.

(3) Birinci fı krada belirtilen hususlarm suçun unsurunu
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VAPTIRIMEAR oluşturduğu lüllerde, bunlar temel cezan ın belirlenmesinde
ayrıca göz önünde bulundurulmaz.

(4) Bir suçun temel şekline nazaran daha a ğır veya daha
az cezayı gerektiren birden fazla nitelikli hallerin gerçekle ş-
mesi durumunda; temel cezada önce artırma sonra indirme
yap ıl ır.

(5) Yukar ıdaki fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden
s ırasıyla teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haks ız tahrik, yaş
küçüklü ğü, akıl hastaliğı ve cezada indirim yapilmasm ı ge-
rektiren şahsi sebeplere ilişkin hükümler ile takdiri indirim
nedenleri uygulanarak sonuç ceza belirlenir.

(6)Hapis cezasmm süresi gün, ay ve y ıl hesab ıyla belir-
lenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Y ıl, resmi
takvime göre hesap edilir. Hapis cezas ı için bir günün, adli
para cezas ı için bir Türk Liras ın ın artakalanı hesaba katilmaz
ve bu cezalar infaz edilmez.

(7) (EkJikra: 29.6.2005-53771n ı .7 ile) Süreli hapis cezasm ı
gerektiren bir suçtan dolay ı bu madde hükümlerine göre be-
lirlenen sonuç ceza, otuz y ıldan fazla olamaz.

(8) (Ekfikra:29.6.2005-53771 ııı .7 ile) Adli para cezas ı he-
saplamrken, bu madde hükmüne göre cezanm belirlenmesi
ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve indirimler, gün
üzerinden yap ı lır. Adli para cezas ı, belirlenen sonuç gün ile
kiş inin bir gün karşılığı ödeyebileceği miktarın çarp ılmas ı
suretiyle bulunur.

(9) (Ekfikra: 6.12.2006-55601 n ı : 1 ile) Adli para cezas ın ırı
seçimlik ceza olarak öngörüldü ğü suçlarda bu cezaya iliş kin
gün birinıinin alt sm ırı, o suç tanımmdaki hapis cezas ınm alt
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s ınırmdan az; üst sm ırı da, hapis cezasmm üst s ınırından fazla YAPrİİMLAR
olamaz.

(10) Kanunda aç ıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırı-
labilir, ne eksiltilebilir, ne de değ iştirilebilir.

Açıklama: Son fıkra ilk metinde yedinci f ıkra olarak dik-
zenlenmişti. Süreli hapis cezas ına üst sın ır getirmek ve adli
para cezas ınm hesaplanmasmda hakim ve savc ılarda oluşan
tereddüdün giderilmesi amac ıyla maddeye, 29.6.2005 tarihli
ve 5377 say ılı Kanun' la yedinci ve sekizinci fıkralar, 6.12.2006
tarihli ve 5560 sayılı Kanun'la da sekizinci fıkradan sonra gel-
mek üzere (9) numaral ı fıkra eklenmiştir. Bunun sonucu ilk
metindeki yedinci fıkra, yap ılan değişiklik gereğince teselsül
ettirilmiş ve (10.) fıkra olarak n ıı maraland ı r ılm ıştır.

5377 say ılı Kanun'la yap ılan değiş iklikle ilgili olarak
madde gerekçesinde şu görüşlere yer verilmiştir: "Kanunun
49 uncu nıaddesine göre, aksine hüküm bulunmayan hallerde, süreli
hapis cezas ın ı n alt s ı mn bir ay, üst s ı n ırı ise yirmi yıldır. Bu alt ve
üst s ı n ır, ilgili suç tan ıın ındaki temel ceza aç ı s ı ndan belirlenmiş tir.
Bu itibarla, 49 uncu madde hükmü, sonuç ceza bak ı m ından bir s ı n ır
olıış turmamaktadır. Başka bir deyişle, somut olayla ilgili olarak belir-
lenen sonuç ceza yinni y ıldan fazla olabilecektir. Ancak, bu durun ı da
belirlenen sonuç cezaya yine de bir s ı n ırlan ıa gereği bulunmaktadır.
Böyle bir s ın ırlama, müebbet hapis cezas ında koşullu sal ıverilme için
ir ıfaz kurumunda geçirilmesi gereken asgari süre bak ı m ı ndan önem
taşımaktad ır. Bu ihtiyaç nedeniyle, 61 inci maddeye eklenen yedinci

,ftkra ile, hapis cezas ı n ı gerektiren bir suçtan dolay ı belirlenen sonuç
cezan ı n otuz yıldan fazla olamayacağı kabul ediln ıiş tir.

Keza, adli para cezas ı n ın lıesaplanmas ında başta Yargı tay olmak
üzere hakim ve savcılarda olu şan tereddüdün giderilmesi amacıyla,
söz konusu maddeye yeni bir fikra eklenmiştir."
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YAPT İ R İMLAR 5560 değ işikliği ise, bu maddeye gôre temel gün belir-
lenirken, beş gün ile yediyüzotuz gün aras ında bir gün mü,
yoksa ilgili suç tan ım ındaki hapis cezasmm alt ve üst sm ırmm
m ı esas almacağı konusunda, uygulamada olu şan tereddütleri
gidermek amac ıyla yapılmıştır.

Adalet Komisyonu tarafından değ iş iklik yap ılmadan
kabul edilen bu maddeye ilişkin Değ işiklik Teklifi Gerekçesi
şöyledir:

"Adli para cezas ı n ın hapis cezasına seçimlik yaptınm olarak
kabul edildiği hallerde, cezan ı n belirlenmesi ve bireyselle ştiriimesi
bağlam ında mahkeme, önce kiş i hakkı nda hapis cezas ı na ini yoksa adli
para cezas ı na m ı hükmedeceğini karara bağlar. Bu tercihin yap ılma-
sında sadece suçlunun ki ş iliği dikkate al ınnıal ıdır. Bu tercih, asl ında
cezan ın bire yselleştirilmesi yöntemlerinden birini olu ş turmaktadır.
Bu bakınıdan söz konusu belirlen ıedefailin geçmişi, sosyal ilişkileri,.

fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davran ışI an, cezan ın failin
geleceği üzerindeki olas ı etkileri gibi hususlann yan ı s ıra, ekonomik
durumu da göz önünde bulundurulur.

Bu tercih sonucunda mahkemenin ki ş i hakkı nda adli para ceza-
s ı na hükmetmeyi kararla ş tırması halinde, adli para cezas ın ın hesap-
lan ınası nda esas alacağı gün sayı s ı n ı, hapis cezas ın ı n belirlenmesi ve
bireyselleştırilmesi ile ilgili olarak 61 inci n ıaddede öngörülen usul
ve s ırayı izleyerek belirleyecektir.

Bu hesaplamada temel gün belirlenirke ıı, beş gün ile yediyüzotuz
gün aras ı nda bir gün mü, yoksa ilgili suç tan ınıı ndaki hapis cezas ı-
n ı n alt ve üst s ın ı rı n ı n m ı esas alınacağı konusunda, uygulamada
bir tereddüt oluşmuştur. Bu tereddüdün giderihnesi için, i şbufikra
hükmü madde n ıetnine eklenmiş tir.

Bu hükme göre, adli para cezas ı n ı n lıesaplan ınas ı na ilişkin tenıel
gün belirlenirken, ilgili suç tan ı m ındaki hapis cezas ı n ı n alt ve üst
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s ı n ı rı n ın göz önünde bulundurulmas ı gerekir. Aksi takdirde, adli para YAPTIRIMLAR

cezas ı n ı n ödenmemesi halinde uygulanacak hapis süresi bakım ından
dengesiz sonuçlar ortaya çıkabilir.

Bu suret/e belirlenen temel gün üzerinden 61 inci maddedeki
usul ve s ıraya göre art ırnıa veya indiiiin yapmak suretiyle sonuç
gün say ı s ı belirlenir."

Bu madde, 14.12.1955 tarih ve 1955/19-28 say ılı YİBK göz
önünde bulundurularak düzenlenmiş olduğundan, söz konusu
karara ihtiyaç kalmamıştır.

Keza maddenin altıncı fıkrasmda, hapis cezasmda bir gü-
nün artakalaıunm hesaba katılmayacağı ve infaz edilmeyeceği
aç ıkça belirtilmiş olduğundan 11,11.1936 tarih ve 1936/11-28
sayıl ı YİBK na ihtiyaç kalmam ış tır.

Buna karşılık hapis cezas ının ay olarak tayini halinde-
artırma nedeniyle cezan ın bir y ı lı aşmas ı durumunda, so-
nuç cezanın yine ay üzerinden belirlenmesi gerektiğine dair
14.6.1940 tarih ve 1940/25-68 tarihli YİBK geçerliliğini sür-
dürmektedir.

Cezanın belirlenmesinde s ıra: Temel ceza bu maddenin.
(1). Fıkrasma göre belirlendilcten sonra, TCK madde 21/2 veya
22/3,35,37,38,39,43,29,31,32, 62'den uygulanmas ı gerekenler
bu sıra takip edilerek sonuç ceza belirlenecektir. Ceza uygula-
mas ı yap ı lırken bu s ıraya uyulmamas ı bozma sebebidir?S

Adli para cezası, Kanun'un 52. maddesinde beş gün il

6. CD 2.11.2006 - E. 2006/4406, K. 2006/10698; Yaralama suçu
nedeniyle ceza uygulamas ı yapıhrken 86/3-e maddesinin, 21/2.
maddesinden önce uygulanmas ı bozma sebebi say ılmıştır.
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Y4PTIRJMMR yediyüzotuz gün olarak belirlenmi ştir. Fakat Kanun'un adli
para cezasmın hapis cezasına seçimliic yaptırım olarak kabul
edildiği suç tiplerinde, hapis cezasınm alt sın ırı beş günün
üstünde, buna karşıl ık üst sm ır ı da yedi yüz otuz günün
altında veya üstünde olabilmektedir. Bu gibi durumlarda,
gün para cezasmm, suç tanmımda öngörülen hapis cezas ırmı
alt sm ırından daha az veya üst sın ırından daha fazla bir süre

•	 olarak belirlenmesi, haks ızlık ve adaletsizlik yaratıyordu. 5560
•	 Değ işikliği ile bu sak ınca giderilmek istenıniştir.

Yeni düzenleme uyarmca adli para cezas ı, suç tammmda
öngörülen hapis cezasmm alt ve üst sm ırları göz önünde bu-
lundurularak m. 52/1'e göre gün olarak belirlendikten sonra,
artırma ve indirimler gün üzerinden yap ılır. Bulunan sonuç
gün say ısı, m. 52/2'ye göre takdir edilen miktar ile çarp ıhnak
suretiyle sonuç ceza belirlenir.

Adli para cezasmm alt ve üst sın ırlar ı için TCK m. 52'ye,

5560 değişikliği ile 61. maddeye eklenen (9.) f ıkranın değiş-
tirdiği hükünılerle ilgili olarak TCK m 117/2'ye ve 164/Ve,

K ısa süreli hapis cezasmm adli para cezas ına çevrilmesi
konusunda TCK m. 50/1 a'ya,

Adli para cezasına çevirme yasağı ile ilgili olarak TCK
m. 50/2'ye,

Adli para cezas ının infaz ı konusunda 5275 sayıli Kanunun
106 nc ı maddesine,

Bak ıma

Temel cezanın belirlenmesi ÖNCEK m. 29'da düzenlen-
mişti. Seçinılik ceza öngören maddeler için TCK nı 14 açıkla-
masma bakm ız.
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5560 Değişikliğinin Değerlendirilmesi:	 YAPrIRIML4R

Adli para cezas ını düzenleyen 52. madde gerekçesinde,
daha önce yürürlükte olan sistemin (765 say ılı Kanun'un 19.,
647 sayıli Kanun'un Ek 2 ve Ek 4. maddeleri) sorun yarattığma
değinildikten ve "suç işleyen kişinin ekonomik durumu dikkate
ahn ınadan hük ınolunan para cezas ın ı n, eşitlik ilkesine ayk ırı sonuçlar

doğurduğuna" işaret edildikten sonra, adli para cezas ınm amac ı
şu şekilde aç ıklanmaktadır.

.Gün para cezasin ı n temel aman, para cezas ı n ın kiş inin
ödeme gücüne göre belirlenmesi yoluyla, suç i şleyen zengin ile fakir
aras ı ndaki eşitsizliği gidermektir. Bunun yan ında sistem, uygula-
ınas ı basit, etkili saydan ı ve para cezas ı ndan güdülen amaçlar ı yerine
getirebilecek özelliktedir.

"Adli para cezas ı ilke olarak hapis cezas ı ile birlikte değil, bu
cezaya alternatif olarak uygulanacakt ır. Buna karşı l ık ekonomik
kazanç elde etme amac ı n ı n güdüldüğü belli suçlarda, kanunda
ayrıca gösterilmesi koşuluyla hapis ve adli para cezas ı na birlikte
hükınedilebilecekt ır."

Adli para cezasmın ilke olarak hapis cezas ına seçenek bir
ceza olarak öngörülınesi, amac ı ve miktarmm belirlenme usulü
göz önünde tutulduğunda; yapılan değ işikliğin, somut olayda
hükmolunacak adli para cezasmm adil ve etkin olmas ını sağ-
layabileceğini söylemek oldukça zordur. Çünkü gün birimini
alt smırdan veya bu sınıra yakm tayin eden lükim, bir gün
karşılığı adli para cezas ınm miktarmı üst s ınırdan belirlemek
veya bunun aksini yapmak suretiyle fiil ile orantıl ı bir cezaya
hükmedebilecektir. Asmda süreli hapis cezas ı ile para ceza-
s ına mahkümiyetin yerine getirilme şekli ve sonuçlar ı dikkate
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vA pr ı R ıMftR alıııdığmda, bu iki cezayı, "gün birirni"ni esas alarak birbiriyle
karşılaştırmak da, doğru bir yaklaşım değildir.

Diğer taraftan adli para cezasmın seçimlik ceza olarak
öngörüldüğü suçlarm önemli bir bölümünde, öngörülen
alternatif hapis cezas ının üst sınır ı bir yıld ır; yani k ısa süreli
hapis cezas ıdır. Bu suçlarm tamamı için öngörülen alternatif
hapis cezasmm alt suur ı da bir yıldan daha azd ır. Dolayıs ıyla
fail hakk ında, bir yıl ve daha az süreli hapis cezasma hükme-
dilnıesi mümkün bulunmaktad ır. Ne var ki, bu takdirde, hapis
cezasmın para cezasına çevrilmesi olanağı yoktur (m. 50/2).
Adli para cezasına hükmetme olanağı varken hapis cezasına
hükmedilmiş ise, kanun koyucu bu cezanm adli para cezas ına
çevrilmesini kabul etmemiştir.

Seçenek para cezasmm alt s ın ırıııın, o suç için öngörülen
hapis cezasm ın alt smırından aşağı olamayacağının kabulü
halinde, ceza olarak adli para cezası seçilmiş olmas ına rağmen,
sonuçta tayin olunan ceza, miktar ı itibarıyla hapis cezas ının
para cezasına çevrilmiş olmas ı sonucunu doğuracaktır. Bir
başka ifadeyle, hapis cezasmın adli para cezas ına çevrilmesiyle,
adil para cezasına hükmedilmesi arasında infaz edilmesi ge-
reken ceza bakmımdan bir fark olmayacaktır. HAlbuki kanun
koyucunun seçimlik ceza öngörmesinin amac ı bu değildir.
Böyle bir amaç güdülseydi, hapis cezas ının seçilmesi halinde,
bu cezanın adli para cezas ına çevrilmesi yasağı getirilmezdi.
Kanaatimizce 61 inci maddede yap ılan bu değişiklik 52. mad-
denin konulu ş amacına aykır ıdır.

Ayrıca süreli hapis cezasmm alt sınır ı bir ay (m. 49/1)
olduğundan, yapılacak değişiklikle, adli para cezas ının mik-
tar ının belirlenmesine ilişkin birim gün say ısının alt sın ır ı
da, seçenek ceza öngören suçlar bak ımından 30 gün olarak
belirlenmiş olmaktad ır. Bu nedenlerle 61 inci maddede ya-
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puan değişikliğin, haksızlıklar ı giderdiğine ve ceza adaletini Y4PJ İ RIMLAR

sağladığına ilişkin değerlendirmelerde isabet olup olmad ığı
uygulamalar netleş tiğinde ortaya ç ıkacaktır.

Takdiri indirim nedenleri

MADDE 62 - (1) Fail yararına cezay ı hafifletecek Iakdiri
nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezas ı
yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezas ı yerine, yirmibeş
yıl hapis cezas ı verilir. Diğercezalarm (Değişik ibare: 31.3.2005-
5328j2 nı . ile) altıda birine kadar ı indirilir.

(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmi ş i, sosyal
ilişkileri, fiilden sonraki ve yarg ılama sürecindeki davran ışları,
cezanm failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar
göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri ka-
rarda gösterilir.

Açıklama: Birinci fıkranın son cümlesi Kanun'un ilk şek-
linde "Diğer ceza/ann beş te birine kadar ı indirüir." şeklinde iken,
bu cümlede geçen "beşte" ibaresi, 31.3.2005-25772 mükerrer
tarih ve sayıl ı RG ile yayımlanan 31.03.2005 tarihli ve 5328
sayıl ı Kanun'la "altıda" olarak d ğ iştirilmiştir. Bu değ işiklik,
Teklifin Genel Kurul'da görü şülmesi sıras ında verilen önerge
ile Kanun'a eklenmiştir(m. 59 aç ıklamasma bakmı z).

ÖNCEK m. 59'a bakınız.

Mahsup

MADDE 63- (1) Hüküm kesinle şmeden önce gerçekle şen
ve şaitsi hürriyeti s ınırlama sonucunu doğuran bütün haller
nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmotunan hapis cezasmdan
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YAPtIRIMLAR indirilir. Adli para cezasına hükmedilmesi durumunda, bir gün
yüz Türk Liras ı say ılmak üzere, bu cezadan indirim yap ıl ır.

Açıklama: Mahsubu mümkün olmayan süre için CMK
madde 109/5 ve CGT İX m. 100'e; Tutuklama, gözaltı ve gözlem
altına alinma için, CMK m. 101, 91,74'e; mahsup davas ıyla ilgili
olarak CGTİK m. 98-101'e ve ÖNCEK m. 40'a bakm ız.

Tutuklu kalınan sürenin mahkümiyetten mahsup edi-
lebilmesi için, tutuklulu ğun mahsup yap ılacak suça konu
mahkümiyete ait olmas ı gerekmez. Bir başka ifadeyle sanığın
tutuklu kald ığı suçtan dolayı verilecek hükmün kesinleşme-
sinden önce, işlemiş olduğu diğer bir suç nedeniyle de tutuklu
kalınan sürenin mahsubu mümkündür. Burada önemli olan
husus, mahsuba konu mahkümiyete ait suçun, tutuklu kalman
suçtan verilen hükmün kesinleşmesinden önce işlenmesidir.

Bu maddenin uygulanmas ıyla ilgili olarak 06.03.1940 gün
ve 5-68 sayılı Yargıtay İçtihadt Birle ştirme Kararı geçerliliğini
korumaktad ır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dava ve Cezan ın Düşürülmesi

Sanığm veya hükümlünün ölümü

MADDE 64- (1) Sanığm ölümü halinde kamu davasm ın
düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibanyla müsade-
reye Ubi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam
olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir.

(2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemi ş
adli para cezaların ı ortadan kald ırır. Ancak, müsadereye ve
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yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş YAPTIRIML4R
bulunan hüküm, infaz olunur.

Açıklama: MK m. 28/1, 30; TCK m. 52, 54, 55; CMK m.
223, 256, 257, 324-330'a ve ÖNCEK m. 96'ya bakm ız.

Af

MADDE 65- (1) Genel af halinde, kamu davas ı düşer, hük-
molunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

(2)Özel af ile hapis cezas ının infaz kurumunda çektirilme-
sine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi
k ısaltılabilir ya da adli para cezasma çevrilebilir.

(3)Cezaya bağ lı olan veya hükümde belirtilen hak yok-
sunluklar ı, özel affa rağmen etkisini devam ettirir.

Aç ıklama: AY m. 87; TCK m. 52,53 ve 74; CMK m. 223'e
ve ÖNCEK m. 97, 98, 100'e bak ın ız.

Dava zamanaşım ı

MADDE 66 -(1) Kanunda ba şka türlü yazılmış olan haller
dışında kamu davas ı;

a) Ağırlaştınlinış müebbet hapis cezasını gerektiren suç-
larda otuz yıl,

b) Müebbet hapis cezasın ı gerektiren suçlarda yirmibe ş
y ıl,

c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezas ın ı ge-
rektiren suçlarda yirmi y ı l,
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YAPTIRIMLAR	 d) Beş yıldan fazla ve yirmi y ıldan az hapis cezas ın ı ge-
rektiren suçlarda onbeş yıl,

e) Beş y ıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para
cezasını gerektiren suçlarda sekiz y ıl,

Geçmesiyle düşer.

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşmı doldurmuş olup da
onbeş yaşın ı doldurmam ış olanlar hakk ında, bu sürelerin
yarısının; onbeş yaşın ı doldurmuş olup da onsekiz yaşın ı dol-
durmam ış olan kiş iler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle
kamu davası düşer.

(3)Dava zamanaşım ı süresinin belirlenmesinde dosyadaki
mevcut deliller itibar ıyla suçun daha ağır cezay ı gerektiren
nitelikli hMleri de göz önünde bulundurulur.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenme-
sinde suçun kanunda yer alan cezasm ın yukarı s ınırı göz
önünde bulundurulur; seçimlik cezalari gerektiren suçlarda
zamanaşıını bakımmdan hapis cezas ı esas alınır.

(5) (Değiş ik fikra: 29.6.2 005-5377/m. 8 ile) Ayn ı fiilden do-
layı tekrar yargılamay ı gerektiren hallerde, mahkemece bu
husustaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren Hile iliş kin
zaınanaşımı süresi yeni baştan işlemeye ba şlar.

(6) Zamanaşınıı, tamamlanm ış suçlarda suçun işlendiği
günden, teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin ya-
pildığı günden, kesintisiz suçlarda kesi ııtinin gerçekleştiği ve
zincirleme suçlarda son suçun i şlendiği günden, çocuklara
karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan
kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını
bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar.
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(7) Bu Kanunun İkinci Kitabın ın Dördüncü Kısmında YAPTIRIMLAR

yazdı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on y ıldan
fazla hapis cezalarını gerektiren suçlar ın yurt dışında işlenmesi
halinde dava zamanaşım ı uygulanmaz.

Aç ıklama: Maddenin 5. fikras ı, 29.6.2005 tarihli ve 5377
sayıl ı Kanun'la, "yenidn yargılama söz konusu olan hallerde, bu
nedenle dava zamana şı nu süresinin doldu ğundan bahisle yarg ıda-
maya son verilmesi yönündeki taleplerin önüne geçmek" amacıyla
değiş tirilmiş tir.

Değ iş tirilen beşinci fıkra şöyle idi: "(5) Ayn ı fiilden dolayı
her ne suretle olursa olsun tekrar yarg ı lanmas ı gereken hükün ılü-
nün, sonradan yargılanan suça ait üçüncü fikrada yaz ı lı esasa göre
belirlenecek zamanaşı m ı göz önünde butu ndurulur."

Bas ın suçlannda dava zamana şım ı süresi ve bu sürenin
başlamas ı konusunda 5187/m. 26'ya bak ınız.

TCK m. 35, 43, 67, 72 ve 5018/m. 74'e (RG, 24.12.2003-
25326); CMK Madde 311 vd. ile ÖNCEK m. 102, 103, 109,
110'a bakmız.

Dava zamanaşım ı süresinin durmas ı veya kesilmesi

MADDE 67 - (1) Soruş turma ve kovuşturma yap ılmas ı-
nın, izin veya karar alınmas ı veya diğer bir mercide çözülmesi
gereken bir meselenin sonucuna ba ğl ı bulunduğu hallerde;
izin veya kararm alınmasına veya meselenin çözümüne veya
kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar
verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılmcaya kadar
dava zamanaşımı durur.

(2) Bir suçla ilgili olarak;
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YAPrIR İ MLAR	 a) Şüpheli veya san ıklardan birinin savc ı huzurunda ifa-
desinin alınması veya sorguya çekilmesi,

b) Şüpheli veya san ıklardan biri hakkında tutuklama
kararmm verilmesi,

c)Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,

d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkümiyet
kararı verilmesi,

Halinde, dava zamanaşımı kesilir.

(3)Dava zamanaşun ı kesildiğinde, zaınanaşnm süresi ye-
niden işlemeye başlar. Dava zamanaşınum kesen birden fazla
neclenin bulunmas ı halinde, zamanaşmıı süresi son kesme nede-
ninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.

(4) Kesime halinde, zamanaşım ı süresi ilgili suça ilişkin
olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yar ısma kadar
uzar.

Açıklama: Dava zamanaşım ın ın kesilmesi sebepleri
maddede say ılanlarla s ınırlid ır. Zamanaşımmı esilmesi se-
beplerinden birinin varli ğı halinde, zamanaşım ı süresi sanık
bakımmdan değil, suç için kesilmiş olur.

Cörevsiz mahkemece yap ılm ış sorgu da zamanaşımmı
keser, buna karşılık Görevsizlik karar ı zamanaşımmı kesmez
(YCCK; 25.9.2001-E. 2001/6-168, K.2001/171).

Suçla ilgili iddianame düzenlenmesini, "iddiana şnenjn
kabulü" olarak anlamak gerekir. Mahkumiyet karan ile, duru ş-
ma sonunda verilen hüküm kastedilmektedir; yoksa kararm
kesinleşmesi değil.
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Basm suçlarmda dava zamanaşımmm durmas ı konu- YAPTIRIMLAR
sunda 5187/nı .26 f. sorı 'a bakmız.

TCK m. 66/6' ve 72'ye; CMK m. 147, 161, 175/l'e ve
ÖNCEK m. 104- 107'ye bakın ız.

Ceza zamanaşımı

MADDE 68 - (1) Bu maddede yaz ılı cezalar a şağıdaki
sürelerin geçmesiyie infaz edilmez:

a) Ağırlaştır ılınış müebbet hapis cezalarmda k ırk y ıl.

b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.

c) Yirmi y ıl ve daha fazla süreli hapis cezalarmda yirmi-
dört y ıl.

d) Beş yildan fazla hapis cezalarmda yirmi yıl.

e) Beş y ıla kadar hapis ve adli para cezalarmda on y ıl.

(2) Fiili işlediği s ırada oniki yaşını doldurmuş olup da
onbeş yaşını doldurmam ış olanlar hakkında, bu sürelerin
yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını dol-
durmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle
ceza infaz edilmez.

(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü K ısmında
yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağır-
laştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on y ıldan
fazla hapis cezalarmda zamana şıım uygulanmaz.

(4)Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır
ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez,
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YAPTIRIMLAR (5) Ceza zamana şımı, hükmün kesinle ştiği veya infazın
herhangi bir suretle kesintiye u ğradığı günden itibaren işleme-
ye başlar ve kalan ceza miktarı esas al ınarak süre hesaplan ır.

Açıklama: Önceki Ceza Kanunu, ceza zamana şım ı sü-
relerini, sürenin başlamasını ve bu süreleri kesen sebepleri
112, 113, 114, 116, 117ve 118. maddelerinde düzenlemi ş ti. Bu
hükümlere göre ceza zamanaşım ımn gerçekleş mesi halinde
cezalar da ortadan kalmakta idi.

Yeni düzenlemeye göre, ceza zamanaşımı sürelerinin geç-
mesi cezayı ortadan kald ırmamakta, sadece cezanın infazma
engel teşkil etmektedir.

Ceza zamana şımı süresinin baş lamas ı konusunda her iki
düzenleme arasmda fark yoktur.

Oniki yaşından büyük çocuk hakk ında verilen cezalarla
ilgili zamanaşım ı sürelerinin yetişkinlerden farkli kabul edil-
mesi, suça sürüklenen çocuğu koruma amacına yönelik bu
Kanunla getirilen bir yeniliktir. Ayr ıca infazm kesintiye uğra-
ması halinde ceza zamaııaşımumt kalan ceza miktar ı üzerinden
hesaplanmas ı da tamamen yeni düzenlemedir.

Yurt dışmda işlenmiş suçlar bak ı mmdan ÖNCEK m. 118,
muvakkat ağır hapis cezalar ının tamamm ı kapsayacak şekilde
düzenlenmiş ti.

Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt
dışında işlenmiş suçlar dolay ıs ıyla verilmiş ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis, müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezala-
rında zamanaşımı uygulannı az. Zamanaşım ımn işlemeyeceği
diğer suçlar için TCK m. 76/4, 77/4, 78/3'e bakm ız.
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Ceza zamanaşı mı ve hak yoksunluklan	 YAPTlRIML

MADDE 69 - (1) Cezaya ba ğlı olan veya hükümde belir-
tilen hak yoksunluklarıııın süresi ceza zamanaşımı doluncaya
kadar devam eder.

Açıklama: Önceki Ceza Kanunumuz, bu kurumu 115.
maddesinde düzenlemişti. Bu madde, Kamu hizmetlerinden
yasaklanma, memuriyetten yoksun b ırak ılma ve meslek ve
sanatın yap ılmasmın yasaklanmas ı cezalar ında zamana şımı
süresini hükmolunan tedbirin iki kah olarak belirlemiş ve bu
sürenin ancak asil cezan ın ortadan kalkh ğı tarihten itibaren
başlamasm ı öngörmü ş tü.

Yeni düzenlemeye göre hak yoksunluklarm ın süresi
ceza zamanaşınıı doluncaya kadar devam edecektir. Cezanın
infazuü başlanılınam ış olmas ı veya infaza ara verilmesi hak
yoksunluğu cezasm ın infaz ına engel değildir.

Hak yoksunlukları için TCK m. 53'e bakm ız.

Müsaderede zamana şımı

MADDE 70- (1) Müsadereye ilişkin hüküm, kesinle şme-
den itibaren yirmi yil geçtikten sonra infaz edilmez.

Aç ıklama: TCK m. 54, 55/2 ve 72'ye bakm ız. ÖNCEK'de
bu konuda bir hüküm yoktu.

Ceza zamanaşımımn kesilmesi

MADDE 71 -(1) Mahkümiyethükmünün infazı için yetkili
merci tarafından hükümlüye karnına göre yap ılan tebligat veya
bu maksatla hükümlünün yakalanmas ı ceza zamanaşımmı
keser.
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YAPTIRIMLAR (2) Bir suçtan dolayı mahküm olan kimse üst sm ırı iki
yıldan fazla hapis cezasmı gerektiren üs ıtli bir suç işlediği
takdirde, ceza zamanaşımı kesilir.

Açıklama: Bu madde k ısmen ÖNCEK m. 114'e paralel
olarak düzenlenmiştir. ÖNCEK m. 114'de hükümlüntin ceza
zamanaşımı içerisinde ayn ı cinsten ikinci bir suç i ş lemesi
halinde zamanaşımm ın kesileceği belirtilmişti. Yeni düzen-
lemeye göre ceza zamanaşımmm kesilmesi, hükümlünün üst
smırı iki yıldan fazla hapis cezasmı gerektiren kas ıtlı bir suç
işlemesine bağlıdır.

Tebligatm geçerliliği 7201 sayıli Tebligat Kanunu hüküm-
lerine göre belirlenir.

Zamanaşımınm kesilmesiyle ilgili olarak 5320 say ılı
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli
Hakkmda Kanunun 15. maddesine ve CGT İK m. 5,9 ve 118'e
bakm ız.

Zamanaşıınının hesabı ve uygulanmas ı

MADDE 72 - (1) Dava ve ceza zamana şımı süreleri gün,
ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay,
otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir.

(2) Dava ve ceza zamana şınu re'sen uygulan ır ve bundan
şüpheli, sanık ve hükümlü vazgeçemezler.

Açıklama: TCK m. 66, 68'e ve CMK m. 2/1-a, b'ye bakmız.
ÖNCEK m. 116, 117e bakmız.
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Soruşturulması ve kovuşturulması	 YAPTIRIMLAR

şikayete bağlı suçlar

MADDE 73.-(1) Soru ş turulmas ı ve kovu ş turulmas ı
şikayete bağlı olan suç hakk ında yetkili kimse altı ay içinde
şiMyette bulunmad ığı takdirde soru şturma ve kovuşturma
yapılamaz.

(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre,
şikayet hakk ı olan kişinin fiili ve failin kim oldu ğunu bildiği
veya öğrendiği günden başlar.

(3)Şikayet hakk ı olan birkaç kişiden birisi altı ayl ık süreyi
geçirirse bundan dolay ı diğerlerinin haklar ı düşmez.

(4) Kovuş turma yap ılabilmesi şikayete bağlı suçlarda
kanunda aksi yazılı olmad ıkça suçtan zarar gören kişinin vaz-
geçmesi davay ı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki
vazgeçme cezan ın infaz ına engel olmaz.

(5)iştirak halinde suç işlemiş samklardan biri hakkmdaki
şilcyetten vazgeçme, di ğerlerini de kapsar.

(6)KSunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul
etmeyen samğı etkilemez.

(7)Kamu davas ınm düşmesi, suçtan zarar gören kişinin
şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiğ i
s ırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini aynca aç ıklamış ise
artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

" Madde baş lığı, "soruşturulması ve kovuşturulmas ı şikayete bağ l ı
suçlar, uzlaşma" şeklinde iken, 6.12.2006 tarihli ve 5560 say ı l ı
Kanun'un 2 nt ile deği ştirilmiştir. Baş l ıkta yer alan "uzlaşma"
ibaresi, yapılan değişiklik gereğince metinden ç ıkarılmıştır.
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m ı5tı r.30

Aç ı klama: Maddede 6.12.2006 tarihli ve 5560 say ı l ı
Kanun'un 2 ve 45. maddeleriyle de ğ işiklik yap ılm ış tır. Bu
Değişiklikle, uzlaşmayı düzenleyen sekizinci hkra yürürlükten
kaldırıhnıştır. Buna bağh olarak madde başhğmda yer alan
"uzlaşma" ibaresi de söz konusu Kanun'un 2. maddesiyle
metinden ç ıkarılmıştır.

Maddenin değ iş iklik gerekçesinde; "Bir usul hukuku
müessesesi olan uzla şma ile ilgili olarak Ceza M ı ihakemesi Kan ıt-
nunda ayr ıntı l ı düzenlemeler yer almaktad ı r. Bu nedenle, uzlaş ma
kapsam ı na giren suçlan belirleyen hükmün de Ceza Muhakemesi
Kanununda yer almas ı n ın daha doğru olacağnı danfikı-a yürürlükten
kaldırı lnıış tı r." denilmiş tir.

5560 sayılı Kanunla Ceza Muhakemesi Kanunu'nunda
da değ işiklik yap ılmış tır. Bu bağlamda uzlaşma usulünü
düzenleyen 253 ve 254. maddeler de ğiştirilmiş tir. CMK'nın
253 üncü maddesinde yapilan düzenlemeyle, maddenin (1.)
fıkrasınm (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlarda, şüpheli ile
mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel
kiş isiııiıı uzlaş tırılmas ı girişiminde bulunulmas ı zorunluluğu
getirilmiş tir.

5560 say ıh Kanunla yürürlükten kald ırılan sekizinci fıkra şöyle
idi: "Suçtan zarar göreni gerçek kişi veya özel hukuk tüzel ki şisi olup,
soru şturulmas ı ve kovuşturulması ş ikdyete bağlı bulunan suçlarda,failin
suçu kabullenmesi ve doğnı uş olan zarar ın tünıı2nü veya büyük bir kıs-
m ı n ı ödemesi ve ya giderrnesi ko şuluyla mağdur ile fail Özgür iradeleri ile
uzlaş tı klannda ve bu husus Cumhuriyet Savc ı sı veya hdkinı tarnJlndan
saptandığında kamu davası açılmaz veya davan ı n düşürülnıesine karar
verilir."
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CMK'un 254. maddesinde ise, kamu davas ı aç ıld ıktan son- YAPTIRML4R
ra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun
anlaşılmas ı halinde, uzlaşma işlemleri düzenlenmiş tir.

Uzlaşma, 5560 say ıl ı Kanunla maddi ceza hukuku kuru-
mu olmaktan ç ıkarıldığmdan, burada ayr ıntıya girilmemiş ve
ilgili maddelerde, suçun uzlaştırmaya tabi olup olmadığmın
belirtilmesi ile yetinilmiş tir.

iş tirak halinde işlenen suçlar için TCK m. 37, 38, 39'a; za-
manaşım ı konusunda m. 66'ya, önödeme konusunda m. 75/1'e;
soruş turma, kovuşturma ve ş üpheli kavramları için CMK m.
2/1-a,e,f'ye, uzla şmaya tabi suçlar vé uzlaştırma usulü için
CMK m. 253,254, 255'e;

Bu maddede geçen kurumlarla ilgili 765 say ılı TCK (Ön-
ceki Ceza Kanunu, ÖNCEK) da yer alan düzenlemeler için m.
99,108, 111'e, bakm ız.

Dava veya cezan ın düşmesinin etkisi

MADDE 74- (1) Genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme,
müsadere olunan şeylerin veya ödenen adli para cezasmın geri
alınmasını gerektirmez.

(2)Kamu davasının düşmesi, malların geri alınmas ı ve uğra-
nilan zararın tazmini için aç ılan şahsi hak davasın ı etkilemez.

(3)Cezanın düşmesi şahsi haklar, tazminat ve yarg ılama
giderlerine ilişkin hükümleri etkilemez. Ancak, genel af hMin-
de yargılama giderleri de istenemez.

Aç ıklama: Maddenin birinci fıkras ı ÖNCEK m. 100'de,
ikinci fıkra m. 110' da benzer şekilde düzenleruniş, üçüncü (ıkra
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YAPTIRIMlAR hükmüne ise söz konusu maddede yer verilmemi şti. AY m.
87; TCK m. 52, 54, 55,65, 73/4; CMK m. 324-330'a ve ÖNCEK
m. 97, 98,100,110, 120'ye bak ınız.

Önödeme

MADDE 75 - (1) Uzla şma kapsamındaki suçlar hariç
olmak üzere, yalnız adli para cezasını gerektiren veya kanun
maddesinde öngörülen hapis cezasmm yukar ı smırı üç ay ı
aşmayan suçlar ın faili;

a) Adli para cezas ı makhı ise bu miktan, değilse aş ağı
sınırını,

b) Hapis cezasmın aşağı smırmm karşı lığı olarak her gün
için yirmi Türk Liras ı üzerinden bulunacak miktar ı,

c)Hapis cezas ı ile birlikte adil para cezas ı da öngörülmüş
ise, hapis cezas ı için bu fıkranm (b) bendine göre belirlenecek
miktar ile adli para cezas ın ın aşağı sın ırmı,

Soruş turma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savc ılığınca
yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hak-
kında kamu davas ı aç ıhnaz.

(2)Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahke-
meye intikal etmesi halmde de fail, hakim taraf ından yapılacak
bildirim üzerine birinci fıkra hükümlerine göre saptanacak
miktardaki paray ı yargılama giderleriyle birlikte ödedi ğinde
kamu davas ı düşer.

(3)Cumhuriyet savc ılığmca madde kapsamma giren suç
nedeniyle önödeme i şlemi yap ılmadan dava açılmas ı veya
dava konusu filin niteliğinin değ işmesi suretiyle madde
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kapsamma giren bir suça dönüşmesi halinde de yukandaki YAPrIRIMLAR

fıkra uygulanır.

(4)Suçla ilgili kanun maddesinde yukar ı smırı üç ay ı aş-
mayan hapis cezas ı veya adli para cezasmdan yaln ız birinin
uygulanabileceği hMlerde ödenmesi gereken miktar, yukar ı-
daki fıkralara göre adli para cezas ı esas alınarak belirlenir.

(5)Bu madde gere ğince kamu davasmın aç ılmamas ı veya
ortadan kald ırılmas ı, kişisel hakkm istenmesine, maim geri
alınmas ına ve müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez.

Açıklama: Uzlaşma, 5560 sayılı Kanunla yap ılan deği-
şiklikle maddi ceza hukuku kurumu olmaktan ç ıkar ılmış ve
CMIC'nm 253-255. maddelerinde ceza usul hukuku kurumu
olarak düzenlenmiştir. Uzlaşma kapsamına giren suçlar için
CMK m. 253'e,

TCK da önödemeye bağlı suçlar için m. 182/1 (ilk cümle)
ve m. 289/3'e bakm ız.

Hapis cezas ını gerektirmeyen kaçakç ılık suçlarmda
önödeme ve koşulları için 4926 sayılı KMK m. 34'e bak ınız.

Önödeme kapsamına giren suçların yer aldığı özel ka-
nunlar elinin üstündedir. Bu nedenle önemli ve güncel olabi-
leceğini düşündüğümüz bazı özel yasalarm tarih ve sayilarini
vermekle yetindik. ıı

Kaymaz, Seydi/Gökcan, H. Tahsin, Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi
Hukukunda Uzlaşma ve Önödeme, Ankara 2005, s. 341 vd. Burada
yer verilen yasa ve maddeler, an ılan kitaptan özetlenmi ş olup
özel yasalardaki önödemeye bağl ı suçların tamamı için bu esere
bakınız.
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YAPr1RIMLAR
CezaSıra nun Kanunun	 ceza

	

. . 	 Madde No	 mNo	 Tarihi	 ı uru
No

1	 1117 21.061927 7	 AFC
2	 1567 20.02.1930 3/1	 APC
3	 1593 24.04.1930 285 	 APC
4	 2219 24.05.1933 43	 APC
5	 2313 12.06.1933 23/4, 25, Ek m.1	 APC
6	 6183 21.071953 114	 APC
7	 6197 18.12.1953 41/1 	 APC
8	 6762 29.06.1956 67,113,1472/3 	 -	 APC

9	 6831 31.08.1956 91/5	 Hapisve
APC

10	 7201 11.02.1959 53/1, 54, 55/1 	 APC
11 1512 18.011972 157	 APC
12	 2813 05.04.1983 32/f, g, h/2, i/son	 APC
13	 2821 05.05.1983 59/1,2,3	 APC

69, 70/1-
14	 2822 05.05.1983 son,71,77/1,78/2-4,	 APC

80/1
15	 2827 24.05.1983. 8/2	 APC
16	 2863 21 .07.1983 71, 74/3.cüm İe	 APC
17	 3167 19.03.1985 13	 APC
18	 3628 19.04.1990 10/1 	 Hapis
19	 3713 12.04.1991 6/1,2,3	 AI'C
20	 5187 09.06.2004 15 ila 21	 APC
21	 5253 04.11.2004 32/j, nı, o/1	 APC

TCK m. 52, 54, 55, 74/3; TCK m. 61; CMK rn. 253,324-330
ve ÖNCEK m. 119'a bak ınız.
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BIRINCI KISIM

ULUSLARARASI SUÇLAR

B İRİNCİ BÖLÜM
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Soykırım

MADDE 76 - (1) Bir planın icras ı suretiyle, milli, etnik,
ırkî veya dini bir grubun tamamen veya k ısmen yokedilmesi
maksadıyla, bu gruplarm üyelerine kar şı aşağıdaki fiillerden
birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur:

a) Kasten öldürme.

b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır za-
rar verme.

c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucu-
nu doğuracak ko şullarda yaşamaya zorianmas ı.

d) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbir-
lerin alınmas ı .

e) Gruba ait çocuklar ın bir başka gruba zorla nakledilmesi

(2) Soyk ırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis
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UUJSLARARS İ cezas ı verilir. Ancak, soyk ırım kapsammda işlenen kasten öl-
SUÇLAR dürme ve kasten yaralama suçlar ı açıs ından, belirlenen ma ğ-

dur say ıs ınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

(3)Bu suçlardan dolay ı tüzel kişiler hakkında da güven-
lik tedbirine hükmolunur.	 -

(4)Bu suçlardan dolay ı zaınanaşımı işlemez. (Ağır Cezaf

Açildama Soykırım suçları için Roma Statüsü m. 6'ya ve
AY m. 38'e; TCK m. 60,66,81,87,94; CMK m. 248 ve CGTİK in.
9,25, fla bakmız. ÖNCEK'de bu suç düzenlenmemiş ti.

İnsanhğa karşı suçlar

MADDE 77 - (1) A şağıdaki fiillerirı, siyasal, felsefi, ırki
veya dini sailderle toplumun bir kesimine kar şı bir plan doğ-
rultusunda sistemli plarak i ş lenmesi, insainlığa karşı suç olu ş-
turur:

CMK nı . 250'ye göre, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan;
a)Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı

madde imal ve ticareti suçu,
b) Haks ız ekonomik ç ıkar sağlamak amac ıyla kurulmu ş bir

örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarakişlenen
suçlar,

c) Ikinci Kitap Dördüncü K ısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci
Bölümü'nde tanımlanan suçlar (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332
nci maddeler hariç),

Dolayısıyla aç ılan davalar; Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine
H5kimlerve Savc ılar Yüksek Kurulu'nca yargı çevresi birden çok
ili kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır
ceza mahkemelerinde görülür.
Roma Statüsü 17Temnıuz 1998 tarihinde kabul edilmiş tir. Statü'de
kurulması öngörülen Uluslararas ı Ceza Divanı, Statü'nün 11 Nisan
2002 tarihi itibariyle 66 devlet taraf ından onaylamas ı üzerine, 1
Temmuz 2002 tarihinde hukuken kurulmuş bulunmaktad ır.
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a) Kasten öldürme.

b) Kasten yaralama.

c) işkence, eziyet veya köleleştirme.

d) Kişi hürriyetinden yoksun kilma.

e) Bilimsel deneylere tabi kuma.

t) Cinsel sald ır ıda bulunma, çocuklar ın cinsel istismarı .

g) Zorla hamile b ırakma.

h) Zorla fuhşa sevketnıe.

(2) Birinci fıkranm (a) bendindeki fiilin iş lenmesi halin-
de, fail hakkmda ağırlaştır ılnıış müebbet hapis cezasma; di-
ğer bentlerde tan ımlanan fillerin işlenmesi halinde ise, sekiz
yıldan az olmamak üzere hapis cezasma hükn ıolunur. Ancak,
birinci fıkranm (a) ve (b) bentleri kapsammda işlenen kasten
öldürme ve kasten yaralama suçlar ı açıs ından, belirlenen
mağdur say ıs ınca gerçek içtima hükümleri uygulan ır.

(3)Bu suçlardan dolay ı tüzel kişiler hakkmda da güven-
lik tedbirine hükmolunur.

(4)Bu suçlardan dolay ı zamanaşım ı işlemez. (Ağır Ceza)

Aç ıklama: İnsanhğa Karşı Suçlar için Roma Statüsü m.
7'ye; AY m. 38'e ve TCK m. 60, 66, 81, 86, 90, 94, 95, 96, 109,
102, 103, 227'ye; CMK m. 248 ve CGTİK m. 9, 25, 99'a bakmız.
ÖNCEIC'de bu suç düzenlenmemişti.

örgüt

MADDE 78- (1) Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları işle-
mek maksad ıyla örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş
yıla kadar hapis cezas ı ile cezalandırılır. Bu örgütlere üye olanla-
ra beş yıldan on yıla kadar hapis cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

U1USLRARSI
SUÇLAR
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ULUSLARARSI	 (2) Bu suçlardan dolay ı tüzel kiş iler hakkında da güven-
SUÇLAR Ek tedbirine hükmolunur.

(3) Bu suçlardan dolay ı zamanaşım ı işlemez.

Aç ıklama: TCK m. 60, 66/7, 68/3, 76, 77, 220/l'e; CMK
m. 248, 250 ve CCTİK m. 9'a bak ımz.

ÖNCEK'de soyk ırım ve insanlığa karşı suçlar düzenlen-
memiş olduğundan, bu suçların örgüt tarafından işlenmesine
ilişkin bir hükme de yer verilmemişti.

İ Kİ NCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçıhğı ve İnsan Ticareti

Göçmen kaçakç ılığı

MADDE 79 - (1) Do ğrudan doğruya veya dolayl ı olarak
maddi menfaat elde etmek maksad ıyla, yasal olmayan yol-
lardan;

a) Bir yabanc ıy ı ülkeye sokan veya ülkede kalmasma
imkan sağlayan,

b) Türk vatandaşı veya yabanc ının yurt dışma ç ıkmas ına
imkan sağlayan,

Kişi, üç y ıldan sekiz y ıla kadar hapis ve onbin güne kadar
adli para cezas ı ile cezaland ır ıhr. (Asliye Ceza)

(2)Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi
h5linde, verilecek cezalar yar ı oranında artırılır.

(3) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde iş-
lenmesi halinde, tüzel kişi hakkmda bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur. (Sulh Ceza)
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Açıklama: TCK m. 6/a, 60, 220; CMK m. 135/6, 140, 248; UUSLARARSI
5235m. 10; VK ve Pas. K. hükümleri ile ÖNCEK m. 201/a' ya SUÇLAR
bakm ız.

İnsan ticareti

MADDE 80.-(1) (Değişik ,fikra: 6.12.2006-55601 n ı . 3 ile)M

Zorla çal ışt ırmak, hizmet ettirmek, fuhu ş yaptırmak veya
esarete tabi k ılmak ya da vücut organlarmm verilmesini sa ğ-
lamak maksad ıyla tehdit, bask ı, cebir veya şiddet uygulamak,
nüfuzu kötüye kullanmak, kand ırmak veya kişiler üzerindeki
denetim olanaklarmdan veya çaresizliklerinden yararlanarak
r ızalar ın ı elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke 'd ı-
şma ç ıkaran, tedarik eden, kaç ıran, bir yerden başka bir yere
götüren veya sevk eden ya da barmd ıran kimseye sekiz y ıldan
oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezas ı
verilir. (Ağır Ceza)

(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla giri şilen ve suçu
oluşturan filler var olduğu takdirde, ma ğdurun r ızas ı geçer-
sizdir.

(3)Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada
belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaç ı r ılmalar ı, bir
yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya

5560 say ıl ı Kanun'la Değiştirilen 80. maddenin (1) numaral ı fıkras ı
şöyle idi: "Zorla çal ış tı rmak veya hizmet ettirmek, esare(e veya benzeri
uygulamalara tübi k ı lmak, vücut organlar ı n ı n verilmesini sağlamak
maksadıyla tehdit, bask ı, cebir veya şiddet uygulamak, ıı üfiizu kötüye
kullanmak, kand ı rnıak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklar ı ndan
veya çaresizliklerinden yararlanarak nzalarını elde etmek suretiyle kişileri
tedarık eden, kaçı ran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden,
barı ndıran kimseye sekiz y ı ldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne
kadar adli para cezas ı verilir,"
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UtUSLARARSI	 barmd ır ılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine
SUÇLAR başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar

verilir. (Ağır Ceza)

(4) Bu suçlardan dolay ı tüzel kişiler hakk ında da güvenlik
tedbirine hükmolunur. (Sulh ceza)

• Açıklama: Maddenin birinci fıkrası , insan ticareti suçunun
fuhuş amac ıyla yap ılabileceği de göz önünde bulundurularak
6.12.2006 tarihli ve 5560 say ı l ı Kanun'un 3. maddesiyle değ iş-
tirilmiştir.

Değişiklik teklifinde bu madde değişikliği öngörülmemiş-
ti. Bu hüküm, Teklife, Adalet Komisyonu taraf ından 3. madde
olarak yukarıda belirtilen nedenle eklenmiştir.

İHEB m. 4; İ}IAS m. 1,2; AY m. 18/1; TCK m. 6/1-b, 28,
60'a ve 227. maddenin aç ıklamasma; CMK m. 135/6, 140 ve
248'e; 5235/10, 12, 14 ve ÖNCEK m. 201/b' ye bakm ız.
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IKİNCİ KISIM

KİŞİLERE KAR ŞI SUÇLAR

B İRİNCİ BÖLÜM

Hayata Karşı Suçlar

Kasten öldürme

MADDE 81 - (1) Bir insan ı kasten öldüren kişi, müebbet
hapis cezas ı ile cezaland ır ılır. (Ağır Ceza)

Açıklama: Ölümün meydana gelmedi ği durumlarda fii-
un kasten adam öldürmeye te şebbüs olarak m ı yoksa kasten
yaralama olarak m ı nitelendirileceği sorun olarak kar şımıza
çıkar. Faiin kasti her somut olayda, fail ile mağdur arasmdaki
ilişki, olayda kullan ılan araç, yaranm yeri ve niteliği, failin
filme devam etme olanağı gibi hususlar dikkate al ınarak
belirlenmelidir. Nitekim Yarg ı tay Kararlarmda, failin iç dün-
yasını ilgilendiren kashnm belirlenmesinde, olay öncesinde,
olay s ıras ında ve sonras ında failin dışa yansıyan davran ışla-
rmm ölçü olarak alınmas ı gerektiği vurgulaıunakta ve adam
öldürmeye kalk ışma ve yaralama suçlarm ı birbirinden ayıran
baş l ıca ölçütler konusunda şu değerlendirmeler yap ılmaktadır.
Fail ile mağdur arasındaki husumetin nedeni ve derecesi, failin

179



5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

Ki Ş iLERE cürümde kullandığı sald ırı aletinin niteliği, atış veya darbe
KAR ŞI sayıs ı ile mesafesi, mağdurun vücudunda meydana getirilen

SUÇLAR yaralar ın yerleri, nitelik ve nicelikfrri, hedef seçme olana ğı
olup olmadığı, olay ın akış ve nedeni, failin işlemeyi kastettiği
cürmün meydana gelmesine iradesi d ışında engel bir nedenin
olup olmadığı dikkate almarak sanığm kafi belirlenmelidir
(YCGK: 17.10.2006/1-158-212).

!HAS m. 2; AY m. 17/I'e; TCK m. 21; 5187/ m. 20; CMK
m. 135/6; CGTİK m. 9'a ve ÖNCEK m. 448'e bakm ız.

Nitelikli hMler

MADDE 82- (1) Kasten öldürme suçunun;

a) Tasarlayarak,

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

c) Yangın, su baskmı, tahrip, batırma veya bombalama
ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak su-
retiyle,

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da e ş veya kardeşe
karşı,

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bak ım ından kendisini
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

Q Gebe olduğu bilinen kadma karşı,

g) Kişinin yerine getirdi ği kamu görevi nedeniyle,

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kald ırmak veya
işlennıesini kolaylaş tırmak (Ek ibare: 29.6.2005-53771n ı . 9 ile)
"ya da yakalanrnanmk" amac ıyla,
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i) (Ek bent: 29.6.2005-53771m. 9 ile) Bir suçu işleyememekten	 K İŞ II}RE

dolay ı duyduğu infialle,	
SUÇLAR

j) Kan gütme saikiyle,

k)Töre saikiyle,

işlenmesi halinde, kiş i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezas ı ile
cezaland ırı lır. (Ağır Ceza)

Aç ı klama: Madde, 29.6.2005 tarihli ve 5377 say ılı Kanun'
la değiştirilmiştir.

5377 say ılı Kanun'la, maddenin birinci fıkrasmm (h) ben-
dine "kolaylaş tırmak" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ya da ya-
kalanmamak" ibaresi ile bu bentten sonra gelmek üzere (i) bendi
eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmi ş tir.

Maddenin birinci fıkrasmm (h) bendine eklenen "ya da
yakalanmamak" ibaresi ile ve keza madde metnine eklenen (i)
bendi ile, kasten adam öldürme suçunun, işlediği suç sebebiyle
kaçmakta iken yakalanmamak için ve bir suçu i şleyememekten
dolay ı duyduğu infialle işlemesi hallerinde de ağırlaş tırılmış
müebbet hapis cezas ı ile cezaland ır ılmas ı amaçlanmış tır.

Madde gerekçesine göre; canavarca hisle adam öldürül-
mesinden maksat, öldürmenin vah şi bir yöntemle gerçekle ş-
tirilmesidir. Kiş inin eziyet çektirilerek öldürülmesi de, kişinin
hemen değil, belli bir süreç içinde ac ı çektirilerek öldürülmesini
ifade eder.

Eş kavram ı, geniş anlamda kullanılmış olup, nikahh ev-
liliğin dışmda, "evlenmenin gerekli k ı ldığı sadakat bağıyla birlikte
yaşayan kişileri de" kapsar.

Kasten öldürme suçunun; bir suçu gizlemek, delillerini
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K İŞİLERE ortadan kald ırmak veya işlenmesini kolay1aş rmak amacıyla
KAR ŞI işlenmesi halinde, amaç suç da işlenmiş ise faile, kasten öl-

SUÇLAR dürme suçundan ba ş ka gerçekleştirilen amaç suçtan dolay ı
da ceza verilmesi gerekir.

!HAS m. 2; AY m. 17/1; TCK m. 6/1-b, c, 21, 47, 81,170,
173'e; CMK m. 135/6; CGT İK m. 9, 25'e ve ÖNCEK m. 449,
450'ye bakm ız.

Kasten öldürmenin ihmali davran ışla işlenmesi

MADDE 83 - (1) Kiş inin yükümlü olduğu belli bir icşi
davranışı gerçekleştirmemesi dolay ısıyla meydana gelen ölüm
neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin olu şu-
muna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icral davran ışa
eşdeğer olması gerekir.

(2) ihmali ve icrai davranışm eş değer kabul edilebilmesi
için, kişinin;

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni
düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yüküm-
lülüğünün bulunmas ı ,

b)Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarmın hayatı
ile ilgili olarak tehlikeli bir durum olu şturmas ı ,

Gerekir.

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan
kişi hakk ında, temel ceza olarak, a ğırlaştır ılmış müebbet hapis
cezas ı yerine yirmi yıldan yirmibeş y ıla kadar, müebbet hapis
cezas ı yerine onbeş yıldan yirmi y ıla kadar, diğer hallerde ise
on yıldan onbeş y ıla kadar hapis cezasına hükmolunabilece ği
gibi, cezada indirim de yap ılmayabilir. (Ağır Ceza)
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Açıklama: ÖNCEK'de adam öldürme suçunun ihmal sure- ki Ş ftfRF
byte icra şeklinde işlenmesi ayn bir suç tipi olarak düzenlenme- tAR Şİ
mişti. Ff1 ile ölüm arasmda uygun nedensellik ba ğı bulunduğu SUÇLAR

ve öldürme kastıyla icral davran ışı gerçekleş tirdiği takdirde,
fail, kasten adam öldürmeden sorumlu tutuluyordu. Öldürme
kastının ortaya konulamamas ı durumunda failin sorumlulu ğu
taksirle adam öldürme hükümlerine göre belirleniyordu.

Neticeyi önleme yükümlülüğü, MK m. 335'de oldu ğu gibi
kanundan, hekim - hasta ilişkisinde olduğu gibi sözleşmeden
veya yaralaniayla sonuçlanan trafik kazasında olduğu gibi,
kiş inin kendisinin yarattığı tehlikeden doğabilir.

TCK m. 81, 82'ye; CMK m. 135/6, 140'a, 2918/m. 81 ve
82/1- a'ya bakm ız.

intihara yönlendirme
(Değiş ik başlık: 29.6.2005-53771111. 10 ile)

MADDE 84 - (1) Ba ş kasını intihara azmettiren, teşvik
eden, başkas ın ın intihar kararm ı kuvvetlendiren ya da baş-
kasının intihanna herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı lir.

(2) İntiharm gerçekleşmesi durumunda, kişi dört y ıldan
on y ıla kadar hapis cezası ile cezaland ırılır.

(3) (Değişik: 29.6.2005-53774n. 10 ile) Başkalarm ı intihara
alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezas ı
ile cezaland ınlir. (Asliye Ceza)

(4) İşlediği filin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği
gelişmemiş olan veya ortadan kald ırılan kişileri intihara sevk
edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara
mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.
(Ağır Ceza)
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Ki Şİ LER[	 Açıklama: Kanun'un ilk şeklinde madde baş lığı "Intihar"
KAR ŞI olarak yer alm ıştı . Başhk, madde içeriğiyle uyum sağlamas ı

SUÇLAR amac ıyla 5377 saydı Kanun'la "Intihara yön Iendinne" şeklinde
değiş tirilmiş ve maddenin üçüncü f ıkrasm ın ikinci cünı lesi
madde metninden ç ıkarılmış hr. Metninden ç ıkarılan Üçüncü
fıkranın ikinci cümlesi şöyle idi:

"Bu fiilin bas ı n ve yaı n yolu ile i şlenmesi hdlinde, kişi dört
yıldan on y ı la kadar hapis cezas ı ile cezalandı rı l ır."

Madde gerekçesine göre; "intihar ı önlenıe konusunda hu-
kuki bir yükü n ılülüğil bulunan kişinin, bir intihar olgusu yla karşı
karşıya olmas ı na rağmen, bu intihar girişimini engellemen ıesi, bu
girişini karşıs ı nda kayı ts ız davranmas ı " intihara yard ım olarak
nitelendiriir.

Maddenin üçüncü fıkras ında geçen aleniyetin ölçütü,
"fiilin, gerçekleş tiği koşullar itibarı yla belirli olmayan ve birden fazla
kişiler tarafindan algılanabilir olmas ı dır."

TCK m. 6/1-g, 39, 81, 82; 5187/ m. 20'ye ve ÖNCEK m.
454'e bakrn ız.

Taksirle öldürme

MADDE 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan
kişi, (Değişik ibare: 31.3.2005-53281m. 3 ile) iki y ıldan altı y ıla
kadar hapis cezas ı ile cezaland ırıhr. (Asliye Ceza)

(2) Filİ, birden fazla insanm ölümüne ya da birveya birden
fazla kiş inin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla ki şinin
yaralanmasına neden olmu ş ise, kiş i (Değişik ibare: 31.3.2005-
53281 n ı . 3 ile) iki y ıldan onbeş y ıla kadar hapis cezas ı ile ceza-
landırilır. (Ağır Ceza)

184



5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

Açıklama: Madde, 31.3.2005 tarihli ve 5328 saydı Kanun'la K İŞİ LIRE
değ iş tirilmiş tir. 5328 say ılı Kanun'un 3. maddesi ile, her iki	 KAR51

fıkrada yer alan "üç y ı ldan" ibareleri "iki yıldan" şeklinde değ iş- SUÇLAR

tirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle taksirle öldürme suçu için,
maddenin birinci ve ikinci fıkralar ında öngörülen cezalar ın alt
sın ırı üç y ıldan iki y ıla indirilmiştir.

TCK m. 22, 89'a ve ÖNCEK m. 455'e bakınız.

İKİNCİ BÖLÜM

Vücut Dokunulmazlığına Kar şı Suçlar

Kasten yaralama

MADDE 86 - (1) Kasten ba şkas ının vücuduna ac ı veren
veya sağlığının ya da alg ılama yeteneğinin bozulmasına neden
olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır.
(Asliye Ceza)

(2) (Ek Jikra: 31.3.2005-532814 in. ile) Kasten yaralama
filmin kişi üzerindüi etkisinin basit bir t ıbbi müdahaleyle
giderilebilecek ölçüde hafif olmas ı hMinde, mağdurun şikAyeti
üzerine, dört aydan bir y ıla kadar hapis veya adli para cezasına
hükmolunur. (Sulh Ceza)

(3) (Değişik Jikra: 31.3.2005-532814m. ile) Kasten yaralama
suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe kar5 ı!5

5237 say ılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinin, 31.3.2005
günlü. 5328 say ıl ı Yasa'n ın4. maddesiyle değiştirilen (3) numaral ı
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b) Beden veya ruh bak ım ından kendisini savunamayacak
durumda bulunan ki şiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulundu ğu nüfuz kötüye
kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

iş lenmesi halinde, şikayet aranmaks ız ın verilecek ceza
yan oranında artır ıl ır.

Açıklama: Maddenin ilk şeklinde (3.) fıkra, (2.) fıkra
olarak düzenlenmiş ti ve (2.) fıkra olarak görünen hüküm de
madde metninde yer alm ıyordu. 31 .3.2005-25772 mükerrer
tarih ve say ı l ı RG'de yayımlanan 31.03.2005 tarihli ve 5328
say ı l ı Kanun'un 4. maddesi ile fiilin hafif hali maddeye (2.)
fıkra olarak eklenmiş ve değişiklikten önceki (2.) f ıkrada yer
alan " ıki yıldan beş yıla kadar hapis cezas ı na İı ükmolunur." iba-
resi, "şikayet aranmaks ı z ı n verilecek ceza yarı oran ı nda art ırı lır"
şeklinde değiştirilıniş ve üçüncü hkraya i ş lenmiştir.

Bu suç ÖNCEK'de "Dokuzuncu Bab ı n İkinci Faslında Şa-
h ıslara Karşı Mı lessir Fiiller" baş lığı altında 456, 457 ve 458.
maddelerde düzenlenmiş ti.

fıkrasmın (a) bendi ile bu fıkrada yeralan "... şikayet aranmaksız ın
ibaresinin, "e şe" sözcü ğünün, iptali istemi ile, değişik ve çok

say ıdd ilk derece mahkemesi tarafmdan itiraz yoluyla Anayasa
Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmu ştur.

Yüksek Mahkeme'nin E. 2005/151, E. 2005/155, E. 2005/160, E.
2005/161, E. 2005/162. E. 2005/164, E. 2006/003, E. 2006/005, E.
2006/006, E. 2006/007, E. 2006/008, E. 2006/8 say ılarında kay ı tlı
bu davalarla ilgili olarak henüz bir karar verilmemi ştir.
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86/3-a, c ve e bendinde yaz ıl ı haller, ÖNCEK'de 457. mad-
dede, ağırlatıc ı sebep say ılm ış h. Maddenin (2.) f ıkras ındaki
hal, aynen olmamakla beraber 456/4'de düzenlenmişti; (3)b
bendindeki durum ise ağırlatıc ı sebep olarak yer alınıyordu.
Buna karşı l ık kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu
kötüye kullanmak suretiyle suç i ş lemesi ise 251 ve 281. mad-
delerde ağırlatıc ı sebep olarak yer alm ıştı .

Bu maddede yaz ı l ı yaralama suçunda, 3. f ıkra hariç uzlaş-
tırnıa girişiminde bulunulmas ı gerekir (CMK m. 253/1 b-3).

Maddenin 3. fıkras ında, suçun hem üstsoya, altsoya, eşe ve
kardeşe karşı işlenmesi hem de silahla işlenmesi artır ı cı neden
olarak gösterilmiş ve bu hallerde suçun şikayete bağl ı olmadığı
belirtilmiş tir. Ayr ıca cezan ın belirlenmesini düzenleyen 61.
maddenin 1. ve 4. fıkralarmda, birden fazla nitelikli hallerin
gerçekleşmesi halinde uygulanacak yöntem gösterilmi ştir.
Dolay ıs ıyla 3. fıkrada yazılı nedenlerden birden fazlasmm
varhğı halinde tek artırma yap ılır. Yargıtaym görüşü de bu
doğru1tııdad ır? Söz konusu f ıkrada, tayin olunan cezan ın
"yan oran ı nda" artırılacağı belirtildiğinden, birden fazla nitelikli
halin varlığı ancak temel cezanm tayininde dikkate al ınabilir.
Dikkate alınmas ı da zorunludur.

Bu nedenle şikayetten vazgeçilnı iş olsa bile ÖNCEK m.
449/1'de sayılan akrabaya karşı silahla işlenmiş olan nıüessir
fili suçunda, tayin olunan temel cezan ın hem 449/1'e göre
hem de 457/1 gereğince iki kez artır ılması gerektiğine ilişkin
43.1966 tarih ve E. 1965/4, K.1966/1 (RG, 25.4.1966-12282)

Sanığın, eşine karşı işlediği silahla yaralama suçundan dolay ı bir
kez artırım yap ılmas ı gerekirken, fiilin hem e şe karşı hem de silahla
işlenmesi nedeniyle iki kez artınm yap ı lmas ı bozma sebebidir (2.
CU, 18.12.2006/6693-20477).
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Ki ŞkERE saydı YİBK geçerliğini kaybetmiştir.
KARŞ I

SUÇLAR

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

MADDE 87.-(1) Kasten yaralama fiili, ma ğdurun;

a) Duyularmdan veya organlar ından birinin işlevinin
sürekli zay ıflamasma,

b) Konuşmasmda sürekli zorlu ğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamm ı tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına kar şı işlenip de çocuğunun vaktinden
önce doğmasma,

Neden olmuşsa, yukandaki maddeye göre belirlenen ceza,
bir kat artırıhr. Ancak, verilecek ceza, birinci fikraya giren hal-
lerde üç yıldan, (Değişik ibare: 29.6 .2005-5377/mil ile) üçüncü
fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz. (Asliye Ceza)

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bit-
kisel hayata girmesine,

b) Duyularmdan veya organlar ından birinin işlevinin
yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybol-
masma,

d) Yüzünün sürekli de ğiş ikliğine,
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e) Gebe bir kadma karşı işlenip de çocuğunun düşmesi- KİŞ iLERE

ne,	 KARŞ I

SUÇLAR

Neden olmuşsa,•yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza,
iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren Mi-
lerde beş yıldan, (Değiş ik ibare: 29.6.2005-5377/mil ile) üçüncü
fıkraya giren hallerde sekiz y ıldan az olamaz. (Asliye Ceza)

(3) (Değişik Jikra: 6.122006-55601m. 4 ile)37 Kasten yarala-
man ırı vücutta kemik kırılmasma veya çıkığına neden olmas ı
halinde, yukandaki maddeye göre belirlenen ceza, k ırık veya
ç ıkığm hayat fonksiyonlarmdaki etkisine göre, yar ısma kadar
artırılir. (Asliye Ceza)

(4) (Deği5ik:31.3.2005-532815 in. ile) Kasten yaralama sonu-
cunda ölüm meydana gelmi şse, yukar ıdaki maddenin birinci
fıkrasma giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü
fılcrasma giren hallerde ise oniki y ıldan onaltı yıla kadar hapis
cezas ına hükmokmur. (Ağır Ceza)

Açıklama: Madde, 29.6.2005 ve 5377 say ıh ve 6.12.2006
tarihli ve 5560 sayılı ICanunlarla değişikliğe uğramış tır.

a) 5377 Değişikliği ile; maddenin dördüncü fıkrasmda yer
alan "ikinci" ibaresi, "üçüniit .. şeklinde değiştirilmiştir.

31.3.2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun' la 86 maddeye ikinci
fıkra eklenmiş, önceki ikinci fıkra da üçüncü fıkra olarak tesel-
sül ettirilmiştir. Bu maddede 86. maddenin de ğişiklilcten önceki
ikinci fıkrasma atıf yap ılmıştı. Değişiklik nedeniyle bu atfm

" 5560 say ı l ı Kanun'la değiştirilen üçüncü fıkra şöyle idi: "Kasten
yaralamanın vücutta kemik kı nlmas ına neden olmas ı halinde, kı rığın
hayat fonksiyonlanndaki etkisine göre, bir y ı ldan alt ı yıla kadar hapis
cezas ına hükmolunur.
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K İŞİ LERi üçüncü fıkraya yapılmüı gerektiğinden, maddenin birinci ve
KAR ŞI ikinci fıkralarmda 86. maddeye yap ılan atıflar, bu fıkralarda

SUÇLAR geçen "ikinci" ibareleri, "üçüncü" şeklinde değiştirilmek sure-
tiyle, her iki madde arasmda paralellik sa ğlanmış tır.

b) 5560 Değişikliği ile; maddenin üçüncü fıkras ı değişti-
rilmiştir.

Değ işiklik Teklifi Madde Gerekçesi: "Kasten yaralama
suçunun neticesi sebebiyle ağı rlaşmış hallerinden birisi kemik kırı l-
mas ıdır. 87nci maddenin üçüncü fikrasmda, maddenin diğerfikra-
ları ndan farklı olarak, 86 na maddeye göre belirlenen cezan ı n belli
oranda art ı rı lması yön tem ı nden aynl ı nm ış ve kemik kı nln ıası haline
özgü olarak hapis cezas ı n ı n alt ve üst s ı n ı rlan müstakilen belirlen-
ıniştir. Bu düzenlen ıe karşıs ında; örneğin anası na karşı işlediği kasten
yaralama suçu sonucunda kol kemiğinin kı rı lmas ı na neden olan fail
hakkında 87 nci maddenin üçüncü fikras ındaki makas aras ı nda cezaya
hükmederken, mağdurla fail aras ı ndaki üstsoy-altsoy ilişkisinin ne
suretle göz önünde bulundurulaca ğı hususunda uygulamada olu şan
tereddütleri gidermek an ıacıyla işbu değiş ikliğin, yapılmas ı na gerek
duyulmuş tur. Aynca, uygulamada duyulan tereddütler göz önü n-
de bulundurularak, fikra metnine kemik ç ıkığı eklenmiş tir. Çünkü
çıkıklann da, kemik k ı rığı gibi kişinin hayat fonksiyonlan üzerinde
önemli etkisi olmaktad ır"

Organın işlevini yitirmesi kavramı: Madde gerekçesine
göre, vücutta çift bulunan organlardan birinin i şlevini tama-
men yitirmesi halinde, diğer organ fonksiyon görmeye devam
etse dahi, organın işlevinin zayıflamas ı değil, işlevin yitirilmesi
söz konusudur.

Yaralamamn kişinin yaşammı tehlikeye sokmas ı duru-
munda suç niteliğinin yaralama mı yoksa öldürmeye teşebbüs
mü kabul edileceği çoğu zaman karşım ıza bir sorun olarak
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çıkmaktad ır. Yargı tay bu durumda failin kastın ın belirlenme-	 KİŞİ lERE
sinde özellikle failin, eylemini sürdürme olana ğı bulunmasma KAR Ş I
rağmen, eylemine devam etmemesini ölçü olarak kabul etmek- SUÇLAR
tedir. Yarg ıtaya göre, "delici kesici aletle vaki olup hayati tehlike
yaratan darb ın bir adette kalmas ı durumunda da failin kast ın ı n
öldürmeye yönelik bulunduğu hususu ku şkulu" kalacaktır. Aşila-
mayacak kuşku da lehe yorumlanmak gerekti ğinden eylemin
yaralama olarak kabul ve takdirinde zorunluluk bulunmakta-
d ır, Ancak neticenin a ğırliğmın, mağdunm hayali tehlike geçir-
miş olmas ı ve birden çok silah darbesine maruz b ırakılmas ınm
ve olu şuma etken sair unsurlarm temel ceza belirlenirken alt
s ın ırdan ayr ılma hususundaki takdir hakk ı yönünden nazara
al ınmas ı gerekir (YCGK: 2.5.2006/1- 97- 132).

Maddedeki "yüz" deyimi: Çehre anlam ında kullanılmış
olup kiş inin boyun ve kulakları dahil, başm ön k ısmmı ifade
eder.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralamada sorum-
luluk: Failin bu ağır neticeclen sorunüu tutulabilnıesi için, bu
netice bak ım ından en azmdan taksirle hareket etmesi şarthr
(m.23).

Maddede yazı l ı yaralama suçunda, şüpheli ile mağdur
veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel ki ş isi-
nin uzlaş tırılmas ı girişiminde bulunulmas ı gerekir (CMK nt
253/1 b-1).

Kasten yaralama suçunun, netice sebebiyle a ğırlaşmış hal-
leri ÖNCEK' in 456. maddesinin ikinci ve üçüncü f ıkralarmda,
ağırlatıc ı sebep olarak düzenlenmi şti.

TCK m. 23 ve 86'ya; ÖNCEK m. 452'ye bak ıntz.
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KİŞİ LERE	 Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

SgLAR

	 (Değişik baş l ık: 31.3.2005-5328/m. 6)

MADDE 88 - (1) Kasten yaralamanm ihmali davran ışla
işlenmesi hMinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir.
Bu hükmün uygulanınas ında kasten öldürmenin ihmali davra-
nışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.

• Aç ıklama: TCK rn. 83 ve 86'ya bakmız. ÖNCEK'de bu
konuda ayrı bir düzenleme yoktu.

Bu maddenin başhğı ilk metinde "Daha az cezay ı gerektiren
hdller" iken 3103.2005 tarihli ve 5328 sayilı Kanun'un 6. mad-
desi ile maddeye işlendiği şekilde değiş tirilmiş ve birinci fıkra
metinden ç ıkarılmış tır. Ikinci fikra, birinci fıkra olarak teselsül
ettirilmiş tir.

Madde metninden ç ıkar ı lan ve 86. maddeye 5377 say ıl ı
Kanun' la (2.) fıkra olarak eklenen hüküm şöyle idi: "(1) Kasten
yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdaha-
leyle giderilebilecek ölçüde hafif almas ı lıdlinde, mağdurun ş ikdyeti
üzerine, dört aydan bir y ıla kadar hapis veya adli para cezas ı na
Jıükmolu ıı ur."

Taksirle yaralama

MADDE 89.- (1) Taksirle başkasmın vücuduna ac ı veren
veya sağlığın ın ya da algılama yeteneğinin bozulmasma neden
olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezas ı
ile cezabnd ırıl ır. (Sulh ceza)

(2) Taksirle yaralama fiili, ma ğdur-un;

a) Duyularmdan veya organlar ından birinin iş levinin
sürekli zay ıflamasma,
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b) Vücudunda kemik kınimasma,	 Ki Ş iLFRF
tARŞ I

c) Konuşmasmda sürekli zorluğa,	 SUÇLAR

d) Yüzünde sabit ize,

e) Yaşamım tehlikeye sokan bir duruma,

1) Gebe bir kadmm çocuğunun vaktinden önce doğma-
sma,

Neden olınuşsa, birinci fılcraya göre belirlenen ceza, yar ıs ı
oranmda arhrılır.

(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bit-
kisel hayata girmesine,

b) Duyularmdan veya organlarmdan birinin i şlevinin
yitirilnıesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybol-
mas ına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kad ının çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir
kat artırılir.

(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasma neden olmas ı
halinde, altı aydan üç y ıla kadar hapis cezasma hükmolunur.
(Asliye ceza)
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K İŞİ LERE	 (5) (Değişik fikra: 6.12.2006-55601m. 5 ile)" Taksirle ya-
KAR ŞI ralama suçunun soru ş turulmas ı ve kovuşturulmas ı ş ikayete

SUÇLAR bağl ıd ır. Ancak, birinci fıkra kapsam ına giren yaralama hariç,
suçun bilinçli taksirle iş lenmesi halinde şikayet aranınaz.

Açıklama: Taksirle müessir fili (yaralama) ÖNCEK m.
459da düzenlenmiş ve bu suçun cezas ı, bu günkü düzenle-
mede olduğu gibi, nı üessir fiilin meydana getirdiği neticeye
göre belirlenmiş ti. Fakat meydana gelen nehceden maddede
söz edilmemi ş, bu konuda 456. maddeye yollamada bulunul-
muştu. Halbuki burada 86. nıaddeye atıf yap ılmam ış taksirli
hareket sonucu meydana gelen neticenin nitelikleri ikinci ve
üçüncü fıkralarda tek tek belirtilmiş tir.

Maddenin beşinci fıkras ı, 86. maddenin (2) numaral ı
fıkras ı ile bu madde aras ındaki çelişkiyi gidermek amac ıyla
6.12.2006 tarihli ve 5560 sayd ı Kanun'un 5. maddesi ile de ğiş-
tirilmiş tir.

Değişiklik Teklifinin madde gerekçesinde şu görüşlere
yer verilmiş tir.

"Kasten yaralama fiüinin ki şi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbf
nı üdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmas ı halinde, soruşturma
ve kovu ş turma yap ılmas ı ınağdunm ş ikayetine tabi kı lııııııış tır. Buna
karşı l ık, 89 uncu maddenin son fikras ı na göre, bilinçli taksirle yara-
lama halinde, yaralainan ın ağırlığı göz önünde bnlundur ı dn ıaks ı z ı ,ı
re'sen soru ş turma ve kovu ş turma yap ılabilecektir. Bu dunin ıda bir
çelişkiye düşnı e ınek için, bil ınçli taksirle sebebiyet verilen yaralan-
ıııan ın temel şeklinde ancak mağdurun şikayeti üzerine son ış turma

5560 say ı l ı Kanu n'la değiştirilen beşinci fıkra ilk metinde şöyle idi:
"Bilinçli taksir hali hariç olmak üzere, bu maddenin kapsam ı na giren
suç/ann soru şturulmas ı ve kovu ş turuln ıas ı ş iköyete bağl ı dı r."
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ve kovu ş turma yapılabilmesini ınü ınkiin kıl mak amac ı na yönelik	 KI ŞILERE

olarak işb ıı değişiklik yap ı lm ış tı r."	
SUÇLAR

Maddenin birinci fikras ı, ikinci ve üçüncü f ıkras ında belir-
tilenlerden daha hafif derecedeki yaralamalar ı kapsamaktad ır.
Bu bağlamda yaralamanm kişi üzerindeki etkisinin basit bir
tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmas ı hali de
birinci fıkra kapsam ında mütalaa edilmelidir. Her ne kadar
89. maddede, 86. maddenin ikinci f ıkrasma benzer bir hükme
yer verilmemiş ise de, bu durumun, kanun koyucunun bu tür
taksirle yaralama fiillerini cezaland ırmak istemediği şekilde
yorumlamaya müsait olmad ığı kanaatindeyiz. Çünkü 89.
maddenin birinci f ıkrasmda, taksirle yaralama fiil ınin tanımı
yapılmış ve ceza yaptırımına bağlanmıştır. Taksirle yaralama-
nın nitelikli halleri ise maddenin ikinci ve üçüncü f ıkras ında
gösterilmiştir. Bu nedenle birinci fıkranm, ikinci ve üçüncü
fıkra dışında kalan ve bunlardan daha hafif derecedeki tüm
yaralamay ı kapsad ığın ı kabul etmek gerekir.

Diğer taraftan taksirle yaralamanm bilinçli taksirle işlen-
mesi halinde dahi birinci fıkra kapsamma giren yaralaman ın
soruş turulmas ı ve kovuş turulmas ı şikayete tabidir.

Taksire iliş kin hükümler bu madde aç ısmdan da geçerli-
dir. Yaralama kavrammm içeriği bakmıından kasten yaralama
suçuna ilişkin kurallar uygulanır. Yaralaman ın içeriği konu-
sunda 87 nci madde aç ıklamas ına bakm ız.

Taksirle yaralama suçu CMK'n ın 5560 sayılı Kanun'la
değiş ik 253. maddesi ile uzla şma kapsamma alınd ığmdan, bu
suçtan dolayı kamu davas ı aç ılnıadan önce uzlaştırma girişi-
minde bulunulmas ı zorunludur.

TCK m.22/3, 73,86 ve 87'ye; CMK m. 253-255'e; ÖNCEK
m.459 ve 460'a bak ınız.
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K İŞİ LERE	 İnsan üzerinde deney
KARŞ I

SUÇLAR MADDE 90- (1) Insan üzerinde bilimsel bir deney yapan
kişi, bir y ıldan üç y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırı lir.
(Asliye Ceza)

(2) İnsan üzerinde yapılan rızaya dayah bilimsel deneyin
ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için;

a) Deneyle ilgili olarak yetkili kuml veya makamlardan
gerekli iznin alınmış olmas ı,

b) Deneyin öncelikle insan d ışı deney ortammda veya
yeterli sayıda hayvan üzerinde yap ılmış olmas ı,

c) İnsan d ışı deney ortammda veya hayvanlar üzerinde
yap ılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel yerlerin, varil-
mak istenen hedefe ulaşmak aç ısmdan bunlarm insan üzerinde
de yap ılmasmı gerekli kılmas ı,

d) Deneyin, insan sağliğı üzerinde öngörü!ebilir zararl ı
ve kalıcı bir etki b ırakmamas ı,

e) Deney s ırasmda kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak
ölçüde acı verici yöntemlerin uygulanmamas ı,

Deneyle varilmak istenen amac ın, bunun kişiyĞ yükle-
diği külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha
ağır basmas ı,

g) Deneyin mahiyet ve sonuçlar ı hakkında yeterli bilgi-
lendirmeye dayal ı olarak açıldanan r ızanm yazılı olmas ı ve
herhangi bir menfaat teminine ba ğ lı bulunmamas ı,

Gerekir.
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(3) (Değişik Jikra: 31.3.2005-5328/m. 7 ile) Çocuklar üzerinde KİŞ iLERE

bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için KARŞ I

ikinci fıkrada aranan koşullarm yan s ıra;

a) Yap ılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin,
varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunlar ın çocuklar

üzerinde de yap ılmasmı gerekli kilmas ı,

b) Rıza açıklama yeteneğine sahip çocu ğun kendi rızas ıııın
yani s ıra ana ve babasmm veya vasisinin yazılı muvafakatinin

de alınmas ı ,	 -

c) Deneyle ilgili izin verecek yetkili kurullarda çocuk
sağ lığı ve hastalıkları uzmanmm bulunması,

Gerekir.

(4) Hasta olan insan üzerinde r ıza olmaks ız ın tedavi

amaçli denemede bulunan kişi, bir yıla kadar hapis cezas ı ile
cezalandırıhr. Ancak, bilinen tıbbi müdahale yöntemlerinin
uygulanmasının sonuç vermeyeceğiııin anlaşılmas ı üzerine,

kişi üzerinde yap ılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uy-
gun tedavi amaçh deneme, ceza sorumlulu ğunu gerektirmez.

Aç ıklanan r ızanın, denemenin mahiyet ve sonuçlar ı hakkmda

yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı olmas ı ve tedavinin
uzman hekim tarafmdan bir hastane ortammda yap ılmas ı
gerekir.

(5) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda

mağdurun yaralanmis ı veya ölmesi lülinde, kasten yaralama
veya kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faali-

yeti çerçevesinde işlenmesi hMinde, tüzel kişi hakkında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (Sulh Ceza)
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K İŞ kERE	 Aç ı klama: Maddenin (3). f ı kras ı "Çocuklar üzerinde

	

KAR Ş I	 bilimsel deney hiçbir surette yap ı lamaz." şeklinde iken 5328SUÇLAR say ı l ı Kanun'un 7. maddesi ile maddeye i şlendiği ş ekilde
değ iş tirilmiştir.Böylece maddede öngörülen ko şullar çerçeves-
inde çocuklar üzerinde bilimsel amaçl ı çal ışma yap ılmasma
olanak sağlanmış tır.

"Deney" terimi, bilimsel bir gerçeği göstermek, bir varsa-
y ım ı kan ıtlamak, bir kural ı doğrulamak amac ıyla yap ılan bir
işlem olup, maddede, bilimsel çat ışmalar ın ilk aşamalarma
yönelik olarak kullan ılmış tır.

"Deneme", bilimsel amaçl ı deney çatışmalarının; henüz bir
kesinliğe varmasa da, hastalığın tedavisi konusunda ula ş tığı
somut baz ı faydalarından yola ç ıkarak hasta bir insana uygu-
lanmas ı işlemidir.

AY m. 17/2; TCK nı . 77/1-e'ye bakmız. ÖNCEK'de bu
konuda düzenleme yoktu..

Organ veya doku ticareti

MADDE 91 - (1) Hukuken geçerli r ızaya dayal ı olmak-
s ız ın, kiş iden organ alan kimse, be ş y ıldan dokuz y ıla kadar
hapis cezas ı ile cezaland ır ı lır. Suçun konusunun doku olmas ı
halinde, iki y ı ldan beş y ıla kadar hapis cezas ına hükmolunur.
(Asliye Ceza)

(2)Hukuka ayk ı rı olarak, ölüden organ veya doku alan kim-
se, bir yıla kadar hapis cezas ı ile cezaiand ı rıhr. (Sulh Ceza)

(3)Organ veya doku satı n alan, satan, satılrnas ı jıa arac ılık
eden kişi hakk ında, birinci f ı krada belirtilen cezalara hükmo-
lunur. (Asliye Ceza)
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(4) Bir ve üçüncü f ıkralarda tanımlanan suçlar ın bir ör- K İŞİ lERE
gütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hülinde, sekiz y ı ldan KAR51
onbeş y ıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezas ına SUÇLAR

hükınolunur. (A ğır Ceza)

(5) Hukuka ayk ır ı yollarla elde edilmiş olan organ veya
dokuyu saklayan, nakleden veya a şılayan kişi, iki yıldan beş
y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır. (Asliye Ceza)

(6)Belli bir çıkar karşı lığında organ veya doku teminine
yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yay ınlayan kişi, bir
y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ıril ı r. (Sulh Ceza)

(7)Bu maddede tan ımlanan suçlar ın bir tüzel kişinin faali-
yeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (Sulh Ceza)

(8)Birinci fıkrada tan ı mlanan suçun işleıınıesi sonucun-
da mağdurun ölmesi halinde, kasten öldürme suçuna ilişkin
hükümler uygulan ır. (Ağır Ceza)

Açıklama: Fiili suç olmaktan ç ıkaran r ızanin, hangi ko şul-
larda geçerli olaca ğı 2238 say ılı Kanun'da düzenlenmiştir.

2238 sayıli Organ ve Doku Alınmas ı, Saklanmas ı ve Nakli
Hakkında Kanun" nı . 3,6,8, 15'e; MK nı . 23'e; TCK m. 21/2,
23, 60, 81, 130/2, 220'ye bak ınız. ÖNCEK'de bu konuda dü-
zenleme yoktu.

29.5.1979 tarih ve 2238 sayıl ı Organ ve Doku Al ınmas ı , Saklanmas ı ve
Nakli Hakkında Kanun, 3.6,1979 tarih ve 16655 sayılı RG'deyayımlanarak
yürürlüğe girmiş tir. Bu Kanun'un 14. maddesi, başl ığı ıle birlikte 21.1.
1982 tarih ve 2594 sayil ı Kanunla değiş tirilmi ş tir.
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Ki Şİ LERE	 Zorunluluk hMi
KAR Ş I

SUÇLAR MADDE 92 - (1) Organ veya dokular ın satan kişinin
içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik ko şullar göz önünde
bulundurularak, hakkmda verilecek cezada indirim yapilabi-
leceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Açıklama: TCK m. 91 aç ıklamasına ve 93. maddeye baki-
n ız. ÖNCEK'de bu konuda düzenleme yoktu..

Etkin pişmanlık

MADDE 93 - (1) Organ veya dokularm ı satan kişi, resmi
makamlar tarafından haber aimmadan önce durumu merci-
ine haber vererek suçluların yakalanmalar ın ı kolaylaştı r ırsa,
hakkmda cezaya hükmolunmaz.

(2) Bu suç haber almd ıktan sonra, organ veya dokularm ı
satan kişi, gönüllü olarak, suçun meydana ç ıkmasma ve diğer
suçlularm yakalanmasma hizmet ve yard ım ederse; hakkmda
verilecek cezanın, yardımın niteliğine göre, dörtte birden ya-
rısma kadarı indirilir.

Açıklama: TCK m. 91 aç ıklamasına bakm ız. ÖNCEK'de
bu konuda düzenleme yoktu.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

işkence ve Eziyet

işkence

MADDE 94 - (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla ba ğdaş-
mayan ve bedensel veya ruhsal yönden ac ı çekmesine, alg ıla-
ma veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmas ına yol
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açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkmda üç KI Ş IIIRE

yıldan oniki yıla kadar hapis cezas ına hükmolunur.	 KARŞ I
SUÇLAR

(2) Suçun;

a) Çocuğa, beden veya ruh bak ımından kendisini savuna-
mayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadma karşı,

b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi
dolay ıs ıyla,

İşlenmesi hMinde, sekiz"eki yıldan onbeş yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.

(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi hMin-
de, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasma hükmolunur.

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

(5) Bu suçun ihmali davranış la işlenmesi hMinde, verilecek
cezada bu nedenle indirim yapılmaz. (Ağır Ceza)

Açıklama: 10 5ubat1984 tarihli "İşkenceye ve Diğer Zalimane,
Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmış
Milletler Sözleşmesi"rıin 1. maddesinde işkence kavramı tanım-
lanmış ve kapsamı belirlenmiştir. Buna göre; "işkence" terimi,

"bir kişiye veya üçüncü bir kiş iye, bu ki şinin veya üçüncü bir kişinin

iş lediği veya işlendiğinden şüphe edilen birfiil sebebiyle, cezaland ırmak
amacıyla, bilgi veya iti raf elde etmek için veya aıjınm gözeten herhangi

bir sebep dolayıs ıyla bir kamu görevlisinin veya bu s ıfatla hareket eden

bir başka kişinin teşviki veya nzas ı veya muvafakatiyle uygulanan
fiziki veya manevi ağır acı veya ızdırap veren bir fili anlam ına gelir.

Bu yalnızca yasal yaptırı mlann uygulanmas ından doğan, doğas ında

olan veya arızi olarak husule gelen ac ı veya ızdırabı içermez."
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Ki Şİ LERE	 Sözleş me, Taraf Devletleri, yetkisi alt ındaki ülkelere

	

KAR Ş I	 iş kence olaylar ın ı önlemek için etkili kanuni, idari, adli veya
SUÇLAR baş kaca tedbirleri almakla yükümlü tutmu ştur. Her Taraf

Devlet, "tü in ışkence eylemlerinin kendi ceza kanunları na göre suç
olmas ı n ı sağlayacakt ı r... Her Taraf Devlet,fiilleria ğı rl ıklar ı u ı dikkate
alarak uygun n ıüeyyidelerle cezaland ıracakt ı r" ( ni. 4 ).

işkence ile ilgili olarak bu Sözle şrne'de taraf devletlere
yüklenen yükümlülüklerin "i şkence derecesine varn ıayan diğer
zalimane, gayri insani veya küçültücü muamele veya ceza gibifiiller"
aç ıs ından da geçerli oldu ğu kabul edilmiş tir (m. 16).

Türkiye, ayr ıca, 26 Kas ım1987 tarihli "İşkencenin ve Gayri-
insani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Ö ıı lennıesjııe Dair
Avrupa Sözleşmesi"ni onaylanıış tır. Sözleşme'nin 3. maddesinde
"Hiç kimse işkenceye, insanl ık dışı ya da onur k ı rı cı ceza veya iş lem-
lere tabi tutulanmz." hükmüne yer verilmi ştir.

işkence suçunun faili kamu görevlisi olabilir. Suçun ma ğ-
duru ise şüpheli veya sanıkla smırl ı değildir; tanık ve hafta
kamu görevlisi de bu suçun ma ğduru olabilir.

Ayrıca ÇHS m. 37/a; İHEB m. 5; İHAS nt3; AY ni. 17/3 ve
38/5; AKDK4° m. 1-4'e ve CMK m. 135/6; TCK m. 105; ÖNCEK
m. 243, 452 ve 456'ya bakmız.

Neticesi sebebiyle ağırlaşm ış işkence

MADDE 95 - (1) Işkence filleri, ma ğdurun;

40 Ailenin Korunmas ına Dair Kanun (14.1.1998 tarih ve 4320 say ı l ı)
17.1.1998 tarih ve 23233 say ıl ı Resmi Gazete'de yaı'ı rnlanarak yü-
rürlü ğe girıniş tir.
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a) Duyular ı ndan veya organlar ı ndan bi rin in i ş levinin	 KİŞİ LERi
sürekli zay ıflan ı as ına.	 KARŞ I

SUÇLAR
b) Konu şmas ı nda sürekli zorlu ğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşam ın ı tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kad ına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden
önce doğmas ı na,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza,
yarı oran ında artır ıl ır.

(2) İşkence fiilen, mağdunm;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bit-
kisel hayata girmesine.

b) Duyular ından veya organlan ından birinin i şlevinin
yitirilmesine,

c) Konu ş ma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybol-
masma,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadma karşı işlenip de çocu ğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza,
bir kat artır ı l ır.

(3) işkence fiillerinin vücutta kemik k ırılmasma neden
olmas ı halinde, k ırığın hayat fonksiyonlar ındaki etkisine göre
sekiz y ıldan onbeş y ı la kadar hapis cezasına hükmolunur.
(Ağır Ceza)
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Ki Ş itERE	 (4) işkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaş tı-

SUÇUR r
ılmış müebbet hapis cezas ına hükmolunur. (A ğır Ceza)

Açıklama: TCK m. 94'ün açıklamasına ve CMK in. 135/6;
ÖNCEK m. 243/2'ye bakm ız.

Eziyet

MADDE 96- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak
davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki y ıldan beş yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fillerin;

a)Çocuğa, beden veya ruh bak ım ından kendisini savuna-
mayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına kar şı,

b) Üstsoy veya aitsoya, babal ık veya analığa ya da eşe
karşı,

İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: Eziyet, bir kiş iye karşı sistematik bin şekilde
ve belli bir süreç içinde insan onuru ile ba ğdaşmayan ve be-
densel veya ruhsal yönden ac ı çekmesine, aşağilanmasına yol
açacak davranışlard ır. Aslında sistematik bir şekilde iş lenen
kasten yaralama, hakaret, tehdit ve cinsel taciz fiilleri eziyet
suçunun maddi unsurunu olu ştururlar. TCK m. 94'ün aç ıkla-
masına bakmız.	 -

ÖNCEK'de bu konuda düzenleme yoktu.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM	 KİŞİ LERE

Koruma, Gözetim, Yardım veya
Bildirim Yükümlülüğünün Ihlii

Terk

MADDE 97 - (1) Ya şı veya hastalığı dolayısıyla kendini
idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve
gözetim yükümlülü ğü alt ında bulunan bir kimseyi kendi
haline terk eden kişi, üç aydan iki y ıla kadar hapis cezas ı ile
cezaland ırılır. (Sulh Ceza)

(2) Terk dolay ıs ıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış ,

yaralanmış veya ölmü şse, neticesi sebebiyle a ğırlaşmış suç

hükümlerine göre cezaya hükmohmur.

Açıklama: ÇHS m. 8/1,34,37/ a, 40; AY m. 41; MK m. 328,
333,347; AKDIC m. 1-4; TCK m. 21/2,23,83 ve 88'e ve ÖNCEK
m. 473, 474, 475'e bak ınız.

Yardım veya bildirim yükümliilüğünün
yerine getirilmemesi

MADDE 98 - (1) Ya şı, hastaliğı veya yaralanmas ı dola-

yısıyla ya da başka herhangi>bir nedenle kendini idare ede-
meyecek durumda olan kimseye hal ve ko şullarm elverdiği

ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara
bildirmeyen kişi, bir y ıla kadar hapis veya adli para cezas ı ile
cezalaM ır ılır. (Sulh Ceza)

(2) Yard ım veya bildirim yülcümlülüğünün yerine getiril-

memesi dolay ısıyla kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan üç

y ıla kadar hapis cezasma hükmolünur. (Asliye Ceza)
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	Ki Şİ LFRI	 Aç ıklama: Gerekçeye göre; "n ıaddede belirtilen dun ıınlar-

	

KARŞ I	 da b ıı ! ıııı a ıı kişilere gerekli n ı üdahaleni ız yap ı labil ı nesi ııe yönelik
SUÇLAR olarak bir teşkılötla ıııııan ı n olduğu yerlerde, kişilerin yard ı m için

giriş i>nde bulun n ı a ı nas ı SUÇ oluş turmaz. Ancak ilgili ınakan ı ları ir
bit durumdan haberdar olmamas ı halinde, kiş ilcriıı durun ııı der/unl
ilgili makamlara bildirme yükü ı nl ı ilüğü vard ı r." Maddede yaz ık
suç, bu yükümlülü ğün yerine getiriln ı ernesi ile oluş ur.

TCK m. 21/2; 2918/ m. 82/1-a; 5326/m. 15; ÖNCEI< m.
476, 527'ye bakm ız.

BEŞİNC İ BÖLÜM
Çocuk Dü şürtme, Dü ş ürme

veya K ısırlaştırma

Çocuk düşünme

MADDE 99- (1) R ızas ı olmaks ızın bir kadmm çocu ğunu
dü şürten kiş i, beş y ıldan on y ıla kadar hapis cezas ı ile ceza-
land ırı l ır. (Asliye Ceza)

(2) T ıbbi zorunluluk bulunmad ığı halde, r ızaya dayal ı
olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kad ının
çocuğunu düşürten kişi, iki y ıldan dört y ıla kadar hapis ce-
zas ı ile cezaland ır ılır. (Sulh Ceza) Bu durumda, çocuğunun
düş ürtülmesine r ıza gösteren kadın hakk ında bir y ıla kadar
hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

(3)Birinci fıkrada yazıh fiil kad ının beden veya ruh sa ğl ığı
bakım ından bir zarara u ğramas ına neden olınuşsa, kiş i altı
y ıldan oniki y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ır ı l ır; fiilin
kadın ın ölümüne neden olmas ı halinde, onbeş y ıldan yirmi
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ağır Ceza)
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(4)İkinci fıkrada yazdı fili kadmm beden veya ruh sağlığı Ki Ş l İİ RE
bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi üç y ıl- KARŞ I

dan altı yıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılir; fiilin kad ınm SUÇLAR

ölümüne neden olmas ı halinde, dört y ıldan sekiz yıla kadar
hapis cezas ına hükmolunur. (Asliye Ceza)

(5)Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftay ı dol-
durmam ış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kiş i
tarafından düşürtülmesi halinde; iki y ıldan dört yıla kadar
hapis cezas ına hükmolunur. Yukar ıdaki fılcralarda tanımlanan
diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından işlendiği takdir-
de, bu fıkralara göre verilecek ceza, yar ı oranmda artırılarak
hükmolunur. (Asliye Ceza)

(6)Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalmas ı
halinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kad ının rızas ı
olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak,
bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane or-
tarnında sona erdirilmesi gerekir.

Aç ıklama: NPK'ya' göre, gebeli ğin onuncu haftası do-
luncaya kadar annenin sağlığı açıs ından tıbbi sakınca olma-
d ığı takdirde istek üzerine sona erdirilmesi mümkündür. Evli
olan kadının eşinin de r ıza ı gerekir (NPK m. 5, 6). TCK m.
76/d'ye ve ÖNCEK m. 468, 470, 472'ye bakm ız.

Çocuk düşürme

MADDE 100 - (1) Gebelik süresi on haftadan fazla olan
kad ının çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde, bir yıla kadar

' 24.5.1983 tarih ve 2827 say ılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
RG'nin 27.5.1983 tarih ve 18059 say ısmda yay ımlanarak yürürlü ğe
girniiştir.
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KI ŞIIiRE hapis veya adli para cezasına hükmolunur. (Sulh Ceza)
IR Ş l

SUÇLAR	 Açıklama: Adli para cezas ının alt sın ırı için TCK m. 52/1'e
bakmız. TCK m. 99 açıklamasına ve ÖNCEK m. 469'a bakm ız.

Kısırlaş t ırma

MADDE 101- (1) Bir erkek veya kad ını nzas ı olmaks ızın
k ıs ıriaştıran kimse, üç y ıldan altı yıla kadar hapis cezas ı ile ce-
zaland ırılır. Fili, kıs ırla c hrma işlemi yapma yetkisi olmayan bir
kimse tarafından yap ıl ırsa, ceza üçte bir oranında artırılır.

(2) Rızaya dayalı olsa bile, k ıs ırlaştırma filmin yetkili ol-
mayan bir kiş i tarafından işlenmesi lülinde, bir y ıldan üç yıla
kadar hapis cezasına hükmoiunur. (Asliye Ceza)

Açıklama: Kıs ırlaştırmanm Steriizayon) suç say ılmas ı-
nın dayanağm ı NPK hükümleri diuşturmaktad ır. Bu Kanun'a
göre kıs ıriaş tırma devletin gözetimi ve denetimi alt ında ya-
pıl ır (m. 2). Sterilizasyon, "bir erkek veya kad ın ı n çocuk yapma
kabiliyetinin cinsi ihtiyaçları n ı tatmine mani olmadan izalesi için
yap ı lan müdahale" olarak tan ıınlanmıştır (m. 4). ÖNCEK m.
471'e bakm ız.

ALTINCI BÖLÜM
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suç1ar42

Cinsel sald ırı

MADDE 102 -(1) Cinsel davran ışiarla bir kimsenin vücut
dokunulmazliğuıı ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine,

42 Bu bölümde; (102-105. maddelerde) düzenlenen suçlarda uzla ş-
maya gidilemez (CMK 5560 ile de ğişik in. 253/m. 3)
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iki y ıldan yedi yıla kadar hapis cezas ı ile cezalandırılir. (Asliye K İŞİ LIRE
Ceza)	 KARŞ I

SUÇLAR
(2) Fi1in vücuda organ veya sair bir cisim sokulmas ı sure-

tiyle iş lenmesi durumunda, yedi y ıldan oniki y ıla kadar hapis
cezas ına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı iş lenmesi hMinde,
soruşturma ve kovu şturmanın yap ılmas ı mağdurun şikayetine
bağlıd ır. (Ağır Ceza)

(3) Suçun;

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

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

c) Üçüncü derece dahil kan veya kaym h ıs ımlığı ilişkisi
içinde bulunan bir ki şiye karşı,

d) SilAhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

İşlenmesi hAlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar
yar ı oranında artırılir.

(4) Suçun iş lenmesi s ıras ında mağdurun direncinin
k ırılmas ın ı sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullan ılmas ı
durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolay ı
cezaland ır ı l ır.

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının
bozulmas ı halinde, on y ıldan az olmamak üzere hapis cezas ına
hükmolunur. (Ağır Ceza)

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya
ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hük-
molunur. (Ağır Ceza)
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Ki Ş iLERE	 Aç ı klama: Maddenin 1. f ıkras ında suçun temel şekli
KARŞI tan ımlanm ış tır. Burada tan ım ı yap ılan suçun oluşabilmesi

SUÇLAR için, "kişinin vücudu üzerinde gerçekle ştirilen, fakat cinsel ilişkiye
vannayan davran ışların, cinsel arzu/an tatmine yönelik" olmas ı
şarttır.

Buna karşılık suçun, maddenin ikinci fıkrasmda tanımla-
nan nitelikli halinin olu şabilmesi aç ısından, davranışm cinsel
arzularm tatmini amacına yönelik olmas ı gerekmemektedir.

Erişkin kiş ilere karşı gerçekleş tirilen cinsel davran ış lar
bak ımından rızanm varlığı, ceza sorumlulu ğunu ortadan
kald ırır.

H ısıml ık ilişkisi Türk Medeni Kanunu'nun 17 ve 18.
maddelerine göre belirlenir. Kaym hs ımlığı, kendisini mey-
dana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz (MK
m. 18/2).

Evlat edinme i şlemi, MK m. 305 ve devam ı maddelerine
göre mahkemece verilen evlat edinme karar ı ile tamamlan ır.
Bu nedenle evlat edinenle evlatl ık arasında birinci derece üst
soy- alt soy hısunliğı da bu anda doğar.

Cinsel sald ıtı suçunun zincirleme suç biçiminde  41enmesi
mümkündür. Ancak suç işleme kararında birlikten söz edil-
mesinin mümkün olmad ığı, araya uzun bir sürenin girmesi ve
fiili kesinti hallerinde her filin ayr ı suç oluşturacağını kabul
etmek gerekir. Bu konuda m. 43/3 ve bu madde aç ıklamas ına
bakın ız.

Cinsel sald ırı suçunun 102/3. fıkrasmda düzenlenen ni-
telikli hali şikayete tabi değildir. (YCCK: 3.10. 2006- E.2006/
5-193, K. 2006/203)
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Cinsel sald ırı suçunda cebir; mağdura karşı, onun di- KI Şİ LERt

rencini k ıracak nitelikte ve suçu iş lemek amacına yönelik KAR Ş I

oImandir.e	
SUÇLAR

Cinsel sald ın suçunda;

Tehdit kavram ı için YCGK nun 26.10.1999 tarih ve E.
1999/5- 248, K. 1999/240 kararma

Beden veya ruh bak ımmdan kendisini savunamayacak
durumda bulunmak kavramı için YCGK nun 23.5.2000 tarih ve
E. 2000/5- 110, K. 2000/115 ve 13.4.1999 tarih ve E. 1999/5-59,
K. 1999/ 64 sayılı Kararlarma,

Bakınız.

TCK m. 6/1-f, 73, 86, 108'e; CMK m. 135/6; bakm ız.

Cinsel sald ırı suçları ÖNCEK'irı "Adab ı Unıunı iye ve Nizanu
Aile Aleyhine Cürümler" baş lıklı Sekizinci Babm ın Birinci Fas-
lında "Cebren ırza geçen, küçükleri baş tan çıkaran ve iftete taarruz
edenler" baş liğı altında 414428. maddelerde düzenlenmi şti.

Çoc ııklann cinsel istismarı

MADDE 103 - (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden
kişi, üç yıldan sekiz y ıla kadar hapis cezas ı ile cezalandrnl ır.
Cinsel istismar deyiminden;

a) Onbeş yaşm ı tamamlamam ış veya tamanılamış olmakla

' Cinsel dokunulmazhğa karşı işlenen şuçlar ve unsurlan konusunda
aynntılı bir inceleme için bkz. Akçin, Ihsan, Cinsel Dokunulınazliğa
Karşı Suçlar, YD Cilt 32, Say ı 1-2, Ocak-Nisan 2006, s.99-144.
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K İŞİ I.ERE birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarmı algılama yeteneği
KAR ŞI gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleş tirilen her türlü

SUÇLAR	 cinsel davran ış ,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya ira-
deyi etkileyen başka bir nedene dayal ı olarak gerçekleştirilen
cinsel davranışlar,

Anlaşılır. (Asliye Ceza)

(2)Cinsel istismar ın vücuda organ veya sair bir cisim so-
kulmas ı suretiyle gerçekleş tirilmesi durumunda, sekiz y ıldan
onbeş y ıla kadar hapis cezasma hükmolunur. (Ağır Ceza)

(3) (Değiş ik: 29.6.2005-53771m. 12 ile) Cinsel istismarm
üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan h ısmı, üvey baba,
evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıc ı, sağlık hizmeti veren
veya koruma ve gözetim yükümlülü ğü bulunan diğer kişiler
tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye
kullanılmak suretiyle veya birden fazla ki şi tarafından birlikte
gerçekleştirilmesi hMinde, yukandaki fıkralara göre verilecek
ceza yarı oranında artırı lır.

(4) Cinsel istismar ın, birinci fıkranın (a) bendindeki
çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçek-
leş tirilmesi halinde, yukandaki fıkralara göre verilecek ceza
yar ı oranında arhr ılır.

(5)Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten
yaralama suçunun ağır neticelerine neden olmas ı halinde, ay-
r ıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulan ır.

(6)Suçun sonucunda mağdunın beden veya ruh sağlığı-
nin bozulmas ı halinde, onbeş yıldan az olmamak üzere hapis
cezasına hükmolunur. (A ğır Ceza)
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(7) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölü- KiŞkIRI

müne neden olmas ı durumunda, ağırlaş tırılmış müebbet hapis UR51
cezasma hükmolunur. (Ağır Ceza)	

SUÇLAR

Açıklama: Cinsel istismar kavram ı ;

a. On beş yaşını tamamlamam ış veya tamamlamış olmakla

birlikte maruz kald ığı fiilin hukuki anlam ve sonuçlar ını alg ı-
lama yeteneği gelişmemiş olan kişilere karşı gerçekleştirilen
her türlü cinsel davran ışlar ile,

b. On beş yaşın ı tamamlam ış ve maruz kaldığı fiilin anlam

ve sonuçlarmı algılama yeteneği gelişmiş olan çocuklara karşı
cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen ba şka bir nedene dayal ı
olarak gerçekleştirilen cinsel davranışları,

Kapsar.

2. Çocuk kavram ı; tan ımlar baş lıkl ı 6. maddenin 1. fık-

rasmm (b) bendi uyarmca "on sekiz yaşın ı doldurınarniş " kişiyi

ifade eder. Bu konuda ayrıca Çocuk Koruma kanunu m. 3/1
a'ya bak ınız.

Medeni Kanun'un 124, maddesi on altı yaşmı doldurmuş
olanların da evlenmelerine ko şullu da olsa izin vermiştir. An-

cak bu evlilik, üçüncü kişiler bak ımından mağdurun çocuk sa-

y ılinamasmı gerektirmez. Bir başka ifadeyle, onsekiz yaşından

küçük olmas ı koşuluyla mağdurunun evli olmasının, cinsel

istismar suçunun olu ş mas ı aç ısmdan önemi yoktur»

öğretide, çocukların cinsel istismarı suçunun tanımının kanunilik
ilkesi ile bağdaşmadığı ileri sürülmüş ve şu örnek verilmiştir.
Onbeş yaşından küçük bir k ız ve bir erkek çocuğun bilerek ve
isteyerek, kanunun ifadesi ile cinsel yönden birbirlerini istismar
etmişlerdir. Bu durumda suçun failinin ve ma ğdurunun kim ol-
du ğu, yoksa suçun çok failli bir suç mu oldu ğu ve kim hakk ında,
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Ki ŞkIRI	 Cinsel istismar suçunun zincirleme suç biçiminde i ş len-
KARŞi mesi mümkündür. Bu konuda m. 43 ve m. 102 aç ıklamasına

SUÇLAR bakmız.

istismar edilen veya suç mağduru olan çocuk, korunma
ihtiyacı olan çocuk kapsammdad ır. Korunmaya ihtiyac ı olan
çocuklarm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarma bildirilmesi,
bu konuda talepte bulunulmas ı ile Sosyal Hizmetler Çocuk
Esirgeme Kurumu (SHÇEK)'nun yükümlülükleri, 2828 say ıl ı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun
4, 5, 6, 9, 10. maddeleri ile bu Kanun'un uygulama yönetme-
liğinde ve Çocuk Koruma Kanunu'na göre Verilen Koruyucu
ve Destekleyici Tedbir Kararlarm ın Uygulanmas ı Hakkında
Yönehnelik (KDTKUY) m. 6'da ayrmt ılı olarak gösterilmiştir.
Acil koruma karar ı alınmas ı konusunda bu yönetmeliğin 7.
maddesine, psikolojisi bozulmuş çocuğun tanık olarak dinle-
nilmesi konusunda CMK m. 236/2'ye bakm ız.

5377 değişikliğinden önce, çocuklara karşı cinsel istismarm
birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekle ş tirilmesi ağırlatıc ı
sebep olarak düzenlenmemişti. 5377 değişikliği ile; çocuklara
karşı cinsel istismann birden fazla kişi tarafından birlikte gerçek-
leştirilmesi hMi, a ğırlatıcı sebeplerden biri olarak eklenmiştir.

Değiştirilen üçüncü fıkra hükmü şöyle idi: "(3) Cinsel is-
tismarı n üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan h ısm ı , üvey baba,
evlat edinen, vasi, eğitici; öğretici, bak ı cı, sağlık hizmeti veren veya
korun ıa ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafindan
ya da hizmet ilişkisinin sağlad ğı nüfl ız kötüye kullan ılmak suretiyle
gerçekleş tirilmesi höhinde, yukandaki fikralara göre verilecek ceza
yan oran ı nda artınlır."

neye göre soruşturma yap ı lacağı soruları ortaya ç ıkbğı belirtilmiş
ve bu sorulann cevabmı belirlemenin zor olduğu hakl ı olarak ileri
sürülmüştür.
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ÇHS Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornog- K İŞILERI
rafisi ile ilgili Seçmeli Protokol'e bakm ız. TCK m. 86, 102, 106, KAR51
108; CMK m. 135/6, 140, 248; ÖNCEK m. 414, 415, 416, 417, SUÇLAR
418'e bakm ız.

Reşit olmayanla cinsel ilişki

MADDE 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaks ız ın, onbeş
yaşmı bilirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kiş i, şikayet
üzerine, altı aydan iki yila kadar hapis cezas ı ile cezalarıdırıl ır.
(Sulh Ceza)

(2) Anayasa Mahkemesi'nin 23.11.2005 - 20051103-89 E. ve K.
Sayı l ı iptal Karan ile, bufikra yürürlükten kald ınlm ı5tı r.45

Anayasa Mahkemesi'nin Iptal Karan 25.2.2006 tarihli 26091 say ıl ı
RG de yay ımlanmıştır. Iptal kararında bu fı kranın Anayasaya
aykır ılığı ile ilgili olarak şu değerlendirmelere yer verilmi ş tir. Bu
fıkrada onbeş yaşm ı bitirip on sekiz ya şını doldurmamış çocu ğun,
"eylemin sonuçlar ın ı kavrayacak bir sorumluluk duygusuna eriş ip
eriş mediğinin", nzas ıyla cinsel ilişkiye girdiği kişiyle arasındaki
yaş farkına göre belirlendiği ve bu hususun suçun şikayete tabi
olup olmamas ının da ölçütü kabul edildiği belirtildikten sonra,
Anayasa'nm 10. maddesinde yer verilen eşitlik ilkesinin kapsamı
ve amacı üzerinde durulmuştur. Bu maddede hukuksal e ş itliğin
öngörüldüğü, bu nedenle nitelikleri ve durumdan özdeş olanlar için
yasalarla değ işik kurallar konulamayaca ğı belirtildikten sonra, bu
ilkenin ceza hukukunda uygulanmas ı üzerinde durulmuş tur. Yük-
sek Mahkemeye göre e ş itlik ilkesi, aynı suçu işleyen tüm suçluların
kimi özellikleri gözard ı edilerek her yönden aynı kurallara bağ l ı
tutulmalarmı gerektirmez. "Ancak, suçun takip şekli veya failin
cezaland ınlmasmda esas alınan özellikleri, kuralla korunmak is-
tenen hukuki yarar bakımından sonuca etkili değilse, bu durumda
faillerin farkl ı durumda olduklar ı kabul edilerek aralarında ayrım
yap ılmas ı eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur.
"itiraz konusu kurallafaillerin, mağdurdan beş yaştan daha büyük olmalan
halinde yakı nma olup olmadığına bakı lmaks ı zı n iki kat fazla ceza ile ceza-
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K İŞİ LERE	 Açıklama: Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen ikinci
KAR ŞI fiba şöyle idi. "Fail nıağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikayet

SUÇLAR	 koşulu aranmaks ız ı n, cezas ı iki kat art ı rı lır."

Reşit olmayan bir kimse ile cinsel ili şkide bulunmak ÖN-
CEK m. 416/3'de, Onbeş yaşm ı dolduran bir k ızm, evlenme
vadiyle kızlığını bozmak ise 423/l'de düzenlenmişti. Fakat
Yarg ıtay İçtihatlar ı Birleştirme Kurulu'nun 25.4.1956 tarih ve
5/2 say ı l ı Kararı uyar ınca onbeş yaşın ı bitirip de onsekiz ya şı-
n ı bitirmemiş olan bir kızla gönüllü olarak cinsel ili şkide bu-
lunanlarm eylemi, 423. maddedeki diğer koşullara bakılmak-
s ızın ÖNCEK m. 416/3 kapsam ında değerlendiriliyordu.

Yeni düzenlemede,"suçun fail ve mağduru ile şikayet
hakkının kullanılmas ı bakımmdan bazr tereddütler söz ko-
nusudur.

Türk ceza Kanunu'nun 6. maddesinde, henüz onsekiz ya-
şmı doldurmamış kişi "çocuk" olarak tarnmlandığmdan 104.
maddede düzenlenen suç, onbe ş yaşını bitirip onsekiz yaşını
doldurmam ış çocukla r ızas ıyla cinsel ilişkide bulunmakt ır.4'

iandınlmalan öngörülmüş lür. Böylece, ayn ı yaş taki mağdur/arta cinsel
ilişkide bulunan failler aras ında sadece yaş farkına dayanan bir ayı rı m
yapıldığı gibi, faille aralarındaki yaş farkın ın beş ten az olmas ı halinde
suçun ş ikayete bağlı olarak takip edilip edilmemesi hususunda ma ğdurun
iradesi esas alın ıp,failin beş yaş tan büyük olmas ı durumunda ise, bu irade
gözetiln ıeyerek mağdurlar yönünden defarkl ı l ı kyaratı lm ış tı r. Ayn ı yaş ta
olup, ayn ı eylemin tarafi olan n ı ağdurlar aras ı nda yapılan bu ayı n n ı ile
ayn ı yaş taki kiş ilere karşı ayn ı eylemi gerçekle ş tiren failler aras ı nda sadece
yaşfarkı na dayan ı larak yapılan ayı nnıı n, Kural'ın belli yaş taki çocuklann
cinsel dokunulmazl ıklann ı koruma an ıacııü gerçekleş tirnıeye elveriş li
bulunmadığı ve adalet ilkeleriyle de bağdaşnıadığı sonucuna vanlmış tı r.
Açı klanan nedenlerle kural, Anayasa'n ı n 2. ve 70. maddelerine aykırıdı r.
iptali gerekir."
Bu tamm konusunda Anayasa Mahkemesi'nin 2311.2005 tarih ve
103-89 sayılı iptal kararına bak ını z.
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Madde'de san ık ve mağdur yönünden cinsiyet ayrımı Ki Şİ LERE
yap ılmamıştır. Suçun olu şmas ı için aranan ön koşul, mağdu- KARŞ I

run onbeş yaşmı bitirmiş, onsekiz yaşın ı doldurmamış olma- SUÇLAR
s ıd ır. Ancak suçun faili, onsekiz yaşın ı doldurmuş olan kiş i
olabilir. 47 Durum böyle olmakla birlikte, cinsel iliş kide bu-
lunan her iki kişinin de onsekiz yaşını doldurmaınış olmas ı
durumunda kimin mağdur, kimin san ık olacağı hususunda
açıkl ık yoktur. Bu durumda ş ikayet hakkının kimin tarafın-
dan kullan ılacağı da belli değildir.

Suçun maddi unsuru, çocuk say ılan kişi ile cinsel ilişkide
bulunmak, manevi unsuru ise failin eylemi bilerek ve isteye-
rek gerçekleştirmesidir.

TCK m. 73, 106, 108'e ve ÖNCEK m. 416/3'e bak ın ız.

Cinsel taciz

MADDE 105 - (1) Bir kimseyi cinsel amaçl ı olarak taciz
eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki y ıla
kadar hapis cezas ına veya adli para cezas ına hükmolunur.

(2) (Değişik: 29.6.2005-53771m. 13 ile) Bu fiiller; hiyerarş i,
hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi iliş-
kiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullan ılmak suretiyle ya da
ayni işyerinde çalışmanm sağladığı kolaylıktan yararlan ılarak
işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yar ı
oranında artırılır. Bu Bil nedeniyle mağdur; iş i bırakmak, okul-
dan veya ailesinden ayr ılmak zorunda kalm ış ise, verilecek
ceza bir y ıldan az olamaz. (Sulh Ceza)

Özgenç, İzzet, Türk üza Kanunu Gazi Şerhi, Üçüncü Bask ı , Adalet
Bakanhğı Yay ın, Ankara, 2006, s. 806.
Hafızoğullan/Güngör, s.39.
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	K İŞİ LERE	 Açıklama: Cinsel taciz, "vücut dokunuln ıazlığın ın ihlali ni-

	

KAR Ş I	 teliği taşımayan,fakat cinsel yönden, alıldk temizliğine ayk ırı olarak
SUÇLAR mağduru rahats ız eden" davranışlarda bulunmaktır.

Maddenin 2. f ıkras ı, cinsel taciz suçunun, "eğitim ve öğre-
tim ilişkisinden veya aile içi ilişkiden kaynaklanan nüft ızun kötüye
kullan ı lnıas ı suretiyle işlenmesi halini de, bu suçun daha ağır cezayı
gerektiren nitelikli bir unsur olarak saymak amac ıyla," 296.2005
tarihli ve 5377 say ıli Kanmı'la değiş tirilmiş tir.

Değiştirilen ikinci fıkra şöyle idi: "(2) Bu fiiller, hiyerarşi
veya hizmet ili şkisinden kaynaklanan ıı üftı z kötüye kullan ılmak
suretiyle ya da ayn ı işyerinde çal ışman ı n sağladığı kolayl ıktan
yararlan ılarak işlendiği takdirde, yukandaki Jlkraya göre verilecek
ceza yan oran ı nda artınlır. Bufiil nedeniyle mağdur işi terk etnıek
mecburiyetinde kalm ış ise, verilecek ceza bir y ıldan az olamaz."

TCK m. 73'e ve ÖNCEK m. 421'e bakm ız.

YED İNCİ BÖLÜM

Hürriyete Karşı Suçlar

Tehdit

MADDE 106 -(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakmının
hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir sal-
d ır ı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan
iki yıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ınlir. Malvarliğı itiba-
rıyla büyük bir zarara uğratacağmdan veya sair bir kötülük
edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine,
altı aya kadar hapis veya adli para cezas ına hükmolunur.
(Sulh Ceza)

(2) Tehdidin;

218



5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

a) Silahla,	 Ki Şİ LERE
YR Şİ

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koymas ı sure- SUÇLAR
tiyle, imzas ız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var say ılan suç örgütlerinin oluşturduk-
lar ı korkutucu güçten yararlanılarak,

iş lenmesi halinde, fail hakk ında iki y ıldan beş yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur. (Asliye Ceza)

(3) Tehdit amac ıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya
malvarlığma zarar verme suçunun işlenmesi lülinde, ayr ıca
bu suçlardan dolay ı ceza verilir.

Açıklama: ÖNCEK'de tehdidin yöneldi ği değerler arasın-
da bir ay ırım yapılmadığı halde, yeni düzeıılemede tehdidin
mağdurun kendisinin veya yak ınının hayatı, vücudu veya
cinsel dokunulmazhğuı a yönelik olmas ı ile bunların dışmda
kalan değerler veya malvarlığına yönelik olmas ı aras ında bir
ay ırım yapılmıştır;son durumda bu suçun soru ş turulmas ı ve
kovuşturulmas ı mağdurun şikayetine bağlanmıştı r.

TCK m. 6/1-f, 52, 61/8, 81, 82, 86, 87, 151, 152, 220'ye ve
ÖNCEK m. 191, 190'a bak ınız.

Şantaj

MADDE 107- (1) Hakk ı olan veya yükümlü oldu ğu bir
şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kim-
seyi kanuna aykırı veya yükümlü olmad ığı bir şeyi yapmaya
veya yapmamaya ya da haks ız ç ıkar sağlamaya zorlayan kiş i,
bir yıldan üç y ıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para
cezası ile cezaland ırılir.
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Ki Ş iLERE	 (2) (Ek fıkra: 29.6.2005-5377/ m. 14 ile) Kendisine veya
KARŞI başkasma yarar sağlamak maksad ıyla bir kişinin şeref veya

SUÇLAR saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususlarm aç ıklanacağı
veya isnat edileceği tehdidinde bulunulmas ı halinde de birinci
fikraya göre cezaya hükmolunur. (Asliye Ceza)

Açıklama: Şantaj, "kişinin hak veya yükümlülüklerini kötüye
kullanarak haks ı z bir çıkar sağlamaya çal ışmas ı ya da başkas ın ı bir
şeyi yapmaya veya yapmamaya mecbur etnzesidir."

Adli para cezasmm belirlenmesi konusunda TCK m. 52
ve 61/8'e ve ÖNCEK m. 188, 192'ya bak ın ız.

Cebir

MADDE 108 -(1) Bir şeyi yapmas ı veya yapmamas ı ya da
kendisinin yapmas ına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir
kullanılması hMinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza
üçte birinden yar ısma kadar artır ılarak hükmolunur.

Aç ı klama: Cebir, "kişiye karşı fizik güç kullann ıak suretiyle
onun veya bir üçüncü kişinin iradesi ve davranış/an üzerinde zor-
layıcı bir etki meydana getirilmesidir." Bu niteliği itibarıyla cebit
aynı zamanda kasten yaralama suçunu oluşturmaktadır. Ancak
burada cebir, kişiye, "bir şeyi yapmas ı veya yapmamas ı ya da bir
şeyin yapılmas ına müsaade etmesi için" uygulanmaktad ır.

TCK m. 86'ya bak ı mz. ÖNCEK'de "cebir" ayrı bir suç
olarak düzenlenmemi şti.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

MADDE 109 -(1) Bir kimseyi hukuka ayk ın olarak bir yere
gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun b ırakan
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kişiye, bir y ıldan beş yıla kadar hapis cezas ı verilir.	 Ki Ş iLERE
KARŞ I

(2) Kişi, fiili işlemek için veya i şlediğ i s ırada cebit, tehdit SUÇLAR
veya hile kullan ırsa, iki y ıldan yedi y ıla kadar hapis cezasma
hükmolunur.

(3) Bu suçun;

a) Silahla,

b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullan ılmak
suretiyle,

e) Üstsoy, aksoy veya eşe karşı,

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

İşlenmesi halinde, yukandaki fıkralaıa göre verilecek ceza
bir kat artırılır.

(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir
kaybına neden olmas ı hülinde, aynca bin güne kadar adli para
cezasma hükmolunur.

(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukar ıdaki
fıkralara göre verilecek cezalar yan oraninda art ırılır.

(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya s ırasmda kasten
yaralama suçunun neticesi sebebiyle a ğırlaşm ış hğllerinin
gerçekleşmesi durumunda, ayr ıca kasten yaralama suçuna
ilişkin hükümler uygulan ır. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: Bu suç ile korunan hukuki de ğer, kiş ilerin
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K İŞİLERE hareket edebilme hürriyetidir; dolay ıs ıyla kişinin bir yerde
K.AR ŞI kalma veya bir yere gitme hürriyetinin hukuka ayk ırı olarak

SUÇLAR ihlal edilmesiyle bu suç olu şmaktad ır.

AY m. 17/5, 19/1; TCK m. 6/1-b, c, f, 102, 103, 105, 106,
108'e ve ÖNCEK m. 179,180/1, 181,182,184 185,429,430,431,
432, 433, 434'e bak ınız.

Etkin pişmanlık

MADDE 110 - (1) Yukar ıdaki maddede tan ımlanan suçu
işleyen kiş i, bu suç nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce
mağdurun şahsma zarar ı dokunmaks ızm, onu kendiliğinden
güvenli bir yerde serbest bırakacak olursa cezanm üçte ikisine
kadarı indirilir.

Açıklama: ÖNCEK m. 180/2 ve TCK m. 109'a bakmız.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanmas ı

MADDE 111 -(1) Tehdit, şantaj, cebir veya kiş iyi hürriye-
tinden yoksun kılma suçlarmm işlenmesi sonucunda yararma
haks ız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkmda bunlara özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (Sulh Ceza)

Açıklama: TCK m. 60, 106- 110'a; 5235m. 10'a bakm ız.
ÖNCEK'de bu konuda düzenleme yoktu.

Eğitim ve öğretimin engellenmesi

MADDE 112 - (1) Cebir veya tehdit kullamlarak ya da
hukuka aykırı başka bir davranışla;
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a) Devletçe kurulan veya kamu makamlar ın ın verdiği K İŞİ tERE
izne dayal ı olarak yürütülen her türlü eğilim ve öğretim faa- KAR51
liyetlerine,	

SUÇLAR

b) Öğrencilerin toplu olarak oturduklar ı binalara veya
bunların eklentilerine girilmesine veya orada kal ınmasma,

Engel olunmas ı hMinde, bir y ıldan üç y ıla kadar hapis
cezasma hükmolunur. (Asliye Ceza)

Açı klama: AY m. 42; TCK m. 106, 108'e ve ÖNCEK m.
188/6-9'e bak ınız.

Kamu kurumu veya kamu kurumu niteli ğindeki
meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi

MADDE 113 - (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da
hukuka aykırı başka bir davranışla, kamu kurumu faaliyetinin
yürütülmesine engel olunmas ı tiMinde, bir yıldan üç y ıla kadar
hapis cezas ına hükmolunur. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: TCK m. 106, 108 ve 112'ye ve ÖNCEK m.
188/5'e bakınız,

Siyasi hakların kullan ılmas ının engellenmesi

MADDE 114- (1) Bir kimseye kar şı;

a) Bir siyasi partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasi
partinin faaliyetlerine kahlmaya veya kahlmamaya, siyasi
partiden veya siyasi parti yönetimindeki görevinden ayr ıl-
maya,

b) Seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olma-
maya veya seçildi ği görevden ayr ılmaya,
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KI Ş kERE	 Zorlamak amac ıyla, cebir veya tehdit kullanan ki şi, bir

SUÇLAR 
yıldan üç y ıla kadar hapis cezası ile cezalandır ılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka ayk ırı baş-
ka bir davranışla bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi
hMinde, iki yıldan beş y ıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(Asliye Ceza)

Açıklama: AY m. 67, 68'e ve Birle şmiş Milletler Medeni
ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne49 ve ÖNCEK m. 174'e bak ı-
n ız.

Maddenin birinci f ıkras ında yazıl ı suç, teşebbüs suçu ni-
te liğ in d e d ir

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin

kullanılmas ını engelleme

MADDE 115 -(1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi
din!, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kan aatlerini aç ıkla-
maya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunlar ı açıklamaktan,
yaymaktan meneden kişi, bir y ıldan üç yıla kadar hapis cezas ı
ile cezaland ır ılır.

(2) Diriî ibadet ve ayinlerin toplu olarak yap ılmas ının,
cebir veya tehdit kullan ılarak ya da hukuka ayk ırı başka bir
davranışla engellenmesi halinde, yukar ıdaki fıkraya göre ceza
verilir. (Asliye Ceza)

Açıklama: AY m. 24; TCK m. 106, 108'e ve ÖNCEK m.
175, 176, 177, 178, 188'e bak ın ız.

19 Türkiye bu Sözleşme'yi 158.2000 tarihinde imzalam ış, 18.6.2003
tarih ve 25142 sayıl ı RG'de yay ımlanan 4.6.2003 tarih ve 4868 say ıl ı
Kanunla onaylam ıştır.
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5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

Konut dokunulmazl ığını n ihlali	 K İŞİ LERE
KAR Ş I

MADDE 116 - (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun SUÇLAR

eklentilerine nzasma ayk ır ı olarak giren veya r ıza ile girdik-
ten sonra buradan ç ıkmayan kişi, mağdurun şikAyeti üzerine,
altı aydan iki yıla kadar hapis cezas ı ile cezalandırılir. (Sulh
Ceza)

(2)(Değiş ik: 31.3.2005-532818 n ı . ile) Birinci ftkra kapsam ına
giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaks ızm girilmesi
mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkmda
iş lenmesi hAlinde, mağdurun şikayeti üzerine altı aydan bir
yıla kadar hapis veya adli para cezas ına hükmolunur. (Sulh
Ceza)

(3) (Değişik: 313.2005-532818 in. ile) Evlilik birliğinde aile
bireylerinden ya da konutun veya i şyerinin birden fazla kiş i
tarafmdan ortak kullanılmas ı durumunda, bu kişilerden biri-
nin r ızası varsa, yukar ıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz.
Ancak bunun için r ıza açıklamasmm meş ru bir amaca yönelik
olması gerekir.

(4)Fiilin, cebir veya tehdit kullamln ıak suretiyle ya da gece
vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasma
hükmolunur. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: Maddenin ikinci ve üçüncü f ıkraları, bu fık-
ralarda ceza yaptır ımına bağlanan eylemlerin şikAyete tabi
olduğuna aç ıklık getirmek amac ıyla, 31 .3.2005 tarihli ve 5328
say ıl ı Kanun'la değiştirilmiştir.

Suçun soruş turma ve kovuşturmas ı ÖNCEK'de olduğu
gibi şikayet koşuluna bağlid ır. Konutun birden fazla kişi tara-
findan ortak kullanılması ve evlilik birliğinde aile bireylerinden
birinin rızası ile konuta girilmiş olmas ı durumu ÖNCEK' de
aç ık olarak düzenlenmemişti.
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5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

K İŞİ LERE	 5328 Değişikliği ile; üçüncü hkrada tanımlanan eylemin

SUÇLAR 
şikayete tabi olduğuna aç ıklık getiril ıniş tir.

5328 Değiş ikliğinden önce ikinci ve üçüncü fıkralar hü-
kümleri şöyle idi:

"(2) Evlilik birliğinde aile bircylerinden veya konutun birden
fazla kişi tarafindan ortak kullan ılmas ı durumunda bu kişilerden biri-
nin rızas ı varsa, yukar ıdakifikra lıük ınii ı tygulanrnaz. Ancak bunun
için rıza aç ı klan ıas ıııııı ııı eşru bir amaca yönelik oln ıas ı gerekir."

"(3) Biriıı cı fikra kapsan ı i ıı a giren fiillerin, aç ık bir rı zaya gerek
duyulnuıks ı z ı n girilmesi mutat ola ıı yerler dışında kalan işyerleri ve
eklentileri hakk ı nda işlen ıııesi lıdlinde, altı aydan bir yı la kadar hapis
veya adIf para cezas ına l ı iikıııolııııı ir."

Maddede yazılı konut dokunulmazlığının ihlali suçun-
da, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya
özel hukuk tüzel kişisinin uzlaş hr ılmas ı girişiminde bulunul-
mas ı gerekir (CMK m. 253/1 b-3).

Birinci fıkradaki "rıza ile girdikten sonra çıkn ıanta" her
somut olaya göre belirlenmelidir. Konut sahibinin r ızas ı ile
evine giren bir kimsenin, aralarmda kavga ç ıkmas ı üzerine,
konut sahibi tarafmdan evinden ç ıkmas ının istemesine rağ-
men kiş inin ç ıkmamas ı halinde nzanm bulunmad ığmı kabul
etmek gerekir.5°

AY nı . 21; TCK nı . 7, 73, 106, 108'e ve ÖNCEK m. 193,
194'e bakm ız.

50 2. CU. 24.10.2005-E. 2004/8595, K. 2005/22942 (YKD Ocak 2006,s.
135).
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5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

İş ve çal ışma hürriyetinin ihlali 	 KİŞİ LERE

R ŞL

MADDE 117 - (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da SUÇLAR

hukuka ayk ırı başka bir davran ış la, iş ve çalışma hürr.iyetini
ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, alt ı aydan iki y ıla
kadar hapis veya adli para cezas ı verilir. (SuLh Ceza)

(2)Çaresizliğirı i, kimsesizliğini ve ba ğ l ı l ığın ı sörnürmek

suretiyle kişi veya kiş ileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet

ile aç ık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çal ıştıran veya
bu durumda bulunan kiş iyi, insan onuru ile ba ğdaşmayacak
çalış ma ve konaklama ko ş ullarma tâbi k ılan kimseye altı aydan

üç y ıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adli
para cezas ı verilir. (Asliye Ceza)

(3) Yukar ıdaki fı krada belirtilen durumlara düşürmek
üzere bir kimseyi tedarik veya sevk veya bir yerden di ğer bir
yere nakleden kişiye de aym ceza verilir. (Asliye Ceza)

(4)Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini

ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden
başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da
bir işin durmasına, sona ermesine veya durmanuı devamma
neden olan kişiye alt ı aydan üç y ıla kadar hapis cezas ı verilir.

(Asliye Ceza)

Aç ı klama: Bu madde ile Anayasa'n ın 48. maddesinde

güvence altına al ınan çalışma ve sözleşme hürriyetinin ihlali
cezaland ırilmış tır.

TCK m. 117/2'de, seçimlilc para cezas ınm alt sm ır ı yüz
(100) gün olarak, hapis cezasm ın alt s ın ırı ise altı ay yani yüz-
seksen (180) gün olarak belirlenmi ştir. Bu nedenle yeni ç ıkan

5560 say ılı Kanunun, bu maddenin para cezas ın ın alt smırı-
nılOO gün olarak belirleyen hükmünü yürürlükten kald ırdığını
kabul etmek gerekir.
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5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

k İŞ kERE	 AY m. 18,48,49,50, 53,54,55; TCK m. 52,61/8,106, 108'e
KARŞI ve ÖNCEK m. 201, 201/a 201/b' ye bakm ız.

SUÇLAR

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi

MADDE 118 - (1) Bir kimseye kar şı bir sendikaya üye
olmaya veya olmamaya, sendikanm faaliyetlerine katılmaya
veya katılmamaya, sendil<adan veya sendika yönetimindeki
görevinden ayrılmaya zorlamak amac ıyla, cebir veya tehdit
kullanan kişi; altı aydan iki y ıla kadar hapis cezas ı ile ceza-
land ınlir. (Sulh Ceza)

(2) Cebir veya tehdit kullan ılarak ya da hukuka aykırı
başka bir davranışla bir sendikanm faaliyetlerinin engellenmesi
halinde, bir y ıldan üç yıla kadar hapis cezasma hükmolunur.
(Asliye Ceza)

Aç ıklama: AY m. 51'e; TCK m. 106, 108'e; Sen. K. 51 m. 20,
31, 59'a ve GLK52 m. 70-81'e bakm ız. ÖNCEK'de bu konuda
düzenleme yoktu.

Ortak hüküm

MADDE 119 -(1) Eğilim ve öğretimin engellenmesi, kamu
kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larmm faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanıl-
masmm engellenmesi, inanç, dü şünce ve kanaat hürriyetinin
kullanılmasmı engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile
iş ve çal ış ma hürriyetinin ihlali suçlarının;

5.5.1983 tarih ve 2821 say ıh Sendikalar Kanunu 7.5.1983 tarih ve
18040 sayılı RG'de yay ımlanmLş tır.
5.5.1983 tarih ve 2822 say ıl ı Toplu Iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Kanunu 7.5.1983 tarih ve 18040 say ıl ı RG'de yay ımlanmış tı r.
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5237 Say ı l ı Türk Ceza kanunu

a) Silh1a,	 Ki Şİ LERE
KARŞ I

b) Kişinin kendisini tanmmayacak bir hMe koymas ı sure- SUÇLAR

tiyle, imzas ız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var say ılan suç örgütlerinin oluş turduk-

ları korkutucu güçten yararlanılarak,

e) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullan ılmak

suretiyle,

işlenmesi hAlinde, veilecek ceza bir kat art ır ılır.

(2) Bu suçlarm işlenmesi s ıras ında kasten yaralama su-
çunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hAllerinin gerçekleşmesi
durumunda, ayr ıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler
uygulan ır.

Açıklama: TCK m. 6/1-f, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ve
220'ye bakmız.

ÖNCEK'de, bu maddede say ılan suçlara ilişkin ortak ağır-

latıc ı sebepler, her suça ilişkin olarak ayr ı ayrı düzenlenmiş ti

Haksız arama

MADDE 120 - (1) Hukuka ayk ırı olarak bir kimsenin üs-
tünü veya eşyasmı arayan kamu görevlisine üç aydan bir y ıla
kadar hapis cezas ı verilir. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: İHEB m. 12; !HAS m. 8/1; AY m. 20,38/5; CMI(
m. 116-120'ye ve ÖNCEK m. 183'e bak ın ız.
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5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

KI Ş iLERI	 Dilekçe hakkın ı n kullan ı lmas ının engellenmesi
KAR Ş I

SUÇLAR MADDE 121 - (1) Ki ş inin belli bir hakk ı kullanmak için
yetkili kamu makamlar ına verdiği dilekçenin hukuki bir neden
olmaks ız ın kabul edilmemesi hMinde, fail hakkmda alt ı aya
kadar hapis cezasına hükmolunur. (Sulh Ceza)

Açıklama: Söz konusu suç tan ı m ıyla, Anayasan ın 74.
maddesinde de ifade edilen dilekçe hakk ın ın kullanılmas ın ın
güvence altına al ınmas ı amaçlanm ış tır.

Dilekçe, kişinin belirli bir konuda hakk ını kullanmak
amacıyla yetkili mercilere yaptığı yaz ıl ı başvuruyu ifade eder.
Kamu makamlarına yöneltilen talebin sözlü olmas ı da müm-
kündür. Ancak böyle bir ba şvurunun, örneğin bir suça ilişkin
ihbar veya şikayetin sözlü olarak yap ılmas ı halinde, bunun tu-
tanağa geçirilmesi gerekmektedir. Salt sözlü başvurunun kabul
edilmemesi, söz konusu suçu olu ş turmaz. ispat sorunlar ın ın
önüne geçmek amac ıyla böyle bir ay ır ım yap ılmış tır.

Süreli işlemlerde, dilekçenin süresinde verilmesine rağ-
men, kabulünün geciktirilmesi halinde de, bu suç oluşur.

Dilekçenin kabul edilmemesi için hukuki bir neden varsa
bu suç oluşmaz. Dilekçe verilen merciin i ş lem yapmaya yetkili
ve görevli olmamas ı, dilekçenin kabul edilmemesi için kanaa-
timizce hukuki ve hakl ı bir nedendir.

Ay ırımc ıfık

MADDE 122- (1) (Değişik: 2.7.2005-5378141 n ı . ile) Kişiler
aras ında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi dü şünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay ır ım yapa-
rak;
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5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

a) Bir taşınır veya taşınmaz malm satılmasmı, devriniveya K İŞİ LERE

bir hizmetin icrasuıı veya hizmetten yararlan ılma.s ırn engelle- KAR Ş I

yen veya kiş inin işe al ınmas ını veya alınmamasmı yukar ıda SUÇLAR

say ılan hallerden birine ba ğlayan,

b) Besin nı addeleriıü vermeyen veya kamuya arz edilmiş
bir hizmeti yapmay ı reddeden,

c) Kişinin ola ğan bir ekonomik etkinlikte bulunmas ını
engelleyen,

Kimse hakk ında altı aydan bir y ıla kadar hapis veya adli
para cezas ı verilir. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: Ay ır ımc ılığm suç olarak düzenlenmesiyle gü-
dülen amaç, vatandaşlar arasmda çeşitli etmenlere dayanan
grup mensubiyeti nedeniyle ayr ım yaptırmamaktır. Madde
böylece aslında millet bireyleri arasında bölücülük yap ılmasmı
önlemek amacmı gütmektedir.

Suçun oluş mas ı aç ısından saik önemlidir; Mil maddenin
birinci f ı krasmda say ılan sebeplerle hareket etmelidir.

Madde, 1.7.2005 tarihli ve 5378 say ı l ı Özürlüler ve Baz ı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
p ılmas ı Hakk ında Kanunla," kiş iye fiziksel ve zilıinsel özür-
lülüğü nedeniyle ay ır ımc ıl ık yapmanm da bu suç kapsam ına
almması amacıyla değ iştirilmiştir. Bu maksatla, söz konusu
Kanun'un 41. maddesi ile, 122. maddenin 1. fıkrasına, bu fıkra-
da geçen "dil, ırk, renk, dnsiyei" ibaresinden sonra gelmek üzere,
"özürlüiük" ibaresi eklenmiş tir. Böylece özürlülük de ayr ımcılık

5378 say ı l ı Özürlüler ve Baz ı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yap ı lmas ı Hakk ında Kanun 7.7.2005 tarihli
ve 25868 say ıl ı RG'de yay ımlanmıştı r.
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5237 Say ı t ı Türk Ceza kanunu

KiŞ LFR[ suçu kapsamma alinm ıştır. Esasen Özürlüler Kanunu'nun
KARŞI temel esaslarmdan biri de, özürlülerin ve özürlülü ğün her tür

SUÇLAR istismar ına karşı sosyal politikalar geliştirmek; özürlüler aley-
hine ayrımcılık yapılmasın ı önlemektir. Ayr ımcıhlcla mücadele
özürlülere yönelik politikaların temel esas ıdtr.

İHAS m. 14'de ay ır ımc ılık yasaklanmıştır. İnsan Hakları-
nın ve Temel Özgürlüklerin Korunmas ına İ lişkin Sözleşme'ye
Dair 4.11.2000 tarihinde Roma'da imzaya aç ılan 12 Numaral ı
Protokol ile de, Taraf Devletler, tam ve fiili olarak e şitliğin
sağlanmas ı için objektif ve makul sebeplerle gerekli tedbirleri
almak yükümlülüğü altına girmişlerdir.

Anayasa'nm Eşitlik Ilkesi başlıklı 10. maddesi de her türlü
ayır ınıc ılığı yasaklam ıştır.

Ayırımcılik yasağı, temel hak ve özgürlüklerin kullanil-
masmda eşitliği kapsamaktad ır.

Bu 1111 ÖNCEK'de ayrı bir suç olarak düzenlenmemişti.
İHAS m. 14'e; Her Türlü Irk Ay ırımc ılığmın Tasfiye Edilmesi-
ne Dair Uluslararas ı Sözleşme'ye; Kadmlara Kar şı Her Türlü
Ay ırımc ılığm Önlenmesine Dair Sözle şme ve bu Sözleşme'ye
Ek Protokol'e; AY m. 10'a; 5378 say ıli Kanun'a; TCK m. 181,
182'ye ve Çevre Kanunu tü. iSe bak ınız.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma

MADDE 123- (1) S ırf huzur ve sükünunu bozmak mak-
sadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yap ılmas ı
ya da aynı maksatla hukuka ayk ırı başka bir davranış ta bu-
lunulmas ı halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan

9.8.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu 11.8.1983 tarih ve 18132
saydı RG'de yay ı mlanmış tır.
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5237 Soy ı l ı Türk Ceza Kanunu

bir y ıla kadar hapis cezas ı verilir. (Sulh Ceza) 	 KİŞ iaRE

KARŞ I

Açıklama: Bu suçÖNCEK m. 546'da kabahat olarak dü- SUÇLAR
zenlenmişti.	 -

Maddeyle korunarı hukuki menfaat, kişilerin psikolojik,
ruhsal bir sükun (huzur) içinde yaşama hakkıd ır..

Suçun maddi unsuru ısrarla telefon edilmesi veya her-
hangi bir şekilde ısrarla gürültü edilmesidir. Ancak bu ha-
reketlerin kişinin huzur ve sükununu bozmak maksad ıyla
yap ılmış olması, suçun oluşmas ı bakun ından şarttır. Suçun
oluşmas ı için mağdurun, ısrarla kendisine telefon edilmesin-
den veya gürültü yap ılmasmdan rahats ızlık duymas ı şart ve
yeterlidir. Yap ılan gürültü ayr ıca kişinin dengesini bozmu ş ,
ruhsal bir rahats ızlık doğurmuşsa eylem, yaralama suçunu
oluşturur.

AY m. 17/1; TCK m. 73 ve 105'e bakm ız.

Haberleşmenin engellenmesi

MADDE 124 -(1) Kişiler arasmdaki haberleşmenin huku-
ka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar
hapis veya adli para cezasma hükmolunur. (Sulh Ceza)

(2) Kamu kurumlar ı arasındaki haberleşmeyi hukuka
aykırı olarak engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis
cezas ı ile cezaland ırıltr. (Asliye Ceza)

(3)Her türlü basm ve yaym organ ının yayınmın hukuka
aykırı bir şekilde engellenmesi halinde, ikinci fıkra hükmüne
göre cezaya hükmolunur. (Asliye Ceza)

Açıklama: ÖNCEK m. 195'de bir kimsenin kendisine
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5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

K İŞİ LERE gönderilmiş olmayan mektup veya telgrafı veya kapalı bir
KARŞI zarfı kasten açmas ı veya içeriğini anlamak için ele geçirmesi,

SUÇLAR nı . 200Yde de, posta ve telgraf nıemurbr ın ın bu tür haberleş-
me evrak ına elkoymas ı ve haberleşmenin gizliliğini ihlal et-
mesi suç olarak düzenlenmişti.

Maddenin birinci fıkras ı, haberleşnıenin hukuka aykır ı
olarak engellenmesini suç olarak düzenleyerek haberle şme
hürriyetini güvence altına almış tır. Burada haberleş me arac ı
ÖNCEK'de olduğu gibi, mektup ve telgrafla sm ırland ınlma-
mıştır. Bu nedenle haberleşme kavram ına, her türlü araçla
yap ılan haberleşme girer.

İkinci fıkrada; kamu kurumlar ı aras ındaki haberleşme-
nin hukuka ayk ır ı olarak engellenmesi ayrı bir suç olarak dü-
zenlenmiştir.

Üçüncü fıkrada ise her türlü basın ve yayin organmın
yay ın ın ın hukuka ayk ır ı bir şekilde engellenmesi de yine ayr ı
bir suç olarak tan ımlanmak suretiyle hem ki şilerin haberle ş-
me hürriyeti hem de bas ın hürriyeti ve yayın hakk ı güvence
altına alınmıştır. Bas ın ve yaym organ ı kavramına, radyo ve
televizyon da girmektedir.

Haberleşme hürriyeti İHEB m. 12'de, "Hiçkimsenin.. ha-
berleşmesine keyfi olarak kan şı lamaz. . .Herkesin bu tür kan şam ve
saldı nlara karşı yasal korunma hakk ı vard ır." şeklinde ifade edil-
miş tir.

İHAS m. 8'de de, kişiler aras ındaki her türlü araçla ya-
pılan özel haberleşme güvence altına ahnnıış tır. Bu kavram,
ceza ve tutukevinde bulunanların d ışarıdaki yak ınlar ı ve
avukatları ile haberleşmesini de kapsamaktad ır.

Anayasa'n ın 22. maddesinde de herkesin haberle şme
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hürriyetine sahip olduğu belirtildikten sonra, haberieşmenin KİŞİİ IRE

gizliliğirıin esas oldu ğu ayrıca vurgulanmış hr. Haberleşme- KAR51

nin engellenmesi ve gizliliğine dokunulmas ı belirli koşullar ın SUÇLAR

varlığına bağ l ı olarak kabul edilmi ştir.

İHAS m. 10'da düzenlenen ifade hürriyeti, haber veya
fikir alma ve verme hürriyetini de içerir. Maddede devletle-
rin radyo, televizyon ve sinema i ş lelmelerini bir izin rejimine
bağli tutmalarma engel bulunmad ığı aç ıklanmış tır. Ayr ıca
maddenin güvence altına ald ığı özgürlüklerin ulusal güven-
liğin, topiak bütünlüğünün veya kamu emniyehnin korun-
mas ı, nizanım sağlanmas ı ve suç işlenmesinin önlenmesi,
sağlığın veya ahlak ın, başkalar ın ın şöhret ve hakların ın ko-
runmas ı, gizli bilgilerin açığa vurulmas ın ın önlenmesi veya
yargı gücünün otorite ve tarafs ızlığının sağlanmas ı amac ıyla
sm ırlanabileceği ve yapt ırıına bağlanabileceği de belirtilmiş-
tir.

Basın hürriyeti ise Anayasa'n ın 28 iM 31. maddelerinde
ayr ıca düzenlenmiş tir.

Anayasa'da güvence altına alınan bu özgürlüklerin yine
Anayasada belirtilen sebeplere ba ğl ı olarak ve ancak kanunla
s ın ırlanabileceğine ilişkin 13. madde hükmü ile temel hak ve
hürriyetlerin kötüye kullan ılamayacağın ı belirten 14. madde
hükümleriyle birlikte değerlendirmesi gerekir.

9.6.2004 tarihli ve 5187say ı l ı Bas ın Kanunu'na göre ba-
suı özgürlü ğü bilgi edinme, yayına, eleştirme, yorumlama ve
eser yaratma haklar ın ı içerir.

Bas ın özgürlüğünün kullan ılmas ının sınırlanmas ı konu-
sunda 5187/m. 3'e, bas ılmış eserler yoluyla iş lenen suçlardan
dolay ı cezai sorumluluk için m. Il'e, yay ın sahibinin haber
kaynağını açı klamaya zorlariamayaca ğına ilişkin olarak nı .
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K İŞİLERE 12'ye, düzeltme ve cevap hakk ı için m. 14'e, yarg ıyı etkileme
KARŞ I	 için nı . 19'a, cinsel sald ırı, cinayet ve intihara özendirme için

SUÇLAR	 m. 20'ye,

iletişimin tespih, dinlenmesi ve kayda almmas ı konu-
sunda CMK nı . 135'e bakm ız.

SEKİ ZİNCİ BÖLÜM

Şerefe Karşı Suçlar

Hakaret

MADDE 125- (1) (Değişik: 29.6.2005-53771in. 15 ile) Bir
kimseye onur, şeref ve sayg ınlığın ı rencide edebilecek nitelikte
somut bir fil veya olgu isnat eden ( ... ) veya sövmek suretiyle
bir kimsenin onur, şeref ve saygmlığma sald ıran kişi, üç aydan
iki y ıla kadar hapis veya adli para cezas ı ile cezaland ırı lır.
Mağdurun gıyabmda hakaretin cezalandrrılabilmesi için filin
en az üç kişiyle ihtilt ederek iş lenmesi gerekir. (Sulh Ceza)*

(2)Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yaz ılı veya görün-
tülü bir ilehyle işlenmesi haY de, yukarıdaki fıkrada belirtilen
cezaya hükmolunur.

(3)Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolay ı,

b)Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, dü şünce ve kanaallerini
aç ıklamas ından, değ iştirmesinden, yaymaya çalişmas ından,
mensup olduğu dinin emir ve yasaklarma uygun davranma-
smdan dolay ı,

Çat Sulh Ceza Mahkemesi, 125. maddenin birinci f ıkras ın ı rı ikinci
tümcesinin iptali için itiraz yoluyla 29.9.2006 tarihinde Anayasa
Mahkemesi'ne ba şvurmuştur. Dava dosyas ı Yüksek Mahkeme'nin
2006/136 E say ısmda kayı tl ı olup henüz bir karar verilmemiş tir.
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c) Kişinin mensup bulundu ğu dine göre kutsal say ılan KiŞilERE
değerlerden bahisle, 	 KARŞ I

SUÇLAR
işlenmesi halinde, cezan ın alt s ın ırı bir y ıldan az olamaz.

(Sulh Ceza)

(4) (Değişik: 29.6.2005-5377/m. 15 ile) Hakaretin alenen
iş lenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5)(Değiş ik: 29.6.2005-53771111. 15 ile) Kurul halinde çalışan
kamu görevlilerine görevlerinden dolay ı hakaret edilmesi
halinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş say ıl ır.
Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri
uygulanır.

Açıklama: Şerefe karşı suçlar, ÖNCEK'in Dokuzuncu ba-
bının yedinci (aslında 480 ila 490. maddelerde "Hakaret ve söv ıne
cürümleri" başhğı altında düzenlenmiş ti. 5237 saydı Kanun, her
iki suçu 125. maddede "hakaret" baş lığı altında düzenlemek
suretiyle hakaret ve sövme suçu ayrnm ını kald ırmıştır. G ıyapta
hakaret ve g ıyapta sövme suçlarmm oluşması için ÖNCEK'in
aradığı "iiı tÜat" unsuruna yeni düzenlemede de yer verilmi ştir.
Suçun aleni olarak işlenmesi ÖNCEK m. 480/3 ve 482/3 de
olduğu gibi, yeni düzenlemede de ağırlatıc ı neden olarak kabul
edilmiştir. Önceki Ceza Kanunu'nun İkinci Kitabm ın "Devlet
idaresi Aleyhinde Cürümler" baş lıklı Üçüncü Babmda düzenle-
nen memura görevinden dolay ı hakaret ve sövme suçu da, bu
maddede hakaret suçunun (125/m. 3 a) a ğırlatıcı sebeplerinden
biri olarak sayılnıiştır.55 Fakat Kanun, memur kavram ı yerine

Yeni düzenlemeyle, Kamu idaresine kar şı bir suç olan memura
hakaret suçunun ortadan kald ı rıldığı haklı olarak ileri sürülmüştür.
Bu görüş için bkz. Hafızoğııllan, Zeki! Güngör, Devrim, "Türk
Ceza Hukukunda Suçlarm Tasnifi", TBB Dergisi, Say ı 69, 2007,
s.41.
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K İŞİ lERE "kamu görevlisi" tan ımm ı benimsemiş (nt 6/1 c) oldu ğundan,
KAR ŞI 125. maddede "kan ın görevlisi" ibaresine yer verilmiştir. Buna

SUÇLAR karşil ık kamu görevlileri arasmda bir derecelendirme yap ıl-
mam ıştır. Ancak temel cezanm belirlenmesi s ıras ında kamu
görevlisinin s ıfahnm dikkate al ınmas ı gerekir.

Buna karşı lık görev s ırasmda hakareti cezaland ıran ÖN-
CEK 267. madde hükmü buraya al ınmamıştır; dolay ıs ıyla bu
fiil 125/1'e göre cezaland ı rılacaktır. Kurul halinde çalışan
kamu görevlilerine hakaret (ÖNCEK m. 268) ise, TCK n ı .
125/5'te suçun kumlu olu şturan üyelere karşı iş lenmiş say ı-
lacağı, şeklinde düzenlenmiş, fakat bu durumda zincirleme
suç hükümlerinin uygulanaca ğı belirtilnı iştir.

Sövme ve yakıştırmada bulunma ibarelerinin ayn ı anla-
ma geldiğine dair eleştiriler ile suçun bas ın ve yayın yoluyla
işlenmesinin, aleniyetin gerçekle ş me şekillerinden birini olu ş-
turmas ı dikkate alınarak maddede 296.2005 tarihli ve 5377
say ıl ı Kanunla değ işiklik yap ılmış tır.

Bu değiş iklikle, maddenin birinci f ıkras ı nda parantez
içinde yer alan "ya da yak ış t ırmalarda bulumnak" ibaresi madde
metninden ç ıkarılmış; suçun bas ın ve yayın yoluyla işlenmesi
hali, hakaretin nitelikli hallerinden biri olarak görülmedi ğin-
den, dördüncü ve be şinci fıkralar yeniden düzenlenmi ş tir.

Hakaret suçuyla korunan hukuki de ğer, kişilerin şeref,
haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibar ı, diğer fertler

Değ iştirilen dördüncü ve be ş inci f ıkralar ilk metinde şöyle idi:
"(4)Ceza, hakaretin alenen i ş lenmesi halinde, altıda biri; bas ın ve yayın

yoluyla işlenmesi hülinde, üçte biri oran ı nda art ı rı l ı r."
"(5)Kurul ha1inde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolay ı

hakaret edilmesi halinde suç, kurulu olu şturan üyelere karşı iş lenmiş
say ı l ı r."
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nezdindeki sayg ınlığıd ır. Bu nedenle söz konusu değerleri Ki Şİ LERE
rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadmda KAR Ş I
bulunmak veya soyut olarak sövmek hakaret suçunu olu şturur. SUÇLAR
Onur, şeref ve saygmhk kavramına kişinin giyimi de girer.
Nitekim Yargıtay, sanığm C. Savc ı lığı 'na verdiği şikayet dilek-
çesinde ve mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde yer alan,
mağdurun giyiminin iğrendirici olduğuna ilişkin sözlerini,
onun şeref ve onurunu zedeleyici nitelikte bulmu5tur57

Kişinin fizik görünümü, örneğin boyunun k ısalığı veya
şişmanliğı ile aşağılanmas ı ve alay edilmesi de hakaret teşkil
eder.58

Kamu görevlisine hakaret suçunda, san ık isnadm doğru-
luğunu ispat hakkına sahiptir. İsnad ın ispatı, 127. maddeye
göre belirlenir.

Hakaret suçunun, ma ğdurlan farkli olsa bile zincirleme
suç biçiminde işlenmesi mümkündür (m. 43/1,2 ve 125/5).

2. CD, 6.4.2006- E. 2005/8614, K. 2006/6926 (YKD Şubat 2007,
s. 364). Bu olayda san ık, vermiş olduğu şikayet dilekçesinde ve
beyanlarmda mağdura yönelik olarak; "çok kısa ve y ırtmaçl ı etek
giyip, bacak bacak üstüne atıp kas ıklanna kadar bacaklar ının
tamam ı edebe ayk ı r ı şekilde göstermekteler, huzurumuzu
kaç ınp bizi iğrendirmekte ve halk ın kendilerini nas ıl seyrettiğini
umursamarnaktad ırlar" şeklinde sözler söylemi ştir.
YCGK: 26.12.2006- E.2006/4. MD- 251, K. 2006/324. Bu karara konu
olayda, hakim olarak görev yapan san ık, birlikte çalış tığı zab ıt
katibine "şişko" diye hitap etmi ş ve bu sözü mağdurun al ınganl ık
gösterdiğini bilerek ve yazı işleri müdürünün uyar ıs ına karşın
ısrarla her fırsatta ve çalışma ortamında yinelemiştir. Yargilaya
göre, bu sözlerin şaka yollu söylenmediği, maiyetinde çalışan ve
henüz aday memur olmas ı nedeniyle mukabele gücünden mahrum
bulunan mağduru aşağiladığmı bilerek bu hitab ı sürdüren sanığım
suç kastı ile hareket ettiği kabul edilmelidir.
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KI Ş ILERE	 Maddede geçen ihtilat ve aleniyet kavramlar ı birbirinden
KAR ŞI farklıdır. Sözlük anlam ıyla İhtilat "Kanşıp garuş me", Aleniyet

SUÇLAR ise "Bir işin açıkta ve meydanda olmas ı " anlam ına gelmektedir.
Bu nedenle hakaret teşkil eden sözleri en az üç kişinin, değişik
zamanlarda olsa bile, ö ğrenmesi ile ihtilat unsuru gerçekleşir.
Buna karşılık "filin genel veya kamuya aç ık yerlerde işlenmesi
halinde" aleniyehn varlığm ı kabul etmek gerekir?9

Huzurda hakaret suçunda, hakaret te şkil eden sözün
öğrenilmesiyle suç tamamland ığmdan, teşebbüs mümkün
değildir. 6° Buna karşıl ık yaz ı ile gerçekleştirilen hakaret suçla-
rmm teşebbüs aşamasında kalmasmm mümkün oldu ğu, fakat
uygulamada karşılaşılamayacağı ileri sürülmüş tür.61

Kamu görevlisine karşı görevinden dolay ı işlenen hariç,
hakaret suçunda uzlaş tırma girişiminde bulunulmas ı zorun-
ludur (CMK m. 253/1-a, 253/4,5,7-23).

Atatürk'ün hatırasma hakaret suçu için 31.7.1951 tarihli
ve 5816 say ılı Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakk ında
Kanun (RG: 31.7.1951- 7872) hükümlerine bakmız. Bu suçun
oluş mas ı için aleniyet dışında, ayrıca ihtilat unsurunun aran-
masına gerek olmadığına dair 13.6.1960 tarih ve E. 1959/6, K.
1960/11(RG:23.9.1960-10611) say ılı YİBK geçerliliğini koru-
maktad ır.

TCK m. 6/1-c, 43,50/2,52,126,128,129, 131'e; MK m. 23-
25'e; CGTİK m. 106/3'e; ÖNCEK m. 175/3,266-269, 480-490'a;
2954/ m. 28; 5187/m. İ l ve 28'e bakm ız.

Hakaret suçuna ilişkin ayrıntılı bir inceleme için bkz. Yenidünya,
Ahmet Caner/Alşahin, Mehmet Emin, "Bireyin Şerefine Karşı
Suçlar", TBB Dergisi, Ocak- Şubat 2007, s.43- 93,

60 Erman, Sahir, Hakaret ve Sövme Suçlar ı, 2. Baskı Istanbul 1989,
s.125.

61 Yenidünya/Alşaiıin, s. 69.
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Mağdurun belirlenmesi	 KİŞIIIRE

tARŞ

MADDE 126 -(1) Hakaret suçunun i şlenmesinde mağdu- SUÇLAR

run ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapali geçiş tiril-
miş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsma yönelik
bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi
belirtilmiş ve hem de hakaret aç ıklanmış say ılır.

Açıklama: TCK m. 125 ve ÖNCEK m. 484'e bakm ız.

İsnadın ispatı

• MADDE 127- (1) İsnat edilen ve suç olu şturan fiilin ispat
edilmiş olmas ı halinde kiş iye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle
hakaret edilen hakk ında kesinleşmiş bir mahkümiyet karar ı
verilmesi halinde, isnat ispatlanm ış say ılır. Bunun dışındaki
hallerde isnadm ispat istemiııin kabulü, ancak isnat olunan
fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasmda kamu yararı
bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlidır.

(2) Ispat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edil-
mesi halinde, cezaya hükmediir.

Açıklama: . AY m. 39'a ve TCK m. 125'e ve ÖNCEK m.
270, 480/a, 481'e bakmız.

iddia ve savunma dokunulmazlığı

MADDE 128 - (1) Yargı mercileri veya idari makamlar
nezdinde yapılan yazıli veya sözlü ba şvuru, iddia ve savun-
malar kapsammda, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya
da olumsuz değerlendirmelerde bulunulmas ı halinde, ceza
verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, ger-
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Ki ş lillE çek ve somut vak ıalara dayanmas ı ve uyuşmazlıkla bağlantıl ı
KMŞİ olmas ı gerekir.

SUÇLAR

Açıklama: ÖNCEK m. 486' da, yargı merdilerine verilen
dilekçe ve benzeri belgede yer alan ve savunma hududünu
aşan hakaret içeren sözlerin bu belge ve tutanaklardan k ıs-
men veya tamamen ç ıkarılmasına ve tazminata hükmedilebi-
leceğine ilişkin son f ıkra hükmü madde metnine aimmam ış-
tır.

Her ne kadar maddede, iddia ve savunma dokunulmaz-
lığımn varlığı halinde "ceza verilmez" denilmekte ise de, bu
husus hak arama hürriyeti kapsammda tan ınmış bir hukuka
uygunluk sebebi olduğundan, sanık hakkmda CMK m. 223/2
d gereğince beraat karah verilmesi gerekir.

Bu maddenin d ışmda kalan hukuka uygıınluk sebepleri
dilekçe hakkı ve bas ın ın haber verme hakkıd ır." Bu konuda
AY m. 25, 26, 28, 36, 74; TCK m. 26/1, 121, 125, 278-280'e;
4982/m. 6,7'ye bak ınız.

Haks ız fil nedeniyle veya kar şılıkl ı hakaret

MADDE 129 - (1) Hakaret suçunun haksız bir hile tepki
olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar in-
dirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlen-
mesi halinde, kiş iye ceza verilmez.

' Bu hukuka uygunluk sebeplerinin ko şulları hakk ında bkz. Yeni-
dünya! Aişahin 11/6- b ve c(s. 61-64) ile bu bölümdeki dipnotlarda
zikredilen kaynaklara bakm ı z.
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(3) Hakaret suçunun kar şılıkh olarak işlenmesi halinde, K İŞİ LERE

olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakk ın- KAR51

da verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza SUÇLAR
vermekten de vazgeçilebilir.

Açıklama: TCK m. 86, 87, 125; BK m. 41'e ve ÖNCEK m.
485'e bakııuz.

Kişinin hatırasına hakaret

MADDE 130- (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasma

en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden ki şi, üç aydan iki

y ıla kadar hapis veya adli para cezas ı ile cezaland ırilır. Ceza,

hakaretin alenen işlenmesi lülirıde, altıda biri oranmda artır ılir.
(Sulh Ceza)

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemik-
lerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici 6-
illerde bulunan kişi, üç aydan iki y ıla kadar hapis cezas ı ile
cezalandırılır. (Sulh Ceza)

Açıklama: TCK in. 52, 91/2'ye ve ÖNCEK m. 178'e ba-
kmü.

Soruşturma ve kovu şturma koşulu

MADDE 131 - (1) Kamu görevlisine kar şı görevinden

dolay ı işlenen hariç; hakaret suçunun soru şturulnıası ve ko-

vuşturulmas ı, mağdurun şikAyetine bağ lıdır.

(2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmü ş
olan kişinin hatıras ına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye
kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette

bulunulabilir.
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K İŞ ilERE	 Aç ıklama: TCK m. 6/1-c, 73, 125, 130'a ve ÖNCEK
KARŞI 488'e bakm ız.

SUÇ.AR

DOKUZUNCU BÖLÜM

Özel Hayata ve Hayat ın Gizli Alan ına Karşı Suçlar

Haberleşmenin gizliiğini ihlal

MADDE 132 - (1) Ki şiler arasmdaki haberleşmenin giz-
liliğini ihlal eden kimse, altı aydan iki y ıla kadar hapis veya
adli para cezas ı ile cezaland ır ıhr. Bu gizlilik ihlali haberleşme
içeriklerinin kayd ı suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç y ıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2)Kişiler aras ındaki haberleşme içeriklerini hukuka ayk ırı
olarak ifşa eden kimse, bir y ıldan üç yıla kadar hapis cezas ı ile
cezalandır ılır. (Asliye Ceza)

(3) Kendisiyle yap ılan haberleşmelerin içeriğini diğer
tarafın r ızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi, altı aydan iki
y ıla kadar hapis veya adli para cezas ı ile cezalandırılır. (Sulh
Ceza)

(4) Kiş iler aras ındaki haberleşmelerin içeriğinin basm
ve yaym yolu ile yay ınlanmas ı halinde, ceza yar ı oranında
artırılir.

Açıklama: Aralarmda tam bir benzerlik olmamakla bir-
likte, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 86. mad-
desinde, bu maddenin ÖNCEK'de kar şılığını teşkil eden 197
ve 198. maddelere yollamada bulunulmak suretiyle yap ılmış
bir düzenleme mevcuttur. Söz konusu maddenin birinci fık-
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rasmda "Eser mahiyetinde olmasalar bile, resim ve portreler tasvir KI Ş kERE

edilenin, tasvir edilen ölmü şse 19 uncu maddenin birinci fikras ında KARŞ I

say ı lanlann ınuvafakati olmadan tasvir edilenin ölümünden ıo SUÇLAR

yı l geçmedikçe, te şhir veya diğer suretlerle umuma arzedilen ıez."

hükmüne yer verilmiştir, ikinci fıkrada ise, muvafakat alınmas ı
gerekmeyen haller üç bent halinde say ılmış tır.

Maddenin ikinci ve üçüncü f ıkralarmda ise cezai ve huku-
ki yaptırımlar gösterilmiştir. Bu hükümlere göre, Birinci fıkra

hükmüne aykırı hareket edenler hakkında Borçlar Kanunu'nun
49. maddesi ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 197-199.
maddeleri hükümleri uygulanacaktır.

Birinci ve ikinci f ıkra hükümlerine göre yayımm caiz

olduğu hallerde de Medeni Kanunun 24 üncü maddesinin
hükmü sakli tutuhnuştur.

Dikkat edilecek olursa suçun unsurlar ı 5846 say ı l ı
Kanun'da gösterilmiş, fakat yaptırım bakımından ÖNCEK nı .
197- 199'a yollamada bulunulmu ştur. 199. madde, bu suçlar-
dan dolayı soruşturma ve kovu ş turma yap ılmasm ı şahsi dava

ikamesi koşuluna bağlamış ise de, 5271 say ılı Kanun'la ş ahsi

dava kaldırılmış olduğundan, bu suç resen kovu şturulacak
demektir. 197. maddede fili için öngörülen ceza, "otuz liradan

yüz liraya kadar" ağır para cezas ıdır. 198. maddede ise "üç aya

kadar hapis ve elli liraya kadar" ağır para cezas ı öngörülmüştür.

5846 say ılı Kanun'un 19. maddesi şöyledir: "Eser sahibi 14 ve 15
inci maddelerin birinci ,fikralarıyla kendisine tan ınan salahiyetlerin
kultan ı lış tarzları n ı tespit etmemişse yahut bu hususu her hangi b ır
kimseye bırakmam ışsa bu salahiyetlerin ölümünden sonra kullan ı lması,
vasiyeti tenJlz mernuruna; bu tayin edilmemi şse s ı ras ıyla sağ kalan eş i
ile çocuklanna ve nwnsup miras çılarına, ana-babas ı na, kardeş lerine ait-
tir."
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K İŞkERE Sırrm ifşas ı dolayıs ıyla bir zarar doğmuşsa para cezas ı "elli
KARŞI liradan" az olamayacaktır.

SUÇLAR

Diğer yönden 5252 say ılı TCK'mn Yürürlük ve Uygulama
Şekli Hakkmda Kanun'un 3/1. maddesinde, "Mevzuatta, yü-
rürlükten kaldınlan Türk Ceza Kanunu'na yapı lan yollamalar, 5237
sayı l ı Türk Ceza Kanun ıı nda bu hükünı lerin karşı lığıııı oluş turan
maddelere yapı lm ış say ı lır." hükmüne yer verilmiştir. ÖNCEK
197- 199. maddelerin karşılığı, TCK'nm 132. maddesidir. Bu
maddede öngörülen ceza, ÖNCEK 197 ve 198'de öngörü-
lenden daha a ğırd ır. Bu nedenle, suçun 5237 say ılı TCK'nın
yürürlüğe girmesinden önce işlenmesi halinde ÖNCEI< 197.
ve 198. maddeler uygulanmal ıd ır. Acaba suçun 5237 say ıl ı
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra işlenmesi halinde de
yollamanm ÖNCEK 197 ve 198'e yap ıldığını kabul edebilecek
miyiz? Yani cezay ı söz konusu madde hükümlerine göre mi,
yoksa yeni TCK'mn 132. maddesine göre mi belirleyece ğiz?
Bir başka husus da resim ve portrelerin özel hayata ilişkin
olmas ı halinde, aynı zamanda TCK'n ın 134. maddesinin de
ihlal edilmiş say ılıp sayılmayacağıdır.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 765 sayılı TCK'n ın
549. maddesine ilişkin olarak vermiş olduğu 12.6.1972 tarih ve
Esas:1969/5, Karar: 1972/10sayılı Kararmda,M suçun unsurla-

Y İ BK., 27.6.1972 tarihli ve 14228 say ılı Resmi Gazete'de yayım-
lamn ış tır. Taşınmas ı yasak olmayan silahlar ın alım ve satımmı
düzenleyen 2637 say ıl ı Kanunun 1. maddesinde "av tezkereleri av
sil ııhlann ı taşı mak için izin yerine geçer." hükmü yer almaktad ır.
Bu, söz konusu silahlar ın av tezkeresi olmadan taşınmas ın ın
yasakland ığı anlam ına gelir. Aym Kanun'un 5. maddesi de bu
yasağa aykırı davranılmas ını ceza yaptınmına bağlamıştır. Bu
madde silah satıc ılan dışmda katan kiş iler için TCK'nın 549. mad-
desinin uygulanmas ın ı öngörmüş tür. TCK'nm 549. maddesine
yap ılan yollama, 11.9.1981 tarihli ve 2521 say ı lı Ayda ve Sporda
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rinin gösterildiği 2367 sayılı Kanun'da cezanın da gösterilmesi KI Ş kIRE
mümkün olduğu halde, Kanun koyucu, bu tarihte yürürlükte
olan TCK'n ın 549. maddesindeki ceza hükmünü maksada SUÇLAR
uygun bularak bu maddeye yollamada bulunmuştur. Bu ne-
denle "549. maddede yer alan suç unsurlann ın var olup oln ıadıği

aranmadan ve yürürlükte olup olmadi ğı na da bak ı lmaks ı z ın" bu
maddedeki ceza hükmünün uygulanmas ı gerektiği görüşü-
nü benimsemiştir. Bu kararm geçerli oldu ğu kabul edildiği
takdirde suçun işlendiği tarihe ve Önceki Ceza Kanunu'nun
yürürlükte olup olmadığma bak ıhnaksızm, ceza ÖNCEK m.
197 veya 198'e göre belirlenecek demektir. Maddenin aç ık
hükmünden de anlaşılacağı üzere, Yürürlük Kanunu yolla-
manm unsurlara veya cezaya yap ılmış olmas ı konusunda bir
ay ırım gözetmemiş tir; dolay ıs ıyla 5846 say ı l ı Kanun'un 86.
maddesindeki yollamay ı, 5237 say ılı Kanun'un 132. maddesine
yapılmış kabul etmek gerekir. Buna karşılık teşhir nedeniyle
özel hayatın gizliliği ihlal edilmi ş ise, doğrudan doğruya 134.
maddede yaz ılı "Özel hayahn Gizliliğini ihlal" suçunun oluştuğu
kabul edilmelidir.

Kişiler aras ındaki konuşmalann dinlenmesi ve
kayda al ınması

MADDE 133 -(1) Kişiler arasındaki aleni olmayan konu ş-
maları, taraflardan herhangi birinin r ızas ı olmaksızm bir aletle
dinleyen veya bunlar ı bir ses alma cihazı ile kaydeden kiş i, iki

Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancalan ve Av B ıçaklannın Yapımı,
Alımı, Satım ı ve Bulundurulmasma Dair Kanun'un 13. maddesi ıle
de korunmuştur. Bu madde aynen şöyledir "Yivsiz tüfek ruhsatnam-
esi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran veya taşıyaniar hakkı nda Türk
Ceza Kanununun 549 uncu nmddesindeki ceza hükümleri uygulan ı r ve
aynca tüfeğin müsaderesine hükmedilir."
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KİŞİ LERE aydan altı aya kadar hapis cezas ı ile cezalandırıhr.
KAR Ş I

SUÇLAR (2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanla-
rın rızas ı olmadan ses alma cihaz ı ile kayda alan kişi, altı aya
kadar hapis veya adli para cezas ı ile cezaland ır ılır.

(3) Yukarıdaki fıkralarda yaz ılı fiillerden biri işlenerek
elde edildiği bilinen bilgilerden yarar sa ğlayan veya bunlar ı
başkalarına veren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin
eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli
para cezas ı ile cezalandır ılir. Bu konuşmaların bas ın ve yayın
yoluyla yaymlanmas ı halinde de, ayn ı cezaya hükmolunur.
(Sulh Ceza)

Açıklama: Bu suç ÖNCEK'de düzenlenmemi ş ti.

Bu hükümle, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşma-
1Mm dinlenınesi ve kayda almmas ı suç olarak tanımlanmak-
tad ır.	 -

Aleni olmayan konuşmadan maksat, belirli kişiler arasın-
da geçen konuşmanm başkalar ı tarafından ancak özel gayret
gösterilerek duyulabilecek olmas ıdır. Bu bağlamda bir arada
bulunan kişiler arasında yapılan konuşmanın aleni olmayan
konuşma olarak kabulü için konuşmanın yapıldığı yerin (ev
ya da açık alan olmasının, aile arasında veya d ışar ıdayap ıl-
masmm) önemi yoktur; konuşmanın özel ortamda yap ılmas ı
aleni sayılmamas ı için yeterlidir.

Bu hükümle korunan hukuki menfaat, haberle şme hürri-
yeti ve haberleşmenin gizliliğidir. Ayrıca hukuka aykırı olarak
delil elde etme yasağma aykırıl ık da böylece ceza yaptırımma
bağlanmaktadır.

Birinci fıkrada tanımlanan suçun oluşabilmesi için, ko-
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nuşmanm taraflanndan herhangi birinin r ızas ın ın olmamas ı Ki ŞİİIRE
yeterlidir. Bu bak ımdan konuşman ın taraflar ından birinin UR51
rızas ın ın olması, fiili suç olmaktan çikarmaz. 	 SUÇLAR

Maddenin ikinci fıkrasmda yer alan "aleni olmayan" ibare-
si, maddenin 15.9.2004 tarihinde Meclis Genel Kurulunda görü-
şülmesisırasmda verilen bir önerge ile metne eklenmiş tir.

Adalet Komisyonunda kabul edilen üçüncü f ıkrada, aleni
olmayan konuşmalarm bas ın ve yayın yoluyla yayınlanmas ı
ağırlatıc ı sebep say ılmış ve verilecek cezanın üçte bir oranında
artırilacağı hükme bağlanmış tı . Bu hüküm de Genel Kurulda
verilen ayn ı önerge ile maddede yaz ı l ı olduğu şekilde değiş-
tirilmiştir.

Madde gerekçesi, madde metininin tekrar ı niteliğinde-
dir.

AY m. 22; CMK m. 135, 136, 137, 138/2, 250; PVSK Ek m.
7 (3.7.2005 - 5397 ile De ğiş ik), JTGYK Ek m. 5 (3.7.2005 - 5397
ile Değişik), M İTK m. 6 (3.7.2005 - 5397 ile Değişik), TCK m.
52, 61/8' e bak ınız. ÖNCEK de bu konuda özel düzenleme
yoktu.

Özel hayatın gizliliğini ihlM

MADDE 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğiııi ilılül
eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para ce-
zas ı ile cezaland ır ıl ır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda
alınması suretiyle ihMI edilmesi halinde, cezanın alt s ınırı bir
yıldan az olamaz. (Sulh Ceza)

Tutanciklarla Türk üza Kanunu, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi
Başkanlığı, Şubat 2005, Ankara. s. 525-526.
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KİŞ iLERE	 (2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa
KARŞI eden kimse, bir yildan üç y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ı-

SUÇLAR r ılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, ceza yar ı
oranında artırı l ır. (Asliye Ceza)

Açıklama ÖNCEK'de bu konuda özel düzenleme yoktu.
Bu hükümle Anayasa'n ın 20. maddesiyle güvence altına al ı-
nan "özel hayatı n gizliliği"nin ihlal edilmesi suç olarak kabul
edilmiş tir.

Maddenin ikinci fıkrasmda kişinin özel hayatına ilişkin
görüntü veya seslerin hukuka ayk ın olarak ifşa edilmesi, ayr ı
bir suç olarak tanımlanmış tır. İfşa sözcüğü ile, özel hayatın
gizhhiğirıi"açığa vurma", "yayma'Ç "ba şkaları na ilan etme" kas-
tedilmektedir. Görüntü ve sesler hukuka uygun olarak kayda
almmış olsa bile, hukuka ayk ırı olarak aç ıklanmas ı halinde bu
suç oluşur. Bu bakımdan özel hayata ili şkin kay ıtların, aç ık
yargılamada kullamlmas ı suç teşkil etmez.

AY m. 20'ye, TCK m. 132 aç ıklamas ına ve 133'e, CMK 139
ve 140'a, bakınız,

Kişisel verilerin kaydedilmesi

MADDE 135 -(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verilen kay-
deden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezas ı verilir.

(2) Kiş ilerin siyasi, felsefi veya dini görü ş lerine, ırki
kökenlerine; hukuka ayk ırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel
yaşamlar ına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına
ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukar ıdaki
fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (Asliye Ceza)

Açıklama: Bu madde ile, Avrupa Konseyi bünyesinde
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haz ırlanan "Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İş leme Tabi	 Ki Şİ LIRI

Tutulmas ı Karşıs ı nda Şahısları n Korunmasrna Dair Sözleşme"nin	 KARŞ I

ilgili hükümlerine geçerlilik tanmn ııştır.	 SUÇLAR

Gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi, ki şisel veri olarak
kabul edilmelidir. Kişinin rızas ı hukuka uygunluk sebebidir.
Dolayıs ıyla, kişinin rızas ıyla kendisiyle ilgili bilgilerin kayda
alınması halinde bu suç olu şmaz. Ayrıca çeş itli kamu kurum-
larında verilen kamu hizmetinin gereği olarak kişilerle ilgili
bazı bilgilerin kanun gereği kayda al ınmas ı da bu suça vücut
vermez.

Bir suça ilişkin olarak delil elde amac ıyla CMK'uıı 75, 76
ve 78 inci madde hükümlerine göre alınan örnekler üzerinde
yapılan inceleme sonuçlar ı kişisel veri niteliğindedir (CMK
M. 80).

ÖNCEK'de bu konuda özel düzenleme yoktu.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

MADDE 136 -(1) Kişisel verilen, hukuka ayk ırı olarak bir
başkasma veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört
y ıla kadar hapis cezas ı ile cezala ıd ırılır. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: CMK m. 80, 134 ve TCK m. 135'e bak ınız.
ÖNCEK'de bu konuda özel düzenleme yoktu.

Nitelikli hMler

MADDE 137 - (1) Yukar ıdaki maddelerde tan ımlanan
suçların;

M Türkiye bu Sözleşme'yi 28 Ocak 1981 tarihinde imzalam ıştır.
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KİŞ iLERE	 a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdi ği yetki
KARŞI kötüye kullanılmak suretiyle,

SUÇLAR

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolayliktan yarar-
lanmak suretiyle,

işlenmesi halinde, verilecek ceza yar ı oranında artırılır.

Açıklama: TCK m. 6/1-c, 132-136'ya ve ÖNCEK m. 200'e
bakmız,

Verileri yok etmeme

MADDE 138 - (1) Kanunlarm belirledi ği sürelerin geçmiş
olinasma karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü
olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde alt ı aydan bir
yıla kadar hapis cezas ı verilir. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: CMK m. 75,76 ve 78. maddeye göre alman
örnekler üzerinde yap ılan inceleme sonuçlar ı Kovuşturma-
ya yer olmadığı kararının, beraat veya ceza verilmesine yer
olmadığı kararların ın kesinleşmesi hallerinde Cumhuriyet
Savcısı'nm huzurunda derhal yok edilir (CMK m.80). Keza
CMK m. 137/3'e göre; dinlemeye ilişkin kayıtlar, uygulamaya
son verildiği andan itibaren Cumhuriyet Savc ıs ı'nm denetimi
altında on beş gün içinde yok edilerek durum bir tutanakla
tespit edilir.

ÖNCEK'de Bu konuda özel düzenleme yoktu.

Şikayet

MADDE 139- (1) Kişisel yerlerin kaydedilmesi, verilen
hukuka ayk ırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok
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etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçlarm soru şturulmas ı H[HR
ve kovuşturulinas ı şikayete bağlıdır.	 KAR ŞI

SUÇUR
Aç ıklama: TCK in, 73, 132-138'e ve ÖNCEK in. 199'a

baktrnz.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanmas ı

MADDE 140 - (1) Yukarıdaki maddelerde tan ımlanan
suçlarm işlenmesi dolay ısıyla tüzel kişiler hakkmda bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (Sulh Ceza)

Açıklama: TCK m. 60, l32-138'e bakm ız. ÖNCEIC'de bu
konuda özel düzenleme yoktu.

ONUNCU BÖLÜM

Malvarlığına Karşı Suçlar67

Hırsızl ık

MADDE 141 -(1) Zilyedinin r ızası olmadan başkasma ait
taşmır bir mal ı, kendisine veya başkas ına bir yarar sağlamak
maksad ıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir y ıldan üç yıla
kadar hapis cezas ı verilir. (Asliye Ceza)

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 5560 say ılı Kanun'la Değiş ik 253
üncü maddesinin 3. fıkras ında; soruşturulmas ı ve kovuşturulmas ı
şikayete bağlı olsa bile, etkin pişmanl ık hükümlerine yer verilen
suçlarda, uzlaş tırma yoluna gidilemeyeceği hüküm altına alınd ı-
ğından, hırs ızl ık, etkin pişmanlığa yer verilen mala zarar verme
ve güveni kötüye kullanma suçlar ının, şikayete tabi tiplerinde
uzlaştırma yoluna gidilemez.
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KİŞ iLERE	 (2) Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de, ta şm ır
KAR ŞI mal say ılır.

SUÇLAR

Açıklama: Sağlanmak istenen yarar maddi veya manevi
olabilir. Suçun "al ınak" unsuru, mal üzerinde ma ğdurun zil-
yetliğine son verilmesiyle oluşur.

Elektrik enerjisi de menkul mal sayılır. Ancak her abone-
siz elektrik kullanma h ırsızlık suçunu oluşturmaz. Yargıtay
Ceza Genel Kurulu'nun 03.06.1997 tarih ve 129/140 say ılı
ve 13.6.2006 tarih ve 160/161 say ılı kararlarına göre, Abone
olmaksızın elektrik kullanma eyleminin hırs ızlık suçunu oluş-
turmaiııas ı için üç koşulun bir arada bulunmas ı gerekmekte
olup, bunlar;

1. Elektriğin idarenin tespitine engel olmayacak şekilde
küllamlmas ı,

2.Bu kullanımın müdahale edilmemiş ve gerçek kullanımı
gösteren sayaçtan geçirilmek suretiyle gerçekle ştirilmesi,

3. Failin karşılıks ız yararlanma maksad ıyla hareket et-
memesi,

koşulland ır.

TCK m. 142'ye; CMK m. 248; MK m. 973,976,981,983,985
ve ÖNCEK m. 491'e bakm ız.

Nitelikli hırsızlık

MADDE 142- (1) H ırsızlık suçunun;

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kurulu şlarında
veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararma
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veya hizmetine tahsis edilen e şya hakkmda,	 KİŞ1I.FRE
RŞ I

b) Herkesin girebileceği bir yerde bırak ılmakla birlikte SUÇLAR
kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muha-
faza albna alınmış olan eşya hakkında,

c) Halkın yararlaıımasma sunulmu ş ulaşım arac ı içinde
veya bunların belli yarış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya
hakkında,

d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebilece ği
zararlarL önlemek veya hafifletmek maksad ıyla haz ırlanan
eşya hakkmda,

e) Adet veya tahsis veya kullan ımları gereği aç ıkta bira-
k ılmış eşya hakkında,

f) Elektrik enerjisi hakkmda,

işlenmesi hMinde, iki y ıldan beş y ıla kadar hapis cezasma
hükmolunur. (Asliye Ceza)

(2) Suçun;

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasmdan
veya ölmesinden yararlanarak,

b) Elde veya üstte ta şınan eşyayı çekip almak suretiüe ya
da özel beceriyle,

c)Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği
korku veya kargaşadan yararlanarak,

d) Haks ız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla
ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle,

e) Bilişim sistemlerinin kullanılmas ı suretiyle,
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Ki Ş kER[	 Tanmmamak için , tedbir atarak veya yetkisi olmadığı
KARŞI hMde resmi s ıfat takmarak,

SUÇLAR

g) Barınak yerlerinde, sürüde veya aç ık yerlerde bulunan
büyük veya küçük ba ş hayvan hakkında,

işlenmesi halinde, üç y ıldan yedi y ıla kadar hapis ceza-
sma hükmolunur. Suçun, bu f ıkranın (b) bendinde belirtilen
surette, beden veya ruh bakım ından kendisini savunamayacak
durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza
üçte biri oranına kadar artırılır. (Asliye Ceza)

(3)Suçun, s ıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bun-
lar ın nakline, iş lenmesine veya depolanmasma ait tesislerde
işlenmesi halinde, ikinci fikraya göre cezaya hükmolunur.
Bu filin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,
onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezasına
hükmolunur. (Ağır Ceza)

(4) (Ekjikra: 6.12.2006-55601m. 6 ile) Hrsızlik suçunun
işlenmesi amacıyla konut dokunulmazliğın ın ihlAli veya mala
zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı so-
ruşturma ve kovuş turma yapılabilmesi için şikayet aranmaz.

Aç ıklama: Maddeye. 612.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanu-
nun altınc ı maddesi ile (4) numaral ı bir fıkra eklenmiş tir.

Bu değişiklik, Teklif metninde yer alınıyordu. Teklifin
Adalet Komisyonu'nda görü şülınesi s ıras ında verilen önerge,
Adalet Komisyonu tarafından kabul edilerek Teklife eklenmiş-
tir. Komisyon Raporu'nda değişiklikle ilgili olarak aşağıdaki
değerlendirmelere yer verilmi ş tir:

"Kaç tane fili varsa ü kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza"
kural ı gereğince, hırsı zl ık suçunu işlenzek için ba şkasın ın konutuna
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gınimesiveya mal varl ığı na zarar verilmesi halinde, ayrıca bu suçlar-	 K İŞİ L[RE

dan dolayı da cezaya lı üknıctn ı ek gerekir. Ancak, her iki suçun temel 	 KARŞİ

şekli, soru ş turulmas ı ve kovuş turulmas ı şikayete bağl ı suç olduğu	 SUVAR
için; örneğin konut dokunuln ı azl ığı n ı işleinek suretiyle lurs ızlı k
suçunun işlenmesi halinde, konut dokıı nulnıazlığı n ı n temel şekli
uzla ş ma kapsam ı na girmekte ve fakat h ırs ı zl ık suçu uzla şma kapsam ı
dışında kalmakta ve bit durumlarda, uygulan ıada, h ırsı zl ık suçundan
dolay ı soru ş tunnan ı n hekletiln ıesi veya ayn y ı rütüln ı esi gibi sorun-
larla karşı laşı ln ıaktad ır. Belirtilen sak ı n can ı n ortadan kaldır ı lmas ı
amacıyla 5237say ı lı Kanun'un 142 nci maddesine fikra eklenmesini
öngören önerge kabul edilmi ş ve Tekl ıfe, 672(1 madde olarak eklenn ı iş
ve diğer madde numaralar ı buna göre teselsül ettiriln ı iştir"

Maddenin birinci f ıkras ınm (a) bendine göre, e şyan ın
kime ait olursa olsun kamu kurum ve kurulu şunda bulunmas ı,
h ırs ızlık suçunun bu nitelikli halinin olu şması için yeterlidir.
Bent, bu yerlerde bulunmak ko şuluyla; kurum ve kuruluşlara
ait alan, burada karunan eşya yan ında görevlilere ait özel eş-
yay ı da kapsarP8 Burada kanun 'içeriye girme' zorunluluğunu
aramam ıştır. Bu nedenle h ırs ızlığm, d ışarıdan pencere veya
kap ıdan el ya da bir şey uzatılarak iş lenmesi halinde de bu
bent uygulan ır.

Bu bent, ibadete ayr ılmış ve eylem s ı rasmda bu niteliğini
sürdüren yerde bulunan e şya hakk ında da uygulan ır. Bent,
ibadet yerine, görevlilere ve ibadet veya ziyaree gelenlere ait
eşyay ı kapsamakta olup eylemin, mabedin ibadete açık veya
kapal ı bulunduğu s ırada iş lenmesinin 	 yoktur.

Kanun, bina içindeki h ırsızliklarda, binanm içine girmeyi,
eylemin binanın içinde işlenmesini suçun öğesi olarak öngör-

68 Kayian, Keskin, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2006-2007
Öğretim Yıl ı Ceza Hukuku Ders Notları , H ı rs ızl ık suçları, s.3.
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ki ŞftERE memiştir. Önemli olan, eşyanın binanın içinde koruma altına
KAR Ş I	 al ınmış bulunmas ıd ır.69 H ı rs ızl ık için bina içine girilmişse,

SUÇLAR eylemin ayr ıca konut dokunulmazl ığı suçu ııu oluşturup oluş-
turmadığı ayrıca irdelenmelidir. Maddeye 5560 say ı l ı Kanunla
eklenen 4. fıkra hükmü de bu görüşü doğrulamaktad ır.

- Bina tanım ına girmeyen yerdeki, örneğin yol kenarında
b ırakılan taşıtın içindeki eşyan ın çal ınmasında, maddenin 1.
fıkrasmın (b) bendinin uygulanabilmesi, arac ın kap ılar ının
kilitli ve pencerelerinin de kapalı olmasma bağ l ıd ır. Eşyay ı
muhafaza altına alan kilit veya diğer şeylerin bozulması, k ı-
rılmas ı durumunda da 151 veya 152. maddelerdeki mala zarar
verme suçu da olu şur (4.fıkra hükmüne bak ın ız).

Elektrik enerjisi h ırs ızl ığı , sayaç mührü sökülerek i ş-
lenmişse, eylem ayr ıca mühür bozma (TCK m. 203) suçunu
oluşturur.

Kişinin ölmesinden yararlanarak h ırsızlik ÖNCEK 491/1
kapsammda değerlendiriliyordu. Bu tür h ırs ızlık 5237 saydı
Yasayla nitelikli hal olarak kabul edilmi ş tir (m.142/2 -a).

İkinci fılcranın (b) bendi "kap-kaç" ve "yankes ı cılik" sure-
tiyle h ırs ızlığı cezalandırmaktadır. H ırs ızlığm bu bende göre
cezaland ırılabilmesi için eşyanm, elde veya kişinin üzerinde
taşmmas ı şarttır. Bu tür h ırs ızl ık ÖNCEK'de özel olarak dil-
zenlenmediğinden 491/1 kapsamında değerlendiriliyordu. Bu
bentte sözü edilen özel beceriden maksat, "yankesicilik" suretiy-
le h ırs ızlıktır. Zilyedin omzunda as ılı bulunan çantanııı açılıp
içerisinden cüzdanınm çal ınmas ı halinde bu bent uygulan ır.
Buna karşılık uyuyan kişinin üzerinden ta şın ır malmm çaim-
mas ı, eşya üzerinde gözetimi ve denetimi bulunmadığmdan

60 Kaylan,s.5.
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yankesicilik say ılmaz."	 KI Ş iIIRE

RŞ I

Biişim sisteminin kullanılmas ı suretiyle h ırsızlık suçunun SUÇLAR
unsurlar ı itibariyle oluşmadığı durumlarda TCK m. 244/4 göz
önünde bulundurulmal ıdır.

"Tan ı nnıa ınak için tedbir al ınak" kavram ı; suç işlediğ i s ırada,

tanınmas ını ve yakalanmasm ı önlemeye yönelik, üst-ba şta, ve

çehrede yap ılan her türlü değ işikliği kapsar. "Erkeğin, kadı n
k ı lığı nda h ırs ızl ık yapmas ı, saıuğı n maske, b ı yık-sakal, UZUn saç,
hatta gözlük takınas ı bu kavrama girer. San ığın, tainn ınamak için

tedbir almas ı na karşnı tan ı nnıış olmas ı , bu ben din uygulanmas ına

engel değildir."

Maddenin (g) bendinde sözü edilen "barınak yerleri"
terimi ile; bina ve eklentisi d ışmda kalan nıand ıra, ağıl gibi

büyük veya küçükba ş hayvanlar için ayrılmış yerler kaste-

dilınektedir.

Aç ık yer kavram ı ise "kır, nıera gibi hayvanları n otladığı ,

yayı ldığı yerleri" ifade eder.

Sürünün çoban gözetiminde olup olmamas ının, bu bendin
uygulanması aç ısından önemi yoktur.

Maddenin 3. fıkrasmda s ıvı ve gaz halindeki enerji hak-
kında ve bunlar ın nakline, iş lenmesine ve depolanmasma
ait tesislerde h ırsızl ık fiili cezaland ırılmaktad ır. Bu fıkrada
belirtilen enerjinin kullan ılma olana ğın ın doğmas ı ile suç

tamamlan ır.

TCK m. 52, 61/8, 141, 168, 220, 243, 244/4'e ve 266'ya;
CMK m. 248 ve ÖNCEK m. 492, 493'e bakm ız.

Kaylan, s. 9.
Kaylan, s. 11.
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KI Ş ILIRI	 Suçun gece vakti i şlenmesi
KARŞ I

SUÇLAR	 MADDE 143- (1) H ırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi
hMinde, verilecek ceza üçte birine kadar art ırılir.

Açıklama: Gece vakti, TCK rn. 6/e'de tammlann ııştır. TCK
nt 6 açıklamas ına, 141, 142'ye ve ÖNCEK m. 492/1 ile 502 ve
698/m. B'ebakmız.

Daha az cezay ı gerektiren haller

MADDE 144- (1) H ırs ızlık suçunun;

a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,.

b) Bir hukuki ilişkiye dayanan alaca ğı tahsil amacıyla,

işlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkmda iki ay-
dan bir yıla kadar hapis veya adli para cezas ına hükmolunur.
(Sulh Ceza)

Açıklama: Maddenin birinci fikrasmm (a) bendinde
mü şterek veya iştirak halinde müllciyete konu olan malın ça-
lmmas ı düzenlenmiş tir.

Medeni Kanuna göre payl ı mülkiyet, birden çok kimse-
nin maddi olarak bölünmü ş olmayan bir şeyin tanıamma bel-
li paylarla malil< olmalar ıd ır. Bu tür mülkiyette belli paylarla
rnülkiyet hakkma sahip olanlar "paydaş" olarak adland ırıl-
mış tır (MK m. 688). Paydaşlardan her biri, diğerinin hakla-
r ı ile bağdaştığı ölçüde payl ı maldan yararlanabilir ve onu
kullanabilir(MK m.693). Bu nedenle payda şlardan birinin
kendi paymı almas ı hırsizl ık suçunu olu şturmaz.

Elbirliği mülkiyeti ise, "Kanun veya kanunda öngörülen
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sözle şmeler uyanuca olu şan topluluk dolay ı s ıyla ınallara birlikte	 KI Ş IftRI

nialik olanlann rnülkiyeti"dir( MK m. 701). Bu tür mülkiyette KAR51
ortakların belirlenmiş paylar ı olmay ıp her birinin hakkı, or- SUÇLAR

taklığa giren mallar ın tamam ına yaygmdır. Kanunda veya
sözleşmede aksine hüküm bulunmad ıkça, tasarruf işlemleri
için ortaklarm oybirliği ile karar vermeleri gerekir. Sözleş-

meden doğan topluluk devam ettiği sürece, paylaşma yap ı-
lamaz ve pay üzerinde Lasarrufta bulunulamaz (MK m. 702).
Bu nedenle elbirliğine konu olan bir malm ortaklardan biri
taraf ından çaimmas ı halinde bu bent uygulanır.

Maddenin birinci f ıkras ımn (b) bendindeki suç, hukuki
ilişkiye dayanan alacak teşkil eden malin veya alaca ğı tahsil
amac ıyla karşı tarafın menkul bir malimn çalmmasm ı düzen-
lemekteciir.

Bir kimsenin, hakkm ı hukuki yolla almas ı mümkün ol-
duğu halde bizzat almaya kalkmas ı, ÖNCEK m. 308'de ce-
zaland ırılmıştı. Yeni TCK da bunu tam olarak karşılayan bir
hüküm bulunmamaktad ır.

Bu bendin uygulanabilmesi için, çalınan malın değerinin
alacağın çok üstünde olmamas ı ve failin gerçekten alacağını
tahsil maksadıyla hareket etmesi gerekir.

Maddede yazılı suçlarm soru şturulması ve kavuş turul-
mas ı şikayete tabi olmas ına rağmen, bu suçta etkin piş manlı-
ğa yer verilnıiş olduğundan, CMK m. 253/3 uyarınca uzlaş-
firmaya gidilmez.

TCK m.141, 142, 143, 168'e, CMK m 253/3'e ve ÖNCEK

m. 308 ve 494/2'ye bakmız.
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K İŞİ IIRE	 Malın değerinin az olması
KARŞ I

SUÇLAR MADDE 145.-(Değişik: 29.6.2005-53771;11. 16 ile) (1) H ır-
sizlık suçunun konusunu oluşturan frıalm değerinin azlığı
nedeniyle, verilecek cezada indirim yap ı labileceği gibi, suçun

işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza
vermekten de vazgeçilebilir.

Açıklama: Bu madde, malın değerinin azlığı yanında,

suçun işleniş şekli ve özelliklerinin de cezasrzl ık veya indirim
sebebi olarak göz önünde bulundurulmas ın ı sağlamak amac ıy-

la, 29.6.2005 tarihli ve 5377 say ılı Kanun'la değiştirilmiş tir.

Değiştirilen fıkra şöyle idi: "(1) Hırs ızlık suçunun konusunu

olu ş turan mal ı n değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim

yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebitir."

Malm değeri, suç tarihi esas almarak ülkenin ekonomik
durumuna, paranm satınalma gücüne göre belirlenir. Mal ın
değerinin azlığı ile, ekonomik bakımdan çok önem taşımayan
miktar kastedilmektedir. Malm değerinin az olup olmadığı
her olay için, suçun i şlem* şekli ve özellikleri de göz önünde
bulundurularak hakim tarafından takdir edilmelidir. Bununla
beraber, bir- iki ekmek veya bir paket sigara paras ı bu kap-

samda değerlendirilebilir?2 Yargıtay bu maddedeki değerin

azlığı kavranunm "daha çoğunu alabilme olana ğı varken, yaln ızca

gereksinme kadar ve değer olarak da az olan şeyi alma durumunu
ifade etmekte olduğu" görüşündedir. Yargıtay'a göre bu hükmün
uygulanabilmesi için maim değerinin azlığının yanında, olaym

" H ırs ızl ık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azl ığı
nedeniyle cezaland ırılmamas ının hukuki niteliği konusunda bkz.
Hakeri, Hakan, "Ceza Hukukunda Önemsiz Hareketler", Hakenili
makaleler, TBB Dergisi, sayı 69, Mart-Nisan 2007, s. 55- 96.
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özelliği ve samğın kişiliğinin de değerlendirilmesi ve bu hu- KI Şİ IFRE

susta yasal ve yeterli gerekçenin de gösterilmesi şarttır?3	 KAR51
SUÇUR

Ancak aç kalm ış, ekmek alacak paras ı olmayan kimsenin
açtığın ı gidermek için doyacak kadar bir veya iki ekmek çal-
mas, 147. madde kapsam ında değerlendirilmelidir.

TCK m. 141, 142, 143, 147, 150 ve 168'e; ÖNCEK m.
494/1'e bak ınız.

Kullanma hırs ızl ığı

MADDE 146 -(1) Hırs ızl ık suçunun, mal ın geçici bir süre

kullanıl ıp zilyedine iade edilmek üzere i şlenmesi h4linde,
şikAyet üzerine, verilecek ceza yar ı oranına kadar indirilir.

Ancak malın suç işlemek için kullan ılmış olmas ı lülinde bu
hüküm uygulanmaz.

Aç ıklama: Gerekçeye göre; "Kullann ıa h ırs ı zlığı nda, ku!-

Iann ıan ı n her halde k ı sa sayı lacak bir süre devan ı etn ıesi temel

koşu Idur."

ÖNCEK kullanma h ırsızlığın ı sadece özel ulaşım araçları
bakımından kabul etmişti. "Çal ınan eşıjan ı n suç işlen ı ek için kul-
lan ı lm ış olmas ı " ibaresinden, o şeyi kas ıtlı bir suçta kullanmak
anlaşılmal ıd ır. Bu takdirde san ık indirimden yararlanamaz.

Maddede yazdı suçun soru şturulmas ı ve kovu şturuimas ı
ş ikayete tabi olmasına rağmen, bu suçta etkin pişmanlığa yer

verilmiş olduğundan (TCK m. 168), CMK m. 253/3 uyar ınca

uzlaştırmaya gidilmez.

' 6. CD. 26.9.2005- E. 10859, K. 8191. Hakeri s. 91; Ayr ıca 150. mad-
denin dipnotundaki karara bak ımz.
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Ki Ş iLERE	 TCK m. 73, 141, 142, 145'e ve ÖNCEK m. 494/l'e bak ı-
RŞİ

SUÇLAR

Zorunluluk hMi

MADDE 147- (1) H ırs ızl ık suçunun a ğır ve acil bir ihti-
yac ı karşılamak için işlenmesi hMinde, olaym özelli ğine göre,
verilecek cezada indirim yap ılabileceği gibi, ceza vermekten
de vazgeçilebilir.

Aç ıklama: Madde gerekçesinde A ğır ve acil ihtiyac ın
"örneğin hasta olan çocuk ı çin iMç çal ı nmas ı, açlık nedeni ile gida
maddesi çalinmast gibi halleri" kpsadığına işaret edilmiş tir. TCK
m. 241-146'ya ve ÖNCEK m. 494/3'e bakm ız.

Yağma

MADDE 148 - (1) Bir baş kasm ı, kendisinin veya yak ı-
nmın hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazhğına yönelik
bir saldırı gerçekleş tireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla
büyük bir zarara u ğratacağından bahisle tehdit ederek veya
cebir kullanarak, bir mal ı teslime veya mal ın al ınmasına karşı
koymamaya mecbur k ılan kişi, altı y ıldan on y ıla kadar hapis
cezası ile cezaland ırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullan ılarak mağdurun, kendisini
veya başkas ım borç alhna sokabilecek bir senedi veya var olan
bir senedin hükümsüz kaldığm ı aç ıklayan bir vesikay ı verme-
ye, böyle bir senedin alinnıas ına karşı koymamaya, ilerde böyle
bir senet hMine getirilebilecek bir ka ğıd ı imzalamaya veya var
olan bir senedi imha etmeye veya imhasma kar şı koymamaya
mecbur edilmesi lülinde de ayn ı ceza verilir.
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(3) Mağdurun, herhangi bir vas ı ta ile kendisini bilmeye- K İŞİİL RE

cek ve savunamayacak hMe getirilmesi de, yağma suçunda

cebir sayılır. (Ağır Ceza)	
SUÇt.AR

Açıklama: Yağma suçunun olu şmas ı için küllanılan ce-
bir veya tehdidin, kişiyi malı teslim etmeye veya alınmas ına

ses ç ıkarmamaya yöneltmeye elverişli olmas ı gerekir. TCK
m. 149; CMK m. 248; 3235m. 12 ve ÖNCEK m. 495, 496, 500,
501'e bakmız.

Nitelikli yağma

MADDE 149 - (1) Ya ğma suçunun;

a) Silahla,

1,) Kişinin kendisini tan ınmayacak bir hale koymas ı su-

retiyle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde,

e) Beden veya ruh bak ım ından kendisini savmümayacak
durumda bulunan kişiye karşı,

E) Var olan veya var say ılan suç örgütlerinin oluş turduklan
korkutucu güçten yararlan ılarak,

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksad ıyla,

h) Gece vaktinde,

işlenmesi halinde, fail hakkmda on yıldan onbeş yıla kadar

hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yağma suçunun işlenmesi sıras ında kasten yaralama
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KiŞİ LERE suçunun neticesi sebebiyle a ğırlaşmış hallerirıin gerçekleşmesi
KAR ŞI durumunda, ayr ıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler

SUÇLAR uygulan ır. (Ağır Ceza)

Açıklama: TCK m. 6/1-e, f, 37/1, 87,148, 220'ye CGT İK
m. 99'a ve ÖNCEK m. 497, 498, 499'a bakm ız.

Daha az cezay ı gerektiren hM

MADDE 150 - (1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan
alacağını tahsil amac ıyla tehdit veya cebir kullanmas ı hMinde,
ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ili şkin hükümler
uygulan ır.

(2) Yağma suçunun konusunu olu ş turan mal ın değerinin
azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yar ıya kadar (De-
ğ işikibare: 29.6.2005-53771n ı . 17 ile) indiriiebilir.74

Açıklama: Bu madde, "ınahken ıeye tan ınan takdir yetkisiyle
ilgili olarak uygulayı cı/arda oluşan tereddüdii gidernıek amacıyla"
29.6.2005 tarihli ve 5377 say ı l ı Kanun'la, ikinci f ıkrada yer alan
"indirilir" ibaresi "indirilebi/ir" şeklinde değiş tirilmiştir.

Maddenin ikinci fıkras ındaki değer azlığı kavram ın ın,
765 say ıl ı TCK'nun 522. maddesindeki "hafif" ve "pek hafif'
ölçüUeriyle, hr iki maddenin de cezadan indirim sağlamas ı

Karşıyaka 1. Ağı r Ceza Mahkemesi, 5237 say ı l ı Türk Ceza
Kanunu'nun 150. maddesinin 2 numaral ı fıkras ı nm, aynı Kanun'un
149. maddesinin 1 numaral ı fıkrasmm (a) ve (c) bentlerinin uygu-
lanmas ı ile s ınırlı olmak ko şulu ile iptaline karar verilmesi iste-
miyle, 3.10.2005 tarihinde itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne
başvurmuştur.

Yüksek Mahkeme'nin E. 2005/120 say ıs ında kay ı tlı bu davayla
ilgili olarak henüz bir karar verilmemiştir.
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dışmda, benzerliği bulunmamaktad ır. Değerin azlığı 5237 sayılı Ki Şİ LERI

Yasaya özgü bir kavram olup " ... daha çoğunu alabilme olanağı KAR Ş I

var iken, yaln ı zca gereksi ıı n ıesi kadar,ön ı eği ıı birkaç nıeyve veya	 SUÇLAR

ekmek,yiyecek; bir iki defter, kalem; sigara, bira ve benzeri) değer ola-

rak da az olan şeyi alma" olarak anlaşılmalıd ır!5 ?'itekim Yarg ıtay

bir başka olayda; elinde b ıçakla mağdurun evine giren san ığın,

onunla yüz yüze geldiğinde "bana on milyon lira para vereceksin"
diyerek tehdit etmesi ve mağdurun da çantas ından 20 milyon

lira ç ıkar ıp vermesi üzerine, parayı alan sanığın başkaca bir

istekte bulunmadan ve ba şka bir eşyaya da dokunmadan evden

ayrılip gitmesi nedeniyle "kast ı n ı sadece 10 milyon liraya özgüle-

iniş olmas ı " şeklinde değerlendirerek hüküm mahkemesince,

san ığın cezas ından TCK'nun 150/2 nci maddesi gere ğince

indirim yap ılmasın ı yasaya uygun bulmu ş tur.76

TCK m. 86, 87, 106,145, 148 ve 149'a bak ın ız. ÖNCEK ni.

308'e bakm ız.

Mala zarar verme

MADDE 151 -(1) Ba şkasm ıh taşmır veya taşınmaz mal ın ı
kısmen veya tamamen y ıkan, tahrip eden, yok eden, bozan,
kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti

üzerine, dört aydan üç y ıla kadar hapis veya adli para cezas ı
ile cezaland ırılır.

(2) Haklı bir neden olmaks ızın, sahipti hayvanı öldüren, işe

yaramayacak hAle getiren veya değerinin azalmasına neden olan

kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. (Asliye Ceza)

'5 Yargıtay 6.CD;6.12.2005 -1208/11360 (YKD A ğustos 2006,s. 1346-
1348).
6 CD, 6.4.2006-E.2005/14968, K. 2006/3431(YKD A ğustos 2006,
s.1349).
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K15 İ 1[RE	 Aç ıklama: Maddenin birinci f ıkrasmda; mala zarar verme
KAR ŞI suçunun basit hali, ikinci fıkrada da sahipti hayvanı öldürmek

SUÇLAR suçu düzenlenmi ştir. Mala zarar verme suçunun basit hali
ÖNCEK m. 516/1'de, nitelikli halleri ise. 516/2 ve 3'de; bu
suçun hükümete karşı veya beş ve daha çok kimse tarafmdan
işlenmesi de 517. ınaddede yaptır ıma bağlanmış tı . Sahipli
hayvanı öldürmek suçu ise ÖNCEK m. 521'de yaptır ım altına
alınmıştı .

Maddede yazılı suçun soru ş turulmas ı ve kovu şturulmas ı
şikayete tabi olmasına rağmen, etkin pi şmanlığa yer verilmiş
olmas ı sebebiyle (TCK m. 168), CMK m. 253/3 uyarmca bu
suçta uzlaştırmaya gidilmez.

TCK m. 52, 61/8, 73, 152'ye ve ÖNCEK m. 516, 517'ye
bakmız.

Mala zarar vermenin nitelikli halleri

MADDE 152- (1) Mala zarar verme suçunun;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine
tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasma ayr ılmış yer,
bina, tesis veya diğer eşya hakkmda,

b) Yangma, sel ve taşkma, kazaya ve diğer felaketlere
karşı korunmaya tahsis edilmi ş her türlü eşya veya tesis hak-
kında,

c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa
olsun, her türlü dikili a ğaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,

d)Sulamaya, içme sularmm sağlanmasına veya afetlerden
korumaya yarayan tesisler hakkında,

268



5237 Say ı l ı Türk Ceza kanunu

e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin KİŞİ tERE
veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlar ın ın KARŞ I

maliki olduğu veya kullan ımında olan bina, tesis veya eşya SUÇLAR

hakkmda,

f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluş ların ın ve üst kuruluşlar ınm maliki olduğu veya kul-
lan ı m ında olan bina, tesis veya eşya hakkında,

g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak ama-
c ıyla bir kamu görevlisinin zararma olarak,

İşlenmesi Mlinde, fail hakk ında bir y ıldan altı yıla kadar
hapis cezasma hükmolunur.

(2) Mala -zarar verme suçunun;

a) Yakarak, yak ıc ı veya patlay ıc ı madde kullanarak,

b) Toprak kaymasma, ç ığ düşmesine, sel veya taşkma
neden olmak suretiyle,	 -

c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya
kimyasal silah kullanarak,

işlenmesi halinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılır.
(Asliye Ceza)

Açıklama: Bu madde ÖNCEK m. 516/2 ve 3'üıı karşılığı
olup mala zarar verme suçunun nitelikli hallerini düzenle-
mektedir. Maddenin birinci f ıkrasmm (e) ve (f) bentleri ile
ikinci fıkranın (b) ve (c) bentleri ÖNCEK de suç olarak dü-
zenlenmemişti.

Suçun nitelikli halierinin soru şturulmas ı ve kovuşturul-
mas ı şil<ayete bağlı değildir.

TCK 151'e ve ÖNCEK m. 516/2-3'e bakm ız
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K İŞİ LERE	 İbadethanelere ve mezarl ıklara zarar verme
KAR Ş I

SUÇLAR MADDE 153 - (1) Ibadethanelere, bunlarm eklentilerine,
buralardaki eşyaya, mezarlara, bunlarm üzerindeki yap ılara,
mezarliklardaki tesislere, mezarhklar ın korunmas ına yönelik

- olarak yap ılan yap ılara y ıkmak, bozmak veya k ırmak suretiy-

le zarar veren kişi, bir y ıldan dört y ıla kadar hapis cezas ı ile
cezaland ı rılır. (Asliye Ceza)

(2) Birinci f ıkrada belirtilen yerleri ve yap ılar ı kirleten

kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezas ı ile
cezaland ır ı l ır. (Sulh Ceza)

(3)Birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dini inan ışı
benimseyen toplum kesimini tahkir maksad ıyla işlenmesi h-
linde, verilecek ceza üçte biri oran ı nda artır ı l ı r. (Asliye Ceza)

Açıklama: TCK m. 151/1, 152, 216/2, 3'e ve ÖNCEK m.
176, 177'ye bakın ız.

Hakkı olmayan yere tecavüz

MADDE 154 -(1) Bir hakka dayanmaks ız ın kamuya veya
özel kişilere ait taşınmaz mal veya -eklentilerini malikmiş gibi
tamamen veya k ısmen işgal eden veya suıırlarm ı değiştiren
veya bozan veya hak sahibinin bunlardan k ısmen de olsa
yararlanmasma engel olan kimseye, alt ı aydan üç y ıla kadar
hapis ve bin güne kadar adli para cezas ı verilir.

(2) Köy tüzel ki şiliğine ait olduğunu veya öteden beri
köylünün ortak yararlanmasma terk edilmi ş bulundu ğunu
bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi ta şınmaz mallar ı
k ısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta
bulunan veya sürüp eken kimse hakkmda birinci f ıkrada yazılı
cezalar uygulanır.
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(3) Kamuya veya özel kişilere ait sularm mecrasmı değiş- KİŞ iLERE
tiren kimse hakkmda birinci fıkrada yazılı cezalar uygulan ır. KAR51

(Asliye Ceza)	 SUÇLAR

Aç ıklama: Taşınmaz mülkiyetinin k ıs ı tlamalar ı konu-
sunda MK m. 718 ve devamma, ta ş mmaz mülkiyeti üzerinde
başkalar ına tasarruf hakkı tanıyan "s ı n ı rlı ayni haklar" için mad-
de 779 ve devam ına, adli para cezas ın ın belirlenmesiyle ilgili
olarak TCK m. 52 ve 61/8'e ve ÖNCEK n ı. 513'e bakm ız.

Güveni kötüye kullanma

MADDE 155 -(1) Başkasma aitolup da, (Ek ibare: 29.6.2005-
53 771m. 28) muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak
üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde,
kendisinin veya başkasmın yararma olarak, zilyedliğin devri
amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar
eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli
para cezas ı ile cezaland ırı lır. (Sulh Ceza)

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisi-
nin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının
mallarmı idare etmek yetkisinin gere ği olarak tevdi ve teslim
edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir y ıldan yedi y ıla
kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezasma hükmo-
lunur. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: Maddenin birinci f ıkras ı, uygulamada karşı-
laşılabilecek tereddütleri gidermek amac ıyla. 29.6.2005 tarihli
ve 5377 sayılı Kanun'la değiştirilmiş tir.

Maddenin ilk metninde suçun konusunu yaln ızca "ku!-
tan ı tmak üzere zilyetliği devreditmiş ü/atı mal" oluşturuyordu.
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KİŞİ LERE 5377 değişikliği ile birinci fılcraya "muhafaza etmek veya" ibaresi
KAR Ş I	 eklenmiştir.

SUÇLAR

Maddenin birinci fıkrasmcla yaz ı lı suçun soruş turulmas ı
ve kovuşturulmas ı ş ikayete tabi olmas ına rağmen, etkin piş-
manlık hükümlerinin (TCK m 168) uygulanmas ı mümkün
bulunduğundan, CMK m. 253/3 uyarınca bu suçta uzla ştır-
maya gidilmez.

TCK nı . 73; CMK m. 248 ve ÖNCEK m. 508, 510'e baki-
roffl

Bedelsiz senedi kullanma

MADDE 156 - (1) Bedelsiz kalm ış bir senedi kullanan
kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki y ıla kadar hapis ve adli
para cezas ı verilir. (Sulh Ceza)

Açıklama: Bedelsiz senedi kullanma, 765 say ılı TCK'n ın
İkinci Kitap "Mal Aleyhine Cürün ı ler" Baş l ıkl ı Onuncu Babmm
Dördüncü Faslinda "Emniyeti Suiistinıal" suçu kapsammda 509.
maddede düzenlenmişti. Yeni Türk Ceza Kanunu'nda, suçun
unsurlarmda bir değiş iklik yap ılmadığı gibi, kanımdaki yeri
itibariyle de önceki düzenlemenin korunmak istendi ği anlaşıl-
maktad ır; suç ad ının farkliolmas ı , onun niteliğini değiştirmez.
Ayrıca madde, borçlusunca ödenmiş ve bir suretle elde kalm ış
senedi, kısmen veya tamamen ödenmemi ş gibi kullanmayı ce-
zalandırmaktad ır. Bir başka ifadeyle, bedelsiz senedi kullanma
suçunun dayanağmı, hukuki bir ilişkinin kötüye kullan ılmas ı
oluşturmaktad ır. Bu yönüyle de söz konusu suç, güveni kötüye
kullaıımayb benzerlik göstermektedir. Dolay ısıyla söz konusu
suçta da etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmas ı gerektiği
kanaatindeyiz. 5560 say ılı Kanun'la TCK m. 245'e eklenen 5.
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fıkra ile, Banka veya kredi kartlarrnm kötüye kullanılmas ı KİŞİ LIRI
(TCK m. 245/1) halinde, 168. madde hükümlerinin uygulana- KAR Ş I

cağı şeklinde düzenleme yap ılmış olmas ı da bu kanaatinıizi SUÇLAR

güçlendirmektedir.

Bununla beraber söz konusu suç, 3167 sayılı Kanun'un
16. maddesinde düzenlenen ve soru şturulmas ı ve kovu ş turul-
mas ı ş ijayete bağlı olan karşıl ıks ız çek keşide etmek suçuna
da benzemektedir. Keza soruş turulmas ı ve kovuşturulması
şikayete bağh olmas ı sebebiyle uzlaştırmanm mümkün olduğu
"dçığa inı zan ı n kötüye knila ııı lnı asz" suçuyla da benzerlik arz
etmektedir.

Öte yandan malvarl ığına karşı suçlarda etkin pişmanliğı
düzenleyen 168. maddede etkin pişmanl ık hükmü uygulana-
bilecek suçlar, nitelikleri belirtilerek tek tek say ılmıştır. Sayılan
suçlar arasmda bedelsiz senedi kullanma suçu bulunmamak-
tad ır. Madde metninde ve gerekçesinde ba ş ka bir aç ıklamaya
da yer verilnı emiştir. Ayrıca daha önce suçtan zarar göreni
gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olup soruşturulmas ı
veya kovuşhı rulmas ı şikayete bağ l ı bulunan suçlar uzla şma
kapsamında iken, 5560 değişikliği ile, uzlaşma, hem maddi ceza
hukuku kurumu olmaktan ç ıkarılm ış hem de soru ş turulmas ı
ve kovuş turulması şikayete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmaz-
lığa karşı suçlar ile etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen
suçlar uzlaşma dışmda bırakılmış tır (CMK m. 253/3).

Bir başka husus da, bu suçla k ısmen benzerlik arz eden
3167 sayılı Kanun'un 16. maddesinde düzenlenen ve soru ştu-
rulması ve kovuşturulmas ı şikayete bağlı olan karşıl ıksız çek
keşide etmek suçunda uzlaşmanm özel bir türünün uygulan-
makta oluşudıır.
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K İŞ iLERE	 Dolay ıs ıyla kanun koyucunun, bedelsiz senedi kullanma
KARŞI suçunu uzlaşma kapsamına ahp "etkin pişınm ılik" dışında bırak-

SUÇLAR mak amac ıyla nıı böyle bir düzenlemeye gittiği yoksa "güveni

kötüye kullanma" niteliğinde gördüğü için mi, ayrıca suç adın ı
belirtmeye gerek görmediği anlaşılamamaktad ır.

Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmas ı söz konusu

olan suçlarda şikayet koşulunun gerçekleşmesi halinde, kamu
davasının aç ılmas ına bir engel bulunmamaktad ır. Halbuki uz-

laşmanm mümkün oldu ğu suçlarda, soruş turma evresinde C.
Savcısı tarafından uzlaş tırma girişiminde bulunulmas ı zorunlu
olduğundan, uzlaşma girişiminde bulunulmadan iddianame
düzenlenmesi, iade sebebidir (CMK in. 174/1-c).

Bu nedenle mevcut düzenlemenin, bedelsiz senedi kul-
lanma suçunun uzlaş hrma kapsamına girip girnıediği hu-
susunda tereddüt yarattığın ı; soruş turma ve kovuşturman ın
sürdürülmesi bak ımmdan uygulamada sorun olu ş turacağını
belirtmek gerekir.

TCK m. 168'e; CMK m. 174/1-c ve 253/3'e; 3167/m. 16'ya;
ÖNCEK m. 509'a bakm ız.

Dolandırıcılık

MADDE 157- (1) Hileli davran ışlarla bir kimseyi aldatıp,
onun veya baş kasının zararma olarak, kendisine veya baş ka-
sna bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş y ıla kadar hapis
ve beşbin güne kadar adli para cezas ı verilir. (Asliye Ceza)

Açı klama: Madde ÖNCEKm. 503'ün karşılığı olup dolan-
d ırıc ılığı cezaland ırmaktad ır. Doland ır ıcıl ık suçunun unsurla-
rı hr iki Yasada da aynıdır. Her ne kadar yeni düzenlemede
"desise" ve "hataya düşürme" kavramlarina yer verilmemiş ise
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de, "bir kimseyi aldatmak" bu kavramları da kapsadığından, KİŞİ iERE
bu husus suçun unsurlarmda bir de ğişiklik yapmamıştır. KAR51

Kand ırmak, Türkçe Sözlük'te "ikna etmek, kanması n ı sağlamak" SUÇLAR

anlamma gelmdctedir. Aldatmak ise bir kimseyi yan ıltmak,
yanlış kan ı uyancl ırmaktır; dolayıs ıyla kand ırma, aldatmanm
bir türüdüt

Diğer taraftan aldatma suretiyle, kişinin iradesini sakat-
layarak elde edilen yarar hukuka ayk ır ı olarak elde edilmiş
olacağından, maddede "haksız" sözcüğüne yer verilinemiş ol-
mas ı, her iki düzenleme aras ında bir farkl ılık yaratmam ış tır.

TCK m. 52, 61/8; CMK m. 248 ve ÖNCEK m. 503'e ba-
kmız.

Nitelikli dolandırıcılık

MADDE 158 - (1) Doland ınc ılık suçunun;

a) Dini inanç ve duygularm istismar edilmesi suretiyle,

b) Kiş inin içinde bulundu ğu tehlikeli durum veya zor
şartlardan yararlanmak suretiyle,	 -

c)Kişinin algilama yeteneğinin zayıflığmdan yararlanmak
suretiyle,

d) Kamu kurum ve kurulu şlarının, kamu meslek kuruluş-
larmm, siyasi parti, vak ıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç
olarak kullamimas ı suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarmm zararma olarak,

t) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının
araç olarak kullanilmas ı suretiyle,
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KİŞİ LERE	 g) Basm ve yaym araçlar ınm sağladığı kolayl ıktan yarar-

	

KAR Ş I	 lanmak suretiyle,
SUÇLAR

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket ad ına
hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri s ırasında; kooperatif
yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerin-
den dolay ı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullan ılmas ı
suretiyle,

j)Banka veya diğer kredi kurumlarmca tahsis edilmemesi
gereken bir kredinin aç ılmas ını sağlamak maksad ıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksad ıyla,

işlenmesi hMinde, iki y ıldan yedi y ıla kadar hapis ve
beşbin güne kadar adli para cezas ına hükmolunur.('Ek cümle:

29.6.2005-53771m. 29 ile) Ancak, (e), (1) ve 0) bentlerinde sayılan
hallerde hapis cezas ın ın alt sınırı üç yıldan, adli para cezas ının
miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki kat ından az olamaz.
(Asliye Ceza)

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin oldu ğundan, onlar
nezdinde hatırı sayıld ığmdan bahiste ve belli bir iş in gördürü-
leceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kiş i,
yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezaland ırıhr. (Ağır Ceza)

Açıklama: Maddenin ilk şeklinde nitelikli doland ıncıliğın
tüm türleri için ayn ı ceza öngörülmüştü. 5357 değişikliği ile,
birinci fıkrada yazıh hallerden suçun, a) Kamu kurum ve kuru-
luşlarının zararma olarak, b) Biişim sistemlerinin, banka veya
kredi kurumlarının araç olarak kullan ılması suretiyle, c) Banka
veya diğer kredi kurumlar ınca tahsis edilmemesi gereken bir
kredinin aç ılmas ın ı sağlamak maksad ıyla iş lenmesi, daha
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ağır bir ceza yaptırmuna bağlanmıştır. Ancak bu değişiklik, Ki Şİ LERE

Kanun'un 7/2. maddesi hükmü gere ğince 5377 say ılı Kanun'un KAR İ

Resmi Gazete'de yay ımlandığı 8.7.2005 tarihinden sonra iş lenen SUÇLAR

suçlar bak ımından uygulanabilir.

Maddenin birinci fıkras ında düzenlenen, Dini inanç ve
duygular ın, haks ız yarar sağlamak için kötüye kullan ılmas ı
suretiyle doland ır ı c ı l ık ÖNCEK'de özel bir suç tipi ya da
a ğırlatıc ı sebep olarak düzenlenmemiş ti.

Maddenin birinci fıkras ınm (c) bendi, ÖNCEK m. 5051
de kapsar. Alg ılanıa yeteneğinin zay ıflığı kavrammrn tan ımı
yapiimam ış olup madde gerekçesinde de bu konuda aç ıklık
yoktur. Ancak alg ılama yeteneğinin zay ıfl ığmdan söz edil-

diğine göre, ay ırt etme gücüne sahip, fakat ya şı veya içinde

bulunduğu geçici veya sürekli akıl zayıflığı nedeniyle algılama

gücü azalm ış kimselerin ifade edilmek istendi ğini kabul etmek

gerekir. Mağdur, ayırt etme gücünden ve algılama yeteneğin-
den tamamen yoksunsa, hiçbir şekilde (aldatma olmasa bile)

r ızasından söz edilemeyece ği için fili doland ırıc ıl ık değil,

h ırs ızlık suçunu oluşturacakt1r!7

ÖNCEK m. 504/3 ile cezaland ır ılan Posta, Telgraf ve

Telefon İşletmesi'nin haberleşme araçlarını vas ıta olarak kul-

lanmak suretiyle doland ır ıc ılığa yeni düzenlemede özel olarak
yer verilmemiş tir. Bu nedenle doland ır ıc ı lığın bu şeklinde
kural olarak 157. maddeye göre uygulama yap ılmal ıdır. An-

cak, haberleşme araçlarının vasıta olarak kullanılması, diğer

bentlerin ihlali suretiyle işlenmişse bu takdirde 158. maddenin
uygulanmas ı söz konusu olabilir.

Kamu kurumu niteli ğindeki meslek kurulu şları için AY

m. 135'e bakmız.

Kaylan. Ders Notlan, Doland ı rıc ıhk Suçlan, s.4.
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K İŞilERE ÖNCEK m. 504/7de kamu kurum ve kuruluşları. ile bir
KARŞI tutulan kamu yararma çalışan hay ır kurumlarmdan sadece

SUÇLAR demek statüsünde olanlar, 158/1-d kapsamında değerlendi-
rilebilir.

Bilişim sistemlerinin araç olarak kullan ılmas ı suretiyle
dolandırıcıl ık ÖNCEK'de yer almay ıp tamamen yeni bir dü-
zenlemedir. Bilişim alanmdaki suçlar için TCK nı . 243- 246'ya
bak ın ız. Keza ÖNCEK'de, bas ın ve yayın araçların ın sağladığı
kolayl ıktan yararlanmak suretiyle doland ırıcıhkla ilgili özel
bir düzenleme de yoktu.

ÖNCEK, meslek ve görevlerini yapt ıklar ı sırada avukatlar,
dava vekilleri ve genel olarak vekiller ve kurum yöneticileri
tarafmdan işlenen doland ırıc ı l ık suçunu 504/8. maddede dü-
zenlemiş ti. Yeni TCK'da tüm serbest meslek sahipleri 158/1-i
kapsamına al ınm ış tır.

Kredi kavram ı için Mil say ı lı Bankac ılık Kanunu'na ve
5464 say ıh Kredi Kartlar ı Kanunu hükümlerine bak ın ız.

Maddenin ikinci fıkrasmda yazıl ı nüfuz ticareti suçu genel
olarak ÖNCEK m. 278'de avukatlar ın nüfuz ticaretide 295.
maddede düzenlenmişti.

TCK m. 53, 6i/8, 157; CMK 248; ÖNCEK M. 504 ve 505'e
bakmız.

Daha az cezay ı gerektiren h51

MADDE 159 - (1) Doland ırıcılığın, bir hukuki ilişkiye
dayanan alacağı tahsil amac ıyla iş lenmesi halinde, şikayet
üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasma
hükmolunur, (Sulh Ceza)
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Aç ı klama: TCK m. 157 ve 158'e ve adli para cezasm ın K İŞİ LERE
belirlenmesi konusunda m. 52 ve 61/8'e bak ın ız. ÖNÇEK'de KAR51
bu konuda düzenleme yoktu. 	 SUÇLAR

Maddede yanl ı suçun soruş [urulmas ı ve kovuşturulmas ı
şikayete tabi olmasma rağmen, CMK m. 253/3 uyar ınca bu
suçta uzla ştırmaya gidilmez.

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde
tasarruf

MADDE 160 - (1) Kaybedilıniş olmas ı nedeniyle maliki-
nin zilyedliğinden ç ıkm ış olan ya da hata sonucu ele geçirilen
eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durum-
dan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi,
şikayet üzerine, bir yila kadar hapis veya adli para cezas ı ile
cezaland ırılır. (Sulh Ceza)

Açıklama: TCK m 73'e ve ÖNCEK m. 5te bak ımz.

Hileli iflis

MADDE 161 - (1) Malvarlığmı eksiltmeye yönelik hileli
tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya
sonra iflasa karar verilmi ş olmas ı halinde, üç y ıldan sekiz yila
kadar hapis cezas ı ile cezaland ırıl ır. Hileli iflasm varlığı için;

a) Alacakhlarm alacaklarının teminatı mahiyetinde olan
mallar ın kaç ır ılmas ı, gizlenmesi veya değerinin azalmasına
neden olunmas ı,

b) Malvarlığm ı kaçırmaya yönelik tasarruflar ın ın ortaya
çıkmasını önlemek için ticari defter, kay ıt veya belgelerin giz-
lenmesi veya yok edilmesi,
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KİŞİLERE c) Gerçekte bir alacak ve borç ili şkisi olmadığı hMde, sanki
KAR ŞI böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçlarm artmasma neden

SUÇLAR olacak şekilde belge düzenlenmesi,

d) Gerçeğe aykı r ı muhasebe kay ıtlarıyla veya sahte bilanço
tanzimiyle aktifin oldu ğundan az gösterilmesi,

Gerekir. (Ağır Ceza)

Açıklama: Bu suçun faili iflasa tabi bir borçlu, yani tacir
olabilir. CMK m. 248; iflas kararı için İİK'ya, 5235/ :m. 12 ve
ÖNCEK m. 506'ya bakm ız.

Taksirli iflis

MADDE 162 - (1) Tacir olman ın gerekli k ıldığı dikkat ve
özenin gösterilmemesi dolay ıs ıyla masa sebebiyet veren kiş i,
iflasa karar verilmiş olmas ı halinde, iki aydan bir y ıla kadar
hapis cezası ile cezaland ırılır. (Sulh Ceza)

Açıklama: TaS olmanın gerektirdiği özen için TTK m. 20/2'
ye ve iflas karan için iliC m. 158e ve ÖNCEK m. 507 bak ınız.

Karşı l ıks ız yararlanma

MADDE 163 - (1) Otomatlar arac ılığı ile sunulan ve be-
deli ödendiği takdirde yararlan ılabilen bir hizmetten ödeme
yapmadan yararlanan kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya
adli para cezas ı ile cezaland ırı lır.

(2) Telefon hatlan ile frekanslar ından veya elektromanyetik
dalgalarla yap ılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya
ziiyedinin nzası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla ka-
dar hapis veya adli para cezas ı ile cezaJandırılir. (Sulh Ceza)

Açıklama: Maddenin birinci fıkras ı ÖNCEK m. 522/b'nin
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karşılığı olup otomatik aletlerle verilen hizmetten ödeme yap- K İŞİ LERE

müs ızm yararlanmay ı cezaland ırmaktad ır.	 KAR Şİ
SUÇLAR

Otomatlar arac ılığıyla sunulan hizmetlerden, otomatuı
iş leyişini devre dışı b ırakarak bedel ödemeksizin yararlanma
durumunda, ortada taşınabilir bir mal bulunmamas ı nedeniyle

hırs ı zlık suçu oluşmamaktad ır. Ancak bu fiillerin cezaland ırıl-
ması da kamu düzeni bakımmdan zorunludur. Maddenin bi-
rinci fıkras ı bu tür fillerin cezaland ırılmas ın ı sağlamaktad ır.

Otomat: "Belli bir bedelin ödenmesiyle birlikte düzene ği

kendiliğinden harekete geçerek mal veya hizmet sunan teknik araç"

olarak tan ımlanmış tır. Bu tanıma göre otomatlardan mal ve
hizmet elde edilebilmektedir. Maddenin birinci fıkras ı sadece
hizmetten yararlanmay ı suç saydığından, otomatın teknik

işleyişini devre d ışı b ırakan müdahalelerle mal elde edilmesi,
diğer unsurlarm da bulunmas ı kayd ıyla 141 veya 142. maddede
tanımlanan h ırs ızlık suçunu oluş turur.

Suç hizmetten bedelsiz yararlanmakla olu şur. Suça teşeb-
büs mümkündür. Mesela; failin otomatı devre dışı b ıraktığı
s ırada, fakat hizmetten yararlanamadan yakalanmas ı duru-

munda suç teşebbüs derecesinde kalm ış tır.

Maddenin ikinci fıkras ı ise, telefon hatlar ı ile frekanslar-
dan veya elektromanyetik dalgalarla yap ılan şifreli ve şifresiz

yayınlardan sahibinin veya zilyedinin r ızas ı olmaks ızın yarar-

lanmayı cezaland ırmış tır. Özel şirketlerin kontrolünde olan

televizyon yaymlar ından abone olmadan ve şirketten habersiz
olarak yararlanmak veya şifreli bir yay ın ı şifre k ırarak izlemek

bu kapsamdad ır. ÖNCEK rn. 521/a ile cezalandırılan fiiller,

yeni TCK'da düzenlenmediğinden, bu fiillerin suç oluş turup

oluşturmadığı genel hükümlere göre değerlendirilmelidir.

TCK m. 52 ve 61/8'e ve ÖNCEK m. 521/a, 521/b'ye bakm ız.
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K İŞ iifRf	 Şirket veya kooperatifler hakk ında yanlış bilgi
KARŞ I

SUÇLAR MADDE 164 - (1) Bir ş irket veya kooperatifin kurucu, or-
tak, idareci, müdür veya temsilcileri veya yönetim veya denetim
kumlu üyeleri veya tasfiye memuru sıfatın ı taşıyanlar, kamuya
yaptıkları beyanlarda veya genel kurula sunduklar ı raporlarda
veya önerilerde ilgililerin zarara u ğramas ına neden olabilecek
nitelikte gerçeğe ayk ırı önemli bilgiler verecek veya verdirtecek
olurlarsa altı aydan üç y ıla kadar hapis veya bin güne kadar
adli para cezas ı ile cezalandırıhriar. (Asliye Ceza)

Aç ı klama: Bu maddeyle şirket veya kooperatiflerin yö-
netiminde güven ve iyi niyeti korumak amaçianm ış tır. Şirket
kavram ı, tüm ticari şirketlerin yan ı s ı ra iktisadi kamu kuru-
luş larıru da kapsar.

TCK m. 164/1'de seçimlil< para cezas ınm alt smır ı be-
lirtilmemiş, üst s ınırı "bin gün"le s ın ırland ırılmış tır. Ancak
bu maddede öngörülen hapis cezas ınm üst smır ı ise üç y ıl
olarak belirlenmiştir. Bu madde (61/9) hükmüne göre se-
•çenek ceza olarak adli para cezas ı seçildiği takdirde temel
cezanm belirlenmesinde, hapis cezasm ın alt ve üst smırları
dikkate alınacağmdan, temel ceza, yüzseksen gün ile üç y ıl
yani bindoksanbeş (1095) gün aras ında yer alan bir say ı olarak
belirlenebilecektjr.•

TCK m. 52 ve 51/8'e; TTK m. 18, 44, 45; KOK m. 62'ye
bak ın ız. Bu konuda ÖNCEK'de özel düzenleme yoktu.

Suç eşyas ın ın satın al ınmas ı veya kabul edilmesi

MADDE 165 -(1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı
satm alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve
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bin güne kadar adli para cezas ı ile cezalandınlır28 (Asliye Ceza) Ki Ş iLIRE
RŞ I

Aç ı klama: Bu maddede düzenlenen suç, ONCEK m. SUÇLAR
512'de düzenlenen" Eşyayı Cürmiyeyi Sat ı n Aln ıak ve Saklainak"
suçuna benzemektedir. Ancak yeni düzenlemede "bilerek"
ibaresine yer verilmemi ş tir. Bunun nedeni madde gerekçe-
sinde, "Bu suç, doğrudan kastla işlenebileceği gibi, olas ı kastla da
işlenebilir. Bu nedenle, madde metninde "bilerek" ifadesi kullan ılma-
mış tır." şeklinde aç ıklanmış tır. Bu suçun oluşmas ı için kashn
veya olas ı kastın, eşyanm satm alındığı anda mevcut olmas ı
gerekir. Bu nedenle satın alınan veya bağış olarak kabul edilen
eşyan ın, bir suçtan elde edildiğinin daha sonra öğrenilnı esi
durumunda, suç e şyas ının satın alınmas ı veya kabul edilmesi
suçu oluşmaz. Fakat bu durumda da bildirim yükümlülü ğü
doğar (m. 166'ya bak ın ız).

Eşyayı satan kişi, bunun elde edildiği suçu işleyen kiş i
ise, ayrıca ödünç olarak verme ba ğışlama ya da satma fiili
dolay ıs ıyla cezaland ırılmaz.

Mala karşı işlenen ban suçlarda etkin pi şmanlığı düzen-
leyen 168 inci maddede bu suça yer verilmediğinden, satm
alınan malm iadesi veya mağdurun bu yüzden uğrad ığı zararın
tazmini, bu suç faili hakkında etkin piş manl ık hükümlerinin
uygulanmasm ı gerektirmez.

5607 sayılı KMK'nın 3. maddesinin 1. ve 4. fıkralarmda
tanımlanan suçların işlennıesine iştirak etmeksizin, söz konusu

Pendik 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 5237 say ılı Türk Ceza Kanu-
nu'nun 165. maddesinin (1) numaral ı f ı kras ının iptaline karar
verilmesi istemiyle, 7.2.2005 tarihinde itiraz yoluyla Anayasa
Mahkemesi'ne ba şvu nnu ştur.

Yüksek Mahkeme'nin E. 2006/019 say ısmda kay ı tl ı bu davayla
ilgili olarak henüz bir karar verilmemiş tir.
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KİŞ iLERE suçlarm konusunu olu şturan eşyay ı, bu özelliğini bilerek ve
KQ51 ticari amaçla safin alan, satışa arz eden, satan, ta şıyan veya

SUÇLAR saklayan kişinin ceza sorumluluğu için 5607 say ıl ı Kanun'un 3.
maddesinin 5. fıkras ına, gümrük vergisüıden muaf olarak ithal
edilen eşyay ı ithal amac ı dışında başka bir kullanıma tahsis
edeı½, satan... kiş inin ceza sorumluluğu için aynı maddenin
6. fıkrasma bak ınız

TCK m. 52,61,168 (aç ıklaması), 281- 283 ve ÖNCEK m.296
ve 512'ye bakıniz.

Bilgi vermeme

MADDE 166 - (1) Bir hukuki ilişkiye dayal ı olarak elde
ettiği eşyamn, esasmda suç işlemek suretiyle veya suç işlemek
dolayısıyla elde edildiğini öğrenmesine rağmen, suçu takibe
yetkili makamlara vakit geçirmeksizin bildirinı de bulunmayan
kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezas ı ile cezaland ır ılır.
(Sulh Ceza)

Açıklama: TCK m. 52 ve 61/8'e ve ÖNCEK m. 580'e
bakınız.

Şahsi cezasrzl ık sebebi veya cezada indirim yap ılmasım
gerektiren şahsi sebep

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

a) Haklarında ayrılık karar ı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kaym h ıs ım-
larmdan birinin veya evlat edinen veya evltl ığın,
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c) Aynı konutla beraber yaşayan kardeşlerden birinin,	 Ki Şİ LE RE
KARŞ I

Zarar ına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkmda SUÇLAR
cezaya hükmolunmaz.

(2) Bu suçlarm, haklarmda ayr ı l ık karar ı verilmiş olan
eşlerden birinin, aynı konutLa beraber ya şamayan kardeşler-
den birinin, ayn ı konutta beraber ya şamakta olan amca, day ı,
hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kaym h ısıınlarmm za-
rarma olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkmda şikAyet
üzerine verilecek ceza, yar ıs ı oran ında indirilir.

Aç ıklama: Bu maddede yer alan cezas ızl ık ve şahsi in-
dirim sebepleri yağma ve nitelikli yağma suçları (148, 149)
hariç, "Onuncu Bölürn"de yer alan "Malvarl ığı na Karşı Suçlar"da
uygulan ı r.

TCK m. 141-166'ya ve ÖNCEK m. 524'e bakınız.

Etkin pişmanlık (Değişik: 29.62005-53771111. 20 ile)

MADDE 168.- (1) Hırs ızlık, mala zarar verme, güveni
kötüye kullanma, doland ırıc ılık, hileli iflas, taksirli iflas ve
karşılıks ız yararlanma suçlar ı tamamland ıktan sonra ve fakat
bu nedenle hakk ında kovuş turma başlamadan önce, failin,
azmettirenin veya yard ım edenin bizzat pişmanlik göstere-
rek mağdurun uğradığı zarar ı aynen geri verme veya tazmin
suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanm üçte
ikisine kadar ı indirilir.

(2) Etkin pişmarılığın kovuş turma başlad ıktan sonra ve
fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek
cezan ın yar ısma kadan indirilir.
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KİŞİ LERE	 (3) Yağma suçundan dolay ı etkin pişmanl ık gösteren ki-

	

KAR Ş I	 şiye verilecek cezanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısma,

	

SUÇLAR	 ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadar ı indirilir.

(4) K ısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pi ş-
manlik hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayr ıca mağdurun
r ızas ı aranır.

Aç ı klama: Bu maddenin tamam ı 5377 say ı lı Kanunla
değiştirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, etkin piş manl ık göste-
rilmesi halinde, hapis cezas ı ile adli para cezas ın ın birlikte yer
aldığı suçlatda, yalnızca hapis cezasma hükmolunacak, adli
para cezas ı verilmeyecektir.

Değiştirilen 168. madde şöyle idi: "(1) Hırs ızlık, n ıala zarar
verme, güveni kötüye kulla, ı n ıa, doland ırı c ı hk ve karşı lı ks ız yarar-
lanma suçlar ı tamamland ıktan sonra ve fakat bu nedenle hakk ı nda
kovuştunna başlamadan önce failin, azmettire ı un veya yard ım edenin
bizzat piş manl ık göstererek ınağdurun uğradığı zararı aynen geri
verme veya tazmin suretiyle gidennesi l ı ölinde; cezas ı üçte birden
üçte ikiye kadar indirilir. Yağma suçunda ise, cezada altıda birden
üçte bire kadar indirim yap ı l ır.

(2) Kısmen geri verme veya tazn ı in halinde etkin pişnıanlık
hükümlerinin uygulanabilmesi için, ma ğdurun nzas ı aran ır."

Maddede Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabile-
ceği suçlar sinirli olarak say ılmıştır. Ad ına bu maddede yer
verilmeyen suçlardan, "ibadet hanelere ve mezarl ıklara zarar ver-
me" suçunu, "Mala zarar venne" kapsammda, Bedelsiz senedi
kullanma suçunu da "Güveni kötüye kullanma" kapsam ında
değerlendirmek ve bu suçlarda da etkin pi şmanlık hükümle-
rinin uygulanabileceğini kabul etmek gerekir. Buna karşılık,
"Hakk ı oln ıa yan yere tecavüz", "Şirket ve kooperatifler hakk ı nda
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yanl ış bilgi", "Suç eşyas ın ı n satı n alınmas ı veya kabul edilmesi"	 KI Ş iIF RE

ve "Bilgi vermeine" suçları, etkin pişmanlığa yer veren suçlar KAR Ş I

arasmda sayilmad ığından, bu suçlardan dolay ı etkin pişmanlık SUÇLAR

hükümlerinin üygulanmasma olanak bulunmad ığı kanaatin-
deyiz. Fakat "Suç eşyas ın ı n satın alı nmas ı veya kabul edilmesi"
ÖNCEK'de Onuncu Bab ın Beşinci fasimda düzenlenmişti ve
malın iadesi veya zararın giderilmesi, 523. maddede indirim
nedeni olarak gösterilmişti. Dolayıs ıyla TCK'nm 168. mad-
desinde bu suça yer verilmemiş olmas ınm sebebini anlamak
mümkün değildir. Ne var ki mevcut düzenleme karşısmda,
bu suçta etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanamayacağı-
n ı kabul etmek gerekir. Hakk ı olmayan yere tecavüz suçu
ÖNCEIC'de 513. maddede düzenlenmişti ve bu suçta zarar ı
giderme indirim nedeni say ılmamış tı .

TCK in. 141-147, 151, 152, 153, 155, 156 (açıklamas ı), 157,
158, 161, 162 ve 163'e; ÖNCEK m. 523'e bakm ız.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanmas ı

MADDE 169 - (1) H ırs ızl ık, güveni kötüye kullanma ve
doland ırıcılık suçlar ının iş lenmesi suretiyle yararına haks ız
menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkıiıda bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur. (Sulh Ceza)

Aç ı klama: ÖNCEK'de bu konuda düzenleme yoktu.
TCK'nm 60. maddesinde öngörülen güvenlik tedbirleri; kamu
kurumunca verilen faaliyet izninin iptali ve müsadere (m.54
ve 55) kararlar ıd ır.

Bu tedbirlerden hangilerine hükmedilnıesinin istendiği
iddianamede açıkça belirtilmelidir (CMK m170/6). Tüzel k4i-
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Ki ŞItERE nin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan dolay ı aç ılan ceza
KAR Ş I davasmda tüzel ki ş inin organ veya temsilcisinin duru şmaya

SUÇLAR kabulü gerektiğinden (CMKm. 249), duru şma gün ve saatinin
bu kişilere bildirilmesi zorunludur. Kamu davas ından ayrı
olarak müsadere davas ı için CMK m. 256'ya, müsadere usulü
için CMK m. 257ye bakmız.
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TOPLUMA KAR ŞI SUÇLAR

• B İRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehlike Yaratan Suçlar

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

MADDE 170 -(1) Kişilerin hayatı, sağ lığı veya malvarl ığı
bakım ından tehlikeli olacalc biçimde ya da kişilerde korku,
kayg ı veya panik yaratabilecek tarzda;

a) Yangın ç ıkaran,

b) Bina çökmesine, toprak kaymas ına, çığ düşmesine, sel
veya taşkına neden olan,

c) Silahla ateş eden veya patlay ıcı madde kullanan,

Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır.
(Asliye Ceza)

(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kaymas ı, çığ düşmesi, sel
veya taşkm tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar
hapis veya adli para cezas ı ile cezaland ır ı lır. (Sulh Ceza)
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TOPLUMA Aç ıklama: Genel güvenli ği tehlike altına sokan suçlar,
KAR ŞI ÖNCEK'in Yedinci Babmda "Ammenin Selarneti Aleyhine Cü-

SUÇLAR rümler" baş lığı altında düzenlenı üşb.

ÖNCEK m. 264, 369,370,371, 372, 373,374,375,376, 377,
378, 379, 380, 381, 382, 551'e bak ınız.

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulmas ı

MADDE 171 -(1) Taksirle;

a) Yang ına,

b) Bina çökmesine, toprak kaymasma, ç ığ düş mesine, sel
veya taşkına,

Neden olan kişi, hun başkalar ının hayatı, sağliğı veya
malvarlığı bakmımdan tehlikeli olmas ı halinde, üç aydan bir
y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılir. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: TCK m. 22'ye ve ÖNCEK m. 383, 552, 553,
554'e bakm ız.

Radyasyon yayına

MADDE 172 - (1) Bir başkasmı, sağ lığını bozmak ama-
c ıyla ve bu amac ı gerçekleş tirmeye elverişli olacak surette,
radyasyona tabi tutan kişi, üç yıldan onbeş yıla kadar hapis
cezas ı ile cezaland ı r ı l ır.

(2) Birinci fıkradaki fiilin belirsiz say ıda kiş ilere karşı
i51eı miş olmas ı halinde, beş y ıldan az olmamak üzere hapis
cezasına hükmolunur. (A ğır Ceza)
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(3)Bir başkasın ın hayatı, sağlığı veya malvarlığma önemli TOPLUMA
ölçüde zarar vermeye elveri şli olacak biçimde radyasyon KARI
yayan veya atom çekirdeklerinin parçalanmas ı sürecine et- SUÇLAR
kide bulunan kişi, iki y ıldan beş y ıla kadar hapis cezas ı ile
cezaland ırılır.

(4) Radyasyon yay ılmasına veya atom çekirdeklerinin
parçalanmas ı sürecine, bir laboratuvar veya tesisin i şletilmesi
s ırasmda gerekli dikkat ve özen yükümlülü ğüne ayk ırı ola-
rak neden olan kişi, fiilin bir başkasının hayatı, sağlığı veya
malvarlığma önemli ölçüde zarar vermeye elveri şli olmas ı
halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ır ılır.
(Asliye Ceza)

Açıklama: Bu Konuda ÖNCEK'de düzenleme yoktu.

Bu fili dolayıs ıyla cezaya hükmşdebilmek için, tabi tutul-
duğu radyasyon miktarmın kişinin sağlığını bozmaya elveriş li
olması gerekir. Bu bakımdan, söz konusu suç, bir somut tehlike
suçudur.

Maddenin ikinci f ıkras ı Mile meydana gelen birden fazla
aynı netice için tek, fakat daha ağa bir yaptırım öngördüğünden,
suçların içtimama ilişkin özel bir hüküm niteliğindedir.

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme

MADDE 173 - (1) Atom enerjisini serbest b ırakarak bir
patlamaya ve bu suretle bir başkasm ın hayatı, sağlığı veya
malvarlığı hakkmda önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren
kiş i, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezas ı ile cezaland ı-
r ılır. (Ağır Ceza)
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TOPLUMA	 (2) Yukaridaki fıkrada tanımlanan filin taksirle işlenmesi
KAR ŞI halinde, iki yıldan beş y ıla kadar hapis cezasma hükmolunur.

SUÇLAR	 (Asliye Ceza)

Açıklama: Bu konuda ÖNCEK'de özel düzenleme yoktu.

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması
veya el değiştirmei

MADDE 174 - (1) Yetkili makamlardan gerekli izni
almaks ız ın, patlayıc ı, yak ıcı, aşmdır ı c ı, yaralay ıc ı, boğucu,
zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıc ı nükleer, radyoaktif,
kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke
içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden,
satan, satın alan veya işleyen kiş i, üç yıldan sekiz y ıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezas ı ile cezalandır ıl ır.
Yetkili makamların izni olmaks ızın, bu f ıkra kapsam ına giren
maddelerin imalinde, i şlenmesinde veya kullan ılmasmda
gerekli olan malzeme ve teçhizat ı ihraç eden kişi de ayn ı ceza
ile cezaland ır ı lır. (Asliye Ceza)

(2)Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yar ı
oranmda artır ı lır.

(3)Önemsiz tür ve miktarda patlay ıcı maddeyi satm alan,
kabul eden veya bulunduran kişi hakk ında, kullan ılış amac ı
gözetilerek, bir y ıla kadar hapis cezas ına hükmolunur. (Sulh
Ceza)

Açıklama: Bu madde toplumu genel tehlikelere kar şı koru-
manm yani s ıra, Uluslararas ı Nükleer Silahlarm Yay ılmas ının
Önlenmesi Andlaşmas ı (NSYÖA) ve Nükleer Maddelerin
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Fiziksel Korunmas ı Hakkmdaki Sözleşme (NMFKS) ile üst- TOPLUMA
lenmiş olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amac ın ı
taşımaktadır.	 .	

.	 SUÇLAR

1968 y ı lında imzaya aç ılan NSYÖA 5 Mart1970 tarihinde
yürürlü ğe girmiştir. Türkiye bu Andla şına'yı 24.91979 tari-
hinde 7/18274 say ılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylam ış tır.
Ayr ıca ülkemiz ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajans ı aras ında
NSYÖA'ya ilişkin olarak Güvenlik Denetimi Uygulamasma
Dair Andlaşma da 20.10.1981 tarih ve 17490 say ılı RG'de ya-
y ımlanan 8/3527 say ı l ı BKK ile onaylanm ıştır. Sözleşmeye Ek
Protokol 6.7.2000 tarihinde imzalanmış, 2001/2643 say ı lı BKK
ile onaylanarak 17.7.2001 tarihinde yürürlü ğe girmiş tir.

NMFKS'yi de Türkiye 23.8.1983 tarihinde imzalaniiş , onay
kanunu 7.8.1986 tarih ve 19188 say ılı RG'de yay ımlanmıştır.
Sözleşme 8.2.1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TCK m. 52, 61/8, 220'ye ve ÖNCEK n ı , 264/l'e bakmız.

Ak ıl hastas ı üzerindeki bakım ve gözetim
yükümlülüğünün ihüui

MADDE 175 - (1) Ak ıl hastası üzerindeki bak ım ve
gözetim yükümlülü ğünü, başkalarının hayatı, sağ lığı veya
malvarliğı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden
kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezas ı ile cezaland ırilır.
(Sulh Ceza)

Açıklama: TCK m. 32, 52, 57, 61/8'e ve ÖNCEK m. 473,
474, 475, 560, 561, 562'ye bakm ız.

293



5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

	TOPLUMA	 inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallar ına uymama
KARŞ I

SUÇLAR MADDE 176 - (1) inşaat veya y ıkım faaliyeti sıras ında,
insan hayatı veya beden bütünlüğü aç ısından gerekli olan
tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli
para cezas ı ile cezaland ırılır. (Sulh Ceza)

Açıklama: Fili somut tehlike suçu ııiteliğindedir. inşaat
veya y ık ım s ırasında gerekli tedbirlerin alinmamas ı ile suç
oluşur. Zararm doğmas ı aranmaz. TCK m. 49/1, 50/2, 52 ve
61/8'e bakmız. Bu konuda ÖNCEK'de özel düzenleme yoktu.

Hayvan ın tehlike yaratabilecek şekilde
serbest b ırakılmas ı

MADDE 177- (1) Gözehmi altında bulunan hayvanı baş-
kalarmm hayatı veya sağlığı bak ım ından tehlikeli olabilecek
şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol aitma al ınma-
s ında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adli para
cezas ı ile cezaland ırılır. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: TCK m. 49/1, 50/2, 52 ve 61/8'e ye ÖNCEK
m. 563, 564'e bakııuz.

i şaret ve engel koymama

MADDE 178 - (1) Herkesin gelip geçti ği yerlerde yapıl-
makta olan işlerden veya b ırakılan eşyadan doğan tehlikeyi
önlemek için gerekli işaret veya engelleri koymayan, konul-
mu ş olan işaret veya engelleri kald ıran ya da bunlarm yerini
değiştiren kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adli para
cezas ı ile cezaland ırılır. (Sulh Ceza)
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Aç ıklama: TCK m. 49/1, 50/2, 52 ve 62/S'e ve ÖNCEK TOPLUMA

m. 555'e bakm ız.	 KARŞ I

SUÇLAR

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

MADDE 179 -(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ula şı-
m ın ın güven içinde ak ışını sağlamak için konulmuş her türlü
iş areti değ iş tirerek, kullanılamaz hMe getirerek, konulduklan
yerden kald ırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş , yarış, kalkış
veya iniş yollar ı üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim
sistemine müdahale ederek, ba şkalarmm hayat ı, sağl ığı veya
malvarhğı bak ımmdan bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıl-
dan alh y ıla kadar hapis cezas ı verilir. (Asliye Ceza)

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ula şım araçlarm ı
kiş ilerin hayat, sa ğl ık veya malvarlığı aç ısmdan tehlikeli
olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis
cezas ı ile cezaland ır ılir. (Sulh Ceza)

(3)Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir
nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek
halde olmas ına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra
hükmüne göre cezaland ırıl ır. (Sulh Ceza)

Açıklama: Maddede düzenlenen suç kasten işlenebilen
suçlardand ır. Bu nedenle kullandığı otomobil ile hemzemin
geçitten geçerken tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu kazaya
neden olma, bu maddenin 2. fıkras ındaki trafik güvenliğini
tehlikeye sokma suçunu değil, 180. maddede yaz ı l ı suçu
olu5turur?9

2CD: 12.6.2006-E. 2005/1395, K. 2006/11933 (YKD, Kas ım 2006, s.
1842)
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İOPIUMA	 Maddenin 3. fıkras ı hükmü dikkate al ındığında, alkollü
KARŞI olarak araç kullan ılması sonucu yaralanma veya ölüm meyda-

SUÇLAR na gelmişse, sürücünün olası kastla hareket edip etınediğinin
araştırılmas ı gerekir.

2918/m. 36, 48; ÖNCEK m. 385-389 ve 565'e bakınız.

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma

MADDE 180- (1) Deniz, hava veya demiryolu ula şunın-
da, kiş ilerin hayatı, sağ lığı veya malvarl ığı bak ımından bir
tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç y ıla kadar
hapis cezas ı verilir. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: Demiryolu üzerinde kaza tehlikesine neden
olmak ÖNCEK m. 389'da düzenlenmiş ti. Bu nedenle kullan-
dığı otomobil ile hemzemin geçitten geçerken tedbirsizlik ve
dikkatsizlik sonucu kazaya neden olma, bu madde kapsam ında
değerlendirilmelidir.	 -

ÖNCEK m. 389 ve 565'e bakm ız.

İKİ NCİ BÖLÜM

Çevreye Kar şı Suçlar

Çevrenin kasten kirletilmesi

MADDE 181 -(1) ilgili kanunlarla belirlenen teknik usul-
lere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya
artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan
iki y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır. (Sulh Ceza)

(2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir
yıldan üç yila kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılir. (Asliye Ceza)
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(3)Atık veya artıklarm toprakta, suda veya havada kal ıcı IOPLUMA

özellik göstermesi halinde, yukar ıdaki fıkralara göre verilecek KARŞ I

ceza iki katı kadar artır ılir.	 SUÇLAR

(4)Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya
hayvanlar açismdan tedavisi zor hastal ıkların ortaya çıkmas ı-
na, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanlarm veya bitkilerin
doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere
sahip olan atık veya arlaklarla ilgili olarak işlenmesi halinde,

beş yıldan az olmamak üzere hapis cezas ına ve bin güne kadar
adli para cezasma hükmolunur. (A ğır Ceza)	 -

(5)Bu maddenin iki, üç ve dördüncü f ıkrasmdaki fiillerden
dolay ı tüzel kişiler hakk ında bunlara özgü güvenlik tedbirle-
rine hükmolunur. (Sulh Ceza)

Açıklama: Bu madde ile, çevrenin kasten kirletilmesi suç.
ay ılarak Anayasan ın 56 ncı maddesi ile güvence altııia al ınan,

çevre hakk ı, daha doğrusu sağlıklı bir çevrede yaşama haklari.
koruma altma almrn ıştır.

9.81983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu (RG 11.81983-
18132), Çevrenin korunmas ı ve çevre kirliliğinin önlenmesi
konusunda gerçek ve tüzelki şilerle vatanda şlara görev yük-

lemiş ve bunlar ı, bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen
esaslara uymakla yükümlü tutmuştur. Kanun ayrıca çevrenin
korunmas ı amac ıyla çeşitli yasaklar koymuş ve bunlara ayk ırı
davranış ları değ işik yaptırımlara bağlam ıştır (bkz 2872/m.
20-23, 25).

"Çevre Kirliliği" terimi; insanlar ın her türlü faaliyetleri
sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz
gelişmelerle ekolojik dengenin bozulmas ı ve aynı faaliyetler
sonucu ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede mey-
dana getirdiği arzu edilmeyen sonuçlar ı ,
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TOPLUMA "Ekolojik Denge" terimi; insan ve diğer canl ılarm varlık
KAR ŞI ve gejişmelerinj sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların

SUÇLAR bütününü,

"Kirleten" terimi; fiilleri sonucu do ğrudan veya dolayl ı
olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzelkiş ileri,

"Atık" terimi; herhangi bir faaliyet sonucunda çevreye
atılan veya bırak ılan zararl ı maddeleri,

ifade eder (2872/m. 2).

AY m. 56; ÇK m. 8, 9, 14, 20-24'e bak ınız. Bu konuda
ÖNCEIC'de özel düzenleme yoktu.

Maddenin birinci fıkrası, Kanun'un yay ımlandığı 12.10.2004
tarihinden iki y ıl sonra yürürlüğe girer (m. 344/1-b).

Çevrenin talcsirle kirletilmesi

MADDE 182 - (1) Çevreye zarar verecek şekilde, al-dc
veya artılclarm toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle
neden olan kişi, adli para cezas ı ile cezalandırılır. Bu atık veya
artıklar ın, toprakta, suda veya havada kal ıc ı etki b ırakmas ı
hMinde, iki aydan bir y ıla kadar hapis cezas ına hük ınolunur.
(Sulh Ceza)

(2) İnsan veya hayvanlar açısmdan tedavisi zor hastalıkların
ortaya çıkmasma, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanlar ın
veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek
niteliklere sahip olan at ık veya artıkların toprağa, suya veya
havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla
kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır. (Asliye Ceza)

Açıklama: AY m. 56; TCK nt 52, 61/8 ve 181'e bakmız.
Bu konuda ÖNCEK'de özel düzenleme yoktu.
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Bu maddenin birinci fıkrası 1310 2006 tarihinde yürürlü ğe T0?IIPM
girer (nı . 344/1-b).	 -	 t4R5I

SUÇLAR

Gürültüye neden olma

MADDE 183- (1) İlgili kanunlarla belirlenen yükünilülük-
lere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine
elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla
kadar hapis veya adli para cezas ı ile cezaland ırılır. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: Anayasa' n ın 56. maddesine göre Devlet, çevre
sağhğını korumak ve çevre kirlennıesini önlemek, herkesin
hayatını, beden ve ruh sağ lığı içinde sürdürmesini sağlamakla
yükümlüdür. Çevre kirliliğine yol açan nedenlerden biri olan
gürültü, kiş ilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sa ğ lığın ı
etkilemekte ve bozmaktad ır. Bu nedenle insanların-huzur ve
sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü ya-
p ılmas ı değişik kanunlarla yasaklanm ış tır. Bu konuda 4857 sa-
y ı l ı İş Kanunu'nun 77,83 ve 105. maddelerine ve bu Kanun'un
78. maddesi uyarınca 23.12.2003 tarih ve 25325 say ılı RG de
yayınılanarakyürürlü ğe konulan Gürültü Yönetmeli ği'ne, 2872
sayıl ı Çevre Kanunu'nun 14 ve 15. maddelerine ve bu Kanuna
dayan ılarak çıkar ılan "Çevresel Gür ı'iltünün Değerlendirilmesi
ve Yönetilmesi Yönetnzeliği"ne (RG, 172005- 25862), 23.6.1965
tarihli ve 634 say ılı (RG, 2.7.1965-12038) Kat Mülkiyeti Kanu-
nunun 18. maddesine, 7.2.2004 tarihli ve 5272 say ılı Belediye
Kanunu'na (RG, 24.12.2004- 25680), 22.2.2005 tarihli ve 5302
sayıl ı İl Özel idaresi Kanununa bak ın ı z.

imar kirliliğine neden olma

MADDE 184 -(1) Yap ı ruhsatiyesi almmadan veya ruhsata
ayk ır ı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla
kadar hapis cezas ı ile cezalandırıl ır. (Asliye Ceza)
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IOPIU>M	 (2) Yap ı ruhsatiyesi olmadan ba şlatılan inş aatlar dolay ı -
KAR ŞI s ıyla kurulan şarıtiyelere elektrik, su veya telefon ba ğlantıs ı

SUÇLAR yapılmasma müsaade eden kişi, yukar ıdaki fıkra hükmüne
göre cezaland ırılır.

(3)Yap ı kullanma izni al ınmamış binalarda herhangi bir
smai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş y ıla
kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılir. (Asliye Ceza)

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak be-
lediye smırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde
uygulan ır.

(5)Kişinin, ruhsatsiz ya da rühsata aykırı olarak yaptığı
veya yaptırdığı binay ı imar planına ve ruhsatına uygun hale
getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu
davas ı aç ılmaz, aç ılmış olan kamu davas ı düşer, mahkum
olunan ceza bütün sonuçlanyla ortadan kalkar.8°

(6)(Ekftkra: 29.6.2005-53771m. 21 ile) İkinci ve üçüncü fıkra
hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yap ılmış yap ılarla
ilgili olarak uygulanmaz.

Açıklama: ÖNCEK'de kar şılığı bulunmayan bu madde ile
"imar rnevzuatı nda belirlenen usul ve koşullara aykır ı olarak inşa
faaliyetinde bulunmak", suç sayılarak cezaland ınimaktad ır.

İstanbul Milletvekili Ali Topuz, Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt
ile birlikte 119 milletvekili, Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesinin
5 numaral ı fıkrası ile 344. maddesinin (b) bendinin iptaline ve yü-
rürlüğünün durdurulmas ına karar verilmesi istemiyle, 14.10.2004
tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne ba şvuruda bulunmuşlard ır.
—Anayasa Mahkemesi, 18.11.2004 tarihli ve E.2004/92, K.2004/
II(YD)üy ı l ıJ(aran ilè yürürlü ğün durdurulmas ı istemini red-
detmiştir. YüksiMahkeme'ce, bu fı kranın iptali istemi hakk ında
henüz bir karar verilmemiştir.
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Maddenin 26.9.2004 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda TOPLUM
görüşülnıesi s ırasmda iktidar partisi milletvekillerince de ğişik- OR51
lik önergesi verilmiş tir. Bu önergenin kabulü ile, suçun cezas ı SUÇLAR

iki yıldan bir yıla indirilmiştir. Ayr ıca beşinci fikra da maddeye
bu önerge ile eklenmiş tir. Değişiklik gerekçesi "imar kirliliğine
aykırı davran ışlar ı n ortaya ç ıkardığı sonu çları n ortadan kaldınhna-
s ın ı rı sağlanmas ı n ı n an ıaçlanmas ı " olarak aç ıiclanmışbr.

Altı nc ı fıkra, maddeye 29.6.2005 tarihli ve 5377 say ılı
Kanun'la eklemııiştir. Buna ilişkin Kanun teklifinin madde
gerekçesinde; ülkemizde plans ız yap ılaşmanm ve ruhsatiye
almadan inşaata başlandığmm bir gerçek olduğu ve bunlara
müdahalenin sorun yarattığı belirtilmiş; bunun yaratt ığı
sakınülar ırı giderilmesi için bir geçi ş dönğmine ihtiyaç bu-
lunduğuna işaret edilmiştir. Bu düşünceyle maddenin ikinci
ve üçüncü fıkralarmm uygulama alan ın ı daraltmak amac ıyla
maddeye aİtmcı fıkranın eklendiği aç ıklanmışt.

Yap ı ruhsatı alma ve bunun ko şullar ı ile istisnalar ı, yap ı
kullanma izni alinmam ış olmasrnm sonuçlar ı 3.5.1985 tarihli
ve 3194 say ılı imar Kanunu (RG, 9.5.1985- 18749)'nun 21, 22,
23, 26, 27, 29, 30,31 ve 42. maddelerinde düzenlenini ştir.

Yapı ve bina kavramlar ı İmarkanununa göre belirlenir.
Söz konusu kanunun 5. maddesinde yap ı; "karada ve suda,
daimi veya n ı uvakkat, resmi ve hususi yer alt ı ve yerüstü inşaatı ile
bun!ann ilave, değiş iklik ve tainirlerini içine alan sabit ve ı nüteharrik
tesisler".

Bina; "kendi başı na kullan ılabilen, üstü örtülü ve insanlar ı n
içine girebilecekleri ve insanlann oturn ıa, çal ışn ıa, eğle ıınıe veya
din lenn ıelerine veya ibadet etn ıelerine yarayan, hayvanlar ı n ve
eşyalann korunmas ına yarayan yap ılar".
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TOPLUM	 Şeklinde tan ımlanmıştır.
KAR Ş I

SUÇLAR Kanunun 31. maddesine göre Ln şaahn bitme günü, kul-
lanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve
alınmayan yapilarda izin ahnmcaya kadar elektrik, su ve kana-
lizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydaland ır ıimazlar.
Ancak, kullanma izni alan ba ğıms ız bölümler bu hizmetlerden
istifade ettirilir.

32. maddede de ruhsat almmadan yap ılabilecek yapılar
hariç; ruhsat al ınmadan yap ıya baş landığı veya ruhsat ve
eklerine ayk ırı yapı yap ıldığınm öğrenilmesi halinde, durum
tespih yapıldıktan sonra yapımn mühürlenerek inşaatın derhal
durdurulacağı, Kanunda belirtilen süre içinde ruhsat ın alın-
maması veya plan ya da ruhsata ayk ırı lıklar ın giderilmemesi
halinde inşaatın yıktır ılacağı hüküm altına al ınnıış tır.

Kanunun 42. maddesinde ise, ceza hükümlerine yer ve-
rilmiş tir. Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya
imar mevzuatma ayk ırı olarak yap ılan yap ının yap ı sahibine
ve müteahhidine ve fenni sorumlusuna belediyelerce idari para
cezas ı verilmesi öngörülmü ş tür. Ayrıca müteahhit ve fenni
sorumluya mahkemece hak yoksunluğu cezası verileceği de
maddede belirtilmiştir.

Bu suç ÖNCEK'de düzenlenmemi ş ti.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

Zehirli madde katma

MADDE 185- (1) İçilecek sulara veya yenilecek veya içi-
lecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeş it besin veya
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şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunlar ı bozarak TOPLUMA
kişilerin hayatın ı ve sağ lığın ı tehlikeye düşüren kimseye iki KAR
y ıldan onbeş y ıla kadar hapis cezas ı verilir. (A ğır Ceza)

(2) Yukar ıdaki fı krada belirtilen fiillerin dikkat ve özen
yükümlülüğüne aykır ı olarak iş lenmesi hMinde, üç aydan bir
yı la kadar hapis cezasma hükmolunur. (Sulh Ceza)

Aç ı klama: Bu suç tehlike suçudur. Yenilecek, içilecek,
kullan ılacak veya tüketilecek her çe şit besin veya şey bu suça
konu olabilir.

Zehir: sözlük anlam ıyla, "Kana karışı nca kimyasal etkisiyle
yaşamsal görevleri bozan, canl ıyı öldürebilen mndde"dir. G ıdala-
r ı n çeş itli suretlerde mikropland ır ı lmas ı da, zehir kavram ı
kapsarn ındad ır.

ÖNCEK nt 394,398, 399'a bakm ız.

Bozulmu ş veya değiştirilmiş gı da veya ilaçların ticareti

MADDE 186- (1) Kişilerin hayat ın ı ve sağlığını tehlikeye
sokacak biçimde bozulmu ş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya
içilecek şeyleri veya iMçları satan, tedarik eden, bulunduran
kimseye bir y ı ldan beş y ıla kadar hapis ve binbeşyüz güne
kadar adli para cezas ı verilir. (Asliye Ceza)

(2) Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek
ve sanat ı n icras ı kapsammda i şlenmesi lülinde, verilecek ceza
üçte bir oran ı nda artır ı lır.

Aç ı klama: Türk G ıda Kodeksi Yönetmeli ği'ne bak ın ız.s ı
ÖNCEK m. 395. 396'ya bakm ız.

Türk G ı da Kodeksi Yönetmeli ği 16.11.1997 tarih ve 23172 say ı l ı
RG'de yay ımlan ın ıştı r.
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TOPLUMA	 Kişilerin hayat ın ı ve sağlığını tehlikeye sokacak
biçimde ilaç yapma veya satma

SUÇLAR

MADDE 187- (1) Ki şilerin hayatın ı ve sağlığmı tehlikeye
sokacak biçimde ilaç üreten veya satan kimseye bir y ıldan beş
y ıla kadar hapis ve adli para cezas ı verilir. (Asliye Ceza)

(2) Bu suçun tabip veya eczac ı tarafından ya da resmi
izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icras ı kap-
sammda işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında
artırı l ı r.

Aç ıklama: Madde gerekçesine göre, .reçetede yaz ıl ı ilaç
yerine başka bir ilaç vermekle de suç olu şabilir. AY m. 56/1.,
3, 4; 6197 say ı l ı Eczac ılar ve Eczaneler Hakk ında Kanun82 hü-
kümlerine bakm ız. ÖNCEK m. 397, 400'e bak ınız.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

MADDE 188 - (1) Uyuşturucu veya uyar ıc ı maddeleri
ruhsats ız veya ruhsata ayk ırı olarak imal, ithal veya ihraç eden
kiş i, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar
adli para cezas ı ile cezalandırılır. (Ağır Ceza)

(2) Uyuşturucu veya uyar ıc ı madde ihracı fiilinin diğer
ülke aç ıs ından ithal olarak nitelendirilmesi dolay ıs ıyla bu
ülkede yap ılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın
infaz edilen kısmı, Türkiye'de uyu ş turucu veya uyarıcı madde
ihracı dolayıs ıyla yap ılacak yargılama sonucunda hükmolunan
cezadan mahsup edilir.

(3) Uyuş turucu veya uyar ı c ı maddeleri ruhsats ız veya
ruhsata ayk ırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, baş -

Eczac ılar ve Eczaneler Hakkmda Kanun 4.3.1950 tarih ve 7451 say ılı
RCde yay ımlanmış tır.
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kalarma veren, (Ek ibare: 29.6.2005-53771111. 22 ile) "sevk eden"	 TOPLUMA

nakleden, depolayan, sat ın alan, kabul eden, bulunduran ki ş i,
beş y ıldan onbeş y ıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli SUÇLAR

para cezas ı ile cezaland ırılır. (Ağır Ceza)

(4) Uyu ş turucu (Ek ibare: 29.6.2005-5377/m. 22 ile) "veya
njjarı ci" maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin
olmas ı hAlinde, yukar ıdaki fıkralara göre verilecek ceza yan
oran ında artı r ı lır.

(5)Yukar ıdaki fıkralarda gösterilen suçların, suç işlemek
için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde i ş lenmesi
halinde, verilecek ceza yar ı oran ında artırılır.

(6)Üretimi resmi makamlar ın iznine veya satışı yetkili tabip
tarafından düzenlenen reçeteye ba ğ lı olan ve uyuşturucu veya
uyarı c ı madde etkisi do ğuran her türlü madde aç ıs ından dayuka-
rıdaki fıkralar hükümleri uygulan ır. (Ek cümle:29.6.2005-53 77/m.
22 ile) "Ancak, verilecek ceza yans ı na kadar indirilebilir."

(7)Uyuşturucu veya uyar ı c ı etki doğu rmamakla birlikte,
uyuş turucu veya uyarıcı madde üretiminde kullan ılan ve ithal
veya imali resmi makamlar ın iznine bağli olan maddeyi ülkeye
ithal eden, imal eden, satan, sat ın ajan, (Ek ibare: 29,6,2005-5377/
in. 22 ile) "sevk ede,," nakleden, depolayan veya ihraç eden kiş i,
dört y ılda ıı az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar
adli para cezas ı ile cezaland ır ı l ır. (Ağır Ceza)

(8)Bu maddede tan ımlanan suçların tabip, diş tabibi, ecza-
c ı, kimyager, veteriner, sa ğlık memuru, laborant, ebe, hem şire,
diş teknisyeni, hastabak ı cı , sağ l ık hizmeti veren, kimyac ı l ıkla
veya ecza ticareti ile iştigal eden ki şi tarafından işlenmesi ha-
linde, verilecek ceza yan oran ında artır ı l ı r,

Aç ıklama: Uyuş turucu maddelerle mücadele konusunda
uluslararas ı çalışmalar yirminci yüzy ılın başlarında baş lamış
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IOPLUMA ve.günümüze kadar devam etmiş ve bu konuda çok say ıda
lAR ŞI andiaşmalar yap ılmış tır. Bunlar Birleşmiş Milletler Ekono-

SUÇlAR mik ve Sosyal Konseyi taraf ından gözden geçirilerek tek
metin halinde haz ırlanan "Uyu ş tıırncu Maddelere Dair 1961 Tek
Sözleş rnesi"nde toplanmıştı r.83

126.1933 tarih ve 2313 say ı l ı Uyu ş turucu Maddelerin
Murakabesi Hakkında Kanun, Ek m. 1/4' e, 3.6.1986 tarih ve
3298 say ı lı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun hükümlerine,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na, 2.3.1950 tarih ve 5584
sayıli Posta Kanunu madde 41/B'ye, 2313 say ı lı Uyuş turucu
Maddelerin Murakabesi Hakk ında Kanunun Uygulanmas ına
iliş kin Yönetmelik hükümleri ile Kenevir Ekimi ve Kontrolü
Hakkmda Yönetmelik hükümlerine bakınız.

Uyuş turucu maddenin "bazn ı orfin" olmas ı, maddenin 3.
fıkras ında ağırlatıc ı sebep olarak say ı ldığından, bu maddenin
403. maddenin 2 ve 4. fıkralarmda say ılan maddeler arasmda
anılmamas ı sebebiyle ağırlatıcı sebep (morfin) sayılmayacağına
iliş kin 13.1.1964 tarih ve E.1963/2, K.1964/2 (RG,28.4.1964-
11691) sayd ı YİBK geçersiz hale gelmiştir.

Maddede, uygulamada karşı laşılabilecek tereddütleri
gidermek amac ıyla 29.6.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanun'la
değişiklik yap ılarak metne "sevk eden" ve "uyar ı c ı veya" ibare-
leri eklenmiş tir. Bu değ iş iklikler madde metnine işlenmiş tir.
Ayrıca, ceza adaletinin sa ğlanmas ı amacma yönelik olarak,
maddenin altınc ı fıkrasma, "Ancak, verilecek ceza yarıs ı na kadar
ind ı rı lebı l ır." hükmü yeni bir cümle olarak eklenmiştir.

83 Türkiye bu Sözleşme'yi imzalam ış ve 27.12.1966 tarih ve 812 say ı l ı
Kanun'la onaylam ış tır. Sözleşme Bakanlar Kurulu'nun 1.7.1967
tarih ve 6/8440 say ıl ı karan ile 22.6.1967 tarihinden geçerli olarak
yürürlüğe konulmuş tur.
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TCIC m. 53/5, 220'ye; CCTİK m. 9; bak ın ız. CMK m. 135/6, TOPLUMA
139, 140, 248, 250; ÖNCEK m. 402, 403, 406, 407'ye bak ın ız.	 KARŞ I

SUÇLAR

Tüzel.kişiler hakkı nda güvenlik tedbiri uygulanmas ı

MADDE 189 - (1) Uyuşturucu veya uyanc ı madde imal
ve ticareti suçlar ın ın bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde
iş lenmesi hlirıde, tüzel kişi hakkmda bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: TCK nt 60, 188'ebak ınız. Bu konuda ÖNCEK'de
özel düzenleme yoktu.

Uyuşturucu veya uyarı cı madde kullan ılmas ın ı

kolaylaş tırma

MADDE 190- (1) Uyu şturucu veya uyar ıc ı madde kulla-
nilmasm ı kolaylaş tırmak için;

a) Özel yer, donan ım veya malzeme sağlayan,

b) Kullananlar ın yakalanmalarm ı zorlaş tıracak önlemler
alan,

c) Kullanma yöntemleri konusunda baş kalar ına bilgi
veren,

Kişi, iki y ıldan beş yıla kadar hapis cezas ı ile cezalaııd ınlır.

(2)Uyuş turucu veya uyar ı c ı madde kullan ılmas ını alenen
özendiren veya bu nitelikte yay ın yapan kişi, iki yıldan beş y ıla
kadar hapis cezas ı ile cezaland ırıl ır. (Asliye Ceza)

(3)Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, ecza-
c ı, kimyager, veteriner, sa ğlık memuru, laborant, ebe, hem şire,
diş teknisyeni, hastabak ıc ı, sağlık hizmeti veren, kimyac ı lıkla
'eya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafmdan işlenmesi M-
linde, verilecek ceza yar ı oranında artır ılır.
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TOPLUMA 	 Açıklama: Maddenin ilk şeklinde ikinci f ıkra üçüncü fıkra
KARŞI olarak, üçüncü fıkra da ikinci fıkra olarak düzenlenmiş ti. 5377

SUÇLAR sayılı Kanun'un 23. maddesi ile; madde içeriğinde değişiklik
yap ılmam ış , fıkraların sırası değiş tirilmiştir.

Maddenin birinci .fıkras ın ın (a) bendindeki suçun olu şmas ı
için kendisine kolaylık sağlanan kişinin uyuşturucu veya uyarıc ı
madde kullanması gerekmez.

TCK m. 53/5'e ve ÖNCEK m. 404, 408'e bakınız.

Kullanmak için uyu şturucu veya uyanc ı madde
satın almak, kabul etmek veya bulundurmak

MADDE 191- (Değişik: 6.12.2006-55601m. 7 ile)"

5560 say ı l ı Kanun'un yedinci maddesi ile Değiştirilen 191. madde
şöyle idi.

"MADDE 191.- (1) Kullanmak için uyu ş turucu veya uyanc ı madde
sabit alan, kabul eden veya bulunduran ki ş i, bir yı ldan iki y ı la kadar hapis
cezas ı ile cezalandırı lı r. (...)*('Sulh Ceza)

(2)(Değiş ik fikra: 29.6.2005-5377/m. 24 ile) Uyu ş turucu veya uyancı
madde kullanan kiş i hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine;
kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuş turucu veya uyancı madde
satı n alan, kabul eden veya bulunduran ki ş i hakkı nda, denetimi, serbestlik
tedbirine hükmolunur.

(3)Hakkı nda tedaviye ve denetimli scrhesllik lcdbirine hukmedilen
kişi, belirlenen kurumda uygulanan tedavü ı i ıı ve denetimli serbesllik
tedbirinin gereklerine uygun davrann,akia yükün ı lüdür. Hakk ında dc-
netimli serbestlik tedbirine hüknıedilen kiş iye rehberlik edecek bir uzman
görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik ledbiri ıı in uygulanıa süresince, kiş iyi
uyuşturucu veya uyanc ı nıaddenin kullan ı lması n ın etki ve sonuçları
hakk ında bilgilendin'r, kişiye sorumluluk bilincinin geli şmesine yönelik
olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kiş inin geliş in ı i ve davran ışian
hakkı nda üçer ayl ık sürelerle rapor düzenleyerek hkirne verir.

(4)Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavi-
nin sona erdiği tarihten itibaren bir y ı l süreyle devam olunur. Denetimli
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(1)Kullanmak için uyu şturucu veya uyar ıcı madde satın TOPUA
alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir y ıldan iki yıla kadar K4R51
hapis cezas ı ile cezaland ır ı l ır. (Sulh ceza)

(2) Bu suçtan dolay ı aç ı lan davada mahkeme, birinci
fıkraya göre hüküm vermeden önce uyu şturucu veya uyarıc ı
madde kuilanan kişi hakkında, tedaviye ve denetin ıli serbestlik
tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu
veya uyar ı cı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran
kişi hakk ında, denetimli serbestlik tedbirine karar verebilir.

(3) Hakkında tedaviye ye denetimli serbestlik tedbirine
karar verilen kişi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin
ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davran-
makla yükümlüdür. Hakkında denetimli serbestlik tedbirine
hükmedilen kişiye rehberlik edecek bir uzman göre ılendirilir.
Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, ki şiyi
uyu ş turucu veya uyar ıc ı maddenin kullaıulmas ının etki ve
sonuçlar ı hakkında bilgilendirir, kişiye sorumluluk bilincinin
gelişmesine yönelik olarak ö ğütte bulunur ve yol gösterir;

serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatrimasma karar. verilebilir.
Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz.

(5) Uyuş turucu veya uyanci madde kullanan kiş i hakk ı nda kullan-
mak için uyuşturucu veya uyanc ı madde sat ı n almak, kabul etmek veya
bulundürmaktan dolay ı hükmöluiıan ceza, ancak tedavi ve denetimli
serbesllik tedbirinin gereklerine uygun davranmamas ı l ıdlinde infaz
edilir. Kiş i etkin piş manl ı klan yararlann ıışsa, davaya devam olunarak
Imkianda cezaya hükmolunur."
2313 say ı l ı Kanun'un 27. maddesinde uyu şturucu maddeye ili ş -
kin suçların ihtisas mahkemelerinde görülmesi gerektiği hükme
bağlanm ış ise de, bunlardan örgüt çerçevesinde i şlenenlerin
uyuşturucu veya uyar ıc ı madde imal ve ticareti suçlar ı CMK'n ı n
250/1-a maddesi kapsam ına al ındığından görevli mahkemenin
5235 say ı l ı Kanun'un 10- 14. maddeleri hükümlerine göre belir-
lenmesi gerekir.
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TOPLUMA kişinin gelişimi ve davran ışları hakkında üçer ayl ık sürelerle
KARŞI rapor düzenleyerek hakime verir.

SUÇLAR

(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik
tedbirine, tedavinin sona erdi ği tarihten itibaren bir y ıl sürey-
le devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma
süresinin uzatılmas ına karar verilebilir. Ancak, bu durumda
süre üç y ıldan fazla olamaz.

(5)Tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine
uygun davranan kişi hakkmda aç ılnıış olan davan ın düşmesine
karar verilir. Aksi takdirde, davaya devam olunarak hüküm.
verilir.

(6)Uyuş turucu veya uyar ıc ı madde kullanan kişi, hakkm-
da kullanmak için uyuşturucu veya uyanc ı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmaktan dolay ı cezaya hükmedil-
dikten sonra da iki ila dördüncü f ıkralar hükümlerine göre
tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulabiir. Bu
durumda, hükmolunan cezanın infazı ertelenir. Ancak, bunun
için kişi hakkmda bu suç nedeniyle önceden tedavi ve dene-
timli serbestlik tedbirine karar verilmemi ş olmas ı gerekir.

(7)Kişinin mahküm olduğu ceza, tedavinin ve denetimli
serbesthilc tedbirinin gereklerine uygun davranmas ı halinde,
infaz edilmiş say ıl ır; aksi takdirde, derhal infaz edilir.

Aç ı klama: Madde, 5377 ve 5560 say ı l ı Kanunlarla değ i-
şikliğe uğrarn ıştı r.

a)29.6.2005 tarihli ve 5377 say ılı Kanun'un 24. maddesi
ile, maddenin (1) fıkrasm ın ikinci cümlesi madde metninden
ç ıkar ılmış ve ikinci fıkra değiştinilıniş ti.
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Madde metninden ç ıkarılan cümle ve değiştirilen (2) TOPLUMA
fıkra şöyle idi:	 KARŞ I

SUÇLAR
"Kendisi tarafindan kullan ılmak üzere uyu ş turucu veya ııyar ı cı

madde etkisi doğuran bitkileri yetiş tiren kişi, bufikra hükn ıfine göre
cezalandı rı l ı r."

"(2) Uy ı.e ş tnruc ıı veya uyanc ı madde kullanan kişi hakkı nda,
tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur."

b) 6.12.2006 tarihli ve 5560 say ıli Kanun değiş ikli ği ile
maddenin tamam ı yeniden düzenlenmiş tir.

Değişiklik Teklifinin madde gerekçesinde şu görüşlere
yer verilmi ştir:

"Yeni Türk Ceza Kanununda, izlenen suç s ıyasetinin gereği
olarak, uyu ş turucu veya uyanc ı madde kullanmak değil, kullanmak
için uyuş turucu veya uyancı n ıadde sat ın al ı nak, kabul etmek veya
bulundurn ıakfiilleri suç olarak tan ı nı lannıış tı r. Uyu ş turucu veya
uyanc ı madde kullanan kişi, asl ı nda tedaviye ihtiyaç duyan bir
kişidir. Bu nedenle, yeni Türk Ceza Ka ıııı ; ııı n ıı n 191 inci madde-
sinde, kişinin öncelikle tedavi ediln ıesin ı ve tekrar uyu şturucu veya
uyancı madde kıı llanmaktan korunmas ın ı sağlamaya yönelik olarak
hakk ı nda denetimli serbestlik tedbiri ıı in uygulann ıas ı n ı öngören bir
düzenleme yapı lm ıştır.

Ancak, bu düzenlemenin içeriğiyle ilgili olarak ı yg ı elan ıada
tereddütlerin oluştuğu gözlemlenmiş tir. Bu tereddütleri gidern ıek
amacıyla söz konusu madde metninde değ işiklik yapı lmas ı gereği
has ı l olmuştur.

Buna göre, kişinin tedavi oln ıay ı kabul etmesi ve de, ı etin ıli ser-
bestlik tedbirin in gereklerine uygun davra ıı n ı as ı halinde, kullanmak
için uyuşturucu veya uyar ı cı madde sat ı n almak, kabul etmek veya
bulundurmak dolay ı s ıyla hakk ı nda cezaya hükn ı olunn ı ayacakt ır.
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tOPLUMA Başka bir deyişle, bu durumda mahkeme, uyu ş turucu veya ııyarı cı
KARŞ I	 maddeyi kıillannıak için satın alan, kabul eden veya bulunduran

SUÇLAR kişi hakk ı nda cezaya l ı ükmetmeden tedavi ile birlikte denetiinli
serbestlik tedbirine ya da sadece denetin ı li serbestlik tedbirine karar
verecektir.

Uyuşturucu veya uyar ı c ı madde kullanan ki şinin tedaviye
ihtiyac ı n ı n olup olmadığı, tıp bilimin in verileri çerçevesinde be-
lirlenebilecek olan bir sorundur. Bu nedenle, mahkeme, kullanmak
için uyu ş turucu veya uyan ı cı madde satın alan, kabul eden veya
bulunduran kişinin uyuş turucu madde kullan ıp kullanmadığı n ı ,
kullanmakta ise tedaviye ihtiyacı n ı n olup olmadığı n ı bilirkişi mari-
fetiyle belirleyecektir.

Uyuş turucu veya uyarıc ı madde kullanan kişinin ihtiyacı olan
tedavinin süresi kanunda belirlenmemi ştir. Çünkü tedavi, yahu bir
tı bbi olgudur. Uyu ş tunıcu veya uyanıcı madde kullanan ki şi, bu
maddenin etkisinden kurtulabilmesi için kendisiyle ilgili olarak uy-
gulanan tedavinin gereklerine uygun davrann ı akla yükü ınlüdür. Kişi
tedavi sürecinde ayrıca denetim serbestlik tedbirine tabi tutulur.

Uygulanan tedavinin olumlu sonuç vermesi ve art ı k gerek
kalmadığı için tedaviye son verilmesi halinde de deneti ınli serbestlik
tedbininin uygulanmas ı na devan ı edilir. Tedavinin sona erdiği tarih-
ten itibaren denetin ı l ı serbes ilik tedbirinin uygulanmas ı na asgari bir
y ı l süreyle devant olunur. Ancak, n ı alıkeme, toplan ı üç yı l ı geçmemek
üzere, bu sürenin uzat ılmas ı na karar verebilir.

Kişinin hakkında uygulanan de ııetimli serbestlik tedbirinin de
gereklerine uygun davranmas ı halinde, bu süre sonunda, hakkı nda
açılm ış olan kan ın davas ı ile ilgili olarak ııı ahke ınece düşme kararı
verilir.
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	Bum ııı ifade ettiği anla ın şudur: Kulla ıı n ıak için uyu ş turucu	 İOPLU/M

	veya ııyarı c ı madde satı n al ınak, kabul etnıek veya bulundunnak su-	 KAR Şİ

	çundan dolayı hakkı nda kamu davas ı aç ı l ıııış olan san ıkla ilgili olarak	 SUÇLAR

cezaya hük ınetmeden tedavi ile birlikte denetin ıli serbestlik tedbirine
ya da sadece denetin ıli serbestlik tedbirine karar verilmesi halinde,
aç ı lnıış olan kamu davas ı derdest oln ıaya devam etn ı ektedir.

Kiş inin, kendisiyle ilgili olarak uygulanan tedavinin veya dene-
tinıli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmamas ı halinde,
aç ı lm ış olan davaya devam olunarak hakk ı nda 191 inci ıııaddenin
birinciJikras ı h ı ikmüne istinaden cezaya hükmolui ıur.

Maddenin altıncı Jikrasıııda, kişi hakkı nda cezaya hükmolu, ı duk-
tan so ııra da tedavi ve denetin ı li serbestlik tedb ı ri uygula ıııııas ı n ın
yolu aç ık tutulmu ş tur.

Kullanmak için uyuş turucu veya uyar ı c ı madde safin alınak,
kabul et ınek veya bulundurmak suçundan dolay ı ııı ahkum edilmiş
olan kişinin tedaviyi kabul etmesi ve bununla ba ğlant ı l ı olarak ı tygıı-
la ıı an denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmas ı
halinde, hakk ı nda hıiknı oluna ıı cezan ı n infaz ı na başlann ıaz. -

Olumlu sonuç vermesi dolayı s ıyla uygulanan tedaviye son
verilen tarihten itibaren asgari bir y ı l, azami üç y ı l süreyle deva ı n
eden denetiııı li serbestlik tedbirinin gereklerine ı njg ıı n davrann ıas ı
halinde, kişi hakkı nda hükmol ıı nan ceza infaz edil ı n ış sayı lacaktı r.

Buna karşı l ı k, kişinin kendisiyle ilgili olarak uygulanan tedavi-
nin veya deneti ınli serbestlik tedbirini ıı gereklerine uygun davran-
mamas ı halinde, hükınolunan ceza derhal infaz edilir."

TCK nt 57/7; 5402 DSK m. 14'e, ÖNCEK in. 404'e, Gözlem
altına alma usulü için CMK m. 74'e bakm ız.
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TOPLUMA	 Etkin pişmanlık
KAR Ş I

SUÇLAR MADDE 192 - (1) Uyu şturucu veya uyarıc ı madde imal
ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kiş i, resmi makamlar
taraf ından haber ahnmadan önce, diğer suç ortaklar ın ı ve
uyuşturucu veya uyar ıc ı maddelerin sakland ığı veya imal
edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç
ortakları n ın yakalanmas ın ı veya uyuş turucu veya uyar ıc ı
maddenin ele geçirilmesini sağlamas ı hMinde, hakkında cezaya
h ü km olu nmaz.

(2)Kullanmak için uyuşturucu veya uyar ıc ı madde satın
alan .. kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tara-
fından haber al ınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve
ne zaman temin ettiğini nıerciine haber vererek suçlular ın ya-
kalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıc ı maddenin ele ge-
çirilmesini kolayla ş tırırsa, hakkında cezaya hükmolünmaz.

(3)Bu suçlar haber al ındıktan sonra gönüllü olarak, suçun
meydana ç ıkmas ına ve fail veya diğer suç ortaklannın yakalan-
ması na hizmet ve yard ım eden kişi hakkında verilecek ceza, yar-
d ım ın niteliğine göre dörtte birden yar ıs ına kadan indirilir.

(4) Uyu ş turucu veya uyar ı c ı madde kullanan kişi, hak-
kında kullanmak için uyu ş turucu veya uyarıc ı madde satın
almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolay ı soru şturma
başlatılmadan önce resmi makamlara başvurarak tedavi etti-
rilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

Aç ıklama: Maddenin birinci ve ikinci f ı kralarmda, "resmi
makamlar tarafindan haber al ı n ınadan önce", dördüncü fıkrada ise
"soruş turma ba şlat ı lmada;: önce" pişmanl ı k gösterilmesi şahsi
cezas ızlık sebebi olarak, buna karşı l ık üçüncü fıkrada, "resmi
makamlar tarafindan haber al ı ; ıdıktan sonra" piş manl ık gösteril-
mesi, indirim sebebi olarak düzenlenmi ştir.
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Madde gerekçesinde, "resmi makamlar tarafı ndan haber TOPLUMA
alınmadan önce" ibaresine hiç yer verilmeksizin, soru ş turma
başlamadan piş nı anl ık gösterilmesinin şahsi cezas ızl ık sebebi SUÇIAR
olarak düzenlendiği belirtilnı iş tir.

Tan ı mlarda, soruşturma evresinin suç şüphesinin yetkili
mercilerce öğrenilmesi ile başlayacağı kabul edilmiş, ancak
yetkili mercilerin kim oldu ğu hususunda bir aç ıklamaya yer
verilmemiş ise de, bu konuya Yarg ı tay Genel Kurulu'nca
aç ıklık getirilmiş ve Soruşturmay ı yapacak mercün, C.savc ısı
oldu ğu kabul edilmi ştir. 17.10.2006 tarih ve E. 2006/5-165, K.
2006/ 213 say ı lı bu kararda özetle; CMK'nun 158. maddesinde
"suça ilişkin ihbar ve şikayetlerin kural olarak Cumhuriyet Başsavcı-
lığı na veya koltuk makamlar ına yap ı labileceği kabul edilmiş, ayr ıks ı
hallerde valilik, kay ınakan ı lık, el çilik veya konsolosluk gibi makamlara
da yap ı labileceği kabul edilmekle birlikte, bu şikayet veya ihbarın C.
Savcı lığı na iletilmesi kurala bağlannuş tır. Hatta bir kan ııı görevinin
yürü tülmesiyle bağlantı l ı olarak iş lendiği iddia edilen bir suç nede-
niyle ilgili kurum ve kurulu ş idaresine yapılan ihbar veya şikayetı n
gecikn ı eksizin C. Savc ı lığı 'na gönderilmesi zorunl ıı hığugetirı lmiştir.
Bu düzenlenıe de soruş turma evresinil ı, C. Savc ı s ı 'n ı n suç şüpl ıes ııı i
öğrenmesiyle başlayacağın ı ortaya koymaktad ır." denilmiştir.

Bu itibarla "resmi n ıakanılar tarafından haber ah ııımadan önce"
ibaresi, soru ş turma başlamadan önce; "resmi makamlar tarafın-
dan lıaber al ınd ıktan sonra" ibaresi de, soru ş turma başlad ıktan
sonra pişmanl ık gösterilmesi, şeklinde anlaşı lmal ıd ır.

TCK m. 3741,188,191; CMKm. 2/1-e, 158,160 ve ÖNCEK
m. 405'e bakmız.

Zehirli madde imal ve ticareti

MADDE 193- (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi,
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TOPLUMA bulundurulmas ı veya satılmas ı izne bağl ı olan maddeyi izinsiz
KAR ŞI olarak üreten, bulunduran, satan ve ya nakleden ki şi, iki aydan

SUÇLAR bir y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ı r ı l ır. (Sulh Ceza)

Açıklama: ÖNCEKm. 409'da, 403. maddede say ılan uyuş -
tunicu maddeler dışında kalan zehirlerin (sem) sadece izinsiz
olarak satılması cezalandn-ıhnıştı .

Bu düzenlemeyle içeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi,
bulundurulması veya satılmas ı izne bağ lı olan tüm maddelerin
üretilmesi, bulundurulmas ı, satılması veya nakledilmesi suç
say ılmış tır.

TCKm. 185'e ve ÖNCEK nt 409, 410'a bakm ız.

Sağl ı k için tehlikeli madde temini

MADDE 194 - (1) Sa ğl ık için tehlike olu ş turabilecek
nı addeleri çocuklara, ak ıl hastalarına veya uçucu madde .kul-
lananlara veren veya tüketimine sunan kiş i, altı aydan bir y ı la
kadar hapis cezas ı ile cezaland ır ı l ır. (Sulh Ceza)

Açıklama: Bu maddede belirtilen sa ğlık için tehlike olu ş-
turabilecek maddeler, uyuşturucu veya uyarıc ı madde d ışında
kalan maddelerdir. Tüketime sunulan madde uyuş turucu veya
uyarıc ı madde niteliğinde ise bu madde değil, TCK m. 188 ve
191 uygulan ır. ÖNCEK m. 409'e bakm ız.

7.11.1996tarihli ve 4207 say ı l ı Tütün Mamullerinin Zarar-
larm ın Önlenmesine Dair Kanun'un 3, 5, 6 ve 7. maddelerine
bakmız.
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Bulaşıcı hastal ıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma	 TOPLUMA

KAR Ş I
MADDE 195 - (1) Bula şıc ı hastal ıklardan birine yakalan- SUÇLAR

mış veya bu hastal ı klardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin
karantina altına al ınmas ına dair yetkili makamlarca alınan
tedbirlere uymayan ki şi, iki aydan bir y ıla kadar hapis cezas ı
ile cezaland ırılır. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: ÖNCEK m. 263'e bakm ız.

Usulsüz ölü gömülmesi

MADDE 196 - (1) Ölü gömülmesine ayr ılan yerlerden
başka yerlere ölü görnen veya gömdüren ki ş i, altı aya kadar
hapis cezas ı ile cezaland ı r ı l ır. (Sulh Ceza)

Açıklama: 1593 sayılı Umumi Hıfz ısıhha Kanunu madde
211, 215, 299a ve ÖNCEK m. 262, 297, 526'ya bakmız.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Parada sahtecilik

'MADDE 197- (1) Memlekette veya yabanc ı ülkelerde ka-
nunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye
sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle kayan kişi, iki
yıldan oniki y ıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para
cezas ı ile cezaland ır ıl ır. (Ağır Ceza)

(2) Sahte paray ı bilerek kabul eden kiş i, bir y ıldan üç
yıla kadar hapis ve adli para cezas ı ile cezalandır ılir. (Asliye
Ceza)
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	TOPLUMA	 (3) Sahteliğirı i bilmeden kabul ettiğ i parayı bu niteliğini
KAR ŞI bilerek tedavüle koyan ki şi, üç aydan bir y ıla kadar hapis cezas ı

	

SUÇLAR	 ile cezaland ır ı l ır. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: Suç konusu paran ın kaııunen tedavülde bulun-
mas ı gerekir. Bu nedenle, tedavülden kald ı r ılmış ve örneğ in
antika özellik taşıyan paran ın sahte olarak üretilmesi, ancak
doland ır ıc ı l ık suçu bağlammda değerlendirilebilir.

Parada sahtecilik suçu, seçimiik hareketli suçlardand ır.
Bu hareketler sahte olarak üretme, ülkeye sokma, nakletme,
muhafaza etme ve tedavüle koymad ır.

Sahte paradan söz edebilmek için, tecrübe sahibi olmayan
ve parayı özel bir incelemeye tabi tutmayan bir kimsenin bu
parayı gerçek para olarak kabul etmesinin olanakl ı bulunmas ı
gerekir. Gerçek para olmad ığı ilk bak ışta anlaşılabilen durum-
larda, suçtan söz edilemez. Bir başka ifadeyle parada sahtecilik
suçunun olu şmas ı aç ıs ından, paran ın "sürü ın yeteneğinin"
bulunması şarttır.	 -	 -

Sahteliğinden şüphe edilen banknotlar ı inceleme ve de-
ğerlendirmeye TC Merkez Bankas ı merkez ve taşra birimleri,
madeni para ve sikkeleri inceleme ve de ğerlendirmeye de
Darphane yetkilidir. Bu konuda CMK'da ç ıkarılmas ı öngörülen
yönetmelikler, 9.5.2006 tarih ve 26163 say ılı ve 9.8.2006 tarih ve
25901 sayılı RG'de yayınılanarak yürürlüğe konulmuş tur.

Parada sahteciliğin suç say ılmas ıyla ilgili olarak Kalpazan-
lığın Cezaland ır ılmas ına Dair 20 Nisan 1929 Tarihli Uluslara-
ras ı Cenevre Sözleşmesi' ve eki Protokollere bakm ız.

Türkiye bu Sözle şmeyi imzalam ış ve 4.5.1936 tarih ve 2963 say ı l ı
Onay Kanunu 9.5.1936 tarih ve 3299 say ı l ı RG'cle yay ıınlan-
mışhr.
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TCK m. 13/1-f; CMK m. 73, 135/6, 140, 248'e; 1211/m. TOPLUMA
4/ll-a'ya; 28.5.1970 tarihli ve 1264 say ılı Kanuna ve 234 say ı l ı KARŞ I
KHK'ye; 1.8.1951 tarihli ve 1738 saydı TBMM kararma; ÖNCEK SUÇLAR
m. 316, 317, 318, 319, 320'ye bak ın ız.

Paraya eşit sayılan değerler

MADDE 198 - (1) Devlet tarafmdan ihraç edilip de ha-
miline yaz ıl ı bonolar, hisse senetleri, tahviller ve kuponlar,
yetkili kurumlar taraf ından ç ıkarılmış olup da kaı unen tedavül
eden senetler, tahviller ve evrak ile milli ziynet alt ınları, para
hükmündedir.

Aç ı klama: Hükümet tarafından ihraç olunan bonolar,
hisse senetleri, tahvil ve kuponların bu madde gereğince para
gibi sayılmaları, Bakanlar Kurulu Karar ı uyarmca çıkar ılmış
ve Devlet Hazinesi'nijı borçiand ırılmış olmasma bağlıd ır. Bu
itibarla kamu iktisadi kurulu şlar ı ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarınca ç ıkar ılan ve hamile yazılı bulunan bonolar
madde kapsamına girmez.

Yetkili kurumlar tarafından çıkanlan ve kanunen tedavül
eden senetlerin madde kapsamma girebilmesi için, özel bir
kanunla, ilgili kuruluşa kanunen böyle bir yetki verilmesi ve
kuruluşlarca çıkarılan senedin kanunen tedavül etmesi yani
kabulünün zorunlu olmas ı şarttır.

ÖNCEK m. 331'e bak ınız.

K ıymetli damgada sahtecilik

MADDE 199- (1) K ıymetli damgayı sahte olarak üreten,
ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan
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TOPLUMA kişi, bir yıldan beş y ıla kadar hapis ve adli para cezas ı ile ce-
KAR Ş I	 zalandırılır. (Asliye Ceza)

SUÇLAR

(2)Sahte olarak üretilmiş k ıymetli damgay ı bilerek kabul
eden kişi, üç aydan bir y ıla kadar hapis ve adli para cezas ı ile
cezaland ınlır. (Sulh Ceza)

(3)Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgay ı bu
niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, bir aydan altı aya kadar
hapis cezas ı ile cezaland ırılır. (Sulh Ceza)

(4)Damgali kağıtlar, damga ve posta pullar ı ve muayyen
bir miktar vergi veya harc ın ödendiğini belgelemek amac ıyla
kullamlan pullar, kıymetli damga say ı l ır.

Açıklama: CMK m. 73'e ve ÖNCEK m. 322, 327'ye ba-
kmız.

Kıymetli damga, "bir vas ı tal ı verginin veya harc ın ödendiğini
gösteren belgedir"

Para ve k ıymetli damgalar ı yapmaya yarayan araçlar

MADDE 200 -(1) Paralarla kiymetli damgalarm üretimin-
de kullanılan alet veya malzemeyi izinsiz olarak üreten, ülkeye
sokan, satan, devreden, safin alan, kabul eden veya muhafaza
eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve adli para cezas ı
ile cezaland ır ı lır. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: ÖNCEK m. 323, 324'e bakmız.

Etkin pişmanl ık

MADDE 201- (1) Sahte olarak para veya kıymetli damga

320



5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya kabul TOPLUMA
eden kişi bu para veya k ıymetli damgaları tedavüle koymadan KAR51
ve resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer SUÇLAR

suç ortaklar ın ı ve sahte olarak üretilen para veya k ıymetli
damgalarm üretildiği veya saklandığı yerleri merciine haber
verirse, verilen bilginin suç ortaklarmm yakalamnasmı ve sahte
olarak üretilen para veya k ıymetli damgalar ın ele geçirilmesini
sağlamas ı h5linde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Sahte para veya k ıymetli damga üretiminde kullanılan
alet ve malzemeyi izinsiz olarak üreten, ülkeye sokan, satan,
devreden, satın alah, kabul eden veya muhafaza eden ki ş i,
resmi makamlar tarafından haber aimmadan önce, di ğer suç
ortakların ı ve bu malzemenin üretildiği veya saklandığı yerleri
ilgili makama haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarmm
yakalanmasmı ve bu malzemenin ele geçirilmesini sa ğlamas ı
halinde, hakkmda cezaya hükmolunmaz.

Açıklama: TCK m. 192 aç ıklamasma, 199'a ve ÖNCEK
m. 326'ya bakm ız.

Mühürde sahtecilik

MADDE 202 - (1) Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlik tarafmdan kullanılan
mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi, iki yıldan sekiz
yıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ı r ı lır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu
niteliğindeki meslek kurulu şlannca kullamlan onaylayıc ı veya
belgeleyici mührusahte olarak üreten veya kullanan kişi, bir yıl-
dan altı yıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ınlir. (Asliye Ceza)

Açı klama: ÖNCEK m. 332, 333, 334, 335, 336'ya bak ınız.

321



5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

	l0PUfM	 Mühür bozma
KAR Ş I

SUÇLAR MADDE 203 - (1) Kanun veya yetkili makamların emri
uyarınca bir şeyin saklanmasın ı veya varl ığının aynen korun-
masmı sağlamak için konulan mührü kald ıran veya konuluş
amacına ayk ır ı hareket eden kiş i, altı aydan üç y ıla kadar hapis
veya adli para cezas ı ile cezalançl ırılır. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: Resmi Mühür Yönetrneli ğ i87 m. 8,9, 10,13,15
hükümlerine bak ınız.

ÖNCEK m. 274, 277'ye bak ınız.

Resmi belgede sahtecilik

MADDE 204 - (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzen-
leyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde
değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan ki şi, iki y ıldan beş
y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır. (Asliye Ceza)

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili oldu ğu resmi bir
belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkala-
rm ı aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykır ı olarak belge
düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi
üç yıldan sekiz y ıla kadar hapis cezas ı ile cezalaııd ırıhr. (Ağır
Ceza)

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteli ği sabit
oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olmas ı halinde,
verilecek ceza yarıs ı oraninda artırılır.

Aç ı klama: Resmi belgede sahtecilik suçu, unsurlar ı
bak ımından ÖNCEK hükümleriyle benzerlik ta şımaktad ır.

Resmi Mühür Yönetmeliğ i 12.9.1984 tarihli ve 18513 say ıl ı RG'de
yay ımlanm ış tır.
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Tek fark, değ iş tirilen resmi belgenin başkalar ını aldatacak TOPLUMA

nitelikte olmas ının, madde metninde aç ık olarak belirtilmiş KAR Ş I

olmas ıd ır.	 SUÇLAR

Sahtelikten söz edebilmek için, sahteli ğin beş duyuyla
anlaşılabilir olmamas ı gerekir. Özel bir incelemeye tabi tu-
tulmadikça gerçek olmad ığı anlaşılamayan belge, sahte belge
olarak kabul edilmek gerekir.

Gerçek bir resmi belgeyi ba ş kalarm ı aldatacak şekilde
değiştirmek suretiyle sahtecilikten söz edebilmek için, yap ılan
değ iş ikliğin aldat ıcı nitelikte olmas ı gerekir. Aksi takdirde,
resmi belgeyi bozmak suçu olu şur.

Sahte resmi belgeyi kullanmak suçunda, kullan ılan sahte
belgenin kiş inin kendisi veya baş kas ı tarafından düzenlenmiş
olmasının bir önemi yoktur.

Sahteciliğin ikinci fıkrada yazıl ı halinin oluşmas ı için, bu
suçun kamu görevlisi (m. 6/1 c) tarafından işlenmesinirı yanı
sıra, suçun konusunu olu ş turan belgenin kamu görevlisinin
görevi gereğ i düzenlemeye yetkili oldu ğu resmi bir belge
olması gerekir.

Sahte elektronik sertifika oluşturmak suçu için 15.1.2004
tarihli ve 5070 sayıl ı (1W, 23.1.2004-25355) Elektronik İmza
Kanunu m. 17'ye,

Eserlerde sahtekarl ık türleri, bu suçlar için öngörülen
cezalar ve kovuşturma koşulları konusunda 5.12.1951 tarihli
ve 5846 say ıli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (1W, 13.12.1951)
m. 71 ve dv.

Kredi kartlar ında ve harcama belgelerinde sahtecilik için
23.2.2006 tarihli ve 5464 say ılı Kredi Kartları Kanunu(RG,
1.3.2006- 26095)'nun 36 ve 37. maddelerine,
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TOPLUMA	 Bak ınız.
KAR Ş I

SUÇLAR	 Araç plakaları resmi belge niteliğindedir. ÖNCEK m. 339,
340, 341, 342'ye bak ın ız.

Maddenin 2. fikrasmda yaz ılı sahtecilik suçuna ili şkin da-
vaya 5235 sayılı Kanun'un 12. (31.3.2005-53281m. 20 ile değişik)
maddesi gereğince ağır ceza mahkemesinde bak ıhr.

Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

MADDE 205 - (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok
eden veya gizleyen kişi, iki y ıldan beş y ıla kadar hapis cezas ı
ile cezaland ırıhr. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi
hMinde, verilecek ceza yar ı oranında artır ılır. (Asliye Ceza)

Açıklama: Bu maddedeki suçun oluşması için gerçekleşti-
rilen eylemin başkasını aldatma niteliği taşıması gerekmez.

TCK m. 6/1-c; ÖNCEK m. 348'e bakm ız.

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

MADDE 206- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine
sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç
aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezas ı ile cezaland ı-
r ılır. (Sulh Ceza)

• Aç ı klama: Bu maddede yaz ı l ı yalan beyan suçunun
oluşması için, resmi belgenin, kişinin beyan ı üzerine düzen-
lenmesi, memurun beyanı incelemek ve araştırmakla yüküm-
lü olmamas ı gerekir. Ayr ıca düzenlenen belgenin, beyanm
doğruluğunu ispat edici bir güce sahip olan as ıl niteliğinde
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bir belge olmas ı da şarttır (4. CD, 27,6.2006- 267/13027; YKD TOPLUMA

Kas ım 2006, s. 1845).	 KARŞ I

SUÇLAR

ÖNCEK m. 343, 344, 528'e bak ın ız.

Özel belgede sahtecilik

MADDE 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen
veya gerçek bir özel belgeyi başkalarmı aldatacak şekilde de-
ğiştiren ve kullanan ki şi, bir yıldan üç y ıla kadar hapis cezas ı
ile cezaland ırilir. (Asliye Ceza)

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelli ğini bilerek kullanan kişi
de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezaland ırılır.

Aç ıklama: ÖNCEK m. 345, 346'ya bak ımı

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

MADDE 208- (1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden
veya gizleyen kişi, bir y ıldan üç y ıla kadar hapis cezası ile
cezaland ırı lır. (Asliye Ceza)

Açıklama: TCK m. 205'e ve ÖNCEK m. 348'e bakm ız.

Açığa imzan ın kötüye kullan ılması

MADDE 209 - (1) Belirli bir tarzda doldurulup kuilaml-
mak üzere kendisine teslim olunan imzah ve k ısmen veya
tamamen bo ş bir kağıd ı, verilme nedeninden farkl ı bir şekilde
dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis
cezası ile cezaland ırılır. (Sulh Ceza)
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TOPLUj	 (2) imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıd ı hukuka
KAR ŞI aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç

SUÇLAR doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümle-
rine göre cezaland ırıl ır. (A ğır Ceza-Asliye Ceza)

Aç ı klama: Maddenin birinci fıkrasında yazılı suçlarda
uzlaştırma girişiminde bulunulmas ı gerekir. TCKm. 204,207;
CMK m. 253/1-a'ya; ve ÖNCEK m. 509'a bakm ız.

Resmi belge hükmünde belgeler

MADDE 210 - (1) Özel belgede sahtecilik suçunun ko-
nusunun, emre veya hamile yaz ıl ı kambiyo senedi, emtiay ı
temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olmas ı
hMinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ili şkin hükümler
uygulanır. (Ağır Ceza-Asliye Ceza)

(2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, ecza-
c ı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan
bir y ıla kadar hapis cezas ı ile cezalandırı l ır. (Sulh Ceza)

Düzenlenen belgenin ki şiye haks ız bir menfaat sağlamas ı
ya da kamunun veya ki ş ilerin zararma bir sonuç doğurucu
nitelik taşımas ı hMinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine
göre cezaya hükmolunur. (A ğır Ceza-Asliye Ceza)

Açıklama: TCK m. 204,205,207,208 ve ÖNCEK m. 349/2,
354'e bakınız.

Daha az cezay ı gerektiren hl

MADDE 211 - (1) Bir hukuki ili şkiye dayanan alacağm
ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amac ıyla belgede
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sahtecilik suçunun i şlenmesi lülinde, verilecek ceza, yarıs ı TOPLUMA
oranmda indirilir. 	 KAR Ş I

SUÇLAR
Açıklama: TCK nt 204, 207 ve ÖNCEK nt 347'ye baki-

n ı-'.

İçtima

MADDE 212- (1) Sahte resmi veya özel belgenin bir ba şka
suçun işlenmesi s ıras ında kullan ılmas ı halinde, hem sahtecilik
hem de ilgili suçtan dolay ı ayr ı ayrı cezaya hükmolunur.

Aç ıklama: ÖNCEK'de bu konuda, suçlar ın içtimama
ilişkin hükümler d ışında özel hüküm yoktu.

TCK m. 42, 44, 204, 207ye; CGT İK m. 99'a bakın ız.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Barışına karşı Suçlar

Halk aras ında korku ve panik yaratmak amac ıyla tehdit

MADDE 213 - (1) Halk arasmda endi şe, korku ve panik
yaratmak amac ıyla hayat, sağ lık, vücut veya cinsel dokunul-
mazl ık ya da malvarlığı bak ımmdan alenen tehditte bulunan
kişi, iki y ıldan dört y ıla kadar hapis cezas ı ile cezalandırılir.
(Asliye Ceza)

(2) Suçun silahla işlenmesi halinde, verilecek ceza, kulla-
nılan silahm niteliğine göre yarı oran ına kadar artırılabihr.

Açıklama: Bölüm baş lığmda yer alan "kamu bar ışı " kavra-
m ı "bireyler aras ı ndaki ilişkilerde hukukun egenıen olduğu toplum
düzenini" ifade eder. Endişe, korku ve panik kelimeleri, halkta

327



5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

TOPLUMA meydana gelebilecek tela ş halinin değişik derecelerde olabile-
KAR ŞI ceğini göstermektedir. Suçun olu şmas ı için tehdidin, objektif

SUÇLAR olarak bu hallere neden olabilecek nitelikte olmas ı yeterli olup,
söz konusu hallerin fiilen gerçekleş mesi şart değildir.

ÖNCEK m. 312/A' ya bak ınız.

Suç işlemeye tahrik

MADDE 214 -(1) Suç i ş lemek için alenen tahrikte bulunan
kişi, altı aydan beş y ıla kadar hapis, cezas ı ile cezaland ırilır.
(Asliye Ceza)

(2)Halk ın bir k ısm ını diğer bir k ısmma karşı silMıland ıra-
rak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmi-
dört yıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ıril ır. (Ağır Ceza)

(3)Tahrik konusu suçlarm işlenmesi halinde, tahrik eden
kişi, bu suçlara azmettiren s ıfatıyla cezalandırılır.

Açıklama: Burada önemli olan belirliolmayan kimselerin
suç işlemeye tahrik edilmesidir. TCK m. 38; 5187/m. 20 ve
ÖNCEK m. 149 ve 311'e bakmLz.

Suçu ve suçluyu övme

MADDE 215 - (1) işlenmiş olan bir suçu veya i şlemiş ol-
duğu suçtan dolay ı bir kişiyi alenen öven kimse, iki y ı la kadar
hapis cezas ı ile cezaland ırılır. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: Bu madde yazdı suçun olu ş mas ı için failin
işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu bir suç nedeniyle o
kişiyi alenen övmesi gerekmektedir. 5187/m. 20'ye ve ÖNCEK
m. 312'ye bakm ız.
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Halk ı Un ve düşmanliğa tahrik veya aşağılama	 TOPLUMA

yRşİ
MADDE 216 - (1) Halkm sosyal sm ıf, ırk, din, mezhep SUÇLAR

veya bölge bak ı mmdan farkl ı özelliklere sahip bir kesimini,
diğer bir kesimi aleyhine kin ve dü şmanlığa alenen tahrik eden
kimse, bu nedenle kamu güvenliği aç ıs ından açık ve yakm bir
tehlikenin ortaya ç ıkmas ı halinde, bir y ıldan üç y ıla kadar hapis
cezas ı ile cezaland ırılır. (Asliye Ceza)

(2)Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsi-
yet veya bölge farklilığma dayanarak alenen a şağılayan kişi, altı
aydan bir yıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır. (Sulh Ceza)

(3)Hallcm bir kesiminin benimsedi ği dini değerleri alenen
aşağılayan kişi, (milin kamu barışını bozmaya elverişli olması
halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezasi ile cezalandınlir.
(Sulh Ceza)

Açıklama: ifade özgürlüğü İHAS m. 10 ile güvence alt ına
alınmış olup, maddenin 2. fıkras ında bu özgürlüğün s ın ırla-
nabileceği kabul edilmiştir. ifade hürriyeti Anayasanm 26.

!HAS m. 10 şöyledir:
"Ijade özgürlüğü
1.Herkes görüşlerini açı klama ve anlatı m özgürlüğüne sahiptir. Bu

hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin n ı üdahalesi ve ülke s ın ı r/an
söz konusu olmaks ız ı n haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de
içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema i şletme/erini
bir izin rejimine bağ/E tutmalanna engel değildir.

2. Kullan ı lmas ı görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler,
demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal
güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunmas ı,
kamu düzeninin sağlanması ve suçişlenmesinin önlenmesi, sağhğı n veya
ahl akı n, başkalannı n şöhret ve haklann ın korunnıas ı, veya yargı gücünün
otorite ve tarafs ı zlığı n ın sağlanmas ı için yasayla öngörülen bazı biçim
koullanna, s ı n ı rlamalara ve yaptı nmlara bağlanabilir."
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TOPLUMA maddesinde de düzenlen ıniş olup bu özgürlüğün smırlanma
KAR ŞI nedenleri ve sm ı rlama amac ı maddenin ikinci fıkras ında sa-

SUÇLAR	 yılmıştır.

Öte yandan çağdaş dünyada, gelişmenin temel dinamiği
olarak düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kabul edilmek-
tedir. Bu bağlamda; kişilerin düşündüklerini hür bir ortamda
söyleyebilmeleri, demokratik toplumun varlığı için zaruri
sayı lan unsurlardand ır. Söz konusu suç tanun ı , bu düşünceler
dikkate alınarak yap ılmış tır.

Maddenin birinci fıkras ında yazılı suçun unsuru olan
"tahrjk"in, soyut sayg ısızlık ve reddin ötesinde, bir halk kesi-
mine kar şı düşmanca tav ırlar gösterilmesini sağlamaya veya
bu tür tav ırları pekiştirmeye objektif olarak elveri şli olmas ı
gerekir.

Km, "öç almay ı gerektirecek şiddetli dü şmanl ık hareketlerin
zenıinini oluşturan psikolojik bir luU"; düşmanlık ise, "husumet
beslenen konuya karşı düşünerek, tasarlayarak zarar vern ıeye, onu
n ıağlupetmeıjeyönelrniş kin duygusu" olarak tanımlanmış tır. Bu
nedenle sadece "ş iddet içeren ya da şiddeti tavsiye eden tahrikler"
madde kapsammda değerlendirilebilir.

Maddede yer alan "açık ve yakın tehlike" ibaresi, Tasar ı-
nın TBMM Genel Kurulunda görü şülmesi s ı rasmda verilen
bir önerge ile, ülkemizde ifade özgürlüğünün genişletilmesi
süreci ve Avrupa insan Haklar ı Mahkemesinin dü şünce
özgürlüğü konusundaki kararlar ı göz önüne al ınarak metne
eklenmiştir.

Bu nedenle "kamu güvenliği açıs ından aç ı k ve yakı n bir teli-

' Tutanaklarla Türk Ceza Kanunu, Adalet Bakanlığı Yaymı, Şubat2005,
s. 759.
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likenin" varlığından söz edilebilmesi için, kamu güvenli ğinin TOPLUMA
bozulmas ı tehlikesinin varlığı konusunda somut olgular bu- KAR Ş I

lunmalidır. Bir başka ifadeyle somut bir tehlike söz konu ğu SUÇLAR

olmalidır. Dolay ısıyla bu suçtan mahkumiyet karar ı verilebil-
mesi, kişinin söz ve davranışlarının, hallcm bir kesimi üzerinde
tahrik konusu fiillerin işleneceği hususunda duyulan endişeyi
haklı kılacak bir etki olu ş turmasına bağlıd ır.

Maddenin ikinci fıkras ında kamu bar ışını korumak
amacıyla halk kesinılerinin alenen aşağılanması, suç olarak
tanımlanmıştır.

Üçüncü f ıkrada, bir halk kesiminin benimsedi ği dini
değerlerin alenen aşağılanmas ı, suç haline getirilmiştir. Fil-
lin cezaland ırılabilmesi için, "kan ın ban şin ı bozmaya elverişli"
olması gerekir.

!HAS m. 10, AY nt 26 ve ÖNCEK m. 312/ f 2 ve 3'e ba-
kmız.

Kanunlara üymamaya tahrik

MADDE 217 -(1) Halk ı kanunlara uymamaya alenen tah-
rik eden kiş i, tahrikin kamu bar ışın ı bozmaya elverişli olmas ı
hMinde, altı aydan iki y ıla kadar hapis veya adli para cezas ı
ile cezaland ırılir. (Sulh Ceza)

Açıklama: Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik su-
çunun kamu barışını bozmaya elverişli olmas ı hali ÖNCEK'de
özel olarak düzenlenmemiş ti. ÖNCEİC m. 312/1 de "halkı ka-
nuna uymainaya tahrik" suç sayılmış tı ve tahrikin kamu barışını
bozmaya elverişli olup olmamasının, suçun oluşması açısından
önemi yoktu.
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	TOPLUMA	 Ortak hüküm
LAR Ş I

SUÇLAR MADDE 218.-(1) (Değişik fıkra: 29.6.2005-53771m. 25)
Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçlarm bas ın ve yay ın
yoluyla işlenmesi hMinde, verilecek ceza yarı oranına kadar
artırılır. Ancak, haber verme s ınırlar ını aşmayan ve eleş tiri
amacıyla yap ılan düşünce aç ıklamalar ı suç oluş turmaz.

Açıklama: Maddede, tayin olunan cezada yap ılacak artı-
rımm üst sm ınnı belirlemek ve "hdkimin somut olayda hukuka
uygunluk nedeninin varl ığı n ı özellikle araş tırmas ı gerektiğini vur-
gulamak" amac ıyla, 29.6.2005 tarihli ve 5377say ıh Kanun'un 25.
maddesi ile değ işiklik yap ılm ıştır. Bu değişiklikle, maddede
yer alan "yarı oran ı nda" ibaresi, "yan oran ı na kadar" şeklinde
değiştirilmiş ve "haber vern ıe s ı n ı rlann ı aşmayan ve ele ş tiri ama-
oyla yapılan düş ünce açıklamalan", hukuka uygunluk nedeni
olarak ayrıca düzenlenmiş tir.

Değiştirilen birinci fıkra şöyle idi: "(1) Yukandaki madde-
lerde tan ımlanan suçlann bas ı n ve yay ı n yoluyla iş lenmesi lıdlinde,
verilecek ceza yan oran ı nda artırı lı r."

AY Madde 26, 28; TCK m. 6/1-g, 26/1, 213, 214, 215 ve
ÖNCEK m: 311, 312, 312/a'ya bak ınız.

Görev s ırasında din hizmetlerini kötüye kullanma

MADDE 219 - (1) İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi
dini reislerden biri vazifesini ifa s ırasında alenen hükümet
idaresini ve Devlet kanunlar ını ve hükümet icraat ını takbih
ve tezyif ederse bir aydan bir seneye kadar hapis ve adli para
cezas ı ile cezalandırilır veya bunlardan birine hükmolunabiir.
(Sulh Ceza)
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(2) Yukarıdaki fıkrada gösterilen kimselerden biri işbu TOP WA
s ıfattan biistifade hükümetin idaresini ve kanun ve nizam KARŞ I

ve emirleri ve dairelerden birine ait olan vazife ve salahiyeti SUÇLAR

takbih ve tezyife veya halk ı kanunlara yahut hükümet emirle-
rini icraya veya memuru memuriyetinin vazifesi icabma kar şı
itaatsizliğe tahrik ve teşvik edecek olursa üç aydan iki seneye
kadar hapse ve adli para cezas ı ye müebbeden veya muvak-
katen bilfiil o vazifeyi icradan ve onun menfaat ve aidat ını
almaktan menmuiyetine hiikmolunur. (Sulh Ceza)

(3) Kendi s ıfatlaruıdan istifade ederek kanuna göre ka-
zan ılmış olan haklara muhalif iş ve sözlerde bulunmaya, bir
kimseyi icbar ve ikna eden din reis ve memurlar ı hakkmda
dahi baladaki fıkrada yazd ı ceza tertip olunur.

(4) Bunlardan biri dini s ıfatmdan istifade ederek, birin-
ci fıkrada yazılı fiillerden başka bir cürüm işlerse altıda bir
miktarı çoğaltılmak şartıyla o cürüm için kanunda yaz ık olan
ceza ile mahküm olur.

(5)Şu kadar ki kanun işbu s ıfatı esasen nazarıltibara al-
mış ise cezay ı çoğaltmaya mahal yoktur.

Aç ıklama: TCK m. 217, 301/2 ve ÖNCEK m. 241, 242'ye
bak ın ız.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

MADDE 220 - (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek
amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yap ısı, sahip
bulunduğu üye say ıs ı ile araç ve gereç bak ıınmdan amaç suç
ları işlemeye elverişli olmas ı hğlinde, iki yıldan altı y ıla kadar
hapis cezas ı ile cezalandırılir. Ancak, örgütün varlığı için üye
sayısmm en az üç kişi olması gerekir.
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TOPLUMA	 (2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olan-

SUÇLAR 
lar, bir y ıldan üç y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır.

(3) Örgütün silahl ı olmas ı halinde, yukarı daki fıkralara
göre verilecek ceza dörtte birinden yar ıs ına kadar artırıl ır.

(4)Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç i şlenmesi halinde,
ayrıca bu suçlardan dolay ı da cezaya hükmolunur.

(5)Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde iş le-.
nen bütün suçlardan dolayı ayr ıca fail olarak cezaland ı r ı l ır.

(6)Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt ad ına suç işleyen
kişi, ayr ıca örgüte üye olmak suçundan dolay ı cezaland ır ılır.

(7) Örgüt içindeki hiyerar ş ik yap ıya dahil olmamakla
birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yard ım éden kişi, örgüt
üyesi olarak cezaland ırılır.

(8)Örgütün veya amac ının propagandasmı yapan kişi, bir
y ıldan üç y ıla kadar hapis cezas ı ile cezalandırıl ır. Bu suçun
basrn ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yar ı
oranında artırı l ır. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: Madde, ÖNCEK m. 313' ıin karşılığın ı teşkil
etmektedir.

Tasar ı'da ve Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen
metinde "Suç işlemek amac ıyla" örgüt kurma suç say ılmış h.
Maddenin 169.2004 tarihinde Genel Kurul'da görü şülmesi
s ıras ında verilen önerge üzerine "suç işlemek amacıyla" ibaresi,
"Kanunun suç saydığı fiulleri işlemek amac ıyla" şeklinde değ işti-
rilmiş tir. Değiş iklik gerekçesinde "örgüt kavranun ı n daha iyi
anlaşı lmas ı için" bu düzenlemenin yap ıldığı ifade edilmiştir.

Tutanaklarla Türk Ceza Kanunu, Adalet Bakanl ığı Yay ın ı , Şubat
2005, s. 780.
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Bu suçla korunan hukuki de ğer, kamu güvenli ği ve kamu TOPLUM
barışıd ır.	 KAR51

SUÇLAR
Suç örgütünden söz edilebilmesi için, üye say ısının en az

üç kişi olmas ı, üyeler aras ında soyut bir birleşme değil, gev-
şek de olsa hiyerar şik bir ilişkinin bulunmas ı, üyelerin örgüt
disiplini ve dayanış mas ı içinde planl ı ve sürekli bir biçimde
bir araya gelmiş olmalar ı , suç işlenmese bile suç i şlemek amac ı
etrafında fiili bir birleş menin olmas ı gereklidir. Devaml ı lık
unsuru aslinda suça i ştirak ile suç örgütünü birbirinden ay ı-
ran bir ölçüttür. Bu suç, bir somut tehlike suçu oldu ğundan
örgütün yap ısı, sahip bulundu ğu üye sayıs ı ile araç ve gereç
bakım ından amaçlanan suçlar ı işlemeye elveri şli olmas ı da
araninalıd ır. Bu nedenle birlikte suç işleyen kişilerin say ıs ı
örgüt oluşturmaya yeterli olsa bile, aralarmda hiyerarş ik ilişki
ve suç işleme iradelerinde süreklilik yoksa, suç örgütünün
varliğından söz edilemezY1

14.12.2006 tarihli ve 5564 say ılı Kimyasal Silahlar ın Geliş-
tirilmesi, Üretimi, Stoklanmas ı ve Kullanım ınm Yasaklanmas ı
Hakkında Kanun(RG, 21.12.2006- 26383); kimyasal silah!arm
geliş tirilmesi, üretimi, stoklanmas ı ve kullanımın ın yasaklan-
masma ilişkin esas ve usülleri özel olarak düzenlemiş; izin
verilen haller d ışında söz konusu maddelerin geliştirilmesini,
üretilmesini, stoklanmasm ı, kullan ımını ve başkas ına devrini
suç sayarak ceza yaptırım ına bağlamış t ır (m. 5). Kanun bu
suçlar ın bir örgütün faaliyeti çerçevesinde i şlenmesini ise
ağırlatıc ı sebep saym ıştır (m. 5 f. 8).

Keza 5607 sayıli KMK'da tan ımlanan suçların ve kaba-
hallerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi, suçun
nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. (5607 m. 4/f-1)

10. CD. 19.10.2006- E. 9449, K. 11838.
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TOPLUMA	 Haks ız ekonomik ç ıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir
KAR ŞI örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve şiddet uygulanarak

SUÇLAR işlenen suçlara iliş kin davaya CMIC nı . 250'ye göre Hftkimler
ve Savc ılar Yüksek Kurulu'nca belirlenmiş olan ağır ceza
mahkemesinde bakıl ı r.

TCK m. 6/1-f, g, 42,78, 79/2, 91/4, 106/1, 119/1-d, 221,
227/6, 314; CMK m. 135/6, 139, 140, 248, 250; CGT İK m. 9, 99,
107/4; TMK m. 1/3; 5564 m. 5 ve ÖNCEK m. 313, 314'e baki-
nız.

Etkin pişmanl ık

MADDE 221.- (1) Suç işlemek amactyla örgüt kurma suçu
nedeniyle soru$turmaya başlanmadan ve örgütün amac ı doğ-
rultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği
bilgilerle örgütün dağilmasmı sağlayan kurucu veya yöneticiler
hakk ında cezaya hükmolunmaz.

2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde her-
hangi bir suçun i şlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak
örgütten ayrild ığm ı ilgili makamlara bildirmesi hahnde, hak-
kmda cezaya hükmolunmaz.

(3)Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun i ş-
leniş ine iş tirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık
duyarak örgütün da ğılmasm ı veya mensuplarınm yakalan-
nıasmı sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkmda
cezaya hükmolunmaz.

(4)Suç işlemek amac ıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte
üye olan (Ek ibare: 29.6 .2005-53 771m. 26 ile) "ya da üye olmamakla
birlikte örgüt ad ına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yar-
dini eden" kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yap ıs ı
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ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi TOPLUMA

hMinde, hakk ında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye KAR51
olmak suçundan dolay ı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu SUÇR
bilgileri yakaland ıktan sonra vermesi hMinde, hakkmda bu
suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar
indirim yap ılır.

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

(6) (Ekfıkra: 6.12.2006-55601n ı . 8 ile) Kişi hakkmda, bu
maddedeki etkin pi şmanlık hükümleri birden fazla uygulan-
maz.

Açıklama: Maddede 29.6.2005 tarihli ve 5377 say ılı ve
6.12.2006 tarihli ve 5560 say ıl ı Kanunlarla değ işiklik yap ıl-
mış tır.

a) 5377 say ıl ı Kanun'la, maddenin dördüncü fıkras ında
değiş iklik yap ılarak örgüte bilerek yard ım edenlerin de piş-
manl ık hükmünden yararlanmalar ı sağlanmış tı r.

b) 5560 sayıl ı Kanunla yap ılan değişiklikte ise, "örgütlü
suç/ufukta etkin pişmanl ı k h ıikü ınlerinden jjararlann ıaya s ı n ırlama
getirmek an ı açlanmış " ve maddeye eklenen altınc ı fıkra ile, etkin
pişmanl ık hükümlerinin ayn ı kişi hakkmda bir kez uygulana-
bileceği hüküm altına almm ış tır.

Bu düzenleme ÖNCEK da yer alm ıyordu. Bununla beraber
168. maddede yaz ıl ı çete suçuyla ilgili olarak 170. maddede
cezaland ırrnama sebebine yer verilmiş ti.

Örgütten kaçarak kendili ğinden teslim olan ve pişman
olduğunu beyan eden örgüt üyesi hakk ında maddenin 2.
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TOPLUMA fıkras ınm uygulanabilmesi için, örgüt faaliyeti çerçevesinde
KAR ŞI herhangi bir suçun işleniş ine iş tirak edip etmediğinin Iç İşleri

SUÇLAR	 Bakanlığı ve ilgili kurumlardan ara ş tırilmas ı gerekir.92

Denetimli serbesUik tedbirinin uygulanmas ı aç ıs ından,
etkin pişmanl ık nedeniyle kişi hakkında cezaya hükmolun-
mainas ı ile indirilmiş cezaya hükmolunmas ı arasmda bir fark
yoktur. Bu tedbirin uygulanmas ına kişinin mahkemce serbest
b ırak ıldığı andan itibaren başlanır.

TCK ın. 220; DSK m. 14,DSYMKKY m.41 ve ÖNCEK m.
170, 313, 314'e bak ınız.

Şapka ve Türk harfleri

MADDE 222 - (1) 25.11.1925 tarihli ve 671 say ılı Şapka
İktisası Hakkında Kanunla, 1.11.1928 tarihli ve 1353 say ılı Türk
Harilerinin Kabul ve Tatbiki Hakk ında Kanunun koydu ğu
yasaklara veya yükümlülüklere ayk ır ı hareket edenlere iki
aydan altı aya kadar hapis cezas ı verilir. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: Bu maddede sözü edilen 671 say ılı Şapka 1k-
tisas ı Hakkında Kanun ile 1353 say ı l ı Türk Harflerinin Kabul
ve Tatbiki hakkında Kanun, Anayasa'nm, ink ılap Kanunlar ı-
nin Korunmasma ilişkin 174. maddesinde yer almaktad ır. Bu
hükme göre, söz konusu Yasaların hükümlerinin Anayasaya
ayk ırı olduğu şeklinde anlaşılmas ı ve yorumlanmas ı mümkün
değildir. Bu yasalarm çıkarıldığı tarih itibariyle, ceza hükmü-
ne ihtiyaç duyulmam ış tı . 1950/5665 say ılı Kanunla 765 say ılı
TCK'nm 526. maddenin ikinci f ıkras ındaki ezan ın Arapça
okunması yasağma ilişkin hüküm yürürlükten kald ırılırken,

92 9.CD. 27.12.2006-E.5698, K. 7728 (Artuç/Akkaya, s. 645).
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söz konusu yasalara ayk ır ı davranışlar maddenin ikinci fıkra- TOPLUMA
sma alınarak bu fillerin cezaland ır ılmas ı yoluna gidilmiştir.	 KARŞ I

SUÇLAR
Adalet Alt Komisyonu'nda kabul edilen metinde, bu iki

yasanm d ışında, Anayasa'nuı 174. maddesinde ink ılap Ka-
nunlar ı arasında say ılan 3.12.1934 tarihli ve 2596 say ılı Bazı
Kisvelerin Giyilemeyece ğine Dair Kanun'a ayk ır ı l ıklar da
madde kapsamına alınmış tı. Bu metin uzun tartışmalardan
sonra, Adalet Komisyonu taraf ından da beninısenmiş ti. Ancak
maddenin 16.9.2004 tarihinde Genel Kurulda Görüşülmes ı
s ırasında iktidar ve Ana Muhalefet Partisine mensup millet-
vekilleri arasında varilan uzla şma üzerine verilen bir önerge
ile, ÖNCEK m. 526/2. maddesi do ğrultusunda haz ırlanan yeni
metin buğünkü şekliyle kabul edilmiştir.

ÖNCEK m. 526/1'de düzenlenen yetkili makam ın verdi-
ği buyruğu dinlememek 5326 say ılı Kabahatler Kanunu'nun
32. maddesinde idari para cezas ını gerektiren bir suç olarak
düzenlenmi ş tir.

ALTINCI BÖLÜM

Ulaşım Araçlarına veya
Sabit Platformlara Karşı Suçlar

Ulaşım araçlarının kaç ırılması veya al ıkonulmas ı

MADDE 223- (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hu-
kuka ayk ır ı başka bir davranışla kara ula şım aracmm hareket
etmesini engelleyen, bu arac ı hareket hMinde iken durduran
veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, bir yıl-
dan üç y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırıl ır.
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TOPLUMA (2) Suçun konusunun deniz veya demiryolu ula şım arac ı
KAR ŞI olmas ı lülinde, iki y ıldan beş yıla kadar hapis cezasma hük-

SUÇlAR molunur.

(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka ayk ır ı
başka bir davranışla hava ula şım arac ın ın hareket etmesini
engelleyen veya bu arac ı gitmekte oldu ğu yerden başka yere
götüren kişi, beş y ıldan on y ıla kadar hapis cezas ı ile cezalan-
d ırı lır. (Asliye Ceza)

(4)Bu suçların işlenmesi s ırasmda ki şilerin hürriyetinin
tandit edilmesi dolay ıs ıyla ayrıca cezaya hükmolunur.

(5) Bu suçlar ın işlenmesi s ırasında kasten yaralama su-
çunun neticesi sebebiyle ağırlaş mış hMlerinin gerçekleş mesi
durumunda, ayr ıca kasten yaralama suçuna ili şkin hükümler
uygulanır.

Açıklama: Ulaşım araçlarına zarar verilmesi, mala zarar
verme suçunun daha ağır cezay ı gerektiren nitelikli şeklini
oluş turduğu için, bu madde kapsam ında ayrıca suç olarak
tanımlannıamıştır.	 -

TCK m. ek: (13 aç ıklama) 87, 106, 108, 109, 132/1 a'ya;
CCTİI< m. 99 ve ÖNCEİC m. 384'e bak ın ı z.

Bu suçun örgüt çerçevesinde işlenmesi halinde görevli
ve yetkili mahkeme, CMK m. 250/1-b'ye göre belirlenecek
olan ağır ceza mahkemesidir.

Kit'a sahanlığında veya münhas ır ekonomik bölgedeki
sabit platformlar ın işgali

MADDE 224- (1) Kıt'a sahanlığında veya münhas ır eko-
nomik bölgede kurulmu ş sabit bir platformu cebir veya tehdit
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kullanarak ya da hukuka ayk ırı başka bir davranışla ele geçiren, TOPLUMA

zapteden veya kontrolü altına alan kişi, beş yıldan onbeş y ıl€i KARŞ I

kadar hapis cezas ı ile cezalandırılır. (Ağı r Ceza)	
SUÇL4R.

(2) Bu suçun i ş lenmesi s ırasmda kiş ilerin hürriyetinin

tandit edilmesi dolay ıs ıyla ayr ıca cezaya hükmolunur.

(3) Bu suçun işlenmesi s ırasmda kasten yaralama suçu-
nun neticesi sebebiyle a ğırlaş m ış hallerinin gerçekleş mesi

durumunda, ayr ıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler

uygulan ır.

Aç ıklama: "Sabit bir platform" kavram ı , doğal kaynaklar ı n
keş fi veya işlenmesi için veya diğer ekonomik maksatlar.La da-
imi olarak deniz yatağına yerleş tirilmiş yap ılar ı veya tesisleri

veya yapay adac ıkları ifade eder.

Bu maddede tan ımlanan sabit platformlarm ele geçiril-
mesinin suç say ılmas ıyla güdülen amaç, sabit platformlar ın
güvenliğinin sağlanmas ıd ı r.

Platformlara zarar verilmesi bu maddedeki suçu değil,
TCK m. 152/1-a'da düzenlenen mala zarar verme suçunu
olu ş turur.

Maddenin ikinci ve üçüncü f ıkralar ında, sabit platformla-

r ın ele geçirilmesi s ırasında kişiyi hürriyetüıden yoksun kılma
ve kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle a ğırlaş n ıış
hallerinin gerçekle şmesi durumunda, failin bu suçlardan da
cezaland ırılmas ı gerektiği hükme bağlanmış tır.

"Kı t'a Sahanlığı ndaki Sabit Platfornzlann G ı iven)IŞ ne Karşı
Hukı ikaAykın Fiillerin Tenkili Hakkı nda Sözleşn ıe"hükümlerine

Türkiye Kıt'a Sağanlığındaki Sabit Platfornı lann Gü venliğine karşı
Hukuka Ayk ırı Fii lerin Tenkili Hakk ında Sözleşrne'yi imzalam ış-
tır.
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TOPLUMA ve TCK m. 8 aç ıklamasına, TCK m. 87, 106,108, 109'a bak ınız.
KAR ŞI Bu suç ÖNCEK'de özel olarak düzenlen ınemiş ti.

SUÇLAR

YED İNCİ BÖLÜM

Genel AhUka Kar şı Suçlar

Hayasızca hareketler

MADDE 225 - (1) Alenen cinsel ili şkide bulunan veya
teşhircililc yapan kişi, altı aydan bir y ıla kadar hapis cezas ı ile
cezaland ır ılır. (Sulh Ceza)

Açıklama: Bu suçun oluşmas ı için aleniyet unsurunun
gerçekleşmesi gerekir. Madde gerekçesinde aleniyet, "gerçek-
leş tiğ i koşullar itibarıyla fiilin belirli olmayan ve birden fazla ki şiler
taraJindan alg ı lanabilir olmas ıdı r." şeklinde açlanm ışbr

Cinsel ilişki, cinsel arzularm tatmini amacma yönelik her
türlü davranışı ifade eder. Teşhirciliğin konusu ise, kişinin
cinsel organlar ından ibaret değildir. Vücut bölgelerinin, madde
metniyle korunması amaçlanan hukuki de ğeri ihIM niteliğin-
deki teşhir de, bu kavrama dahildir.

ÖNCEK m. 419, 576'ya bakmız.

Müst eh c e n Ilk

MADDE 226- (1) a) Bir çocu ğa müstehcen görüntü, yaz ı
veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini
gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
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b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya göre- TOPLUMA
bileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde KAR51
sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, 	 SUÇLAR

c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa
veya kiraya arz eden,

d) Bu ürünleri, bunlarm satışma mahsus alışveriş yerleri
dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya
dolay ıs ıyla bedelsiz olarak veren veya da ğı tan,

f) Bu ürünlerin reklamm ı yapan,

Kişi, altı aydan iki y ıla kadar hapis ve adli para cezas ı ile
cezalandırılır. (Sulh Ceza)

(2) Müstehcen görüntü, yaz ı veya sözleri basm ve yaym
yolu ile yay ınlayan veya yayınlanmasına arac ılık eden kişi
altı aydan üç y ıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para
cezas ı ile cezaland ır ılır, (Asliye Ceza)

(3)Müstehcen görüntü, yaz ı veya sözleri içeren ürünlerin
üretiminde çocuklar ı kullanan kişi, beş y ıldan on y ıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezas ı ile cezaland ırıl ır.
Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nak-
leden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da baş kalarının
kullanınıma sunan kiş i, iki y ıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin
güne kadar adli para cezas ı ile cezaland ır ı lır. (Asliye Ceza)

(4)Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni
üzerinde veya doğal olmayan yoldan yap ılan cinsel davranış -
lan iliş kin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten,
ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan,
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İOPI.U?M başkalar ın ın kullan ımına sunan veya bulunduran ki şi, bir
lAR ŞI y ıldan dört y ıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para

SUÇLAR cezas ı ile cezaland ırılir. (Asliye Ceza)

(5)Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini bas ın.
ve yaym yolu ile yay ınlayan veya yay ınlanmas ına arac ılık
eden ya da çocuklar ın görmesini, dinlemesini veya oku masm ı
sağ layan kişi, altı y ıldan on y ıla kadar hapis ve be şbin güne
kadar adli para cezas ı ile cezaland ırılır. (Asliye Ceza)

(6) Bu suçlardan dolay ı, tüzel kiş iler hakk ında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (Sulh Ceza)

(7)Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü f ıkra
hariç olmak ve çocuklara ulaşmas ı engellenmek koşuluyla,
sanatsal ve edebi de ğeri olan eserler hakkında uygulanmaz.

Açıklama: Müstehcenlik, sözlük anlam ıyla "genel olarak
1m/icin tır ve haya duygusunu inciten, aç ı k sa çık ve yakışıksız dıı run ı "
anlam ına gelmekte ise de bu konuya ilişkin düzenlemelerde
müstehcenliğin bir tan ımı yapılmam ış olduğundan, bu kavra-
mm içeriğinin belirlenmesinde, toplumda egemen olan de ğer
ölçüleri; edep, iffet, ar ve haya duygular ı, edep törelerirı in
dikkate almmas ı gerekmektedir.

Yargıtaya göre, müstehcenlik anlay ışı, toplumdan toplu-
ma değ iştiği gibi, ayn ı toplum içinde toplumsal değerlere bağ lı
olarak da değ işikliğe u ğramaktad ır. Bu nedenle bu kavramm
varlığını tespitte, filin işlendiği zamanın sosyal ve kültürel
düzeyinin göz önünde tutulmas ı yanında, sübjektif k ıstasa
göre failin saiki nazara al ınmalı, cinsel duygular ı tahrik gayesi
olup olmadığı araş hrılmalıd ır. Objektif olarak da, müstehcen
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olduğu ileri sürülen eseri okuyan, dinleyen veya izleyen ki ş i TOPLUMA
esas ahnrak onun görüşüne değer verilmelidir.94	

SUÇLAR
Bu konuda; ÇHS. Ek Çocuk sat ışı, Çocuk Fahişeliği ve Ço-

cuk Pornografisi ile ilgili Seçmeli Protokol n ı . 34,35'e, 5.5.1989
tarihinde Strasbourg'da imzalanm ış olan Avrupa Sn ı rölesi
Televizyon Sözleşmesi95 nt 7'ye, AY ni. 27'ye; TCK 6/1 b,g,
54, 55, 60 ve 103'e; 21.6.1927 tarihli ve 1117 say ı l ı Küçükleri
Muz ır Neşriyattan Koruma Kanunu m. 7ye; ve Ek n ı . 2'ye;
13.4.1994 tarihli ve 3984 say ıl ı Kanuna; PVSK m. Il'e, PVST
M. 9'a, ÖNCEK in. 426 ve 427'ye bak ınız.

Fuhuş

MADDE 227.-(1) Çocu ğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu
kolaylaş tıran, bu maksatla tedarik eden veya barmd ıran ya da
çocuğun fuhşuna arac ılık eden kiş i, dört yıldan on y ıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezas ı ile cezalandırılır. Bu
suçun iş leniş ine yönelik haz ırlık hareketleri de tamamlanm ış
suç gibi cezaland ırılır. (Asliye Ceza)

YCGK 19.3.1996-5/27- 45. Bu karara konu olan olayda, bir gazete-
nin ilk ve son sayfasmdà bas ılan ve tenasül uzuvlar ı gözükmeyen
kad ı n resimleri. "Kadın değil felaket" ve "Aman Tanr ım bu ne gü-
zellik" alt yaz ılarıyla yay ınılanmış tı r. Kararda, bu yaz ı içeriklerine
göre resimlerin, "kad ının estetik vücut güzelliğini ön plana ç ıkaran
ve benzer pozlar ın Playboy dergisinde de yer ald ığını belirten
bir habere ilişkin olarak bas ıld ıkları , görünüm ve kompozisyon
itibariy le ar ve hava hislerini rencide eder nitelikte olmad ıklar ı ,
özellikle cinsi arzuların istismar ı maksad ıyla yay ınlanmad ıklar ı
ve küçüklerin maneviyat ı üzerinde muz ır tesir yapacak mahiyette
bulunmad ıkları" şeklinde değerlendirmelere yer verilmi ş tir.
Türkiye bu Sözleşmeyi 7.9.1992 tarihinde imzalam ış , 4.11.1993
tarihli ve 3915 say ıl ı Kanunla onaylamış tı r.
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TOPLUMA	 (2) Bir kimseyi fuh şa teşvik eden, bunun yolunu kolayla ş-
KARŞI tıran ya da fuhu ş için arac ılık eden veya yer temin eden kiş i,

SUÇLAR iki y ıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adIî para
cezas ı ile cezaland ınlır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazanc ından
yararlanılarak k ısmen veya tamamen geçimin sağlanmas ı ,
fuhş a teşvik sayıl ır. (Asliye Ceza)

(3) (6.12.2006-55601in. 45 ile) yürürlükten kald ır ılmıştırY6

(4)Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizli-
ğinden yararlanarak bir kimseyi fuh şa sevk eden veya fuhu ş
yapmas ını sağlayan kişi hakkında yukar ıdaki fıkralara göre
verilecek ceza yar ısmdan iki katma kadar arhrılır.

(5)Yukar ıdaki fıkralarda tan ımlanan suçların eş, üstsoy,
kay ın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bak ıc ı,
koruma ve gözetim yükümlülü ğü bulunan diğer kişiler tarafm-
darı ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz
kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza
yar ı oranmda artırı l ı r.

(6)Bu suçların, suç iş lemek amac ıyla teşkil edilmi ş örgüt
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukar ıdaki ftkralara
göre verilecek ceza yar ı oranmda artınlır.

(7) Bu suçlardan dolay ı, tüzel kişiler hakkında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (Sulh Ceza)

(8)Fuhşa sürüklenen kişi, (Değiş ik ibare: 6.12.2006-55601n ı .
9 ile)97 tedaviye veya psikolojik terapiye tabi tutulabilir.

Yürürlükten kald ınlan üçüncü fıkra şöyle idi: "Fuhuş amac ıyla
ülkeye insan sokan veya insanlar ın ülke dışı na çıkmas ı n ı sağlayan kiş i
hakkı nda yukurıdakifikralara göre cezaya hükmolunur."
5560 değ işikliğinden önce bu fıkrada "tedavi veya terapiye tabi
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Aç ıklama: 6.12.2006 tarihli ve 5560 say ılı Kanun'un (9) TOP1UM
tmcu maddesi ile, "Jlı huş suçunun n ın ğduru konumundaki ki şi- KARŞ I

lenn, ön ı eğin bulaşı cı hastalık taşı n ıaları dolay ı s ıyla tedaviye tabi	 SUÇLAR

tutulmas ın ı n yan ı s ı ra ya da buna ihtiyaç duyulman ı as ı halinde sa-
dece psikolojik terapi uygulanmas ı n ı sağlamak" amac ıyla sekizinci
fıkrada değişiklik yap ılmış tır.

Öte yandan, maddenin üçüncü f ıkras ı hükmü ile cezalan-
dırılan Fuhuş amac ıyla ülkeye insan sokmak veya insanlarm
ülke dışma çıkmalarm ı sağlamak fiilleri, TCK m. 80 de yap ılan
değiş iklikle insan ticareti suçu kapsamma al ınmış tır. Böylece
üçüncü fıkra hükmü gereksiz hale gelmiştir. Bu nedenle mad-
denin üçüncü fıkras ı yürürlükten kaldır ılnuş tır.

Fuhuş öteden beri toplum için tehlike olarak görülmü ş
ve uluslararas ı saözleşmelerin konusu olmuş tur. 4 May ıs 1910
tarihinde Paris'te imzalanm ış olan "Beyaz Kad ı n Ticaretinin
Zecren Me ıı 'ine Dair Milletleraras ı Sözle şnıe" ile 30 Eylül 1921
tarihli "Kadın ve Çocuk Ticaretinin Men ve Zecri ııe Dair Beynelmilel
Cenevre Mukavelesi" bu sözleşmelerin başmda gelmektedir.

Türkiye, bu Sözleşmeleri, Lozan Andla şmas ı ile birlikte,
Bu Andlaşma'nm 99 ve 100. maddelerinde say ılan milletlera-
rası anlaşmalar kapsammda kabul ederek onaylam ıştır. Keza,
11 Ekim 1933 tarihinde "Re şit Kadı n Ticaretinin Men'ine Dair
Beynelınilel Cenevre Mukavelesi" haz ırlanarak devletlerin 1m-
zasma aç ılmış tır. Türkiye, bu Sözle şme'yi 15 Nisan 1935 tarih
ve 2693 say ı l ı Kanun'la onaylam ıştır. Nihayet, 2 Aral ık 1949
tarihinde "İnsan Ticaretinin ve Başkas ı n ı n Fulışunu Sömürnıenin
İlgas ı Hakkı nda Sözleşme", Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca
kabul edilerek üye devletlerin imza ve onay ı na sunulmuştur.

tutulur." ibaresi yer al ıyordu. Tedavi veya terapi karar ı , gerekti-
ğinde, davaya bakmakta olan mahkeme taraf ından verilecektir.
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TOPLUMA Sözle şme'de; r ızası olsa bile, bir kimseyi fuhu ş icras ı maksa-
KARŞI d ıyla kullanan, fuhşa sürükleyen, diğer bir kişinin fuhşunu

SUÇLAR r ızas ıyla da olsa sömüren, genelevi işleten, işlettiren, işletilme-
sine tavassut eden, bu tür faaliyetleri finanse eden kimselerin
cezaland ırılmas ı gerektiği hüküm alima al ınmıştı r. Bu suçlara
teş ebbüs ve hatta, haz ırl ık hareketlerinin de cezaland ırılması
öngörülmü ştür. Sözleş me ayr ıca taraf devletlere, fuh şu bir
ticari kazanç arac ı olarak yani meslek olarak icras ın ı ve bunun
şartların ı düzenleyen yürürlükteki mevzuat ının yürürlükten
kaldır ılmas ı yükümlülü ğünü de getirmektedir

TCK m. 80; CMK m. 135/6, 140, 248 ve 250; ÖNCEK n ı .
435, 436'ya bak ınız.

Bu maddede yaz ı lı suçlar ın cebir şiddet kullan ılmak
suretiyle örgüt çerçevesinde işlenmesi halinde görevli mah-
keme, CMK m. 250/1-b'ye göre belirlenecek olan a ğı r ceza
niahkemesidir.

Kumar oynanmas ı için yer ve imkan sağlama

MADDE 228 - (1) Kumar oynanmas ı için yer ve imkan
sağlayan kiş i, bir yıla kadar hapis ve adli para cezas ı ile ceza-
land ırı l ır. (Sulh Ceza)

(2)Çocuklarin kumar oynamas ı için yer ve imkan sa ğlan-
nıas ı halinde, verilecek ceza bir katı oranmda artırıhr.

(3)Bu suçtan dolay ı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (Sulh Ceza)

(4) Ceza Kanununun uygulanmas ında kumar, kazanç
amacıyla icra edilen ve kar ve zararı talihe bağ l ı olduğu
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oyunlard ır.	 TOPLUM ğ
RŞ I

Aç ıklama: Kumar oynamak 30.3.2005 tarih ve 5326 say ı l ı SUÇLAR
Kanun'un 34. maddesiyle kabahat sayılarak idari para cezas ı
yaptır ımma bağlanm ış tır.

TCK m. 13/1-g; UHK nt 128,132 ve ÖNCEK m. 567, 569,
570'e bakınız.

Dilencilik

MADDE 229- (1) Çocuklar ı, beden veya ruh bak ım ından
kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilen-
cilikte araç olarak kullanan kişi, bir y ıldan üç y ıla kadar hapis
cezas ı ile cezaland ı r ı l ır. (Asliye Ceza)

(2)Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kay ın h ısım-
lar ı ya da eş tarafından işlenmesi h5linde verilecek ceza yan
oranmda artırı lır.

(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde iş lennıiş olmas ı
halinde, verilecek ceza bir kat artırı l ır.

Açıklama: ÖNCEK rn. 544'de düzenlenen "dücucilik
yapıııak" bu maddeye al ınmam ış, 30.3.2005 tarih ve 5326 sa-
yıl ı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesinde kabahat olarak
düzenlenmi ştir.

ÖNCEK m. 545'e bak ın ız.
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TOPLUMA	 SEK İZ İNCİ BÖLÜM
KAR Ş I

SUÇLAR	 KarşıAile Düzenine 	 Suçlar

Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören

MADDE 230 -(1) Evli olmas ına rağnıen, başkas ıyla evlen-
me iş lemi yaptıran kişi, altı aydan iki y ıla kadar hapis cezas ı
ile cezaland ırılır.

(2)Kendisi evli olmamakla birlikte, evli oldu ğunu bildiği
bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran kişi de yukar ıdaki fıkra
hükmüne göre cezaland ır ı lır.

(3) Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkas ıyla
evlenme iş lemi yaptıran kişi, üç aydan bir y ıla kadar hapis
cezas ı ile cezalandırılır.

(4) Yukar ıdaki fıkralarda tan ımlanan suçlardan dolay ı
zamanaşımı, evlenınenin iptali kararmm kesinle ştiği tarihten
itibaren işlemeye ba şlar.

(5) Aralar ında evlenme olmaks ı z ın, evlenmenin dinsel
törenini yaptıranlar hakk ında iki aydan altı aya kadar hapis
cezas ı verilir. Ancak, medeni niküh yap ıldığmda kamu davas ı
ve hUkmedilen ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6) Evlenme akdinin kanuna göre yap ılmış olduğunu
gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan
kimse hakk ında iki aydan altı aya kadar hapis cezas ı verilir.
(Sulh Ceza)

Açıklama: Dava zamanaşımmm baş lamasına ilişkin TCK
ni 66'da yer alan kural, bu maddenin bir, iki ve üçüncü f ıkra-
larmda yazı l ı haller bak ımından uygulanmaz.

MK m. 130, l43/2'ye; TCK m. 66/6 ve ÖNCEK m. 237ye
bakın ız.
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Çocuğun soybağı nı değiştirme	 TOPLUMA

W Şİ
MADDE 231 - . (1) Bir çocuğun soybağın ı değ iştiren veya SUÇLAR

gizleyen kişi, bir y ıldan üç y ıla kadar hapis cezas ı ile cezalan-
d ır ılir. (Asliye Ceza)

(2) Özen yükümlülüğüne ayk ırı davranarak, sağ lık kuru-
mundaki bir çocuğun başka bir çocukla karışmas ına neden olan
kişi, bir y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ı r ı l ı r. (Sulh Ceza)

Açıklama: Kişilerin aileleriyle olan ilişkileri, doğum, evlat
edinrne, tan ıma veya babal ığa hükmolunmas ı yollar ı ile hu-
kuken olu şur. Maddenin birinci f ıkrasmda doğumla meydana
gelen ilişkinin maddede belirtilen suretlerle de ğ iştirilmesi suç
say ılmıştır. Maddenin ikinci fıkras ı ise, sa ğl ık kurumu görev-
lilerinin özen yükümlülü ğüne aykır ı davranmalar ı nedeniyle
çocukların karış tır ılmasmı düzenlemektedir. Burada çocuktan
maksat, yeni doğmuş olmas ı nedeniyle ilgili (hastane veya do-
ğumevi gibi) sağ l ık kuruluşunun bunlara özgü bölümlerinde
diğer bebeklerle birlikte yatırılan ve ilk bak ış ta kimin oldu ğu
anlaşılamayan, anne ve babalar ı tarafından henüz tanmama-
yan bebeklerdir. Birinci f ıkradaki suçun olu şmas ı için kastın
bulunmas ı şarttır. Buna karşılık ikinci fıkradaki suç taksirle
işlenebilir.

Çocuğun soybağmm tespiti amac ıyla yap ılabilecek mua-
yene ve moleküler genetik incelemeler için CMIC ni. 75,76,78,
79 ve 80. maddelere bak ınız.

TCK m. 6/1-b, 97; MK m. 282-294 ve ÖNCEK m. 445,446,
447'ye bakm ız.
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İOPIJJMA	 Kötü muamele
KARŞ I

SUÇLAR MADDE 232 -(1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden
birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir y ı la
kadar hapis cezas ı ile cezalandu- ılır.

(2) idaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bak-
mak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat ö ğretnıekle
yükümlü oldu ğu kiş i üzerinde, sahibi bulundu ğu terbiye
hakk ından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye,
bir y ıla kadar hapis cezas ı verilir. (Sulh Ceza)

Açıklama: Maddenin ikinci f ıkrasmda kanun veya söz-
leşmeden kaynaklanan disiplin yetkisinin kötüye kullan ılması
cezaland ır ı l ınış tır.

Disiplin yetkisi eğitim hakkmrn doğal bir sonucudur ve
bu yetki olmaks ız ın eğ itim hakkrnm kullan ılmasından söz
edilemez. Bu yetki, çocuğun ruh ve beden sa ğ lığı ile s ı n ırlıd ır.
Disiplin, çocu ğun eğitimine katk ı sağladığı , onun ruh ve beden
sağ liğmı bozacak veya tehlikeye dü ş ürecek dereceye ulaşmadı-
ğı sürece, kötüye kullan ılmış sayılmamal ıd ır. Nitekim MK nun
340. maddesi çocuğu olanakları elverdiği ölçüde eğitmek ve
onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal geli şimini
sağlamak görev ve yetkisini ana ve babaya vermi ştir. Çocuğun
dini eğitimini belirleme hakk ı da ana ve babaya verilmiş tir
(m.341). Kanunun 339/2. maddesinde de çocuk, ana ve ba-
basmm sözünü dinlemekle yükümlü tutulmu ş tur. İş te ana ve
baba sözlerini dinleme konusunda gerekli disiplin önlemini
almak hakkına sahiptirler. Ancak bu, çocuğun söz dinlemesini
sağlamakla s ın ırlı olmal ı, hiçbir şekilde onun beden ve ruh
sağlığm ı tehlikeye düşürecek seviyeye varmamal ıd ır. Diğer
taraftan disiplin yetkisinin kötüye kullan ılmas ı yaralama veya
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hakaret niteliğine ulaşmış olmamal ı d ır. Bu takdirde yaralama J0WA
veya hakaret suçu oluşur.	 KARŞ I

SUÇLAR
Gerekçeye göre; maddede düzenlenen suçun olu şmas ı için

kötü muamelenin, ac ıma ve şefkatle bağdaşmayacak nitelikte
olmas ı gerekir.

MK m.0327, 328, 335, 339, 340, 341, 347, 348, 366, 404 ve
devam ına ÖNCEK m. 477, 478e bak ımz.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlMi

MADDE 233- (1) Aile hukukundan do ğan bak ım, eğitim
veya destek olma yükünı lülüğünü yerine getirmeyen ki şi,
ş ikayet üzerine, bir y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırı l ır.

(2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte
yaşadığı ve kendisinden gebe kalm ış bulundu ğunu bildiğ i
evli olmayan bir kad ın ı çaresiz durumda terk eden kimseye,
üç aydan bir yıla kadar hapis cezas ı verilir.

(3)Velayet haklar ı kald ırılmış olsa da, itiyadi sarhoş luk,
uyuş turucu veya uyar ıc ı maddelerin kullan ılmas ı ya da onur
k ır ıc ı tav ır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen
noksanlığı nedeniyle çocuklarmm ahlak, güvenlik ve sa ğ lığını
ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla
kadar hapis cezas ı ile cezaland ır ı l ır. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: Maddenin birinci f ıkras ındaki suçun oluşmas ı
için terk olgusunun gerçekleşmemesi gerekir. Aksi takdirde,
terk suçu olu şur (TCK m. 97).

Aile hukukundan kaynaklanan bak ım, eğitim veya des-
tek olma yükümlülüğünün kapsamm ı Türk Medeni Kanunu
hükümlerine göre belirlemek gerekir.
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TOPLUMA	 Maddenin üçüncü fıkras ında doktrinde "manevi terk"
KAR ŞI olarak tanımlanan ailenin terki cezaland ır ılmıştır.

SUÇLAR
MK nt 335,339,340, 341,347,348 ve ÖNCEK m. 477,478,

479'a bakm ız.

Çocuğun kaçırılmas ı ve alıkonulmas ı

MADDE 234- (1) Velayet yetkisi elinden alınm ış olan ana
veya baban ın ya da üçüncü derece dahil kan h ısm ın ın, onaltı
yaşın ı bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bak ım ve gözetimi
altında bulunan kimsenin yamndan cebir veya tehdit kullan-
maks ızın kaç ırmas ı veya al ıkoymas ı lülinde, üç aydan bir y ıla
kadar hapis cezas ına hükmolunur. (Sulh Ceza)

(2)Fili cebir veya tehdit kullan ılarak işlenmiş ya da ço-
cuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında
artır ılır.

(3) (Ekjlkra: 622.2006-5560/m. 20 ile) Kanuni temsilcisinin
bilgisi veya rizas ı dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da
olsa, ailesini veya yetkili makamlar ı durumdan haberdar et-
meksizin yanında tutan kişi, şiMyet üzerine, üç aydan bir y ıla
kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır. (Sulh Ceza)

Açıklama: 6.12.2006 tarihli ve 5560 say ılı Kanun'un 10.
maddesi ile, Türk Medeni Kanunu'nun 339. maddesinin dör-
düncü fıkras ına işlerlik kazand ırmak ve kanuni temsilcisinin
bilgisi veya r ızas ı dışmda evi terk eden çocuğu r ızas ıyla da olsa
yanmda tutan kiş iye çocuğun ailesini veya yetkili makamlar ı
durumdan haberdar etmek yönünde bir yükümlülük yükle-
mek vebu yükümlülü ğe aykırı davranışı suç saymak amac ıyla,
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Maddeye bir (üçüncü) fıkra eklenmiş tir. Değişiklik teklifinin TOPLUM
madde gerekçesinde şu görüşlere yer verilmiştir.	

SUÇLAR
"22/11/2001 tarihli ve 4721 sayı l ı Türk Medeni Kanununun 339

uncu maddesinin dördüncü fikras ına göre. "Çocuk, ana ve babas ı n ı n
rı zas ı dışı nda evi terk edemez ve yasal sebep oln ı aks ızn ı onlardan al ı-
namaz." Bu hükümle, ya şı ne olursa olsun, çocuğa ana ve babas ı n ı n
bilgisi veya nzas ı dışı nda evi terk etmen ıe hususunda bir yükü n ılülük
yüklenn ı iş tir. Bu hükmü, ana ve babas ı n ı n bilgisi ve r ı zas ı dışı nda
evi terk eden çocuğu yan ı nda bulunduran kişiye çocuğun ana ve
babas ı n ı veya yetkili n ı akan ıları durumdan l ıaberdar etmek yönünde
bir yükü ınlülük yüklen ıek suretiyle ta ınan ılamak gerekir. Çocuğun
evi terk etn ıesinin ana ve babada büyük bir tedirginlik olu ş turduğu
herkes tarajindan bilinen bir gerçektir. Belirtilen gerekçelerle, Türk
Ceza Kanununun, "Çocuğun kaç ırı lnı as ı ve al ıko ıı ul ınas ı " baş l ı kl ı
234 üncü maddesine, kanuni temsilcisinin bilgisi veya nzas ı dışı nda
evi terk eden çocuğu rızas ı yla da olsa yan q ı da tutan kiş iye çocuğun
ailesini veya yetkili ııı akan ı ları durumdan haberdar etmek yö ııı 'i ıı ie
bir yükü ınlülük yükleyen ve bu yükü ınlülüğe aykı rı davranışı suç
olarak tan ı nılayan bir fıkra eklenmiştir."

Bu suçtan dolay ı uzlaştırma giriş iminde bulunulmas ı
zorunludur (CMK m. 253/lb-4).

TCK m 106,1.08; CMK m.253/1 b-4 ve ÖNCEK m. 182'ye
bakınız.

355



5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

iÛPLUMA	 DOKUZUNCU BÖLÜM
iRŞ I Ekonomi, Sanayi ve Ticarete ilişkin Suçlar

Supk

ihaleye fesat karıştırma

MADDE 235- (1) (Değ işik: 31.3.2005-532819 in. ile) Kamu
kurum veya kurulu şlar ı adına yap ılan mal veya hizmet al ım
veya satımlar ına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım
ilıaleleriııe fesat kar ıştıran kişi, beş y ıldan oniki y ıla kadar hapis
cezas ı ile cezaland ır ılir. (Ağır Ceza)

(2) Aşağıdaki lüllerde ihaleye fesat kar ıştır ılmış say ılır:

a) Hileli davranışlarla;

1. İhaleye kat ı lma yeterliğine veya koşullar ına sahip olan
kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki i şlemlere katılmalarını
engellemek,

2. ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarma sahip ol-
mayan kişilerin ihaleye kat ılmasmı sağlamak,

3.Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere
sahip olduğu halde, sahip olmad ığından bahisle değerlendirme
dışı b ırakmak,

4.Teklif edilen mallar ı, şartnamesinde belirtilen niteliklere
sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendir-
meye almak.

b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuat ına veya şart-
namelere göre gizli tutulmas ı gereken bilgilere başkalarmın
ulaşmas ını sağlamak.

c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka
aykır ı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya
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koşullar ına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki i ş- TOPLUM
lemlere katılmalarmı engellemek.	 KAR Ş I

SUÇLAR
d) ihaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale

şartlar ını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarmda aç ık veya
gizli anlaşma yapmalar ı .

(3)ihaleye fesat karıştırnı a sonucunda ilgili kamu kurumu
veya kuruluşu aç ısı ndan bir zarar meydana gelmiş ise, ceza
yar ı oran ında artınhr. Zarar ın meydana gelmiş oldu ğu sabit
olmakla birlikte miktarının belirlenememiş olmas ı, bu fıkra
hükmünün uygulanmas ın ı engellemez.

(4) ihaleye fesat karış tırma dolay ısıyla menfaat temin
eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre
cezalan d ırıl ırlar.

(5) Yukar ıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya
kuruluş ları arac ılığı ile yap ılan artırma veya eksiltmeler ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kurulu şlar ı, kamu ku-
rum veya kurulu şlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluş larmm iştirakiyle kurulmuş ş irketler, bunların
bünyesinde faaliyet icra eden vakLflar, kamu yararına çalışan
dernekler veya kooperatifler ad ına yap ılan mal veya hizmet
alim veya satımlarma ya da kiralamalara fesat kanş tırılmas ı
lülbı de de uygulan ır.

Aç ıklama: Birinci fıkran ın ilk düzenlemesi yap ım ihale-
lerini kapsanıryordu. Yap ılan değ işiklikle bu eksiklik gideril-
miştir.

5328 değişikliğinden önce birinci fıkra şöyle idi: "Kan ın
kurum veya kurulu şian ad ına yap ı lan ııı al veya hizmet al ı m veya
sat ımları na ya da kiralamalara ilişkin il ıalelere fesat kan ş t ı ran kiş i,
beş yıldan oniki y ı la kadar hapis cezas ı ile cezaland ı nl ır."
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JOPtUMA	 ÖNCEK m. 205'de fesat kanş tırmaktan söz edilmekle
KARŞI birlikte ne tür davranışlarm fesat say ılacağı a ıklanmanıış b.

SUÇLAR Ayrıca, suçun maddi unsurü bakmıından bir sm ırlama da söz
konusu değildi.

Yeni düzenleme ile, fesat teşkil eden haller say ı lmak su-
retiyle suçun maddi unsuru s ın ırlarıd ırılmış tır. Bu husus, suç
tarihi itibariyle ÖNCEİC hükümlerinin uygulanmas ı gereken
fiillerde, failin lehinde olan kanunun uygulanmas ı aç ısmdan,
suçun olu şup oluşmadığınm saptanmas ı nda göz önünde bu-
lundurulmalid ır.

ihaleye fesat karış tırmak suçunun oluşmas ı için, ihalenin
yap ıldığı mevzuat önemli değildir; ihalenin kamu kurumu ve
kuruluşları adma yapılmas ı yeterlidir.

4.1.2002 tarihli ve 4734 say ılı Kamu !hale Kanunu'nun
(RG, 22.1.2002- 24648) 17. maddesi, ihalelerde;

Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, ç ıkar sağlama, anlaş-
ma, irtilcap, rüşvet suretiyle veya ba şka yollarla ihaleye ilişkin
işlemlere fesat kar ış tırmay ı veya buna teşebbüs etmeyi,

İsteklileri tereddüde dü şürmeyi, kat ıl ımı engellemeyi,
isteklilere anla şma teklifinde bulunmay ı veya teşvik etmeyi,
rekabeti veya ihale karar ın ı etkileyecek davran ış larda bulun-
mayı,

Sahte belge veya sahte teminat düzenlemeyi, kullanmay ı
veya bunlara teşebbüs etmeyi,

Alternatif teklif verebilme halleri d ışında, ihalelerde bir
istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya
dolayl ı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif
vermeyi,
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11. maddeye göre ihaleye kat ılamayacağı belirtildiğ i halde TOPWMA
ihaleye katılmay ı ,	 KAR51

SUÇLAR
Yasaklamış tır.

Bu yasaklara ayk ır ı davranmanm idari nitelikteki yaptı-
r ımlar ı da Kanun'un 58-61. maddelerinde gösterilmi ştir. ihale
komisyonu başkan ve üyekri ile diğer görevliler hakk ı nda
disiplin işlemi ve ceza kovu şturmas ı yap ılacağı da bu hüküm-
lerde belirtilmiştir.

5.1.2002 tarihli Ve 4735 say ı l ı Kamu ihale Sözleşmesi
Kanunu (RC, 22.12002- 24648) da sözle şnıenin uygulanmas ı
s ı rasmda benzeri davran ışları yasaklam ış, bu yasaklara ayk ırı
davranışlar ı 26-29. maddelerinde yaptı r ı mlara bağlam ış tır.

8.9.1983 tarihli ve 2886 tarihli Devlet ihale Kanunu
(RG,10.9.1983-18161) da yasak fiil ve davran ışlar ile bu yasak-
lara ayk ır ılıkların yaphrımlarm ı göstermiştir (m.83- 85).

TCK m. 106, 108; CMK m. 135/6, 140, 248; ve ÖNCEK nı .
205, 208, 279, 280, 366, 367, 368'e bak ınız.

Edimin ifasma fesat karıştırma

MADDE 236 - (1) Kamu kurum veya kurulu şları, kamu
kurumu niteli ğindeki meslek kuruluşlar ı, bunlar ın iştirakiyle
kurulmuş şirketler, bunlarm bünyesinde faaliyet icra eden
vak ıflar, kamu yarar ına çalışan dernekler ya da kooperatiflere
karşı taahhüt altma girilen edimin ifasına fesat karıştıran kişi,
üç y ıldan yedi y ıla kadar hapis cezas ı ile cezalandır ılır.

(2) Pı4ağıdaki fiillerin hileli olarak yap ılmas ı lülinde,
edimin ifas ına fesat karış tırılmış sayil ır:
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JOPLU?	 a) ihale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen mal-
KAR ŞI dan başka bir malm teslim veya kabul edilmesi.

SUÇLAR

b) ihale kararmda veya sözleşmede belirtilen miktardan
eksik malın teslim veya kabul edilmesi.

c) Edimin ihale karar ında veya sözleşmede belirtilen
sürede ifa edilmemesine rağmen, süresinde ifa edilmi ş gibi
kabul edilmesi.

d) Yapmı ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin
ş artname veya sözleş mesinde belirlenen şartlara, miktar veya
niteliklere uygun olmamasma ra ğmen kabul edilmesi.

e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale karar ında veya
sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya eksik
verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi.

(3) Edimin ifasma fesat karış tırma dolay ıs ıyla menfaat te-
min eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüııe
göre cezaland ır ı l ırlar. (Asliye Ceza)

Açı klama: Sözleşme'nin imzalannı as ıyla ihale süreci
sona ermekte ve edimin ifas ı süreci başlanı aktad ır. Bu süreç-
te edimin ifasma fesat kar ıştırılmas ı bağıms ız bir suç olarak
tanımlanm ış tır.

Bu suç tipi ÖNCEIC'de özel olarak düzenlenmemi ş ti. ÖN-
CEK m. 205,366 ve 368'e, CMK m. 140, 248'e bakm ız.

Fiyatları etkileme

MADDE 237 - (1) işçi ücretlerinin veya besin veya mal-
larm değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir
şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya
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sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki y ıla kadar TOPLUMA
hapis ve adli para cezas ı verilir.	 KARŞ I

SUÇLAR
(2) Fil sonucu besin veya mallar ın değerleri veya i şçi

ücretleri artip eksildi ği takdirde ceza üçte biri oranmda ar-
tır ı l ır.

(3)Fail, ruhsatl ı simsar veya borsa tellal ı ise ceza ayr ıca
sekizde bir oranmda artır ılır. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: Bu maddeyle korunmak istenen hukuki yarar,
serbest rekabet ko şullar ı çerçevesinde fiyatlarm belirlenmesini
ihlal edici davran ış lar ı engellemektir. Fiil tehlike suçu niteli ğ in-
de olduğundan, suçun tamamlanmas ı için neticenin meydana
gelmesi gerekmez.

SPK m.47; ÖNCEK m. 358 ve 359'a bakınız.

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma

MADDE 238 - (1) Taahhüt etti ği işi yerine getirmeyerek,
kamu kurum ve kurulu şlar ı veya kamu hizmeti veya genel
bir felaketin önlenmesi için zorunlu e şya veya besinlerin or-
tadan kalkmas ına veya önemli ölçüde azalmasma neden olan
kimseye bir y ıldan üç y ıla kadar hapis ve bin güne kadar adli
para cezas ı verilir. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: Bu suçun olu şması kast ın varlığma bağl ı olup,
taahhüdün mücbir sebeplerden dolay ı yerine getirilmemesi
halinde suç oluşmaz.

ÖNCEK m. 361, 401'e bakm ız.
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TOPLUMA	 Ticari sır, bankacı lık s ım veya müşteri s ırrı niteliğindeki

	

KAR Ş I	 bilgi veya belgelerin aç ıklanmas ı
SUÇLAR

MADDE 239 - (1) S ıfat veya görevi, meslek veya sanat ı
gereği vak ıf olduğu ticari s ı r, bankac ı l ı k s ırr ı veya mü ş teri
s ırr ı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz ki ş ilere veren
veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir y ıldan üç y ıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezas ı ile cezaland ır ı l ır.
Bu bilgi veya belgelerin, hukuka ayk ırı yolla elde eden kişiler
tarafından yetkisiz kiş ilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde
de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur.

(2)Birinci fıkra hükümleri, fenni keş if ve bulu şları veya
s ınai uygulamaya ilişkin bilgiler hakk ında da uygulan ı r.

(3) Bu s ırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabanc ıya veya
onun memurlar ı na aç ı klandığı takdirde, faile verilecek ceza
üçte biri oranmda artırıl ır. Bu halde şikayet koşulu aranmaz.

• (4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde
kapsamma giren bilgi veya belgeleri aç ıklamaya mecbur k ılan
kişi, üç yıldan yedi y ıla kadar hapis cezas ıyla cezaland ır ılır,
(Asliye Ceza)

Açıklama: 1910.2005 tarihli ve 5411 say ıl ı Bankac ılık
Kanunu (RG, 1.11.2005-25983), Kurul ba ş kan ye üyeleri ile Ku-
rum personeli, Fon Kurulu ba şkan ve üyeleri ile Fon personeli
görevleri s ırasında öğrendikleri bankalara ve bunlarm ba ğl ı
ortaklık, iş tirak, birlikte kontrol edilen ortakl ıkları ve müş teri-
lerine ait s ırları yetkililerden başkalar ına açıklanıama, bir başka
ifadeyle s ır saklama yükümlülü ğü getirmiştir (m. 73).

Bu Kanun'un 159. maddesi de bu yükümlülü ğe aykırı dav-
ranışları ayrıca suç olarak düzenlemiş tir. Madde şöyledir:
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"Bu Kanunun 73 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fikral an ıı- TOPLUMA

da belirtilen yükün ılülüğe uymayanlar için bir y ıldan üç y ı la kadar KARŞ I

hapis ve bin günden ikibin güne kadar adIf para cezas ı hükmolı nur.	 SUÇLAR

Banka ve mü ş terilere ait sirlar ı aç ıklayan üçüncü kişiler hakk ı nda

da ayn ı cezalar ıı ygıı la ınr.

Yukarıdakijlkrada belirtilen kimseler s ı rları kendileri ya da baş -

ka/ar ı için yarar sağlamak amacıyla aç ıklam ış olursa verilecek cezalar

altı da bir oran ında artı r ı l ı r. Ayrıca,fiulin önemine göre sorumlular ı n
bn Kanun kapsan ıı na giren kurulu şlarda görev yapmalar ı , iki yı ldan

aşağı olmamak üzere geçici veya sürekli olarak yasaklan ı r."

Ayrıca 5846 say ı l ı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve
12.7.2000 tarihli Avrupa Patent Sözleşmesi ile 24.6.1995 tarihli
Endüstriyel Tasar ımlarm Korunmas ı Hakkında KHK'ye; 5464
say ıl ı Banka Kartlar ı ve Kredi Kartlar ı Kanunu m. 23,31 ve 39'a
ve ÖNCEK m. 364, 365'e bak ınız,

Bu maddede yaz ı l ı suç, dördüncü fıkras ı hariç, 5560 De-
ğ işikliği ile uzlaşma kapsamma ahnd ığrndan, söz konusu f ıkra
dışında kalan hallerde uzlaştırma girişiminde bulunulmas ı
zorunludur. (CMK m. 253/1-b/5)

Mal veya hizmet satımından kaç ı nma

MADDE 240 - (1) Belli bir mal veya hizmeti satnıaktan
kaç ınarak kamu için acil bir ihtiyac ı n ortaya ç ıkmas ına neden

olan kişi, altı aydan iki y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ı rı lir.
(Sulh Ceza)

Aç ıklama: Kamu için acil bir ihtiyac ın ortaya ç ıkmas ı, bu

suç aç ısmdan objektif cezaland ır ılabilme şartıd ır. ÖNCEK m.
401'e bak ınız.

363



5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

	TOPLUMA	 Tefecilik
KARŞ I

SUÇLAR MADDE 241 - (1) Kazanç elde etmek amac ıyla başkasma
ödünç para veren kiş i, iki y ıldan beş y ıla kadar hapis ve beşbin
güne kadar adli para cezas ı ile cezaMnd ır ı lır. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: Maddede faiz veya başka bir ad altında da olsa
kazanç elde etmek amac ıyla baş kas ına ödünç para verilmesi,
tefeciiik kabul edilmiştir.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbir! uygulanmas ı

MADDE 242 - (1) Bu bölümde yer alan suçlar ın iş len-
mesi suretiyle yarar ına haks ız menfaat sağlanan tüzel kişiler
hakkuı da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(Sulh Ceza)

Açıklama: Bu maddenin uygulanabilmesi için tüzel ki ş i
lehine haks ız bir yarar ın sağlanm ış olmas ı gerekir. Bu düzen-
leme ÖNCEK'de yoktu. TCK m. 235 ila 241'e bakm ız.

ONUNCU BÖLÜM

Bilişim Alan ında Suçlar

Bilişim sistemine girme

MADDE 243 - (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya
bir kısmma, hukuka ayk ırı olarak giren ve orada kalmaya de-
vam eden kimseye bir y ıla kadar hapis veya adli para cezas ı
verilir.

(2) Yukar ıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı
yararlan ılabilen sistemler hakkmda i ş lenmesi halinde, verile-
cek ceza yarı oranma kadar indirilir.
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(3) Bu Bil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya TOPLUM

değ işirse, altı aydan iki y ıla kadar hapis cezasma hükmolunur. KAR Ş I

(Sulh Ceza)	 SUÇLAR

Açıklama: Bilişim sisteminden maksat, verileri toplay ıp
yerleştirdikten sonra bunlar ı otomatik işlemlere tabi tutma
olanağmı veren manyetik sistemlerdir.

Sistem içindeki bütün soyut urısurlar, fıkracla geçen "veri"
teriminin kapsam ındad ır.

ÖNCEK m. 525/a'ya bak ın ız,

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya
değiştirme

MADDE 244 - (1) Bir bili şim sisteminin i.şleyişini engel-
leyen veya bozan ki şi, bir y ıldan beş y ıla kadar hapis cezas ı
ile cezaland ır ı l ır.

(2)Bir biliş im sistemindeki verileri bozan, yok eden, de-
ğiştiren veya enişilmez k ılan, sisteme veri yerle ştiren, var olan
verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç y ıla kadar
hapis cezas ı ile cezaland ı n ılir.

(3)Bu fiillenin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir
kamu kurum veya kurulu şuna ait bili şim sistemi üzerinde
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranmda artınılir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tan ımlanan fillerin işlenmesi
suretiyle kişinin kendisinin veya ba şkas ın ın yararma haks ız
bir çilcar sa ğlamas ın ın başka bir suç olu şturmamas ı hMinde,
iki y ıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para
cezasına hükmolunur. (Asliye Ceza)
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TOPLUMA	 Açıklama: 5411 say ılı Bankac ılık Kanunu'na tabi kurulu ş-
KAR ŞI lar, bu maddede tan ımlanan sistemi engelleme, bozma, verilen

SUÇLAR yok etme veya de ğ iş tirme suçu aç ıs ından banka veya kredi
kurumu kabul edilir (5411 3K m. 157). Bankac ı l ık Kanunu'na
tabi kurulu şlar şunlard ır:

Türkiye'de kurulu mevduat bankalar ı, katı l ım bankaları,
kalk ınma ve yatı r ı m bankalar ı, yurt d ışında kurulu bu nite-
likteki kurulu şlar ın Türkiye'deki şubeleri, finansal holding
ş irketleri, Türkiye Bankalar Birli ği, Türkiye Kat ılim Bankalar ı
Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu (5412/m. 2).

5846 say ılı FSEK hükümlerine ve ÖNCEK nı . 525/b, 525/e,
525/d' ye bakm ız.

Banka veya kredi kartlarin ın kötüye kullan ılması
(Değiş ik: 29.6.2005-53771n ı . 27 ileŞı

MADDE 245- (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kar-
t ın ı, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulun-
duran kimse, kart sahibinin veya kart ın kendisine verilmesi
gereken kişinin rızas ı olmaks ız ın bunu kullanarak veya kul-
land ırtarak kendisine veya başkas ına yarar sağlarsa, üç y ıl-

245. maddenin ilk metni şöyle idi: "(1) Ba şkas ına ait bir banka veya
kredi kart ı n ı , her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulundu-
ran kimse, kart sahibinin veya kart ın kendisine verilmesi gereken kiş inin
rı zas ı olmaks ız ı n bunu kullanarak veya kulland ı rtarak kendisine veya
başkasına yarar sağlarsa, üç y ı ldan alt ı yıla kadar hapis cezas ı ve adli
para cezas ı ile cezalandı rı lı r.

(2) Sahte olu ş turulan veya üzerinde sahtecilik yap ı lan bir banka veya
kredi kan ı n ı kullanmak suretiyle kendisine veya başkas ı na yarar sağlayan
kişi,fiul daha ağır cezay ı gerektiren başka birsuçolu şlurmadığı takdirde,
dört y ı ldan yedi y ı la kadar hapis cezas ı ile cezalandı rı l ı r,"
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dan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası
ile cezaland ır ı l ır.	 KARŞ I

SUÇLAR

(2) Başkalarına ait banka hesaplar ıyla ilişkilendirilerek
sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satm
alan veya kabul eden ki şi üç y ıldan yedi y ıla kadar hapis ve
onbin güne kadar adli para cezas ı ile cezaland ırılir.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir
banka veya kredi kartm ı kullanmak suretiyle kendisine veya
başkasma yarar sa ğlayan kişi, fil daha ağır cezayı gerektiren
başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört y ıldan sekiz yıla
kadar hapis ve be şbin güne kadar adli para cezas ı ile cezalan-
dırılır. (Asliye Ceza)

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

a) Haklarında ayrılık karar ı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kay ın h ı-
s ımlar ından birinin veya evlat edinen veya evlitlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararma olarak işlenmesi Mlinde, ilgili akraba hakkmda
cezaya hükmolunmaz.

(5) EkJikra: 6.12.2006-55601 n ı. Il ile) Birinci fıkra kapsa-
mma giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun rnalvarl ığma kar-
şı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygularnr.

Aç ıklama: 111< metinde madde iki fıkra olarak düzenlen-
miş ti.

Madde, 29.6.2005 tarihli ve 5377 say ıiı ve 6.12.2006 tarihli
ve 5560 say ıliKanunlarla değişikliğe uğramıştır.
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	TOPLUU	 İlk metinde, maddenin birinci fıkras ında suç say ılan fiille

	

KAR Ş I	 ilgili yaptı rım olarak hapis cezas ın ın dışında "adli para cezas ı "
SUÇlAR da öngörülmü ş tü. Fakat adli para cezan ın üst sın ı r ı belirtil-

memiş ti.

• a) 5377 sayılı Kanun'la yapılan değ işiklikle, hem adli
para cezas ınm üst s ın ırı belirtilmi ş hem de maddeye üçüncü
ve dördüncü f ıkralar eklenmiş tir. İkinci ve üçüncü f ıkralarda
da, yaptırım olarak hapis cezas ı ile birlikte adli para cezas ı da
öngörülmüş tiir.

b) 5560 Değişikliği ile eklenen beş inci fıkra düzenleme-
siyle, maddenin birinci fıkras ına giren fiillerle ilgili olarak
Kanunun 168. maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinin
uygulanmasına imkan sağlanmış tır.

Bu husus maddenin Değ işiklik Cerekçesi'nde şu şekilde
aç ıklanmıştır: "Maddenin birincifikras ına giren fil/eric başkas ı na
ait banka kart ı veya kredi kart ı n ı i ı hukuka ayk ı rı olarak kullan ı lmas ı
suretiyle haks ı z bir menfaat elde ediln ı iş olmas ı halinde n ı alvarhğı-
na karşı işlenen suç/ara ilişki ii etkin pişmanl ık hükün ılerinin uy-
gulann ıas ı na imkan tan ı n ıak suretiyle Anayasan ın eşitlik ilkesini
güvence alt ı na alan 10 uncu n ıaddesine uygun bir düzenleme ya-
pılinas ı a ınaçlannnştı r."

Banka kartları ve kredi kartlarmm ç ıkarılmas ı, kullan ım ı,
takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esaslar 23.2.2006
tarihli ve 5464 say ıli Kanun'la düzenlenmiştir. Bu Kanun
1.03.2006 tarih ve 26095 say ı lı RG'de yayını lanarak ayn ı ta-
rihte yürürlüğe girmiştir. Kanun, sahte kart ve belge düzen-
lenmesini, izinsiz kart ç ıkartmay ı ve Kanun'un öngördü ğü
yükümlülüklere ayk ırı davranışları suç sayarak cezaland ır-
mıştır (m, 3641). Maddede suç say ılan fiiller aslında h ırs ızl ık,
doland ırıcılık, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlar ı-
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nin unsurlar ın içermektedir. Bu fiillerin ayr ı bir suç olarak TOPLUMA
düzenlenmesinin sebebi, uygulamada özellikle fiilin nitelen- KAR Ş I

dirilnıesinde karşılaşılan tereddütleri ortadan kald ırmak ve SUÇLAR

içtihat farkhu ıklarm ı önlemektir.

Aynca 155 ve 156. maddeler ile 244. madde aç ıklamasma
bak ımı .

Tüzel kişiler hakk ında güvenlik tedbiri uygulanmas ı

MADDE 246 - (1) Bu bölümde yer alan suçlar ın işlen-

mesi suretiyle yararına haks ız menfaat sağlanan tüzel kişiler

hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(Sulh Ceza)

Açıklama: TCK m. 60; 244. madde altındaki ÖNCE}C

maddelerine bak ıntz.
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DÖRDINCÜ KISIM

MILLETE VE DEVLETE
KARŞI SUÇLAR VE

SON HUKÜMLER

B İ RİNCİ BÖLÜM

Kamu İ daresinin Güvenilirliğine ve
İşleyişine Karşı Suçlar

Zimmet

MADDE 247 - (1) Görevi nedeniyle zilyediiği kendisine
devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü oldu ğu
mali kendisinin veya başkasmın zimmetine geçiren kamu görev-
lisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırıhr.

(2)Suçun, zimmetin aç ığa ç ıkmamas ın ı sağlamaya yöne-
lik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yan
oranında artır ı lır.

(3)Zimmet suçunun, mal ın geçici bir süre kullan ıldıktan
sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yar ı
oranma kadar indirilebiir. (A ğır Ceza)

Aç ıklama: Maddenin üçüncü fıkras ında indirim sebebi
olarak düzenlenen kullanma zimmeti ÖNCEK'de yer alm ı-
yordu.
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M İ LLEIE	 "Kamu görevlisi" tan ımı için m. 6/1-c' ye bakm ız.
VE

DEVLETE Yönetim kumlu üyeleri ve kooperatif memurlar ı, Koope-
K ŞI ratifin para ve mallar ı, bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak,

SUÇLAR defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolay ı devlet
VI

SON memuru ceza görürler (1163 say ı lı. Kooperatifler Kanunu nt

	

NÜKÜMLER	 62/3).

5411 say ı lı Bankacı l ı k Kanunu da, görevi nedeniyle
zilyetliği kendisine devredilnı iş olan veya koruma ve göze-
tirniyle yükümlü oldu ğu para veya para yerine geçen evrak
veya senetleri veya diğer mallar ı kendisinin ya da ba şkasm ın
zimmetine geçiren banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri
ile diğer mensuplar ı hakk ında daha ağır ceza hükümleri ge-
tirmiş tir (m. 160).

TCK m. 6/1-c; CMK m. 248 ve ÖNCEK m. 202'ye bak ı-
rnz.

Etkin pişmanl ık

MADDE 248- (1) Soru ş turma başlamadan önce, zimmete
geçirilen mal ın aynen iade edilmesi veya uğranılan zarar ın
tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezan ın üçte ikisi
indiriir.

(2) Kovuş turma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimme-
te geçirilen malm aynen iade edilmesi veya u ğranılan zarar ın
tamamen tazmin edilmesi hAlinde, verilecek cezan ın yar ıs ı
indirilir. Etkin piş manlığın hükümden önce gerçekleşmesi
halinde, verilecek cezanm üçte biri indirilir.

Aç ıklama: ÖNCEK m. 202'ye göre, zararın soruşturma
baş lamadan önce ödenniesiyle, kovu ş turma baş lamadan
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önce ödenmesi aras ında fark yoktu. Ancak hükümden önce
ödeme yap ılmış olmas ı halinde indirim oran ı üçte bir olarak
belirlenmiş ti.

Etkin piş manl ık hükümlerinin uygulanmas ın ı gerektiren
soruş turmaya veya kovu ş turmaya başlanılıp ba şlanılmad ığı
Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre belirlenir.

CMK'nun 2/le, 158 ve 160. maddeleri hükümleri birlikte
göz önüne alm ıp değerlendirildiğinde "Sonış tunııa evresi"nirı
suç ş üphesinin C. Savc ıs ı tarafından öğrenilınesiyle ba ş lad ı-
ğı n ı kabul etmek gerekir. Dolay ıs ıyla suç ş üphesi nedeniyle
idari soruş turma baş latı lm ış olmas ı , soru ş turma evresinin
ba şladığı şeklinde yorumlanamaz. Bu nedenle TCK'nm 248.
maddesi uyar ınca "etkin pişmanl ık" nedeniyle indirim yap ılacak
hallerde, ödemeniıı, olay ın C.savc ı lığınca ö ğrenilmesi ve so-
ruş turma işlemlerine başlanmas ından önce yap ılmas ı halinde
1. fıkranın, diğer hallerde ise 2. fıkranın uygulanmas ı gerekir.
Ayrıca rüşvet suçları için (m.254'de) öngörülen etkin pi şmanlık
hükümlerinin, zimnı et suçunda k ıyasen uygulanmas ına da
olanak bulunmamaktad ır?9

Kovu ş turma evresi ise iddianamenin kabulü ile ba şla-
dığmdan (CMK m. 2/1 f ve 175), zimmete geçirilen paran ın,
iddiana ınenin düzenlenmesinden sonra, fakat kabulünden
önce ödenmesi halinde, TCK'n ın 248/2. maddesi uyar ı nca
cezadan indirim yap ılmas ı gerekir.

Aynca TCK nı . 36, CMK m. 2/le,f, 158, 160, 175; ÖNCEK
m. 202/3'e bakm ız.

YCGK: 7.10.2006-E. 5/165, K. 213.
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Daha az cezay ı gerektiren h1

MADDE 249- (1) Zimmet suçunun konusunu olu ş turan
malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden
yarıya kadar indirilir.

Açıklama: ÖNCEI< in. 219/3 göre, zimmet suçunu olu ş-
turan mal ın değerinin hafif olmas ı halinde verilecek cezan ın
yar ıs ı, pek hafif olduğu takdirde üçte ikisi indiriliyordu.

İrtikap

MADDE 250 - (1) Görevinin sa ğladığı nüfuzu kötüye
kullanmak suretiyle kendisine veya başkasma yarar sağlan-
mas ına veya bu yolda vaatte bulunulmas ına bir kimseyi icbar
eden kamu görevlisi, beş yıldan on y ıla kadar hapis cezası ile
cezaland ır ı l ır. (Ağır Ceza)

(2)Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle
gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya ba şkasma
yarar sağlanınasma veya bu yolda vaatte bulunulmasma bir
kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç y ıldan beş yıla kadar
hapis cezas ı ile cezaland ır ılır. (Ağır Ceza)

(3) İkinci fıkrada tan ımlanan suçun kiş inin hatasından
yararlanarak işlenmiş olmas ı hMinde, bir y ıldan üç yıla kadar
hapis cezas ına hükmolunur. (Asliye Ceza)

Açıklama: Madde ÖNCEK m. 209'un günümüz Türkçe-
siyle ve Kanun'un sistemetiğine uygun olarak yeniden düzen-
lenmesinden ibaret olup suçun unsurlarmda bir de ğişiklik söz
konusu değildir. TCK m. 6/1-c; 5235 say ılı Kanun m. 12; CMK
nı . 248; ve ÖNCEK m. 209'a bakm ız.
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Denetim görevinin ihmali

MADDE 251 -(1) Zimmet veya irtikap suçunun i şlenmesine
kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen
suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. (A ğır Ceza)

(2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap
suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi, üç aydan
üç y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırı lı r. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: TCK m. 6/1-c, 247, 250; ÖNCEK m. 203'e
bakm ız.

Rüşvet

MADDE 252- (1) Rü şvet alan kamu görevlisi, dört y ıldan
oniki y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılı r. Rüşvet veren
kişi de kamu görevlisi gibi cezaland ırı l ır. Rüşvet konusunda
anlaşmaya var ılmas ı halinde, suç tamamlanm ış gibi cezaya
hükmolunur.

(2)Rüşvet alan veya bu konuda anlaş maya varan kişinin,
yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali
müşavir olmas ı halinde, birinci fıkraya göre verilecek ceza üçte
birden yarısma kadar artırıl ır.

(3) Rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine
aykır ı olarak bir işi yapmas ı veya yapmamas ı için kişiyle var-
dığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sa ğlamas ıd ır.

(4)Birinci ftkra hükmü, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, kamu kurum veya kurulu şlarmın ya da kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kurulu şlarmm iş hrakiyle kurulmuş
ş irketler, bunlar ın bünyesinde faaliyet icra eden vak ıflar, kamu
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•M İ ft[1l yararına çalışan dernekler, kooperatifler ya da halka aç ık ana-
VE nim şirketlerle hukuki ilişki tesisinde veya tesis edilmi ş hukuki

DEVLETE ilişkinin devam ı sürecinde, bu tüzel kişiler ad ına hareket eden

SUÇRkişilere görevinin gereklerine ayk ır ı olarak yarar sağlanmas ı
VE Mlinde de uygulan ır.

SON
IIÜKÜMLER	 (5) (Değişik Jikra: 29.6.2005-53771n ı . 28 ile) Yabanc ı bir ülke-

de seçilmiş veya atanm ış olan, yasama veya idari veya adli bir
görevi yürüten kamu kurum veya kurulu şlar ının, yap ılanma
şekli ve görev alan ı ne olursa olsun, devletler, hükümetler
veya diğer uluslararası kamusal örgütler taraf ından kurulan
uluslararas ı örgütlerin görevlilerine veya ayn ı ülkede ulusla-
raras ı nitelikte görevleri yerine getirenlere, uluslararas ı ticari
işlemler nedeniyle, bir işin yap ılmas ı veya yap ılmamas ı veya
haks ız bir yararm elde edilmesi veya muhafazas ı amac ıyla,
doğrudan veya dolayl ı olarak yarar teklif veya vaat edilmesi
veya verilmesi de rü şvet say ı l ır. (Ağır Ceza)

Açıklama: Maddenin be ş inci fıkras ı, Türkiye tarafından
1.2.2000 tarihli ve 4518 say ılı Kanuna istinaden onaylanarak
yürürlüğegiren 17Aralik 1997 tarihli OECD "Uluslararas ı Ticari
İşlenı lerde Yabana Kan ı t ı Görevlilerine Verilen Rü şvetin Önlenmesi
Sözleşmesi" hükümlerine uyum sağlamak amacıyla, 29.6.2005
tarihli ve 5377 sayılı Kanunla deği5tirilmiştir. 1°3 Bu değişiklikle,
fıkrada ifade değişikliği yapılarak, devletler, hükümetler veya
diğer uluslar aras ı kamusal örgütler taraf ından kurulan uluslar

100 Değiş ildikten önce 252. maddenin 5. fıkras ı şöyle idi: "(5) Yabana bir
ülkede seçilmiş veya atanm ış olan, yasama veya idari veya adli bir görevi
yürüten kamu kurum veya kurulu şları n ı n memur veya görevlilerine veya
ayn ı ülkede uluslararas ı nitelikte görevleri yerine getirenlere, uluslararası
ticari iş lemler nedeniyle, bir iş in yapı lnıası veya yapılmamas ı veya haks ız
bir yarann elde edilmesi veya in uhafazası amacıyla, doğrudan veya dolayl ı
olarak yarar tekl ıf veya vaat edilmesi veya verilmesi de rü şvet sayı l ı r."
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aras ı örgütlerin görevlilerine yarar veya vaat edilmesi veya
verilmesi de rü şvet suçu kapsamma al ınmış tır.

Rüşvet suçu, bir karşılaş ma suçudur; bu nedenle, çok failli
bir. suçtur. Bir tarafta, rü şvet veren; diğer tarafta ise rü şvet alan
kamu görevlisi yer aln ıaktad ır. Rüşvet veren ve alan, ayn ı
amac ın gerçekleşmesini hedeflemektedirler. Bu itibarla, veren
ve alan aç ısmdan rüşvet suçu tek bir suçtur. Söz konusu suç,
menfaatin temin edildi ği anda tamamlanm ış olur. Dolay ıs ıyla
menfaat temin edilinceye kadar suça iş tirak mümkündür. Bu
nedenle, söz konusu suç tan ımı kapsam ında "rüşvete arac ı lık
eden" kavram ına yer verilmemiş tir. Ayrıca ÖNCEK nı . 212 ile
rü şvet say ılarak cezaland ı r ılan kamu görevlisinin görevini
yapmak için bir kimse ile belli ç ıkar üzerinde anlaşmas ı da
rü şvet say ılmam ış tır. Madde gerekçesinde bu tür fiillerin
irtikap suçunu olu şturacağı belirtilmiş tir. Ancak icbar veya
kandırma unsurlarmm bulunmamas ı ve yapmas ı gereken bir
iş i yapmas ı için belli bir ç ıkar karşıliğmda kamu görevlisi ile
iş sahibi arasında anlaşmanın bulunmas ı halinde fiilin hangi
suçu oluş turacağı kanım ızca önemli bir sorun olarak ortaya
ç ıkmaktad ır."'

Kamu görevlisinin görevini yapmak için bir kimse ile belli bir
ç ıkar üzerinde anlaşmas ın ın rü şvet kapsam ından ç ıkar ı lmas ı ve
bu konuda madde gerekçesinde " ... Çünkü bu gibi durumlarda,
nıenfaati temin eden kişi, iş inin en az ı ndan zaman ı nda yap ı lmayacağı
konusunda bir endişeyle hareket etmektedir. Bu nedenle, hakl ı bir işin
gördürüln ı esi amacı na yönelik olarak menfaat sağ lanmas ı hülinde, icbar
suretiyle irtikap suçunu olu ş tuğunu kabul etmek gerekir." şeklinde bir
değerlendirmeye yer verilmi ş olmas ı, öğretide, "Gerekçenin hukuk
bilgisinden yoksunluğu ifade ettiği" belirtilerek eleştirilmekte vebu
konuda şu görüşler ileri sürülmektedir. "Kişinin hakk ını arama
imkanının olduğu yerde zorunluluk hali (m.25/2), cebir koşulları
(m.28) olmad ıkça, onun ç ıkar sağlamaya mecbur edilebileceğ ini
iddia etmek hukuki geçerlilikten yoksundur. Üstelik 257/1. mad-
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Diğer taraftan rüşvet suçunun olu şabilmesi için amaçlanan
şeyin yap ılmas ına veya yap ılmamas ına gerek yoktur.

17.12.1997 tarihli OECD Uluslararas ı Ticari İş lemlerde
Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rü şvetin Önlenmesi Söz-
leşmesi; 102 TCK m. 6/1-c; CMK nı . 135/6, 140, 248 ve ÖNCEJC
m. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220'ye bak ınız.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanmas ı

MADDE 253 -(1) Rü şvet suçunun işlenmesi suretiyle ya-

dede suçun unsuru olarak yer alan "kişilerin mağduriyetine veya
kamunun zarar ına neden olmak", bizzat kamu görevlisinin yap-
makla yükümlü olduğ u görevle ili şkilidir." Bu durumda ki ş ilerin
mağduriyeti kavram ı içinde mütalaa edilebilecek görevden do ğan
parasal bir zarardan da söz edilemez. Kamunun da ekonomik
aç ıdan (parasal) bir zarar ı yoktur. Hak arama yollan sonuna kadar
aç ıkken kamu görevlisinin muhatab ı olan kişilerin kendilerine
tanınan bu hakk ı kullanmaktan kaç ınarak ç ıkarcı yollara sapma-
lan "e kamu görevlisine menfaat sa ğlamalannın . hukuken kabul
edilebilir bir davranış kabul edilemez; dolay ısıyla işinin zamanında
yapılmayaca ğı konusunda kişinin kand ınlnıas ından veya icbardan
söz edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle de fiil irtikap suçunu
değil, rüşvet suçunu olu şturur. Ayrıca bu fiilin memur aç ısından
257/1 kapsam ında düzenlenmiş olduğunu söylemek de kolay de-
ğildir. Çünkü iş sahibi ile kamu görevlisi aras ında akdi bir anlaşma
söz konusudur. Akdi ili şki çok failliliktir. Halbuki görevi kötüye
kullanma tek failli bir suçtur. Bu nedenle (hun, görevi kötüye
kullanma olduğunu söylemek akdi ilişkiyi görmemek demektir.
Ifadesini çok faillilikte bulmas ı gereken akdi bir ili şki, hangi türü
benimsenirse benimsensin yorumla, tek failli bir suçun içine dahil
edilemez. "Korkumuz, tarihi kanun koyucunun gerekçede irtikap da
dese, özelliğinin pek fark ı nda olmadan, rüşvetin bu biçimini suçolmaktan
çıkarm ış olmasıdı r. Yarg ı tay sorunu çözmede zorlanacakt ı r." Bu görü ş
için bkz., Haf ı zoğulları/Güngör, s. 37,38.

102 Bu Sözleşme 1.2.2000 tarih ve 4518 say ı l ı Onay Kanunu ile yürür-
lüğe konulmuş tur.
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rar ına haks ız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakk ında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (Sulh Ceza)

Açıklama: Bu düzenleme ÖNCEICde yoktu. TCK m. 60,
252'ye bakm ız.

Etkin pi şmanl ık

MADDE 254- (1) Rüşvet alan kişinin, soruş turma başla-
madan önce, rü şvet konusu şeyi soruş turmaya yetkili makam-
lara aynen teslim etmesi halinde, hakkmda rü şvet suçundan
dolay ı cezaya hükmolunmaz. Rü şvet alma konusunda başka-
sıyla anlaşan kamu görevlisinin soru ş turma başlamadan önce
durumu yetkili makamlara haber vermesi halinde de hakkmda
bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.

(2)Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaşma-
ya varan kişinin, soruşturma başlamadan ütü, pişmanlık duya-
rak durumdan soruşturma makamlar ını haberdar etmesi halinde,
hakkında rüşvet suçundan dolay ı cezaya hükmolunmaz; verdi ği
rüşvet de kamu görevlisinden alınarak kendisine iade Ldilir.

(3)Rüşvet suçuna iş tirak eden diğer kişilerin, soruş turma
baş lamadan önce, piş manlık duyarak durumdan soru ş turma
makamlarm ı haberdar etmesi halinde, hakk ında bu suçtan
dolay ı cezaya hükmolımmaz,

Açıklama: Maddede geçen "sonLşturma başlamadan önce"
kavramı konusunda 192. ve 248. maddelerin aç ıklamas ına
bak ınız.

TCK m. 41, 252'ye; CMK m. 2/le, 158, 160'a; ÖNCEK in.
215'e bakmız.
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Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama

MADDE 255 - (1) Görevine girmeyen ve yetkili olmad ığı
bir işi yapabileceği veya yaphrabileceği kanaatini uyand ı rarak
yarar sağlayan kamu görevlisi, bir y ıldan beş yıla kadar hapis
ve adli para cezas ı ile cezaland ır ıhr. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: Madde, ÖNCEK m. 218'in günümüz Türkçe-
siyle ve Kanun'un sistemetiğine uygun olarak yeniden düzen-
lenmesinden ibaret olup suçun unsurlarmda bir de ğişiklik söz

•konusu değildir. TCK m. 6/1-c; ÖNCEK nt 218

Zor kullanma yetkisine ili şkin sınırın aşılması

MADDE 256 - (1) Zor kullannıa yetkisine sahip kamu
görevlisinin, görevini yaptığı s ırada, ki şilere karşı görevinin
gerektirdiği ölçünün d ışında kuvvet kullanmas ı halinde, kas-
ten yaralama suçuna ilişkin hükünı ler uygulan ır.

Açıklama: ÖNCEK'de bu Bil, yaralama suçuna gönderme
yapmak suretiyle değil, doğrudan cezaland ırılmış , verilen
cezan ın para cezas ına, tedbirlerden birine çevrilemeyeceği ve
ertelenenıeyeceği hüküm altma almm ıştı .

TCK Madde 6/1-c ve ÖNCEK m. 245'e bakm ız.

Görevi kötüye kullanma

MADDE 257- (1) Kanunda ayr ıca suç olarak tan ımlanan
hMler dışında, görevinin gereklerine ayk ırı hareket etmek
suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zarar ına
neden olan ya da ki şilere haks ız bir kazanç sağlayan kamu
görevlisi, bir y ıldan üç y ıla kadar hapis cezas ı ile cezalandır ılır.
(Asliye Ceza)
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(2)Kanunda ayr ıca suç olarak tan ımlanan hAller dışrnda, MIftEJE
görevinin gereklerini yapmakLa ihmal veya gecikme göstere- VE
rek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zarar ına neden DEVLETE
olan ya da kişilere haks ız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, SUÇLAR
altı aydan iki y ıla kadar hapis cezas ı ile cezalandırı l ır. (Sulh VE
Ceza)	 SON

HUKUMLIR
(3)İrtikAp suçımu oluş turmad ığı takdirde, görevinin ge-

reklerine uygun davranmas ı için veya bu nedenle kişilerden
kendisine veya bir başkasma çıkar sağlayan kamu görevlisi,
birinci fıkra hükmüne göre cezaland ır ı l ır. (Asliye Ceza)

Aç ı klama: Yeni Türk Ceza Kanunu'nda, memuriyet gö-
revini kötüye kullanma suçunun unsurlar ı ÖNCEK'den farkl ı
ve daha dar olarak düzenlenmi ştir. Şöyle ki:

ÖNCEK ni. 240'da "hangi nedenle olursa olsun görevi?:
kötüye kullan ılmas ı .... cezaland ırilm ış olduğundan, memurun
görevinin gereklerine ayk ır ı hareket etmesi ile bu suç olu şu-
yordu.

Yeni düzenlemeye göre, "memurun görevinin gereklerine
ayk ı rı hareket etmesi" tek başma, görevi kötüye kullanma su-
çunu oluş turmaz; söz konusu suçun oluşmas ı için, onun bu
hareketinin kişilerin mağduriyehne veya kamunun zarar ına
neden olmas ı, ya da kişilere haks ız kazanç sağlamas ı şarttır. ı oı

°' YCGK nun 18.10.2005 -E. 2005/4. MD- 96, K. 2005/118 (YKD. Ocak
2006, s.118). Bu kararda kamu zarar ı, "mevzuata ayk ı rı karar,
işlem ve ihmal sonucunda kamu kayna ğı nda artışa engel veya
eksilmeye neden olunmas ı" şeklinde tan ımlanmış t ı r. Ayr ıca za-
rarın her somut olay ın özellikleri dikkate al ınarak belirlenmesi
gerektiğine ve kesin miktar ı saptanamasa dahi, i şin ve hizmetin
niteliğ i dikkate al ınarak kamu zarar ı n ın varlığın ın kabul edilmesi
gerektiğine işaret edilmi ştir.
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MILLETE Mağduriyet kavram ı, sadece ekonomik bak ımından uğran ılan
VE zararla sınırl ı olmay ıp, bireysel haklar ın ihlali sonucunu do-

DEVLETE	 ğuran her türlü davran ışı ifade eder.1°4

SUÇLAR	 Diğer taraftan ÖNCEK m. 230/1 de suç olarak düzenlenen
VE

SON görevin zarar do ğurmayacak şekilde ihmali de yeni düzenle-
HÜKÜMLER meyle suç olmaktan ç ıkarilmıştır. Maddenin üçüncü fıkrasmda

cezalandırılan eylemler ÖNCEK m. 247,248,249 ve 250'de ceza
yaptır ım ına bağlanmıştı .

TCK m. 6/1-c, 250; ÖNCEK m. 230, 239, 240, 247-250'ye
bak ırnz.

Göreve ili şkin s ın ırı aç ıklanması

MADDE 258 -(1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya
ayn ı nedenle bilgi edindi ği ve gizli kalmas ı gereken belgeleri,
kararları ve emirleri ve diğer tebligatı aç ı klayan veya yaymla-
yan veya ne suretle olursa olsun baş kalarının bilgi edinmesini
kolaylaş tıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis
cezas ı verilir.

(2) Kamu görevlisi s ıfatı sona erdikten sonra, birinci fık-
rada yaz ıl ı fiilleri işleyen kimseye de ayn ı ceza verilir. (Asliye
Ceza)

YCGK: 3.10.2006 tarih ve E. 2006/4 MD-196, K. 2006/204. Bu karara
konu olayda, olayda, san ı k idare Mahkemesi karar ına dayanarak
göreve başlatı lan kat ılan ı, yine ayn ı gün geçici görevle bir ba ş ka
ilçede süresi olarak görevlendirmi ş tir. Yarg ıtaya göre, san ı k
Anayasa'run 138/son maddesi ve 2577 say ı l ı Idari Yarg ılama Usul
Yasas ı 'n ın 28/1. maddesine ayk ı rı olarak idare mahkemesi kara-
r ı nı uygularn ış gibi görünüp, sonuçlar ın ı etkisiz hale getirmek
suretiyle, kat ı lan ın mağduriyetine neden olmuş bulunduğundan,
5237 say ı l ı Yasan ın 257/1. maddesindeki suç olu şmu ştur.
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Aç ıklama: Göreve ili şkin s ırrm aç ıklanmas ı suçu, ÖN-
CEK m. 229'da düzenlenmi şti; fakat ikinci fıkradaki durumla
ilgili olarak özel bir düzenleme yoktu. TCK m. 6/1-c, 239'a
bakınız.

Suç Gelirlerinin Aklanmas ın ı n Önlenmesi Hakk ında
Kanun,105 baz ı kamu görevlilerine, görevlerinden ayr ılmala-
rı ndan sonra da, görevleriyle ilgili olarak ö ğrendikleri s ırları
aç ıklamama yükümlülü ğü getirmiş ve aksine davranışı suç
olarak düzenlemiş tir.106

Kamu görevlisinin ticareti

MADDE 259- (1) Yürüttü ğü görevin sağlad ığı nüfuzdan
yararlanarak, bir ba şkasma mal veya hizmet satmaya çal ışan
kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya adli para cezas ı ile
cezaland ır ı l ır. (Sulh Ceza)

11.10.2006 tarihli ve 5549 say ı l ı Suç Gelirlerinin aklanmas ın ın
Onlenmesi Hakk ında Kanun 18.10.2006 tarihli ve 26323 say ı l ı RG
de yay ı mlanm ışt ı r.
5549 say ı l ı Kanun'un 22. maddesi şöyledir:

"S ırnn ifta ı
MADDE 22-(I)A şağıda yazı lı kimseler görevlerinden mjnlsalar dahi,

görevleri dolay ı s ı yla kiş ilerin ve bu ki ş ilerle ilgili kimselerin şah ıslar ına,
muamele ve hesap durun ılarına, iş lerine, iş letn ıelerine. servetlerine ve
mesleklerine ilişkin olarak öğrendikleri s ırlar ı ifşa edemezler ve kendile-
rinin veya üçüncü şah ısların yarar ı na kullanamazlar:

a> Koordinasyon Kurulu Başkan ve üyeleri, denetim elemanları ile
Kurul personeli.

b)Bilgilerine ve ihtisaslar ı na ba şvurulan kiş iler.
c)Bu bilgileri görevleri dolay ıs ıyla öğrenen diğer kamu görevlileri.
(2)Bu kiş iler, öğ rendikleri s ırları ifşa eImeIeri halinde, bir y ıldan dört

y ı la kadar hapis cezas ı ile cezaland ırı lı r. Bu s ı rlar maddi menfaat karşı lı -
ğı nda ıfşa edildiğ inde verilecek hapis cezas ı iki yı ldan az olanı az.

(3)Bu Kanun uyar ı nca yabanc ı ülkelerdeki muadil kurulu ş lara Baş-
kanl ıkça bilgi verilmesi s ı rrın i,fşa ı sayı lnıaz."

MiiLETI
VE
DFVLEIE
KARŞ I
SUÇLAR
VE
SON
IIÜKÜMLİ R
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MILLETE	 Açıklama: Bu suç, ÖNCEK m. 208'de, Devlet için n ı alze-

	

VE	 me al ım veya satım ında, taahhüt alt ına gire ıı lerle ortakl ığ t da

	

DEVLETE	 kapsayacak şekilde düzenlenmi ş ti. TCK nı . 6/1 -c ve 657 say ı l ı
SUÇLAR Kanun m. 125'e bakm ız.

VE

SON

	

IIUXUMLER	 Kamu görevinin terki veya yap ılmamas ı

MADDE 260- (1) Hukuka aykır ı olarak ve toplu biçimde,
görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici
de olsa k ısmen veya tamamen yapmayan veya yavaş latan
kamu görevlilerinin her biri hakk ında üç aydan bir y ıla kadar
hapis cezas ı verilir. Kamu görevlisi say ısmııı üçten fazla olma-
mas ı halinde cezaya hükmolunmaz.

(2) Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal haklar ı ile ilgili
olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici ve k ısa süreli iş
bı rakmaları veya yavaşlahıı alar ı halinde, verilecek cezada in-
dirin ı yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: Maddede belirtilen hareketlerin toplu olarak
yapıldığının kabulü için, en az dört kiş inin birlikte hareket
etmesi şarttır. Maddenin ikinci f ıkras ındaki indirim ya da
cezasızl ık sebebine ÖNCEK'de yer verilmemi ş ti.

AY m. 52/2, 54; TCK m. 6/1-c ve 26/1 ve ÖNCEK m.
236'ya bakm ız.

Kişilerin mallar ı üzerinde usulsüz tasarruf

MADDE 261 - (1) ilgili kanunlarda belirlenen ko şullara
aykır ı oldu ğunu bilerek, kiş ilerin taşmır veya taşmmaz malları
üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de olsa, zorla tasarruf ta
bulunan kamu görevlisi, 1111 daha a ğır cezayı gerektiren bir suç
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M İ LLIrI

VE

DEVLIrE

KAR Ş I

SUÇLAR

VE

SON

HÜKÜMLER

oluş turmad ığı takdirde, altı aydan iki y ıla kadar hapis cezas ı
ile cezaland ır ı l ır. (Sulh Ceza)

Açıklama: Kamulaştır ına kurallarına ayk ı rı olarak kiş ile-
rin mallar ı na el konulmas ı da bu madde kapsammdad ır. AY
nt 46; TCK rn. 6/1-c; ÖNCEK m. 246'ya bakm ı z.

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi

MADDE 262- (1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara
ayk ır ı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri
kendisine bildirilmi ş olduğu halde görevi sürdüren kimseye
üç aydan iki y ıla kadar hapis cezas ı verilir. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: Madde, ÖNCE İC nt 252'nin günümüz Türkçe-
siyle Kanunun sis tematiğine uygun olarak yeniden düzenlen-
mesinden ibaret olup suçun unsurlarmda bir de ğ işiklik söz ko-
nusu değildir. Ancak yeni düzenlemede memuriyetten yoksun
b ırakma tedbirine yer verilmeniiş tir. Ayr ıca hüküm özetinin
ilanma ilişkin üçüncü fıkra da, maddeye al ınmamıştır.

Kanuna aykırı eğilim kurumu.
(Değiş ik: 29.6.2 005-53 771n ı . 29 ile)

MADDE 263.-(1) Kanuna ayk ır ı olarak eğitim kurumu
açan veya i şleten kiş i, üç aydan bir y ıla kadar hapis veya adli
para cezas ı ile cezaland ırıl ır. ı o? (Sulh Ceza)

W7 Samsun Milletvekili Haluk Koç, İ stanbul Milletvekili Kemal
Kı l ıçdaroğlu ile birlikte 119 milletvekili, Türk Ceza Kanunu'nun
29.6.2005 günlü ve 5377 say ı l ı Kanun'la değ işik 263. maddesinin
iptaline ve yürürlüğüniin durdurulmas ına karar verilmesi iste-
miyle, 12.7.2005 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda
bulunmuşlard ır.
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MiLIEIE	 Açıklama: Maddenin ilk metninde, yaln ızca kanuna aykır ı
VE eğitim kurumu açanlar ve işletenler değil, kanuna ayk ır ı olarak

OIVEUE aç ıldığın ı bildiğ i eğitim kururnunda öğretmenlik yapanlar da

SUÇLAR cezaland ırı l ıyordu. İlk metinde bu tür kurumlar ın kapatılma-
VE sina karar verileceği de hükme ba ğlanmış tı . ÖNCEK'de de

- SON ruhsats ız öğretmenlik yapmak suç olarak düzenlenmişti.
HUKUMLER

Bu maddede ön görülen ceza miktar ını "ölçüsüz olmas ı
sebebiyle, iki y ı la indiren" Kanun Teklifi'nin 26. maddesi, Meclis
Adalet Komisyonu'nca Teklif metninden ç ıkarılmıştı . Ancak
Meclis Genel Kurulu'nda verilen önerge ile bu maddede de ği-
ş iklik yapılmas ı, Teklif'in 29. maddesi ile kabul edilmiş tir.

Yapılan değişiklikle, kanuna ayk ır ı eğitim kurumu açmak
ve işletmek suçu için öngörülen cezan ın alt s ınır ı altı aydan üç
aya, üst sınırı da üç y ıldan iki y ıla indirilmiş; böyle bir kurumda
öğretmenlik yapmak suç olmaktan ç ıkarılmış tır. Ayrıca kanuna
ayk ırı eğitim kurumunun kapatılmas ını düzenleyen maddenin
ikinci fıkras ı da kald ırılmış tır.

27.5.2005 tarihinde 5357 sayı ile kabul edilen bu Kanun,
Cumhurbaşkan ı tarafından, "Anayasa'n ı n hukuk devleti, laiklik,
ülke ve ulus birliğ i, ôğretnn birliği ilkeleriyle, Cu ınlıuriyetin kurulu ş
felsefesi ve çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışıyla bağdaşn ıadığı toplu-
mun adalet duyguları n ı b ı citecek nitelikte bulunduğu" gerekçesiyle,
bir daha görüşülmesi için Meclis'e geri gönderiimi ştir. Yasama
organı Cumhurbaş kanı'n ın geri gönderme gerekçesine i ştirak
etmeyerek yeni düzenlemeyi 29.6.2005 tarihli ve 5377 say ılı
Kanun'la kabul etmi ştir.

Dava dosyas ı , Yüksek Mahkeme'nin E. 2005/79 say ıs ı nda
kay ıtlı olup hem yürürlü ğün durdurulmas ı hem de iptal istemi
konusunda henüz bir karar verilmemiş tir.
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Mi LtEJ E

VE

DEVLETI

kAR Ş I

SUÇLAR

VE

SON

HÜKÜMLIR

Değ iş tirilen 263. madde şöyle idi: "(1) Kanuna ayk ı rı olarak
eğitim k ı tru?n ıı açan/ara, bunlar ı çalış t ıran/ara ve bu kur ıı n ılarda
kanuna aylar ı olarak aç ı ldığıı n bildiğ i halde öğretn ıenlik yapanlara,
altı aydan üç y ı la kadar hapis cezas ı verilir.

(2) Yukarı daki fikrada gösMrfle ıı yerlerin kapat ılnıas ına da
karar nen/ir."

Özel öğretinı Kurumlar ında görev yapan yönetici, ö ğret-
men, uzman öğretici ve usta öğreticilerin, görevleri s ıras ında
suç i5lemeleri veya görevleri nedeniyle kendilerine kar şı
iş lenen suçlardan dolay ı 5237 say ı l ı Türk Ceza Kanununun
uygulanmas ı ve ceza kovuflurmas ı bak ı m ı ndan kamu görev-
lisi say ılacağı konusunda 8.2.2007 tarihli ve 5580 say ıl ı Özel
Öğretim Kurumları Kanunu m. 9'a bak ı n ız.

AY m. 42; 1353 SK in. 9; 625 SN m. 3; 1739 SN m. 45/2;
ÖNCEK m. 261'e bakm ız.

Kanuna aykırı l ık kavram ı ile kanuna ayk ır ı eğitim ku-
rumunun kapsam ı konusunda uygulay ı c ı lara ışık tutacağı
düşüncesiyle, Cumhurba şkanı'nın geri gönderme gerekçesinin
önemli bir bölümü aşağıya almm ış tir.

Cumhurbaşkanı'nın veto gerekçesi: "... Yasa' ııı n 29. ıııad-
desiyle yap ı lan değişiklikle,

• Yasaya ayk ırı olarak açı ldığı n ı bilmesine karşı n eğitim ku-
run ı ları nda öğretmenlik yapanlar kapsanıdan çı kanlarak bu gibi/erin
ceza/an d ı rı ln ıaları ön/en nı ekte,

• Yasaya ayk ırı eğitim kurun ı u açan ya da işletenlere verilecek
ceza/ani alt ve üst tutar/an cayd ırıc ı l ık s ı n ırlar ı n ın altı na dı i şı i-
rüln ıekte,
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MILLETE	 • 647 ve 5237 say ı l ı Yasalardaki infaz kurallarına göre, bir y ı l-

	

VE	 daz ı uzun süreli hapis cezalar ı n ııı paraya çevrilmesi olanakl ı değilken

	

DEVLETE	 ve kin ı i koşullara bağ la ıı nıışken, getirilen düzenlemeyle yasaya ayk ı rı

	

SUÇLAR	 eğitin ı kurumu açan ya da iş letenlere hapis cezas ı yerine adli para

	

VE	 cezas ı verilmesi olanakl ı k ı l ı n ııı akta,	 -
SON

HÜKÜMLER Yasaya ayk ı rı olarak aç ı ldığı ya da işletildiğ i malıke ııı e kara-
rıyla saptanması na karşın b ı z eğitim kurumlar ı n ı n kapatı lmas ı cezas ı
kaldı rı ln ı aktad ı r.

Böylece, yasaya ayk ı rı eğitim k ıırumları n ııı aç ı l ıp iş letil ııı esi
özendirilmekte ya da çal ışı nalarn ıı sürdürınesine olanak sağ/an-
ıııaktadır.

b. 'Yasaya ayk ı rı ' kavram ı yasalarla birlikte Anayasa'y ı da kap-
sadığından, getirilmek istenilen kural, ayn ı zamanda anayasal ilke ve
kurallara ayk ı rı eğitim kurumlar ın ı n açı l ıp iş letilmesine ya da çalış -
malar ı n ı sürdürn ıesine olanak sağlandığı anlam ına gelmektedir.

765 ve 5237 sayı l ı Yasalarda, yasaya ayk ırı eğitim kurumu
açma, bunları iş letme ve buralarda öğretmenlik yap ı na eyle ııı lerinin
suç olarak tan ımlan ınas ı n ı n a ııı acı, eğitim kurun ı lar ı n ı Devlet'in
gözetim ve denetin ı i alt ı nda tutarak, eğ itim ve öğretin ı hakkı n ın
kötüye kullan ı l ı p, çağdaş bilim ve eğitim esaslar ı na ayk ı rı eğ itim ve
öğretim yerlerinin aç ı lmasın ı önlenıektir.

Bu bağlamda, andan yasaları n hedefinin, ayr ı l ıkçı terör örgütle-
rinin. misyonerlik etki nlikleri yle u ğraşa ıı ların ve din devleti yanl ı s ı
tarikatlar ı n, Devlet'in ilgili kur ıı mları ndan izin a/ ınada ıı , yasadışı
yollarla okul ya da kurs açn ıalarıııı n önle ıı n ıesi; böylece, sapkı n
yön ten ı lerle gençlerin çağdışı, bölücü ve Türkiye Cun ı lııı riyeti'ni ıı
kunzlu ş felsefesine ayk ırı biçimde eğitiln ıelerinin önlenmesi oldu ğıı
aç ıktır.
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Söz konusu yasalardaki bu amaç ve hedefin incelenen Yasa'da MiftETE

korun ı nadığı görülmektedir. Yeni düzenlen ı eye göre, yasaya ayk ı rı	 VE

olarak aç ıldığı saptanan eğitim kurun ı un ıı açan ve işleten kiş i ya da
kişiler yarg ı lan ı p, yaln ızca adli para cezas ı ile ceza/an d ır ı labilecek;	 SUÇLAR
bu tür yerlerde öğretmenlik yapanlar ise cezaland ı rı lmayacak, bu	 VE

yerlerin kapatı labilmeleri de yö ıı etin ı in takdirine kalacakt ı r.	 SON
HUKUMiER

Anayasa'n ı n 42. maddesinde, eğitiııı ve öğreti ıni ıı Atatürk ilke
ve devri n ıleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğiti ııı esasları na göre
yapı lacağı helirtildikten sonra bu esaslara ayk ı rı eğihııı ve öğretim
yerleri aç ı la ı nayacağı kurala bağ la ııı n ış tı r.

A ıı ayasa'da 'bu esaslara ayk ı rı eğitin ı ve öğ retim yerleri
açı la ı nayacağı 'ııııı aç ı kça vurgulan ı nas ı, bu esaslara ayk ır ı l ığı sap-
ta ıı a, ı lann kapat ı l ınas ı n ııı da zoru ıı lulıığun ıı göstermektedir.

Dev! et'in görevi yasalara ayk ırı eğitim k ıınını larıııı yaşatn ıak
değil, te ı nclli ortadan kald ı rnıaktır. Devlet, yasaya ayk ı r ı eğitim
kurıı mlarıııı n açıhnas ı , ıı , yapacağı düzenlemelerle ba şı ndan önle-
inek zora ndad ı r. Anayasa'n ı n 42. maddesinde, Devlete bu amaçla
gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeleri yapma görevi verilmi ş tir.
Bn, baş ta yasama organ ı olmak üzere tüm Devlet orga ıı ları nn ı
yükü ı nlülüğüdür.

Tün ı kıı run ı lar için olduğu gibi, eğitim kurumlar ı ııııı da aç ı l ıp
işletilmesiıı in yasalara uygun oln ıast zorunludur. Kun ı mlar, kurum-
ları iş le te p ı ler ve bu k ıır ı t ı nlarda çalış tı rı lacaklarııı yasal koşulları ve
nitelikleri ta şı n ıaları kan ı u düzeninin zorunlu gereğidir. Yasalara
uyumun sağlanmas ı ve ayk ı nl ıkları n ı önlen ı nes ı Devlet'i ıı varolu ş
nedeni, huzur ve güven içinde bir arada ya şaman ı n vazgeçiln ı ez
koşuludur. -

Bir eğitinı kurıını u ııun yasaya aykırı olarak açıldığı n ı n yargı
yerince saptanmas ı durumunda, bu suçun cezas ı n ı utlaka kapatn ıa
olmalı, suç, kurun ı yönünden cezas ız kaln ıamal ı d ı r.
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MII.LEJE	 Yasaya ay/an eğitim kurun ılarn ı a kapatma cezas ı ve rilmeyere k,

	

VE	 kapatma işleminin bir yönetsel işleme, yöneticilerin takdirine b ırakı l-

	

DEVLETE	 ınas ı yasaya ayk ı rı lığa süreklilik kazand ı rabilecektir ki, bu durumu

	

SUÇLAR	 IZ ıı /aI< devleti ı lkesiyle bağdaş tı rmak olanaks ızd ı r.
VI

	SON	 Ayrıca, incelenen Yasa'n ı n 29. maddesiyle yap ılan düzenlenıede
HÜKÜMLER kapatma cezas ına yer verilmemesi Anayasa'n ı n 42. maddesine de

uygun düşmenıekte, bunun, SUÇUfl niteliği ile bağdaş tı rıln ıas ı na da
olanak bulunnianiaktad ır.

e. Denzokrasiyi ve çağdaş değerleri özün ısen ı iş, Cun ı huriyet'in
temel nitelik/erini be ıumsemiş, her türlü dogn ıadan uzak kal ıp sor-
gulayabilen, özgür düşünceli bir gençlik yetiştirmenin ve Ulus'ı m
aydı nl ık geleceğinin ten ıel koşulu, bu ama çlara odaklannıış eğitim
kurum/an ve eğitim personeline sahip olmakt ı r. Bu da, ancak anayasal
ilke ve kurallar çerçevesinde ç ıkanlm ış yasalarla sağ lanabilir.

Gerek bu nedenle, gerek eğı tin ı in Git ı nlıuriyet değerlerine ay/an
yönlere sapt ınl ınas ı n ı önlen ıek amac ıyla Anayasa'n ın 42. madde-
sinde, eğitim ve öğreti ııı in Devlet'in denetim ve gözetimi alt ı nda
bulu ıı durul,nas ı öngörülmü ştür.

Çağdaş yönetinı an/ay ı şı nda eğitin ı, devletin temel görevleri
aras ı nda sayı l ı nakta, ülke olanakları n ın bu alanlara özgıflenmesiyle
başann ı n yakalanacağı vurgu/an maktad ır,

Özellikle eğitim ko ııusu ıı da başarı l ı olamayan ülkelerin ge-
lecekleri ıı in tehlikede ve karanl ı k olduğu ku şkusuzdıı r. Çünkü
eğitim, diğer tii ı n başar ı /ayı n ten ıelini, altyap ı s ı n ı ve kaynağı n ı
oluş turn ıaktad ı r.

Çocuklann ıız ııı , ülkemizin gerçekleri ve gereksinfınleri yönünde,
gelişen ve değişen dünya gereklerine uygun ça ğdaş bir eğitin ı ortam ı
içinde yetiş tirilmesi çağı yakalan ıan ın zon ııı lu koşuludur.
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Anayasa'n ın çağdaş bir eğitim ve öğretim öngörülen 42. ı nad-
desinde,

• Eğitim ve öğretiinin, Atatürk ilke ve devri ınleri doğrultu-
sunda, çağdaş bi/ini ve eğitim esaslar ına göre, Devlet'in gözetim
ve denetimi alt ı nda yap ılacağı; bu esaslara aykı r ı eğitim ve öğretim
yerleri açılamayacağı,

• Eğitim ve öğretim özgürlüğünün Anayasa'ya sadakat borcunu
ortadan kald ı rınayacağı,

Belirtilmiş tir.

Devlet'in eğitini ve öğretin ıdeki gözetim ve denetim görevi,
laiklik ve bunun eğitimdeki yans ıması olan öğretim birliği ilkesine
aykı rı etkinlik ve öğretim yap ı lması na izin veriln ı e ı nesi görevini de
kapsamaktad ır. Eğitim ve öğretimde böylesine önemli yer tutan la-
iklik ve öğretim birliği ilkelerinin anayasal içeriğinin irdelennıesinde
yarar bulunmaktadır.

aa- A ııayasa'n ııı 1. n ıaddesinde, Türkiye Devleti'nin bir Cun ı -
huriyet olduğu belirtilmiş; 2. maddesinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin,
başlangıçta yer verilen ten ıel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devleti oldu ğu vurgulann ıış; 4. maddesinde de, 1
ve 2. maddelerdeki 'Cun ı lıuriyet'iıı ve 'Cunıhuriyet'iıı nitelikleri'nin
değış tirilemeyeceği, değ iştinImesinin önerilen ıeyeceği kurala bağ-
lann ıış tır.

Böylece, Türkiye Cu ınlıuriyeti'nin niteliklerinden olan laiklik,
anayasal içenğiyle güvence alt ına al ı nm ış tır.

Anayasa'n ı n 176. maddesine göre, Anayasa metnine dahil olan,
Anayasa'n ın dayandığı temel görü ş ve ilkeleri içeren başlangı ç bö-
lümü, maddelerin an ı ac ı n ı ve yönünü belirten bir kaynakt ı r. Madde
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gerekçesinde de, başlangıç bölüntünün Anayasa'n ı n diğer kurallan
ile eşdeğer olduğu vurgulann ıış t ı r.

A ııayasa'n ı n başlangı ç bölümünde,

• Yüce Türk Devleti'nin hölün ıııez bütünlüğünü belirleyen
bu Anayasa'n ııı , Atatürk ilke ve devrin ıleri doğrultusunda anla şı l-
mas ı , sözü nü ıı ve ruhunun bu yönde in it tlak sadakatle yoru n ı la ııı p
zygulann ı as ı gerektiği.

• Hiçbir etkiıı liğin Atatürk ilke ve devriinleri karşıs ı nda koruma
göre ııeyeceği,

• Laiklik ilkesi gereği kutsal din duyg ı tları n ııı Devlet iş lerine
ve politikaya kesinlikle kan ş tı r ı lnı ayacağ r,

Belirtiln ı iş tir. Böylece, Cvn ıhuriyet'in nitelikleriıı iıı en önen ılisj
ve diğer niteliklerin temeli olan laiklik, Anayasa'ya yön veren ilkeler
aras ı ndaki yerini aln ıış ve anayasal tan ıın ı n ı bulmu ş tur.

Bn tan ı ma göre laiklik, dinin, sosyal, siyasal ve hukuksal bir
güç ve düzenleyici oln ı asrn ı önleyen temel ilkedir. Bu işlevine uygun
olarak Anayasa'n ı n 24. n ı addesinde de,

• Devlet'in sosyal, ekonomik, siyasal ve lıukııksal temel düzeninin
kı sn ıe ıı de olsa din kurallar ı na dayandur ı la ııı ayacağı ,

• Dinin ya da din duygular ın ın yahut di, ı ee kutsal sayılan
şeylerin, siyasal ya da kişisel ç ıkar yahut nüfıı z sağlan ıa amacıyla
kötüye kullan ılamayacağı ,

Aç ık biçimde hehirtilmiştir.

Anayasa'n ı n 13. maddesinde, temel hak ve özgürlüklerin laik
Cun ı lı uriyet' ı n gereklerine uygun olarak yasayla s ı n ı rla ıı abileceği;
14. maddesinde de, Anayasa'da yer verilen hak ve özgürlüklerin laik
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Cıııı h ıı nyet'i ortadan kald ı rı nay ı amaçlayan etkinlikler biçiminde
kullan ı lamayacağı öngörühnü ş tür.

Böylece, temel hak ve özgürlüklerin laik Cuml ıuriyet'i zedeleye-
cek bi çiinde kötüye kullan ı lmas ı önlenniiş, gerekirse laik Cun ıhuriyet'i
korumak için temel hak ve özgürlüklerin s ın ı rlandı r ı ln ı as ı kabul
edilmiş tir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu ş felsefesi, coğrafi ve siyasal
yönden tekil devlet yap ı s ı n ı ve tan ı bağı ms ı zlı k ilkesini, yönetsel
yönden laik, demokratik, sosyal, hukuk devletini, ekonomik, sosyal,
kültürel ve sanatsal yönden de ça ğdaş bir Türkiye'yi hedeflen ıckte-
dir.

Atatürk devrin ı i ıı i ıı amac ı , ayd ııı lann ıa çağı ni yakalan ıak ve
Türk toplumunu çağdaş laş t ı rn ıaktzr. Bu amaç, Anayasa'n ın baş -
langı c ı nda 'çağdaş uygarl ı k düzeyine ulaş n ıak', 174. n ı addesinde de,
'çağdaş uygarl ık düzeyini aş n ıak' biçimiıı de anlat ı ıııı n ı b ı d ı nu ş tı tr.

Devrimin ten ıeli, an ı ac ı na bağ l ı olarak laiklik ilkesidir. Laiklik
ilkesi, Türkiye Cumln ı riyeti' ıı i oluş turan tü ııı değerlerin te ııı el taşı -
dı r. A ııayasa'da benimse ııe: ı laiklik ilkesi ıı in, yukanda belirtilen amaç
bağlam ııı da değerlen diriln ı csi ve yor ı ıınlann ı as ı zorıı nl ıı dıır.

Anayasa Malıkcn ıesi'ni ıı çeş itli kararlar ı nda da belirtildiğ i
gibi, laiklik, ülkelerin içinde bulundu ğu tarihsel, siyasal, toplumsal
koşullara ve her dinin hünyesinin gerektirdiği isterlere bağ l ı olarak
ülkeden ülkeye farkl ı l ı k göstermektedir.

Bu farkl ı l ı k nedeniyle l ıer ülkenin laiklik anlayışı o ülkenin
anayasas ı na yans ı n ıış t ı r. Türkiye için özellik ta şıyan laiklik de,
Anayasa'da be ıı in ı sene ıı ve korunan içerikteki bir ilkedir.

Anayasa, bireyin inanç alan ı nda kaldığı sürece din ve inanç
olgus ı i ııa s ı n ı rs ız bir özgürlük tan ı makta, buna kar şın toplu ınsal
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MtIIITE yaşam ı etkilediğinde, açığa v ı trulduğunda kamu düzenini koruma

	

VE	 an ıacıyla bu özgürlük s ı n ı rlanabzln ıekted ır. Bu bağlamda, devlet,

	

DEVLETE	 dinin kötüye kullan ı lmas ı n ı ve sö ınürül ı nesini önleyecek önlemleri

	

SUÇLAR	
almakla yükümlü k ı lı nnıış tı r.

VI

	SON	 bb. Anayasa'n ı n 174. maddesinde, Türk toplumunu çağdaş
HÜKÜMLER uygarlık düzeyinin üstüne ç ıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin

laiklik niteliğini koruma amac ı güden dezırim ıı yasalar ı tek tek say ılarak
anayasal güvenceye al ı nnıış tı r.

Bu yasalar, n ıaddede de belirtildiği gibi laiklik ilkesiyle doğrudan
ilgili bulunn ıakta, Cun ı huriyetin ı izin laik niteliğini somutla ş tırınak-
ta ve ona içerik kazand ırmnaktad ı r. Bit nedenle, Anayasa'n ı n 174.
maddesi, başlang ı cı ile 2 ve 24. n ı addelerinden ayr ı düş ünülemez ve
onları tamamlay ı c ı niteliktedir.

Ayrıca, 174. n ıaddede yer verilen ve Cun ı l ıuriyet'in kuruluş yı l-
lannda yeni rejimi oluş tıı rn ı ak amac ıyla ç ıkarı lan yasaların "ink ı lap
yasalar ı " olarak an ı lnıalan, bu yasaların Türk Devrimi ve Atatürk
ilkelerinin gerçekleş me arac ı olduğunu göstermektedir.

Bundan da anlaşı ln ıaktad ı r ki, laiklik, tün ı anayasal kurallara
egemen bir ilkedir.

Anayasa koyucu, Atatürk devrin ılerinin te ınelfelsefesinin öne-
mini, devrim yasalar ı n ı 174. maddesi ile korumaya alarak vurgula-
n ı ak istemn iştir. Gerçekten. 1982 Anayasas ı 'n ı n 'İnkılap kanunların ın
korun ınas ı ' baş l ıkl ı 174. maddesinin gerekçesinde,

'Atatürk ink ılapları n ı n Atatürk'ün an ıaç olarak gösterdiği Batı
uygarl ık düzeyine vanş taki önemleri tart ışı l ınayacak kadar aç ı kt ı r.
Türk Milleti bu i ıı k ılaplann bilincine varm ış ve onlarla ilgili değer-
lendirmelerini etrafinda toplandığı fikirler nüvesine katm ış tı r.

Ancak zan ı an zanıan Atatürk ink ı laplar ı n ın anlam ı n ı kavra-
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yatuayanları n belirdikleri gönfldüğünden ink ı lap/ar ı anayasan ı n
hinıayesine alan 1962 Anayasas ı 'ndaki hükn ı ün yeni Anayasa'da
korunmas ı yerinde görüln ı üş tür.'

Denilerek, devrim/erin Anayasa'n ı n koru ınas ı na al ı ndığı be-
lirtil ıniş tir.

Ülkemizde laik öğretin ıe geçiş, Anayasa'n ı n 174. n ıaddesiyle
korumaya alınan 03 Mart 1924 gün/ü, 430 say ı l ı Öğretin ı Birliği
Yasas ı ile gerçekleş tirilmiş tir. Bu Yasa ile,

• Türkiye'deki tün ı okullar, Milli Eğitim Bakanl ığı 'na bağ-
lannıış,	 -

Şeriye ve Evkaf Bakanl ığı ile vak ıflarca yönetilen medreseler
ve dini eğitim veren okullar kapat ılnıış ,

• Diyanet uzmanlar ı yetiş tirmek üzere ilahiyat fakültesi,
iman ı ve lıatip gibi din hizmetlerini yürü teceklerin yetiş tiriln ı esi
an ıacıyla okullar aç ı lmas ı için Milli Eğitin ı Bakanlığı 'na görev ve
yetki verilmiş tir.

• Öğretim birliği ilkesinin amac ı , akla ve bilinıe dayal ı programlar-
la çağdaş uygarl ık lıedefiııe yönlendirilmiş yurttaşlar yaratmaktı r.

Ikili öğretiııı, yani bir yanda akla ve bili ıne, öte yanda dinsel öğre-
tiye dayal ı öğretin ı toplumda ikiliğe yol açacak, kaos ve kanna şa yara-
tacaktır. Bunun çağdaşlaşma hedefine ve ıı l ıı sal birliğe zaran açıktı r.

Öğretim Birliği Yasas ı 'n nı gerekçesinde,

'Bir devletin genel eğitin ı ve kültür politikas ı nda ulusun düşünce
ve duygu bütünlüğü ııü sağlan ıak için öğreninı birliği en doğru, en
bilimsel ve her yerde yaran ve olumlulu ğu göı iln ı üş bir ilkedir. 1839
Gülhane Fennan ı 'ndan sonra aç ı /atı Kutlu Düzenlen ıe (Tanzimat- ı
Hayriye) döneminde öğrenim birliğine başlann ıak istenn ıişse de,
bunda başarı lı oluna ınamış ve tain tersine bu alanda bir ikilik yara-
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MILLET[	 tıhn ışhr. Bit ikilik eğitim ve öğretim aç ı s ı ndan birçok olumsuz SOflUÇ

	

VE	 yaratnu ş tı r. Bir ı tliis bireyleri, ancak bir eğitim görebilir. Bir ülkede

	

OFViEJE	 iki türlü eğitim, iki tür/ii insan yetiş tirir. Bu ise duygu, dü şünce

	

SIIÇ.AR	
ve dayanışma birliği amaçları n ı tümüyle yok eder. Yasa önerimizin

	

VE	 kabulü durumunda, Türkiye C ı t ııılntnjetı 'ndeki her çeşit eğiti ı n-dğ -

	

SON	 retin ı ku rio ılannn ı hağ la ıı acaklan tek yer Eğitim Bakanl ığı olacakt ı r.
HUKUMI.ER Cumlı uriyet'i ıı kültür politikas ı ndan ve kı l/tü rümüzü duygu ve dü-

şı ince birliği içinde ilerletnıekte görevli ü/ait Eğitim Bakanl ığı, müspet
ve bütünleşn ı iş bir eğitim politikas ı uygulayacakt ır.'

Denilerek, öğretim birliği ilkesinin önemi vurgulan ini ş ve
temeli at ı lmış tır. Öğretin ı birliği ilkesi, laik eğilim ve öğretimin
vazgeçilmez ko ş ulu olarak laiklik ilkesinin önemli alanlar ııı da ıı birini
oluştu nnaktad ı r.

öğretim Birliği Yasas ı 'n ı n bir başka an ıacr, din kültürünü bi-
lin ı sel ortan ıda edinn ı iş, aydın, toplumu batı l inançta ıı k ıırtarabilecek
din adan ı ları yetiş tirilmesidir.

Bu anzaç, in ıan ı l ık, hatiplik ve Kuran kursu öğreticiliğı gibi
alanlardaki dini hizmetleri yerine getirmek için, ö ğrencileri bit mes-
leğe haz ırlayı c ı programlar çerçevesinde egitini ve ö ğretim verilmesi
gerektiğini ortaya koymaktad ı r.

öte yandan, 1739 say ı l ı Milli Eğitim Temel Yasas ı 'n ı n 32.
maddesinde, öğretim birliği ilkesine ıygn ıı olarak iman ı hatip liseleri,
iııı aml ık, hatiplik ve Kuran kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin
yerine getirilmesi ile görevli elemanlar ı yetiş tirmek üzere, Milli
Eğitim Bakanlığı 'nca açılan, ortaôÉretini sisten ı i içindeki öğretim
kurumları olarak tan ı n ı lannıış tır.

Böylece, bir yandan eğitim kurumlar ı n ın, bu bağlamda Kuran
kurslar ı n ın Atatürk ilke ve devrim/eri ile çağdaş bilim ve eğ itimi
esasları na aykın eğitin ı verip vermediği Devlet'in gözeti ııı i ve de-
netimine b ırakı l ı rken, öte ya ıı dm ı da Kuram ı kursu öğretı ciliği gibi
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dini hizmetleri yerine getirebilecek elen ıanlarııı yetiş tirilmesi görevi
Devlet okiillanna verilmektedir.

Devlet gözetimi ve denetiminin olmad ığı ya da sonuç verme-
diği orta,nlarda dinsel ve bilimsel ikili eğitimin geli şip yerle şn ıesi
kaçı n ı ln ıazd ı r.

incelenen Yasa'ııııı 29. maddesi ı,le yap ılan düze, ı len ıe zaman
içinde ikili eğitime yol açacak niteliktedir. Yasalar ı n izin vermediği
kun ı n ılarda din eğitimi yapılmas ı na, bu yerleri açman ı n ve çalış-
t ınnan ııı neredeyse teşvik ediln ı esine, bu kurun ı lara dolayl ı destek
veriln ıesine, zan ıan içinde ikili eğitime yol açacak nitelikteki düzenle-
menin, laiklik ve öğretim birliği ilkeleriyle, çağdaş ve hilin ı sel eğitin ı
anlay ışıyla ve Cu ınhuriyet'in kurulu ş felsefesi yle bağdaşmayacağı
aç ıktı r.

Öte yandan, Anayasa'n ın başlangı ç bölümüyle 3. maddesinde,
Türkiye Devleti'nin ülkesi ve ul ı tsuyla bölünmez bir bütün oldu ğu
belirtiln ı iş; 5. maddesinde, Devlet'e, ulusun bütü ıı lüğü ve ülkenin
böltnn ı ezliğ i ıı i korumak görevi verilmiş tir.

Yasa dışı ayr ı l ı kçı ve dinsel eğitin ı kurumlar ı n ı n yeliş tireceği
Türkiye Cun ı lıuriyeti yurttaşların ın sahip olacakları sapkın düşüncele-
rin gelecekte ülke ve ulus birliğine tehdit olu şturabileceği ortadad ı r.

Bu nedenle, 29. maddeyle yap ılan düzenlen ı e ülke ve ulus birliği
ilkelerine de uygun dü şmernektedir.

d. Anayasa'da yer verilen laiklik ilkesi uyar ı nca, islam diiiiiiiii
aydı n din adainları nca am ı latı l ıp öğretilmesi Türkiye Cıı n ı h ı iriyeti' ıı in
kal ıcı lığı yön ünden de zorunludur.

Bit nedenle, Anayasa'ü ı n 136. maddesinde, genel idare içinde
yer verilen Diyanet İş leri Ba şkanlığı 'nı n, laiklik ilkesi doğrultusunda,
tüm siyasal görü ş ve düşünüşlerin dışı nda kalarak, ulusun daya-
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n ışmas ı ve bütünleşmesini amaç edinerek, özel yasas ında gösterilen
görevleri yerine getireceği belirtibniş tir.

22.6.1965 günlü, 633 say ı l ı Diyanet İşleri Başkanlığı 'n ın Ku-
rulu ş ve Görevleri Hakk ı nda Yasaya, 22.7.1999 günlü. 4415 sayd ı
Yasa'yla eklenen Ek 3. maddede de, Kuran ve a ıı lanıın ı öğrenmek ve
dini bilgiler almak isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için Diyanet
İşleri Başkanlığı 'nca Kuran kursları açı lacağı; ayr ıca, 5. s ın ıfi bitiren-
ler için tatillerde, Milli E ğitin ı Baka ıı lığı 'n ı n denetin ı ve gözetiminde
yaz kurslar ı aç ı lacağı kurala bağlannııştı r.

633 say ı l ı Yasa'ııı n 76. maddesine göre de, il ve ilçe n ı üftüleri
bölgelerindeki din l ı iz ınetlerini, dini kurulu ş lar ı yönetmekte, din
görevlilerinin l ı izn ıetlerini düzenleyip de ıı etle ınektedir.

Görüldüğü gibi, Kuran kurslar ı n ı n yönetim ve denetimi ana-
yasal ilke ve kurallara uygun biçimde bir yönetim birimi olan il ve
ilçe müftülüklerine verilmiş tir.

Türk n ı illieğitımin ı n genel amac ı , Türk Lllıısu'nun tüm bire y-
lerini, Atatürk ilke ve devrimlerine ve Anayasa'da anlat ım ı n ı bulan
Atatürk Milliyetçiliği'ne bağl ı, A ııayasa'n ı n başlangı cı nda belirtilen
temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti
olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorun ı luluklann ı bilen
ve bunlan yaşam ı nda uygulayan yurtta şlar olarak yetiş tirmektir.

Eğitimnde, planlama ve progran ı kadar, belki ondan da fazla
önen ıli olan uygulamadı r. Uygulamada ya şanacak sapn ıalar, laik
eğitinı ve ulusal birlik yönünden ayk ı rı lıklara neden olacakt ı r.

Bu nedenle, eğitim hizmetlerinin, yurt düzeyinde, ülkedeki tüm
yurttaşlaraJirsat ve olanak eşitliği sunacak biçimde merkezi yöneti-
min genel sorumluluğu altı nda yürü tüln ı esi gerekmektedir."
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Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma	 MRIITE

VE
MADDE 264 - (1) Bir rütbe veya kamu görevinin veya DEVLLTE

mesleğin, resmi elbisesini yetkisi ol ıııaksızm alenen ve baş- t4R51
kaların ı yanıltacak şekilde giyen veya hakk ı olmayan nişan
veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir y ıla kadar hapis 

so

VE

cezas ı verilir.	 UÜKÜMLLR

• (2) Elbisenin sağlayacağı kolayl ık ve olanaklardan yarar-
lanarak bir suç i şlenirse, yalnız bu fiulden ötürü yukar ıdaki
fıkrada belirtilen cezalar üçte biri oran ında artırılarak hük-
molunur. (Sulh Ceza)	 -

Aç ı klama: ÖNCEK m. 253/1'de,kamu görevinin veya
mesleğin resmi elbisesini giyerek 0 mesleğe ait iş yapanlar için
da ağır bir ceza öngörülmüştü

Görevi yaptırmamak için direnme

MADDE 265 - (1) Kamu görevlisine karşı görevini yap-
mas ın ı engellemek amac ıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi,
altı aydan üç y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılir.

(2)Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halin-
de, iki y ıldan dört y ıla kadar hapis cezas ına hükmolunur.

(3)Suçun, kişinin kendisini tan ınmayacak bir hale koyması
suretiyle veya birden fazla kişi tarafı ndan birlikte işlenmesi
hülinde, verilecek ceza üçte biri oran ında artırılır.

(4) Suçun, silahla ya da var olan veya var say ılan suç
örgütlerinin olu şturdukları korkutucu güçten yararlan ılarak
işlenmesi halinde, yukar ı daki fıkralara göre verilecek ceza yarı
oranmda artırılır.
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MiarrF	 (5) Bu suçun işlenmesi s ıras ında kasten yaralama suçu-
VE nun neticesi sebebiyle ağırlaşnıış hMlerinin gerçekleş mesi

DEVLETE durumunda, ayr ıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler

	

SUÇLAR	 uygulan ı r. (Asliye Ceza)
VE

	SON	 Aç ı klama: Madde, kamu görevlisine görevini yapt ı r-
HÜKÜML(R mamak için direnme fiillerini cezaland ı rrnaktad ı r. Bu suç

(direnme/mukavemet), ÖNCEK'in 254 ilâ 260. maddelerinde
düzenlenmiş ve ceza yaptırımma bağlanmış tı .

Maddenin birinci f ıkras ı, ÖNCEK ru. 254/1 ve 258/1'de
cezaland ır ı lan fiilleri kapsamaktad ı r. Ancak ÖNCEK nt
254/1'de, hem görevin yap ılmas ın ı sağlamak hem de engel-
lemek amac ıyla cebir, şiddet veya tehdit göstermek suç say ı l-
m ış tı . Halbuki bu maddede düzenlenen suçun maddi unsuru,
"kayiiii görevlisine karşı görevini yapmasn ıı engellemek amac ıyla
cebir veya tehdit kullanmak" olarak belirtilmiştir.

Maddenin ikinci fıkras ı ise, ÖNCEK m. 255' de, 254. mad-
deye yollamada bulunulmak suretiyle, adli heyetle birlikte
siyasi veya idari bir heyetleri de kapsayacak şekilde düzen-
lenmiş ti.

Maddenin üçüncü ve dördüncü f ı kraları, suçun ağırlatıc ı
sebeplerini göstermektedir. Suçun, ki şinin kendisini tan ınma-
yacak bir hale koyarak işlenmesi hali, ÖNCEK m. 254/ son'da,
sadece görev mahallinin i şgali suretiyle işlenen mukavemet
suçunun ağırlatıc ı sebebi olarak düzenlenmişti.

Beş inci fı kra hükmüne ise ÖNCEK'de yer verilmemi ş ti.

TCK m. 6/2-c,f, 37, 87, 106, 108, 220 ve ÖNCEK m. 254,
255, 256, 257, 258, 260'a bakm ız.
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Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

MADDE 266 - (1) Görevi gereği olarak elinde bulundur-
duğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi s ıras ında kullanan
kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun tamm ında kamu görevlisi
sıf atı esasen göz önünde bulundurulmanıış ise, verilecek ceza
üçte biri oramnda artırılir.

Açıklama: TCK ni. 6/1-c ve ÖNCEK m. 281'e bak ınız.

İKINCI BÖLÜM

Adliyeye Karşı Suçlar

iftira

MADDE 267- (1) Yetkili makamlara ihbar veya şilcayette
bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği
hMde, hakk ında soruş turma ve kovuş turma başlatılmasım ya
da idari bir yaptırım uygulannı asmı sağlamak için bir kimseye
hukuka ayk ı r ı bir fili isnat eden kişi, bir y ıldan dört y ıla kadar
hapis cezas ı ile cezaland ırılır. (Asliye Ceza)

(2)Fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak iftirada bu-
lunulmas ı halinde, ceza yar ı oranmda artırılır.

(3)Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat
karar ı veya kovuş turmaya yer olmad ığına dair karar verilmiş
niağdurım aleyhine olarak bu fili nedeniyle gözaltına alma ve
tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulannıışsa, yu-
karıdaki f ıkralara göre verilecek ceza yar ı oranında artır ıiır.

(4)Yüklenen fiili işlemediğinden dolay ı hakkmda beraat
kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş
olan mağdurun bu fil nedeniyle gözaltına al ınmas ı veya
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tutuklanmas ı hMinde; iftira eden, ayr ıca kişiyi hürriyetinden
yoksun kuma suçuna ilişkin hükümlere göre dolayl ı fail olarak
sorumlu tutulur.

(5)Mağdurun ağırlaş hr ılmış müebbet hapis veya müebbet
hapis cezasma mahkümiyeti halinde, yirmi y ıldan otuz y ıla
kadar hapis cezas ına; süreli hapis cezas ına mahktımiyeh ha-
linde, mahkün ı olunan cezanm üçte ikisi kadar hapis cezas ına
hükmolunur. (A ğır Ceza)

(6)Mağdurun mahküm oldu ğu hapis cezas ınm infazma
başlanm ış ise, beş inci fıkraya göre verilecek ceza yar ıs ı kadar
art ı r.ı l ır

m İftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dışında
adli veya idari bir yapt ı rım uygulanm ışsa; iftira eden kişi, üç
y ıldan yedi y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır. (Asliye
Ceza)

(8) iftira suçundan dolay ı dava zmanaş mıı, mağdurun
fiili işlemediğinin sabit oldu ğu tarihten başlar.

(9)Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolay ı
verilen mahkümiyet karar ı, ayn ı veya eş değerde bas ın ve
yayın organ ıyla ilan otunur. ilan masraf ı, hükümlüden tahsil
edilir.

Açıklama: Kaçakç ı l ık suçuna yönelik iftira, 4926 say ı l ı
Kaçakç ıl ı k Kanunu'nun 32. maddesinde özel olarak düzenlen-
mişti. Bu Kanun, 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayil ı Kaçakç ıl ıkla
Mücadele Kanunu'nun 25. maddesi ile yürürlükten kald ırı l-
mış tır. Yeni KMK'da kaçakç ı l ık suçuna yönelik iftiraya yer
verilmemiştir.
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TCK m. 6/1-g, 66/6, 109'a; CMK m. 91, 100, 158,160, 172
ve 175/1'e ve ÖNCEK m.258'e bakm ız.

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin
kullanılması

MADDE 268- (1) İş lediği suç nedeniyle kendisi hakkmda
soruşturma ve kovu ş turma yap ılmasmı engellemek amac ıyla,
(Değişik ibare: 29.6.2005-53771111. 30 ile) ba şkas ı na ait kimliği veya
kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ili şkin hüküm-
lere göre cezaland ırılir.

Açıklama: Başkasma ait kimlik veya kimlik bilgilerinin,
kullamlmasmı ÖNCEK'de suç sayarak cezaland ırmıştı . Ancak
bu belge veya bilgilerin, iş lediği bir suç nedeniyle kendisi
hakkmda soruşturma ve k6vuşturma yap ılmas ını engellemek
amac ıyla kullanılması konusuna özel bir düzenleme bulunmu-
yordu. Bu konuda ÖNCEK m. 343, 350/3, 357 ve 528 ve TCK
m. 267'ye bak ınız.

Maddenin birinci fıkrasmda, 5377 sayıli Kanun'la yap ılan
ibare değişikliğinden önce "bu kişiye" ibaresi yer aliyordu.
Halbuki cezaland ır ılan fili, belirli bir kişiye ait kimliğin kul-
lanılmas ı değil, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullan ılmas ı
olduğundan, yap ılan değ işiklikle bu yaz ım hatas ı düzeltil-
miştir.

Etkin pişmanlık

MADDE 269 - (1) iftira edenin, ma ğdur hakkmda adli
veya idari soruş turma başlamadan önce, iftirasmdan dönmesi
hMinde, hakkında iftira suçundan dolayı verilecek cezanm
beş te dördü indirilir.
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(2) Mağdur hakk ında kovu şturma başlamadan önce ifti-
radan dönme hğlinde, iftira suçundan dolay ı verilecek cezanın
dörtte üçü indirilir.

(3) Etkin pişmanlığın;

a) Mağdur hakkmda hükümden önce gerçekle şmesi h-
linde, verilecek cezanm üçte ikisi,

b) Ma ğdurun mahkümiyetinden sonra gerçekleşmesi
Miinde, verilecek cezan ın yarıs ı,

c) Hüknı olunan cezan ın infaz ına baş lanmas ı tiMinde,
verilecek cezan ın üçte biri,

İndirilebiir.

(4) İ ftiran ın konusunu oluşturan münhas ıraıı idari yaptı-
tim uygulanmasın ı gerektiren fili dolay ıs ıyla;

a) İdari yaptırıırı a karar verilmeden önce etkin pi şmanlikta
bulunulmas ı hMinde, verilecek cezan ın yar ıs ı ,

b) idari yaptırım uyguland ıktan sonra etkin pişmanl ıkta
bulunulmas ı hMinde, verilecek cezan ın üçte biri.

İndirilebilir.

(5) (Değ iş ik fikra: 29.6.2005-53771111. 31 ile) Basın ve yay ı n
yoluyla yap ılan iftiradan dolay ı etkin piş manl ık hükümlerin
den yararlan ılabilnı esi için, bunun ayn ı yöntemle yay ı nlanmas ı
gerekir

Aç ıklama: ÖNCEK, adli veya idari soru ş turma baş lama-
dan iftiradan dönme ile kovu ş turma baş lamadan iftiradan
dönme ay ı rım ın ı yapmam ış, her iki durum için tek bir indirim
oran ı öngörmüş tü.
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Maddenin beşinci fıkras ı, basm ve yay ın yoluyla iftirada
bulunulmas ı halinde de etkin pişmanlık hükümlerinin uygu-
lanabilmesine imkan sa ğlamak amac ıyla, 29.6.2005 tarihli ve
5377 say ılı Kanun'un 31. maddesi ile değiştirilmiştir.

Değ iştirilen 5. ftkra şöyle idi: "5) Iftira suçu ııu ıı bas ı n ve ya-
yı n yoluyla işlenmesi halinde, by madde hükümleri uygulanamaz."

iftira suçunda inkarm, iftiradan dönme olarak kabul edile-
meyeceğine ilişkin 21 .1 .1959 tarih ve E. 1957/12, K. 1959/3 (RG,
20.3.1959-10164) say ılı Y İBK geçerliliğini korumaktadır.

TCK m. 6/1-c, 267; CMK m. 160,175/1, 223; ÖNCEK m.
285/son'a bakm ız.

Suç üstlenme

MADDE 270 - (1) Yetkili makamlara, gerçe ğe aykı r ı
olarak, suçu işlediğini veya suça kahid ığmı bildiren kimseye
iki y ıla kadar hapis cezas ı verilir. Bu suçun üstsoy, altsoy, e ş
veya kardeşi cezadan kurtarmak amac ıyla işlenmesi hMirı de;
verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de
kald ır ılabilir. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: ÖNCEK m. 283/2'ye bak ınız.

Suç uydurma

MADDE 271 - (1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili
makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen b ır su-
çun delil veya emarelerini soru şturma yap ılmasını sağlayacak
biçimde uyduran kimseye üç y ıla kadar hapis cezas ı verilir.
(Asliye Ceza)
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MILLETE	 Aç ı klama: ÖNCE İC m. 283/l'ye bakm ız.
VE

DEVLETE

	

KA151	 Yalan tanıklık
SUÇLAR

	

VE	 MADDE 272 - (1) Hukuka ayk ır ı bir fil nedeniyle başla-
SON

HÜKÜMLER 
tılan bir soru ş turma kapsamında tan ık dinlemeye yetkili kiş i
veya kurul önünde gerçe ğe ayk ırı olarak tanıklık yapan kimse-
ye, dört aydan bir y ıla kadar hapis cezas ı verilir. (Sulh Ceza)

(2)Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tan ık din-
lemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe ayk ır ı
olarak tan ıkhk yapan kimseye bir y ıldan üç yila kadar hapis
cezas ı verilir. (Asiiye Ceza)

(3) Üç y ıldan fazla hapis cezasm ı gerektiren bir suçun
soru şturma veya kovu şturmas ı kapsam ında yalan tan ıkl ık
yapan kişi hakkında iki y ıldan dört y ıla kadar hapis cezasına
hükmolunur. (Asliye Ceza)

(4)Aleyhine tan ıklıkta bulunulan kiş i ile ilgili olarak gö-
zaltına alma ve tutuklama d ışında baş ka bir koruma tedbiri
uygulannıışsa, yüklenen fiili i şlemediğinden dolay ı hakk ında
beraat karar ı veya kovuşturmaya yer olmad ığına dair karar
verilmiş olmas ı koşuluyla, yukar ıdaki f ıkralara göre verilecek
ceza yar ı oran ında artır ılır.

(5) Aleyhine tan ıkl ıkta bulunulan kişinin gözaltma alın-
mas ı veya tutuklanmas ı hMinde; yüklenen fiili işlemediğinden
dolayı hakkında beraatkarar ı veya kovuş turmaya yer olmad ı-
ğma dair karar verilmi ş olmas ı koş uluyla; yalan tanıkl ık yapan
kiş i, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun k ılma suçuna ili ş kin
hükümlere göre dolayl ı fail olarak sorumlu tutulur.
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(6)Aleyhine tan ı kl ı kta bulunulan kimseninağırlaşhr ılmış
müebbet hapis veya müebbet hapis cezasma mahkümiyeti lü-
linde, yirmi y ıldan otuz y ıla kadar hapis cezas ına; süreli hapis
cezasma mahkümiyeti hMirıde, mahküm olunan cezanın üçte
ikisi kadar hapis cezas ına hükmolunur. (A ğır Ceza)

(7) Aleyhine tan ı kl ıkta bulunulan kimsenin mahküm
olduğu hapis cezas ın ı n infazma başlanm ış ise, altıncı fıkraya
göre verilecek ceza yar ıs ı kadar artırılır.

(8)Aleyhine tan ıkl ı kta bulunulan kişi hakk ında hapis ce-
zas ı d ışmda adli veya idari bir yaptırım uygulanmışsa; yalan
tan ıkl ıkta bulunan kişi, üç y ıldan yedi y ıla kadar hapis cezas ı
ile cezaland ır ı l ır. (Asliye Ceza)

Aç ıklama: Bu madde, yalan tan ıkl ığı düzenleyen ÖNCEK
m. 286'dan k ısmen de olsa farkl ıd ır. En önemli fark, yalan ta-
nıklik için aranan ön şart bak ı m ındandn. Suç için öngörülen
ceza miktarı da farkl ıd ır. ÖNCEK 286'ya göre yalan tan ıkl ık
suçunun olu şmasi için, yalan beyanm yemin vermeye yetkili
bir memur veya heyet huzurunda gerçekle ş mesi gerekmek-
tedir. Halbuki yeni düzenlemede, memurun tan ı k dinlemeye
yetkili olmas ı suçun temel şeklinin gerçekleşmesi için yeterli
görülmüştür. Yalan tan ı kl ık suçunun mahkeme huzurunda ya
da yemin ettirerek tan ık dinlemeye kanunen yetkili ki şi veya
kurul önünde i ş lenmesi ise daha a ğır bir yaptır ıma bağlanm ış-
tır (m. 272/2). Suçun faili ve di ğer unsurlar ı bakımmdan her
M düzenleme ayn ı .mahiyettedir.

TCK ni 109'a; CMK m. 54/son, Qlve 100'e; ÖNCEK m.
286 ve 289/3'e bakm ız.
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Şahsi cezas ızlı k veya cezan ın azalt ılmas ını
gerektiren sebepler

MADDE 273 -(1) Ki ş inin;

a) Kendisinin, üstsoy, aksoy, eş veya kardeşinin soruştur-
ma ve kovuş turniaya uğramas ına neden olabilecek bir hususla
ilgili olarak yalan tan ıklıkta bulunmas ı ,

b) Tanıklıktan çekinme hakkı olmas ı na rağmen, bu hakk ı
kendisine hahrlatılnı adan gerçeğe aykır ı olarak tan ı kl ık yap-
mas ı ,

HMinde, verilecek cezada indirim yap ılabileceğ i gibi, ceza
vermekten de vazgeçilebilir.

(2) Birinci f ıkra hükmü, özel hukuk uyu ş mazl ıkları kap-
sam ında yap ı lan yalan tanıkl ı k hallerinde uygulanmaz.

Açıklama: İ kinci fıkra hükmü ÖNCEK'de yer almam ış tı .
CMK in. 4549; ÖNCEK m. 287, 289, 292'ye bakmız.

Etkin pi şmanl ı k

MADDE 274 -(1) Aleyhine tan ı kl ı k yap ı lan kiş i hakk ında
bir hak k ı s ıtlan ı as ı n ı veya yoksunluğunu son ıı ç!ayacak nitelik-
te karar verilmeden veya hükümden önce gerçe ğ in söylenmesi
hMinde, cezaya hükmolunmaz.

(2) Aleyhine tan ıkl ık yap ı lan ki ş i hakk ında bir hak ki-
s ı tlamas ın ı veya yoksunlu ğunu son ıı çlayacak nitelikte karar
verildikten sonra ve fakat hükümden önce gerçe ğ in söylen-
mesi halinde, verilecek cezar ıııı üçte ikisinden yar ıs ına kadar ı
indirilebilir.
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(3) Aleyhine tanilchlc yap ılan kişi hakkmda verilen mahkü-
miyet karar ı kesinleşmeden önce gerçeğin söylenmesi hMinde,
verilecek cezan ın yarıs ından üçte birine kadar ı indirilebilir.

Aç ıklama: CMK m. 231; ÖNCEK m. 289'a bakmız.

Yalan yere yemin

MADDE 275 - (1) Hukuk davalarmda yalan yere yemin
eden davac ı veya daval ıya bir y ıldan beş y ıla kadar hapis
cezas ı verilir.

(2) Dava hakk ında hüküm verilmeden önce gerçeğ in
söylennıesi halinde, cezaya hükmolunn ıaz.

(3)Hükmün icraya konulmasmdan veya kesinle şmesin-
den önce gerçeğ in söylenmesi halinde, verilecek cezanm yar ıs ı
indirilir. (Asliye Ceza)

Açıklama: ÖNCEK nı . 289'a bakm ız.

Gerçeğe ayk ırı bilirkişilik veya tercümanl ık

MADDE 276 - (1) Yarg ı mercileri veya suçtan dolay ı
kanunen soru ş turma yapmak veya yemin alt ı nda tan ık din-
lemek yetkisine sahip bulunan ki şi veya kurul taraf ından gö-
revlendirilen bilirkiş inin gerçeğe aykır ı mütalaada bulunmas ı
halinde, bir y ıldan üç y ıla kadar hapis cezas ına hükmolunur.
(Asliye Ceza)

(2) Birinci f ıkrada belirtilen kişi veya kurullar taraf ından
görevlendirilen tercümanm ifade veya belgeleri gerçe ğe aykın
olarak tercüme etmesi halinde, birinci fıkra hükmü uygulamr.
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Aç ıklama: CMK m. 62-73, 2O2 ÖNCEK m. 290'a bak ı-
nız.

Yarg ı görevi yapan ı etkileme

MADDE 277 - (1) Bir davan ın taraflarmdan birinin veya
bir kaçmm veya san ıklarm veya davaya kat ılanlarm, mağdurla-
rın leh veya aleyhinde, yarg ı görevi Sıapanlara emir veren veya
bask ı yapan veya nüfuz icra eden veya her ne suretle olursa
olsun ad ı geçenleri hukuka ayk ırı olarak etkilemeye te şebbüs
eden kimseye iki y ı ldan dört y ıla kadar hapis cezas ı verilir.
(Asliye Ceza) Teşebbüs iltimas derecesini geçmedi ği takdirde
verilecek ceza altı aydan iki y ıla kadard ır. (Sulh Ceza)

Açıklama: Emir verildiğ i, baskı yap ıldığı veya nüfuz kul-
lan ıldığı anda suç tarnamlan ır. tlhmas, "hatı ra dayanarak ricada
b ıı lunn ı ak" anlam ına gelmektedir (madde gerekçesi). TCK ni.
6/1-d. 35; ÖNCEK m. 232'ye bakm ız.

Suçu bildirmeme

MADDE 278 - (1) İş lenmekte olan bir suçu yetkili ma-
kamlara bildirmeyen kiş i, bir y ıla kadar hapis cezas ı ile ceza-
land ı rı l ı r.

(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neicele-
rin sm ı rland ırılmas ı halen mümkün bulunan bir suçu yetkili
makamlara bildirmeyen ki ş i, yukar ı daki fı kra hükmüne göre
cezaland ırıl ır.

(3)Mağdurun onbeş yaşın ı bitirmemiş bir çocuk, bedensel
veya ruhsal bak ımdan özürlü olan ya da hamileli ği nedeniyle
kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olmas ı
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halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yar ı oran ında
artırılır. (Sulh Ceza)

Açı klama: Bu maddeye göre, suçu bildirmeme suçunun
oluş abilmesi için henüz icras ı devam etmekte olan bir suçun
varlığı gereklidir. Bununla beraber, icras ı tamamlanm ış olmak-
la birlikte, sebebiyet verdi ğ i neticelerin s ın ırland ır ılmas ı lülen
mümkün bulunan bir suçun yetkili makamlara bildirilmemesi
hMinde de bu suç olu şur.

Bu suçun faili yönünden bildirim yükümlülü ğü doğan su-
çun mağdurunun onbe ş yaşın ı bitirmemiş bir çocuk, bedensel
veya ruhsal bak ımdan özürlü olan ya da hamileli ğ i nedeniyle
kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olmas ı ,
ağırlatı c ı neden say ı lm ış tı r.

CMK m. 158 ve 5378 say ılı Özürlüler Kammu hükümlerine
bakmız. Bu suç ÖNCEK'de düzenlenmemiş ti.

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

MADDE 279 -(1) Kamu adma soru ş turma ve kovuş turnıa-
yı gerektiren bir suçun'iş lendiğini göreviyle ba ğlantı l ı olarak
öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmay ı ilınıal
eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı
aydan iki y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ır ı l ır.

(2) Suçun, adli kolluk görevini yapan kişi tarafmdan iş-
lenmesi hMinde, yukar ıdaki fıkraya göre verilecek ceza yar ı
oran ında artırılır. (Sulh Ceza)

Aç ı klama: Bu suçun olu ş abilmesi için, bildirim konusu
suçun kamu görevlisinin yürüttü ğü görevle bağlantıl ı olmas ı
gerekir. İşlenen suçun görevle ba ğlantıs ın ın olmamas ı du-
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rumunda, ihbarla ilgili genel kurallar geçerlidir; bildirimde
bulunmama, duruma göre 278. maddede yaz ı l ı suçu oluş tu-
rabitir. Failin adli kolluk görevini yapan memurlardan olmas ı
a ğı rlaş t ı r ı c ı neden kabul edilmi ştir. TCK Madde 6/1-c, 166,
278, 280'e; CMK m. 164/ l'e; ÖNCEK in. 235'e bak ın ı z.

Sağ l ık mesleği mehsuplar ı n ı n suçu bildirmemesi

MADDE 280- (1) Görevini yaptığı s ırada bir suçun işlen-
diği yönünde bir belirti ile kar şılaş masma rağmen, durumu
yetkili makamlara bildirn ı eyen veya bu hususta gecikme
gösteren sağ l ık mesleği mensubu, bir y ıla kadar hapis cezas ı
ile cezaland ır ı l ır.

(2) Sağ lık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi,
eczac ı, ebe, hemşire ve sağ l ı k hizmeti veren diğer kişiler an-
laşı l ır. (Sulh Ceza)

Açıklama: Devlete ait sağ l ık kurulu şlar ında görev yapan
sağ l ık mesleği mensupları , kamu görevlisi otmalarma ra ğmen,
suçu bildirme yükümlülü ğüne aykırı davranmalar ı 279 mad-
dedekini değil, bu maddede yaz ı l ı suçu olu ş turur. ÖNCEK m.
530'a bakmız.

Suç delillerini yok etme, gizleme veya de ğiştirme

MADDE 281 -(1) Gerçeğin meydana ç ıkmas ın ı engellemek
amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiş-
tiren veya bozan kişi, altı aydan beş y ıla kadar hapis cezas ı ile.
cezatand ınlır. Kendi işledi ği veya işleniş ine iştirak ettiği suçla
ilgili olarak kişiye bu f ıkra hükmüne göre ceza verilmez.

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafmdan göreviyle ba ğlantılı
olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yar ı oranında artır ı l ır.
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(3) ilişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce
gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden ki şi hakk ında bu
maddede tan ı mlanan suç nedeniyle verilecek cezan ın beş te
dördü indirilir. (Asliye Ceza)

Aç ı klama: Bu suçun olu şabilmesi için, failin gerçeğin
meydana ç ıkar ı lmas ın ı engellemek amac ıyla hareket etnıesi
gerekir. ÖNCEK in. 296'ya bak ı n ı z.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

MADDE 282- (1) Alt s ı n ır ı bir y ı l veya daha fazla hapis
cezas ın ı gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değer-
lerini, yurt d ışına ç ıkaran veya bunlar ın gayrimeşru kaynağm ı
gizlemek ve meşru bir yolla elde edildi ği konusunda kanaat
uyand ırmak maksad ıyla, çeşitli iş le ıııiere tabi tutan kiş i, iki
y ıldan beş y ıla kadar hapis ve y irmibirı güne kadar adli para
cezas ı ile cezaland ır ı l ır.

(2)Bu suçun, kamu görevlisi tarafmdan veya belli bir mes-
lek sahibi kişi tarafı ndan bu .mesleğin icras ı s ı ras ında işlenmesi
hMinde, verilecek hapis cezas ı yar ı oran ı nda artır ı l ı r.

(3)Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde iş lennwsi halinde, verilecek ceza bir kat
artirı l ı r. (Asliye Ceza)

(4) Bu suçun işlenmesi dolay ıs ıyla tüzel ki şiler hakkm-
da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (Sulh
Ceza)

(5) Bu suç nedeniyle kovuşt-urma baş lamadan önce suç
konusu malvarlığ-ı değerlerinin ele geçirilmesini sa ğlayan veya
bulundu ğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele geçiril-
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mesini kolayla ştı ran kişi hakkmda bu maddede tan ımlanan

suç nedeniyle cezaya hükmolunmaz.

Açı klama: 5549 say ı l ı Suç Gelirlerinin Aklanmas ın ın
Önlenmesi Hakk ında Kanun; Bankac ı l ık, sigortac ılı k, bireysel
emeklilik, sermaye piyasalar ı, ödünç para verme ve di ğer fi-
nansal hizmetler ile posta ve ta şımacıl ık, talih ve bahis oyunlar ı
alanmda faaliyet gösterenleri; döviz, ta şınmaz, değerli taş ve
maden, mücevher, nakil vas ıtas ı , iş makinesi, tarihi eser, sanat
eseri ve antika ticareti ile i ştigal edenleri veya bu faaliyetlere
arac ıl ık edenler ile noterler, spor kulüpleri ve Bakanlar Kuru-
lunca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenleri, kendileri
nezdinde yap ı lan veya arac ı l ık ettikleri işlemlerde iş lem yap ı l-
madan önce, iş lem yapanlar ile nam veya hesaplar ına i ş lem
yapLlanlar ı n kimliklerini tespitetmek; kendileri nezdinde veya
kendi arac ı l ıklar ıyla yap ılan veya yap ılmaya teşebbüs edilen
iş lemlere konu malvarlığın ın yasa d ışı yollardan elde edildi-
ğ ine veya yasa d ışı amaçlarla kullan ıld ığına dair herhangi bir
bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunmas ı
halinde, bu işlemleri Mali Suçları Araş tırma Kurulu Ba şkanlığa
bildirmekle yükümlü tutmu ş tur. Kanun, ayrıca ş üpheli işlem
bildiriminde bulunulduğu hususunda aç ı klama yasağı da
getirmiştir. Kanunda daha baş ka yükümlülüklere ve yasaklara
da yer verilmiş ve bu yasaklara ayk ır ı davrananlar hakk ında
idari ve adli yaptır ımlar öngörülmüş tür (5549/m. 13- 18).

TCK nı . 6/1-d, 60,220; CMK m 135/6,140, 158'e bakm ız.
Bu suç ÖNCEK'de düzenlenmemiş ti.

Suçluyu kay ırma

MADDE 283 - (1) Suç i şleyen bir kişiye ara.ş tırnıa, yaka-
lanma, tutuklanma veya hükmikn infazmdan kurtulmas ı için
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imkan sağlayan kimse, alt ı aydan beş yıla kadar hapis cezas ı
ile cezalandır ılır.

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle ba ğ-
lantı l ı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında
arhrılir.

(3) Bu suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç
ortağı tarafından işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz.
(Asliye Ceza)

Açıklama: Bu suçun oluşabilmesi için, failin, kayr ılan
kişinin araş tırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infa-
zmdan kurtulmasmı sağlamak amac ıyla hareket etmesi gerekir.
Böyle bir amaç güdülmeyip de, kişinin insani mülahazalarla
baz ı ilıtiyaçlarmın karşılanmış olmas ı durumunda, söz konusu
suç oluşmaz.

TCK nt 6/1-d ve ÖNCEK m. 296'ya bakm ız.

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirrnen ıe

MADDE 284 - (1) Hakkında tutuklama karar ı .verilmiş
olan veya hükümlü bir kişinin bulundu ğu yeri bildiği halde
yetkili makamlara bildirmeyen kimse, bir y ıla kadar hapis
cezas ı ile cezaland ırılır.

(2)işlenmiş olan bir suça ilişkin dem ve eserlerin başkaları
tarafmdan sakland ığı yeri bildiği halde yetkili makamlara
bildirmeyen kimse, yukar ıdaki fıkra hükmüne göre cezalan-
d ır ı l ır.

(3)Bu suçlar ın kamu görevlisi tarafmdan göreviylebağ-
lantıli olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yar ı oranında
artır ılir.
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(4) B u suçlarm üstsoy, aksoy, eş veya kardeş tarafmdan
işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. (Sulh Ceza)

Açıklama: Bu maddede yazıl ı suçlar ın faili herkes olabilir.
Ancak suç delillerini yok etme, gizleme veya de ğ iş tirme suçu-
nun faili olan kişi, bu suçtan dolay ı cezaland ır ılamaz.

CMK nt 101 ve ÖNCEK m. 296'ya bakm ız.

Cizliliğin ihlali

MADDE 285 - (1) Soru ş turman ın gizliliğini alenen ilılM
eden kişi, bir y ıldan üç y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ı-
t ı l ı r. Ancak, soru şturma aşamas ında al ınan ve kanun hükmü
gereğince gizli tutulmas ı gereken kararların ve bunlann gereğ i
olaralCyap ıla.n işlemlerin gizliliğinin ihlali aç ısından aleniyetin
gerçekleşmesi aranmaz, (Asliye Ceza)

(2) Kanuna göre kapal ı yap ılmas ı gereken veya kapal ı
yap ılmas ına karar verilen duru şmadaki aç ıklama veya görün-
tülerin gizliliğini alenen ihlal eden kişi, birinci fıkra hükmüne
göre cezaland ırılır. Ancak, bu suçun oluş mas ı için tanığın
korunmas ına ilişkin olarak al ınan gizlilik karar ına ayk ır ı l ık
açısından aleniyetin gerçekle şmesi aranmaz.

(3)Bu suçlarm basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde,
ceza yarı oranında artırı lır.

(4)Soruş turma ve kovuşturma evresinde ki şilerin suçlu
olarak damgalanmalarm ı sağlayacak şekilde görüntülerinin
yayınlanması halinde, altı aydan iki y ıla kadar hapis cezasına
hükmolunur. (Sulh Ceza)

Açıklama: Hazırlık soruş turmasmın gizliliğinin ihlalini
ÖNCEK ayr ı bir suç olarak düzenlememiş ti.
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Soruşturma evresinin gizliliği, bir defa ceza adaletinin
doğruluk, dürüstlük, gerçeğe ulaşma ilkelerine uyulması
için bir zorunluluktur. Ancak, her şeyden önce suçsuzluk
karinesinin sa ğlam tutulabilmesi yönünden de vazgeçilemez
niteliktedir.

İHAS m. 6/2, AY m. 38/4, TCK m. 6/1g, CMK m. 157,
182/2,3,4, 184 ve 185'e, 5187/ nı . 21'e bakmız.

Ses veya görüntülerin kayda al ınması

MADDE 286 - (1) Soru şturma ve kovuşturnıa işlemleri
s ı rasuı daki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan
veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır.
(Sulh Ceza)

Aç ıklama: Bu suçu ÖNCEK düzenlememi şti. Ceza Muha-
kemeleri Kanununa göre Kanunda belirtilen isftsnalar d ışmda
soru ş turma evresindeki usul işlemleri gizlidir(m.157). Kovuş-
turnıa evresinde de, duruşma başlad ıktan sonra duruşma salo-
nunda her türlü sesli veya görüntülü kay ı t veya nakil olanağı
sağ layan aletlerin kullan ılmas ı yasaktır. Madde bu yasaklara
ayk ırılığı.suç olarak düzenlemi ş tir.

CMK m. 87,140 ve 183'e, 5187/m. 21'e bakm ız.

Genital muayene

MADDE 287 - (1) Yetkili hakim ve savc ı kararı olmaks ı-
zm, kişiyi gnital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi
yapan fail hakkmda üç aydan bir y ıla kadar hapis cezasma
lı ükmolunur. (Sulh Ceza)
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M İ U£TE	 (2) Btılaşıc ı hastalıklar dolay ıs ıyla kamu sağlığını korumak
VE amac ıyla kanun ve tüzüklerde öngörülen hükümlere uygun

DEVIEJE olarak yap ılan muayeneler aç ıs ından yukar ıdaki fıkra hükmü
SUÇLAR uygulanmaz.

VE

	

SON	 Açıklama: Bula şıc ı hastal ıklarla mücadele konusunda

IIÜKÜMLER 1593 say ılı Umumi H ıfz ıs ıhha Kanunu'nun 1, 57, 58, 65, 67,
73. maddeleri ile 282 iM 302. maddelerine,

Kamu sağ lığın ı korumak amac ıyla hakim karar ı olmaks ı-
z ın kiş ilerin genital muayeneye gönderilmeleriyle ilgili olarak
Fuhuş ve Fuhuş Yüzünden Bula şan Zührevi Hastal ıklarla Mü-
cadele Tüzüğü108 hükümlerine ve Evlenme Muayenesi Hak-
k ında Nizamname'nin1 °9 1, 4, 7, 9, 10, tl ve 13. maddelerine,

Bir suça ili şkin olarak delil elde etmek amac ıyla, şüpheli
veya sanığın beden muayenesi için CMK m. 75'e, ma ğdurun
beden muayenesi için m. 76'ya ve Kadrnm muayenesi için in.
77'ye bakıııız.

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

MADDE 288- (1) Bir olayla ilgili olarak b şlatı1an soruş-
turma veya kovu şturma kesin hükümle sonuçlar ımcaya kadar
savc ı, lükim, mahkeme, bilirki şi veya tamkları etkilemek ama-
cıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kiş i, altı aydan

Fuhuş ve Fuhu ş Yüzünden Bula şan Zührevi Hastaliklarla Mü-
cadele Tüzüğü, 30.3.1961 tarihli ve 5/984 say ı l ı Bakanlar Kurulu
Karan ile kabul edilmiş ve 14.4.1961 tarihli ve 10786 say ıl ı RG'de
yayımlanm ışhr.	 -

100 1593 say ı l ı UHK'ya dayan ılarak çıkanlan Evlenme Muayenesi
Hakkında Nizamname, 17.81931 tarihli vë 11682 say ılı Bakanlar
Kurulu Karar ı ile kabul edilmiş ve 21.9.1931 tarihli ve 1904 say ılı
RG'de yay ımlanmış tı r.
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üç ı1a kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır. (Asliye Ceza)

(2) (Bufikra 29.6.2005-53771111. 32 ile madde metninden çıktı-
rı l ınış tı r.)

Aç ıklama: Bu hüküm, hakim bağıms ızlığını çevreye, bu
bağlamda basma kar şı güvence altına almak amac ıyla geti-
rilmiştir.

Maddenin ikinci fıkras ında ağırlatıcı neden olarak göste-
rilen fili, 9.62004 tarihli ve 5187 say ılı Bas ın Kanunu'nun 19.
maddesinde"' "Yarg ıy ı etkileme" başlığıyla suç olarak düzen-
lenmiş olmas ı nedeniyle, bu fıkra 5377 say ılı Kanun'la madde
metninden çıkar ılmıştır.

Madde metninden ç ıkarılan ikinci f ıkra şöyle idi: "(2) Bu

suçun ba ın ve yay ın yolu ile işlenmesi halinde verilecek ceza yan

oran ı nda artınl ı r."

ti-JAS m. 6; AY rh. 26/2, 28/3, 36/1, 138/2,3; TCK m. 277
ve 5187/19'a bak ınız.

Bas ın Kanunu'nun "Yargıyı etkileme" baş lıklı 19. maddesi şöy-
ledir:

"MADDEI9. - Haz ı rlık soru şturmas ı n ı n baş lanıas ı ndan takrpsizlik
kararı verilmesine veya kamu davas ı n ı n açı lmas ına kadar geçen süre
içerisinde, Cumhuriyet savc ı sı, hıtkinı veya mahkeme i şlemlerinin ve
soruş turma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini yayı mlayan kimse, ikimilyar
liradan ellimilyar liraya kadar ağı r para cezas ıyla cezaland ırı lı r.Bu ceza,
bölgesel süreli yay ı nlarda onmilyar liradan, yaygın süreli yay ınlarda
yinnimilyar liradan az olamaz. -

Görül ı, ıekteolan bir dava kesin kararla sonuçlanı nca ya kadar, bu dava
ile ilgili hdkim veya malıkeme iş lemleri hakk ında mütalaa yayımlayan
kişiler hak/anda da birinciJlkrada yer alan cezalar uygulan ı r."
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M İ LLE İF	 Muhafaza görevini kötüye kullanma
VE

DEVLETE	 MADDE 289 - (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine
KAR ŞI resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir

SUÇLAR nedenle elkonulmu ş olan mal üzerinde teslim amac ı dışında
VE

SON tasarrufta bulunan ki ş i, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin
HÜKÜM[ER güne kadar adli para cezas ı ile cezaland ırılır. Kişinin bu malm

sahibi olmas ı halinde, verilecek ceza yar ı oran ında indirilir.

(2)Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu olufluran
eşyay ı kovuş turma başlamadan önce geri veren veya bunun
mümkün olmanias ı halinde bedelini ödeyen ki şi hakk ında
verilecek cezalar ı n beşte dördü indirilir.

(3)Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olu-
nan rehiııli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmu ş
olan malın dikkat ve özen yükümlülü ğüne aykır ı davranmas ı
nedeniyle kaybolmas ına veya bozulmasma neden olan ki ş i,
adli para cezas ı ile cezaland ır ıl ı r.

(4) Bir suça ilişkin soru şturma veya kovu ş turma kapsa-
m ında elkonulan eşyay ı amac ı dışmda kullanan kimse, bir y ı la
kadar hapis cezas ı ile cezaland ır ı l ır. (Sulh Ceza)

Açıklama: TCK m. 52,61/8; CMK ni. 123-132,175; CGTİK
m. 58; MK m. 939, 945, 962; ÖNCEK m. 276'ya bakın ı z.

Resmen teslim olunan mala elkonulmas ı ve bozulmas ı

MADDE 290- (1) Hükmen hak sahiplerine teslim edilen
taşmmaz mallara tekrar elkoyan kimseye üç aydan bir y ı la
kadar hapis cezas ı verilir. (Sulh Ceza)

(2) Muhafaza edilmek üzere ba ş kasma resmen teslim
olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elko-
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nulmu ş olan taşın ır mal ın bu kiş inin elinden r ızas ı d ışında MiILUE

al ınmas ı halinde h ırs ızl ık, cebren alınmas ı halindeyağma, VE

hileyle alınmas ı halinde doland ır ıc ıl ık, tahrip edilmesi halinde DEVLETE

mala zarar verme suçuna ilişkin hükümler uygulan ır. Kişinin SUÇLAR
bu malın sahibi olmas ı halinde, verilecek cezanın yar ısından vt
dörtte üçüne kadar ı indirilir,	 SON

HUKUM[ER

Açıklama: TCK ni. 240,148,150,151,157,289; ÖNCEK m.
276, 309, 310a bak ın ız.

Başkas ı Verme ceza infaz kurumuna veya
tutukevine girme

MADDE 291 -(1) Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklu-
nun yerine koyarak ceza infaz kurumuna veya tutukevine giren
kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezas ı verilir. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: TCK m. 206, 212, 268; CGT İK m. 21; ÖNCEK
m. 284'e bak ın ız.

Hükümlü veya tutuklunun kaçmas ı

MADDE 292 -(1) Tutukevinden, ceza infaz kurumundan
veya gözetirni altında bulunduğu görevlilerin elinden kaçan
tutuklu veya hükümlü hakkında altı aydan bir y ıla kadar hapis
cezasma-hükmolunur. (Sulh Ceza)

(2) Bu suçun, cebir veya tehdit kullan ılarak işlenmesi
halinde, bir y ıldan üç y ıla kadar hapis ezasma hükmolunur.
(Asliye Ceza)

(3)Bu suçun, silahl ı olarak ya da birden çok tutuklu veya
hükümlü taraf ından birlikte iş lenmesi halinde, yukar ıdaki
fıkralara göre verilecek ceza bir kat ına kadar artırilır.
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M İ aETE	 (4) Bu suçun işlenmesi s ıras ında kasten yaralama su-
VE çunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hfihlerinin veya kasten

DEVLETE öldürme suçunun gerçekleş mesi ya da eşyaya zarar verilmesi

SUÇLAR durumunda, ayr ıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya
VE hükmolunur.

SON
HÜlÜMEER (5) Bu maddede yaz ılı hükümler, ceza infaz kurumu d ışuı-

da çalış tırılan hükümlü ler ile hapis cezas ı adli para cezasmdan
çevrilmiş olanlar hakkında da uygulan ır.

(6) (Bu. fr kra 29.6.2005-53771m. 33 ile madde metninden ç ı ktı-
niniiş tı r.)	 -

Açı1cl ıma: Adalet Komisyonu'nda kabul edilen metinde,
"Gözaltı na al ınanz ıı veya tutuklunun kaçmas ı " 292. maddede,
"Hükü ınlünün kaç ınas ı " da 293. maddede düzenlenmi ş ti.
Tasarı'nın bu maddelerinin 16.9.2004 tarihinde Genel Kurul'da
görüşülmesi s ırasmda, söz konusu maddelerin birle ş tirilerek
değiş tirilmesi ve madde numaralarm ın buna göre teselsül
ettirilmesi konusunda verilen önergenin kabulü üzerine,
haz ırlanan yeni metin, bugünkü şekliyle 292. madde olarak
kabul edilmiş tir.hl ı

5275 say ılı Kanun'un 110. maddesine göre, altı ay veya
daha az süreli hapis cezas ınm, hafta sonlarında veya geceleri
çektirilmesi mümkündür. Bu infaz usulünün gereklerine ge-
çerli bir mazeret olmaks ı zın uyulmamas ı halinde ise, cezan ın
baş tan itibaren ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar ve-
rilniesi gerekmektedir. Bu, bir nevi ceza niteliğindedir. Altıncı
fıkra hükmü de ayni fiili cezalar ıd ı rdığından, 5377 değişikliği
ile bu fılcra madde metninden ç ıkarılm ıştı r.

Genel Kurul Tutana ğı , 22. Dönem, 2. Yasama Y ı l ı , 121. Birleş im,
Beşinci Oturum. Ayr ıca bkz., Tutanaklarla Türk Ceza Kanunu, s.
1007-1009.
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MILLETE

VE

OIVLErE

W Şİ

SUÇLAR

VE

SON

HÜKÜMLER

Madde metninden ç ıkarılan altmc ı fıkra şöyle idi: "(6) K ı sa

süreli hapis cezas ı n ı n özel infaz şekillerinin gereklerine uymayan hü-

kümlü hakk ı nda bir aydan iki aya kadar hapis cezas ı na hükniolunur;

geriye kalan ceza da ayr ı ca çektirilir".

TCK ni. 87,81, 106, 108, 151; CMK m. 100-108; CGTiK. m.
53-58, 111, ÖNCEK nı . 298, 299'a bakm ız.

Etkin pi şmanl ık

MADDE 293 -(1) ( ... ) Tutuklu veya hükümlünün, kaç-
tıktan sonra etkin piş manl ık göstererek kendili ğinden teslim
olmas ı halinde, kaçtığı günden itibaren teslimin gerçekle ştiğ i
güne kadar geçen süre dikkate almarak, verilecek cezan ın
altıda beşinden altıda birine kadarı indirilir. Ancak, kaçma
süresinin altı ay ı geçmesi hülinde cezada indirim yap ılmaz.

Aç ıklama: Maddenin ilk metninde ( ... ) içinde yer alan
"Gözaltına alı nan" ibaresi 292. maddede yap ılan değ işikliğe
uyum sağlanmas ı amac ıyla 5377 say ı l ı Kanun'un 34. maddesi
ile madde metinden ç ıkar ı lmıştır.

TCK nı . 292; CMK nı . 91, 93, 100, 101; ÖNCEK n ı . 300'e
bakm ız.

Kaçmaya imkan sa ğlama

MADDE 294 - (1) Gözaltına alman ın veya tutuklunun
kaçmas ın ı sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezas ı
ile cezaland ırılır.

(2) Hükümlünün kaçmasm ı sağlayan kişi, çekilecek olan
hapis cezasmm süresine göre iki y ıldan beş yıla kadar hapis
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MILLETE

VE

OEVLEIE

KAR Ş I

SUÇLAR

VE

SON

HÜlÜMLER

cezas ı ile cezaland ır ıl ır. Ancak, hükümlünün cezas ı ;

a) Müebbet hapis cezas ı ise, beş y ıldan sekiz y ıla, (Asliye
Ceza)

b) Ağırlaştırılm ış müebbet hapis cezas ı ise, sekiz y ıldan
oniki yıla,

Kadar hapis cezasma hükmolunur. (Ağır Ceza)

(3) Bu suçların, cebir veya tehdit kullan ılarak işlenmesi
halinde, verilecek ceza üçte biri oran ında artırılır.

(4) Kaçmas ı sağlanan kişi say ısının birden fazla olmas ı
hAlinde, bu say ı göz önünde bulundurularak, verilecek éeza
üçte birden kir katına kadar artır ı l ı r.

(5)Bu suçlarm gözaltına alirian, tutuklu veya hükümlünün
muhafaza veya nakli ile görevli ki şiler tarafmdan iş lenmesi
halinde, verilecek ceza, üçte biri oran ında artırılır.

(6)Bu suçların üstsoy, aitsoy, eş veya kardeş tarafmdan
işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oran ında indiriir.

(7) Bu suçların işlenmesi s ı ras ında kasten yaralama su-
çunun neticesi sebebiyle ağı rlaşm ış l ı Allerinin veya kasten
öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya zarar verilmesi
durumunda, ayr ıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya
hükmolunur.

(8)Gözaltına alman, tutuklu veya hükümlünün, muhafaza
veya nakli ile görevli ki ş inin dikkat ve özen yükümlülü ğüne
aykırı davrann ı as ından yararlanarak kaçmas ı halinde, altı ay-
dan üç y ıla kadar hapis cezas ına hükmolunur. (Asliye Ceza)

Aç ı klama: TCK m. 81, 87, 106,108,151; CMK m. 91, 93,
100, 101; CGT İK m. 58; ÖNCEK nı . 301, 302'ye bakm ız.
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	Muhafızın görevini kötüye kullanmas ı	 MIUII[
Vf

MADDE 295- (1) Gözaltına alman, tutuklu veya hüküm- DEV[ETF
lünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerin, görevlerinin
gereklerine ayk ır ı hareket etmeleri halinde, görevi köiüye SUÇLARVI

	

kullannıa suçuna ilişkin hükümler uygulan ır.	 SON

(2)Muhafaza veya nakli ile görevli olan kimse, görevinin HIJKUMtER
gereklerine aykırı olarak gözaltına alman, tutuklu veya hüküm-
lünün bulunduğu yerden geçici bir süreyle uzakla şmas ına izin
verirse; alt ı aydan iki y ıla kadar hapis cezas ı ile cezalandir ı l ır.
(Sulh Ceza)

(3) Gözaltına alman, tutuklu veya hükümlünün bu f ır-
sattan yararlanarak kaçmas ı Mlinde, kaçmaya kasten imkan
sağlama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Açıklama: TCK m. 257,294; CMK m. 91,93, 100, 101; CG-
TIK m. 53-58; ÖNCEK m. 303, 305, 306'ya bakm ız.

Hükümlü veya tutuklular ın ayaklanması

MADDE 296 -(1) Hükümlü veya tutuklular ın toplu olarak
ayaklanmas ı hMinde, her biri hakkında altı aydan üç y ıla kadar
hapis cezasına hükmolunur. Hükümlü veya tutuklu say ıs ın ın
üçten fazla olmamas ı lülinde, bu suçtan dolay ı cezaya hük-
medilmez. (Asliye Ceza)

(2) Ayaklanma s ıras ında başka suçlar ın işlenmesi lülinde,
ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur.

Aç ıklama: CGTİK m. 26-28, 37, 49, 50; ÖNCEK m. 304'e
bakın ız.
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M İ LLEIE

VE

DEVLETE
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SON

HÜKÜMLER

İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak e şya sokmak

MADDE 297- (1) İnfaz kurumuna veya tutukevine silah,
uyuşturucu veya uyanc ı madde veya elektronik haberle şme
aracı sokan veya bulunduran kişi, iki y ıldan beş y ıla kadar
hapis cezas ı ile cezaland ır ı l ır: Bu suçun konusunu oluş turan
eşyan ın, temin edilmesi veya bulundurulmas ı ayrı bir suç olu ş-
turduğu takdirde; fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek
ceza yar ı oran ında artır ılir. (Asliye Ceza)

(2) Birinci fikrada say ılanlar ın d ışında kal ıp da yetkili
makamlar tarafından infaz kurumuna veya tutukevh ıe so-
kulmas ı yasaklanmış bulunan eşyay ı, bu yasağı bilerek, infaz
kurumuna veya tutukevine sokan veya bulunduran ya da
kullanan ki ş i, altı aydan iki y ıla kadar hapis cezas ı ile ceza-
land ırılır. (Sulh Ceza)

(3)Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçlarm hükümlü
veya tutuklular ın muhafazas ıyla görevli ki şiler tarafından
işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat art ı r ı l ır.

(4)Bir ve ikinci fıkralarda tan ımlanan suçların konusunu
oluşturan eşyay ı yanında bulunduran veya kullanan hükümlü
veya tutuklu, bunu kimden ve ne suretle elde ettiği hususunda
bilgi verirse, verilecek ceza yar ı oranmda indirilir.

Aç ıklama: TCK nt 44; CGTİK m. 35, 69; ÖNCEK m. 307,
307/a'ya bakm ız.

Hak kullan ımını ve beslenmeyi engelleme

MADDE 298 -(1) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde
bulunan hükümlü ve tutuklularm haberleşmelerini, ziyaretçile-
riyle görü şmelerini, iyileştirme ve eğitim programlar ı çerçeve-

426



5231 Say ı l ı TürkCe ıo Kanunu

sinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çal ışmaları M İ LLEJE

ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere kat ılmalar ın ı, kurum VE
tabibince muayene ve tedavi edilmelerini, müdafi veya avukat
tayin etmelerini, bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya 5UÇR
Cumhuriyet başsavcilıklarma gitmelerini, kurum görevlileri ile VE
görüşmelerini, salıverilenlerin kurum d ışına çıkmaların ı her SON
ne suretle olursa olsun engelleyenler, hükümlü ve tutuklular ı HUKUMLER

bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat verenler, mevzuat ın
hükümlü ve tutuklulara tamd ığı sair her türlü görü şme ve

temas olanağmı engelleyenler, bir yıldan üç y ıla kadar hapis

cezas ıyla cezalandınlırlar. (Asliye Ceza)

(2)Hükümlü ve tutuklular ın beslenmesini engelleyenler
hakkmda iki yildan dört yıla kadar hapis cezas ı verilir. Hüküm-
lü ve tutuklu ların açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik veya
ikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesi
de beslenmenin engellenmesi say ı l ır.

(3)Beslenmenin engellenmesi nedeniyle kasten yaralama
suçunun neticesi sebebiyle a ğırlaşmış hMlerinden biri veya ölüm
meydana gelmiş ise, ayrıca kasten yaralama veya kasten öldür-
me suçlarına ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur.

Açıklama: CCTİK m. 27,29,30,59,60,66,71,75; Hükümlü
ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik ı l ı
hükümlerine bakmız. ÖNCEK m. 307/b'ye bak ınız.

112 Bu yönetınelik 17.6.2005 tarihli ve 25848 sayılı RG'de yay ınlan-
mıştır.
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M İ Li ET E
VE

DEVLETE
KAR Ş I

SUÇLAR
VE

SON
HÜKÜMLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlar ının
Sayg ınlığına Karşı Suçlar.

Cumhurbaşkan ına hakaret

MADDE 299 -(1) Cunıhurbaşkan ına hakaret eden kişi, bir
y ıldan dört y ı la kadar hapis cezas ı ile cezaland ı rı lır.

(2)(Değiş ik f ı kra: 29.6.2005-5377/ nı. 34 ile) Suçun alenen
işlenmesi halinde, verilecek ceza alt ı da biri oran ı nda art ı r ı l ır.

(3) Bu suçtan dolay ı kou ş turma yap ılmas ı , Adalet Ba-
kan ın ın iznine bağ l ıd ı r. (Asliye Ceza)

Açıklama: Değ iştirilen ikinci f ıkra şöyle idi: "(2) Veriletek
ceza, suçun ale ıı en işlenmesi hfihinde, alt ı da biri; bas ı n ve yay ı n yolu
ile işlenmesi hfllmde, üçte biri oran ında art ı rı lır."

TCK m. 125'e; ÖNCEK ni. 158, 160'a bak ın ı z.

Devletin egemenlik alametlerini a şağılama

MADDE 300 - (1) Türk Bayra ğm ı y ı rtarak, yakarak veya
sair surette ve alenen a şağılayan kişi, bir y ıldan üç y ıla kadar
hapis cezas ı ile cezalarıd ır ı l ır. Bu hüküm, Anayasada belirle-
nen beyaz ay y ıld ızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullan ılan
her türlü işaret hakkmda uygulan ır. (Asliye Ceza)

(2) İstiklal Marşın ı alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki
y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır. (Sulh Ceza)

(3) Bu maddede tan ı mlanan suçlar ın.yabanc ı bir ülkede
bir Türk vatanda şı tarafmdan i şlenmesi halinde, verilecek ceza
üçte bir oranında artır ıl ır.
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Açı klama: Bu maddede yaz ı l ı suçun konusu Türk Bay- MILLETE
rağıd ır. Türk Bayrağmdan maksat, Anayasa'n ın 3 üncü mad- VE
desinin ikinci fıkrasmda belirtildiği üzere "şekli kımunz ı nda
belirti/e şi beyaz ay yıld ı zl ı al hayraktı r". Ancak, Türk Bayrağmm SUÇlAR
yan ı s ıra, Anayasa'da belirlenen beyaz ay yıldızl ı al bayrak VE
özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ege- SONS
menlik alameti olarak kullan ılan her türlü işareti aşağılamak HUKUM1ER
da bu suçu oluşturur.

Madde metninde yer verilen "yı rtarak", "yakarak" keli-
meleri, aşağılamaya örnek olarak gösterilmiştir. Başka türlü
davranışlarla da, mesela yere atmak, ayakaltma almak suretiyle
de bayrağm aşağı lan ınas ı mümkündür.

AY m. 3/2; 229.1983 tarih ve 2893 say ı lı Türk Bayrağı
Kanunu m. 7 ve S'e; ÖNCEK m. 145'e bakm ız.

Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve
organlar ın ı aşağılama

MADDE 301 - (1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye
Büyük Millet Meclisini alenen a şağılayan kişi, altı aydan üç
y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ır ı lır. (Asliye Ceza)

(2). Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yarg ı
organlarıru, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırıl ır.
(Sulh Ceza)

(3) Türklüğü aşağılamanm yabancı bir ülkede bir Türk
vatandaşı tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte
bir oranında artır ı lır.

(4) Eleş tiri amac ıyla yapılan dü şünce açıklamaları suç
oluş turmaz.
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Açıklama: Bu suç, ÖNCEK m. 159 da düzenlenmi şti.

Bu maddeyle, Dvletin siyasal ve hukuki varl ığı ve ayn ı
doğrultudaki ç ıkarlarmın korunmas ı amaçlannııştı r. Devletin
varlığın ı oluşturan ve onun ayr ılmaz unsurlar ı say ılan kurum-
larm madde metninde ayr ı ayrı say ılması ve bunlara yönelen
hareketlerin yaptırım altına alınmas ıyla güdülen amaç, temelde
Devletin tüzel kişiiğinin, sayg ınlığmın ve hukuki yararmm
korunmasıdır.

Ancak bu hükümle Devlet kavram ı ve Devletin varl ığın ı
oluş turan ve rnactdede say ılan kurumlar korunmuş olup bu
kurunılarda yer alan kişi veya kiş ilerin ya da grupların korun-
mas ı amac ı güdülinemiştir.

Maddenin birincifıkrasmdaki "Türklük" kavram ı, devletin
insan unsuruyla ilgili olup, bu kavramla Türk Milleti kastedil-
mektedir. Türklükten maksat, "Türk Milletini olu şturan insani,
dini, tarihi değerleri ile milli dil, ıüilli duygular ve milli geleneklerden
oluşan milli, manevi değerler bütünü"dür.

Madde gerekçesinde de bu kavramla ilgili olarak "Madde-
de geçen Türklük deyiminden maksat, dünyan ı n neresinde yaşarsa
yaşas ı nlar Türklere has mü ş terek kültürün ortaya çı kardığı ortak
varlık anlaşı lır. Bu varl ık Türk Milleti kavranz ı ndan geniş tirve Tür-
kiye dışında yaşayan ve ayn ı kültürün iş tirakçileri olan toplun ılan
da kapsar. Cumhuriyet deyi ıninden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
anlaşı lmal ıdır." aç ıklamasına yer verilmiştir.

Suçun maddi unsuru, maddede belirtilen kavramlarm
varsay ılan tüzelkişiliklerine yönelik, onlar ı aşağılayan, hor
gören, küçük dü şüren, onurlar ın ı zedeleyici hareketlerdir;
bunlar, toplumda hakim olan ortalama anlay ış , örf ve adetlere
göre belirlenir.
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Suçun manevi unsuru ise; aşağılama kasti güdülerek
Kanunun söz konusu kurumlara sa ğlamak istediği saygıyla çe-
lişen, bu kurumlar ı koruyup kollama düş üncesini zedelemeyi
ve alçaltmayı hedefleyen amaçla hareket edilmesidir.

Maddenin son fıkrasmda, eleş tiri amac ıyla yap ılan dü-
şünce açıklamalarının bu suçu oluşturmayacağı belirtilmek
suretiyle eleştiri, bir hukuka uygunluk sebebi olarak düzen-
lenmiş bulunmaktad ır.

Hükümet Tasar ıs ı'nda da yer alan bu hüküm, Adalet
Komisyonu tarafından, bu fıkranm maddede yer almas ının
diğer suçlar bakımından yanlış anlaşılacağı, esasen eleştiri
s ın ı rları içinde kalan dü şünce aç ıklamalarmın suç sayilmadığı,
cezalandırılan filin ifade özgürlüğü olmay ıp aşağılama olduğu
gerekçesiyle madde metninden çıkartılmıştı .113

Dördüncü fıkra, Tasar ı'nm 16.9.2004 tarihinde Genel Ku-
rulda görüşülmesi sırasında erilen önerge ile maddeye eklen-
miş ve madde bugünkü şekliyle kabul edilmiştir. Bu filcranm
eklenmesine ilişkin önergede şu gerekçelere yer verilmiş tir:

"Eleş (iri hakkı Ana yasanıızda güvence alt ı na alınan ifade özgür-
lüğünün doğal bir parças ı olup, kişilerin bu hakkı kullanmaları sonucu
ortaya koydukları düş üncelerin suç oln ş turnıayaca<ğı açıktır. Yargı tay
ve İnsan Hakları Mahkemesinin Karariannda da belirtildi ği üzere,
ağır, sert veya incitici nitelikte de olsa, ele ştiri hakk ı kullan ıldığı nda

Eleştiri amac ıyla yapilan düşünce aç ıklamalarının cezay ı gerek-
tirrneyece ği şeklindeki bir hükme, 765 say ıl ı TCK'nın 159. mad-
desinde de yer verilmi ş ti. Bu maddeye, 3.08.2002 tarihli ve 4771
sayılı Kanun'la eklenip 30.07.2003 tarihli ve 4963 say ı lı Kanunla
değiş tirilen, son fıkra hükmü şöyle idi: "Tahkir, tez yıjve sövrne kash
bulunmaks ız ı n, sadece eleş tirmek maksadıyla yapı lan düşünce açıklama-
lan cezayı gerektirn ı ez."
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MILLETE kiş iye yaptırım uygulanamayacağı, çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez

	

VE	 bir. gereğidir. Ku şkusuz ki, eleştiri hakkı n ı n kullan ıldığı bütün hallerde

	

DEVLETE	 suç olu ş turnıayacağı; diğer bir deyişle, söz konusu hakk ın sadece bu

	

SUÇLAR	 nıaddedeki suçlar yönünden değil, tüm suçlariçin geçerli olduğu açık-

	

VE	 tır. Nitekin ı Tasarın ın 26. maddesinde de "hakk ın ı kullanan kimseye

	

- - SON	 ceza verile ı neıjeceği" öngörülerek, eleş tiri hakkı da dahil olmak üzere
HUKUMLER bu konuda genel bir hüküm b ıı lunn ıaktadır. Ancak 3007.2003 tarihli

ve 4963 sayı l ı Kanunla, 765 say ı l ı Türk Ceza Kanununun 159 uncu
maddesine eklenen son fikras ı na, Tasarıda yer verilmen ıesinin yanlış
anlanmlara ve uygulamalara neden olabilece ği düşü ı ı ülerek, maddeye
bu hususun dördüncü fikra olarak yaz ı lnıas ı gerekıni5tir."114

Doğal haklardan kabul edilen ve "insan ı n özgürce fikirler
edinebiln ı e, edindiğifıkir ve kanaatlerinden dolayı kı nanmaina, bun-
ları meşru yöntemlerle d ışa vurabilme in ı km ı ve özgürlüğü" şeklinde
tan ımlanan ifade hürriyetinin, ça ğdaş çoğulcu demokrasilerde,
vazgeçilemez ve devredilemez bir niteli ğe sahip olduğu, bir-
çok hak ve özgürlüğün temelini teşkil ettiği tartışmas ız kabul
edilmektedir2'5

ifade özgürlüğüne ilişkin düzenlemeler için; İHEB m. 7,
18,19,28,29, 30'a, İ1-JAS nt 10/1'e, AY m. 25,26 ve 28'e,

ifade özgürlüğünün sm ırland ır ılmasm ı ilişkin düzenle-
meler konusunda; İHAS m. 10/2, 17 ve 18'e, AY m. 2, 13, 14,
25, 26/2, 28, 66 ve 90'a,

Genel Kurul Tutanağı , 22. Dönem, 2. Yasama Y ıl ı, 121. Birleş im,
Beşinci Oturum; ayr ıca bkz. Tutanaklarla Türk Ceza Kanunu, s.
1040.
Türk Ceza Kanunu'nun (159301. maddesinde düzenlenen Türklü-
ğü Alenen Aşağı lamak suçunun unsurları konusunda ayrmtı l ı bir
değerlendirme için YCGK: 11.7.2006-E. 2006/9- 169, K. 2Ö06/184
(yay ınılanmam ış) karanna bak ını z.
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YCGK'nın 13.3.2005- E. 2004/8-201, K. 2005/30 sayılı
Kararına, bakmız.

Bu düzenlemelere göre ifade özgürlü ğü, ulusal güvenlik,
toprak bütünlüğü, kamu güvenliği ve düzenin korunmas ı,
suç işlenmesiııin önlenmesi, sağliğm veya ahlakm, başkala-
rm ın şöhret ve haklarının korunmas ı, gizli kalmas ı gereken
haberlerin yayılmasına engel olunmas ı veya yargı gücünün
otorite veya tarafsızlığının korunmas ı için ancak kanunla
sm ırlanabilecektir.

Ancak Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi, ifade özgürlü-
ğünün smirland ınlmas ı için smırlama nedeninin bulunmas ını
yeterli görmemekte ve ayn ı zamanda demokratik toplum
bakunmdaj-ı zorunluluk bulunmasın ı da aramaktad ır. Fakat
zorunluluk, Olçüsüz bir s ınırlamaya hak vermez. Dolay ıs ıyla
smırlamalar dar yorumlanmal ıdn. Bu konuda AİHM, Zana/
Türkiye 1997 ve İ.A./Türkiye 2005 say ılı Kararlarına bakm ız.

Son günlerde bas ın ve yaym organlarmda ve toplumun
değişik kesiınleriiıde bu maddenin değiş tirilmesi, hafta kaldı-
rılmas ı gerektiği yönünde görü ş ve düşünceler ileri sürülnıek-
tedir. TCHD, TÜSLAD, TGC gibi kurulu şların hazırladıkları
taslak metinlere basmda yer verilmektedir. Tart ışma, daha çok
"Türklük" ve "aşağdarnak" kavramlar ı üzerinde yoğunlaşmış ;
Türklük yerine, "Türk Milleti", aşağılamak kelimesinin yerine
"hakaret etmek" ibaresinin önerildiği görülmektedir.116

116 Türkiye Barolar Birliği, 2.2.2007 tarde Meslek Kurulu şlan ve
Konfederasyon başkanlarının davet edildiği bir toplantı düzen-
lenıiştir. Birlik tarafından hazırlanan 301. maddeyle ilgili "genel
bir tespit ve değerlendirme" içeren Bilgi Notu, TBB Ba şkanı Sayın
Ozdemir OZOK tarafından bu toplantıda aç ıklanmıştır. Daha
sonra bu metin ve tartışı lan öneriler, daha geniş kitlelerin, halk ın
bu konuda bilgi sahibi olmas ı amaçc ıyla 5ubat2007 de "TCK 301"
ad ıyla, kitap olarak yay ınlanmış tır.
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MitIFTE	 Yap ılan bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, yap ılan
VE düşünce aç ıklamalarmm bu maddede yaz ılı suçu oluşturup

DEVILTE oluş turmad ığı , ifade özgürlü ğü ve eleş tiri hakk ı kavramlar ı
SUÇLAR dikkate alınmak ve bu kavramlar mümkün olduğu takdirde

VE geniş yorumlannıak suretiyle belirlenmelidir.
SON

HKÜMLFR

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak

MADDE 302.-(1) (Değiş ik fikra: 26.6.2005-53771n ı . 36 ile)
Devlet topraklarının tamamın ı veya bir k ısmını yabanc ı bir
devletin egemenli ği altına koymaya veya Devletin ba ğım-
s ızliğmı zayıflatnıaya veya birliğini bozmaya veya Devletin
egemenliği altında bulunan topraklardan bir k ısmın ı Devlet
idaresinden ay ırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaş tı-
r ılmış müebbet hapis cezas ı ile cezaland ır ıl ır. (Ağır Ceza)

(2)Bu suçun işlenmesi s ırasmda başka suçlar ın işlenmesi
lülinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre ce-
zaya hükmolunur.

(3)Bu maddede tanımlanan suçlar ın işlenmesi dolay ıs ıy-
la tüzel kişiler hakk ında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur. (Sulh Ceza)

Aç ıklaa: Bu madde, ÖNCEI< m. 302'nin kar şılığın ı teşkil
etmektedir ve söz konusu hükıhün, Kanunun sistemati ğine uy-
gun olarak günümüz Türkçesiyle yeniden ifade edilmesinden
ibarettir. Suçun unsurlar ı bak ımmdan her iki madde arsmda
bir farklılık bulunmamaktad ır.
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ilk metinde suçun maddi unsurunu olu şturan eylemler,
"n ı ak- inek" mastar ekleri ile ifade edilmi ş ti. Ayrıca, suçun
oluşmas ı için gerekli olan "elverişlilik" unsuruna da metinde
yer verilmişti. Değişiklik teklifinde, değ iş iklik gerekçesi ola-
rak, uygulamada bu suçun olu şabilmesi için işlenen fiillerin
belirtilen amac ı gerçekle ş tirmeye elverişli olmas ı arandığından,
"elverişli" ibaresine madde retninde yer verilmesinin gerekli
görülmediği belirtilmiş ve madde yeniden düzenlenmi ştir. Bu
düzenleme s ıras ında "niak- inek" şeklindeki mastar ekleri de
maddeye işlendiği şekilde değ iş tirilmiş tir. Yap ılan değişiklik
Adalet Komisyonu'nda tartışılmaks ızın kabul edilmiştir. Genel
Kurul'da yap ılan görü ş me s ıras ında da madde üzerinde söz
alan olmamış ve bu şekliyle kabul edilmiş tir.

Değ iştirilen birinci fıkra şöyle idi: "(1) Devletin topraklann ı n
taman ıı n ı veya bir kısm ın ı yabanc ı bir devletin egemenliği alt ına
koymak, Devletin birliğini bozmak, Devletin egemenliğ i altında bi'-
liman topraklardan bir kısm ın ı Devlet idaresinden ayı rnıak, Devletin
bağuns ızlığın ı zay ıJlatınak amacı na yönelik elverişli bir fil işleyen
kimseye ağı rlaş tı rılm ış müebbet hapis cezas ı verilir."

AY Başlang ıç Prg. 5, m. 3/1, 5; TCK m. 42, 44, 47, 60;
CMK m. 248, 250; As. CK m. 54; CGTİK m. 9,25, 99, ÖNCEK
m. 125'e bak ın ız.

Düşmanla işbirliği yapmak

MADDE 303 - (1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş
hMinde olan devletin ordusunda hizmet kabul eden, dü şman
devletin yan ında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı silahlı
mücadeleye giren vatandaş, müebbet hapis cezas ı ile cezalan-
d ır ılır. (Ağır Ceza)

(2) Düşman devlet ordusunda herhangi bir komuta görevi

M İ EIITE

VE

DEVLETE

KAR Ş I

SUÇLAR

VE

SON

HÜKÜM[ER
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üstlenen vatandaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezas ı ile
cezaland ırıhr. (Ağır Ceza)

(3)Bir ve ikinci fıkralarda tan ımlanan suçlar ın işlenmesi
sırasında başka suçların işlenmesi hMinde, ayr ıca bu suçlardan
dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(4)Savaş zamanında düşman devlet toprağında bulunup
da bu devlet ordusunda hizmete al ınmak mecburiyetinde kalan
vatandaş hakkında, bu nedenle cezaya hükmolunmaz.

Aç ıklama: Maddenin korudu ğu hukuki yarar, esas iti-
barıyla, Türkiye bak ımmdn d ış barışın korunmas ıd ır. Bu
suçun hem vatandaş hem de yabanc ı tarafmdan işlenmesi
mümkündür.

Birinci fıkrada geçen "hasn ıane hareket", barış ilişkileriyle
bağdaşmas ı mümkün olmayan fil ve hareketleri ifade eder.

Birinci fıkranın ikinci cümlesi 29.6.2005 tarihli ve 5377 sa-
y ılı Kanun'un 37. maddesi ile madde metninden ç ıkarılmıştır.
Değ iş iklik teklifi madde gerekçesinde, bu cümlenin ç ıkarılma
sebebi aç ıklanmadığı gibi, Adalet Komisyonu Raporu'ndada
bu konuda açıklık yoktur. Madde, Genel Kurul'da da üzerinde
tartışma yap ılmaks ızm kabul edilmiştir.

Metinden çıkar ılan birinci fıkran ın ikinci cümlesi şöyle idi:
"Tahrik filmin bas ı n ve yayın yolu ile i şlenmesi Miinde, verilecek
ceza üçte bir oran ı nda artı rı lir."

TCK M60, 220,314; CMIC m. 248,250; AsCK m. 54; CGT İI<
m. 9; ÖNCEK m. 127'ye bakm ız.

Devlete kar şı savaşa tahrik

MADDE 304 - (1) (Değişik fikra: 29.6.2005-53771m. 37 ile)
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı savaş açmas ı veya has-
mane hareketlerde bulunmas ı için yabancı devlet yetkililerini
tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak yabanc ı devlet yet-
kilileri ile işbirliği yapan kişi, on yıldan yirmi y ıla kadar hapis
cezas ı ile cezaland ırılır ( ... )- (Ağır Ceza)

(2) Bu madde uygulamas ında. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin güvenliğine karşı suç işlemek üzere oluşturulmuş
örgütlerin doğrudan veya dolayli olarak desteklenmesi, has-
mane hareket olarak kabul edilir.

(3)Bu maddede tan ımlanan suçun işlenmesi dolay ısıyla
tüzel kişiler hakk ında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur. (Ağır Ceza)

Aç ıklama: Maddenin koruduğu hukuki yarar, esas iti-
barıyla, Türkiye bak ımmdan dış barışm korunmas ıdır. Bu
suçun hem vatandaş hem de yabanc ı tarafmdan işlenmesi
mümkündür.

Birinci fıkrada geçen "hasmane hareket", barış ilişkileriyle
bağdaşmas ı mümkün olmayan 1111 ve hareketleri ifade eder.

Birinci fıkran ın ikinci cümlesi (29.6.2005-5377/m. 37 ile)
madde metninden çıkarilmıştır. Çıkarılan ikinci cümle şöyle
idi: "Tahrikfiilinin bas ı n ve yayın yolu ile iş lenmesi halinde, verilecek
ceza üçte bir oran ında artınl ır."

TCK m. 60, 220,314; CMK m. 248,250; As. CK m. 54; CG-
TIK m. 9; ÖNCEK m. 127ye bakımz.

Temel milli yararlara kar şı faaliyette bulunmak için
yarar sağlama (Değişik başhk)

MADDE 305.-(1) (Değişik fıkra: 29.6.2005-5377/m. 38
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MftLUL ile) Temel miiiii yararlara kar şı fiillerde bulunmak maksad ıyla
VE veya bu nedenle, yabanc ı kiş i veya kuruluşlardan doğrudan

DEVLETE doğruya veya dolayl ı olarak kendisi veya başkas ı için maddi

SUÇLAR yarar sağlayan vatandaşa ya da Türkiye'de bulunan yaban-
VE c ıya, üç y ıldan on y ıla kadar hapis ye onbin güne kadar adli

- SON para cezas ı verilir. Yarar sa ğlayan veya vaat eden ki şi hakk ın-
HUKUMLER da da ayn ı cezaya hükmolunur. (Asliye Ceza)

(2) (Değişik Jikra: 29.6.2005-53771111. 38 ile) Fiilin savaş s ı-
ras ında işlenmiş olmas ı halinde, verilecek ceza yar ı oran ında
artırı l ır.

(3)Suç savaş hali dışında işlendiği takdirde, bu nedenle
kovuşturma yap ılmas ı Adalet Bakanm ın iznine bağ lıd ı r.

(4)Temel milli yararlar deyiminden; ba ğıms ızl ık, toprak
bütünlüğü, milli güvenlik ve Cumhuriyetin Anayasada belir-
tilen temel nitelikleri anla şı l ır.

- Açıklama: Maddeyle korunan hukuki menfaat "temel milli
yararlar"d ır. Bu kavraımn içeriği, maddenin üçüncü fıkras ın-
daki değerlerle smırhd ır.

ilk metinde madde baş lığı, "temel mil/t yarar/ara karşı
hareket" idi ve madde, bu suçun failinin ancak vatanda ş ola-
bileceği şeklinde düzenlenmişti. 5377 say ı l ı Kanunla yapılan
değiş iklikle, hem madde ba ş lığı madde metniyle uyumlu
hale getirilmiş hem de suçun yabanc ı tarafmdaıı da işlenmesi
mümkün olaçak şekilde düzenleme yap ılmış tır.

Değ iştirilen birinci ve ikinci fıkralar şöyle idi:

"(1) Temel mi/it yarar/ara karşı fiillerde bulunmak maksad ıyla
veya bu nedenle, yabanc ı kiş i veya kun ıluşlardan doğrudan doğruya
veya dolayl ı olarak kendisi veya başkas ı için nıaddi yarar sağlayan
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vatandaşa, üç yıldan on y ı la kadar hapis ve onbin güne kadar adli
para cezas ı verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakk ında da
ayn ı cezaya lıüknwlunur.

(2) PuHu savaş s ı ras ı nda işlenmiş ya da yarar ı n bas ı n ve yay ı n
yoluyla propaganda yapmak için veril ı n ış veya vaat ediln ı iş olmas ı
halinde, verilecek ceza yar ı oran ında artı rı l ır."	 -

AY m. 2,3/1,5,117/2. 122; TCK m. 11,12'ye; CMK m. 248;
AsCK m. 54'e; ÖNCEK m. 127'ye bak ııiı z.

Yabancı devlet aleyhine asker toplama

MADDE 306 - (1) Türkiye Devletini sava ş tehlikesi uç
karşı karşıya b ırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabanc ı bir
devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketler-
de bulunan kimseye beş y ıldan oniki y ıla kadar hapis cezas ı
verilir. (Ağır Ceza)

(2)Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis
cezas ı verilir. (A ğır Ceza)

(3) Fiil, sadece yabanc ı devletle siyasal ilişkileri bozacak
veya Türkiye Devleti veya Türk vatanda ş larm ı misilleme
tehlikesi ile karşı karşıya b ırakacak nitelikte ise bile iki y ıldan
sekiz y ıla kadar hapis cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

(4)Siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse üç
yıldan on yila kadar hapis cezasma hükmolm ıur. (Ağır Ceza)

(5) Bu maddede yer alan suçun kovu şturulmas ı Adalet
Bakanmm iznine bağlidır.

(6)Bu madde hükümleri, fiili savaş halinde ülke toprak-
laruıııı tamammı veya bir kısmm ı işgal eden yabanc ı devlet
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kuvvetlerine karşı meşru müdafaa amaçl ı direniş hareketleri
hakkmda uygulanmaz.

• Aç ıklama: AY nı . 92, 104/b-6; TCK m. 48,49; CMK m. 248,
250; As. CI< nı. 54; ÖNCEK m. 128, 173/2'ye bakmız.

Askeri tesisleri tahrip ve dü şman askeri hareketleri
yararına anlaşma

• MADDE 307 - (1) Devletin siMhl ı kuvvetlerine ait olan
veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve hava ula$ ım
araçların ı, yollar ı, müesseseleri, depoları ve diğer askeri tesis-
leri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile, kısmen
veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile
kullanılmayacak hMe getiren kişiye, altı yıldan oniki y ıla kadar
hapis cezas ı verilir. (A ğır Ceza)

(2)Suçun;

• a) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin ç ıkarı
için işlenmiş olmas ı ,

b) Devletin savaş hazırlıkların ı veya savaş kudret ve yete-
neğini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuş olmas ı,

Halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasma hükmo-
lunur. (Ağır Ceza)

(3)Tahrip veya kullamlamaz hale gelme, birinci f ıkrada be-
lirtilen bina, tesis veya eşyay ı elinçle bulunduran veya korumak
ve gözetlemekle yükümlü olan kimsenin taksiri sonucunda
meydana gelmiş veya bu nedenle suçun işlenmesi kolayla şmış
ise, bu kişi hakkmda bir y ıldan beş y ıla kadar hapis cezasma
hükmolunur. (A ğır Ceza)

(4)Savaş zamanmda Türkiye Devleti zararma olmak üze-
re, düşman askeri hareketlerini kolaylaş tırmak veya Türkiye
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Devleti'nin askeri hareketlerine zarar vermek maksad ıyla
yabancıyla anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçlar ı
meydana getirmeye yönelik filleri işleyen kişiye on yıldan
onbeş y ıla kadar hapis cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

(5)Dördüncü fikrada tan ımlanan fil sonucunda, düşman
askeri hareketleri fiilen kolayla şmış veya Türk Devletinin as-
keri hareketleri zarar görmü ş ise faile ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezas ı verilir. (A ğır Ceza)

(6)Dört ve beşinci fıkralarda yazılı suçlar ı işleyen kimse
ile anlaş an yabancıya da aynı ceza verilir. (Ağır Ceza)

(7)Yukarıdaki fıkralarda yazıli fillerin Türkiye Devleti ile
aralarında savaş için ittifak veya i ştirak olan devlet zararma
olarak Türkiye'de işlenmesi halinde de bu madde hükümleri
uygulanır.

Aç ıklama: TCK m. 12,47; CMK m. 248,250; As. CK m. 54,
59; CGT İK nı 9; ÖNCEK m. 131, 173/2'ye bakmiz.

Düşman devlete maddi ve mali yardım

MADDE 308 - (1) Türkiye Cu ı+ıhuriyeti Devletinin sava ş
halinde olduğu devlete, savaşta Türkiye Cumhuriyeti Devle-
tinin aleyhine kullan ılabilecek her türlü eşyayı karşılıklı veya
karşılıksız, doğrudan veya dolayl ı olarak veren vatandaş ,
beş yıldan onbeş y ıla kadar hapis cezas ı ile cezalandırılır. Bu
hüküm, Türkiye'de oturan yabanc ı hakkmda da uygulanır.
(Ağır Ceza)

(2) Savaş zamanında, düşman devlet yaratma yapılan borç-
lanmalara veya her ne nedenle olursa olsun ödemelerekat ılan
veya.bunlara ilişkin işlemleri kolaylaştıran vatandaşa veya
Türkiye'de oturan yabanc ıya aynı ceza verilir. (Ağır Ceza)
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MLI.EU	 (3) Sava ştan evvel ba şlam ış olsa bile, birinci fikrada yazd ı
VE haller dışmda, nerede bulunursa bulunsun dü şman devlet

DEVLETE vatandaşıyla veya düşman devlet topraklarmda oturan diğer

SUÇLAR kimselerle Türkiye Devleti zararma veya düşman devletin
VE savaş gücüne olumlu etki yapacak nitelikte do ğrudan doğruya

- SON veya dolayl ı olarak ticaret yapan vatandaşa veya Türkiye'de
HUKUMIER oturan yabanc ıya iki y ı ldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne

kadar adli para cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

(4) Yukarıdaki fıkralarda yaz ı l ı fiillerin düşman devletle
aralar ında savaş için ittifak veya i ştirak olan devlet yarar ına
işlenmesi halinde de bu madde hükümleri uygulan ır.

Açıklama: TCK m. 12, 13/b; CMK nt 248,250; 2941 sayd ı
Kanun in. 3/5; CGTİK m. 9; As. CK m. 54; ÖNCEK in. 129,
173/2'ye bakmız.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin i şleyi şine

Karşı Suçlar

Anayasay ı ihlal

MADDE 309 - (1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas ının öngördüğü düzeni ortadan kald ır-
maya veya bu düzen yerine ba şka bir düzen getirmeye veya
bu düzenin fiilen uygulanmasın ı önlemeye teşebbüs edenler
ağırlaştır ılm ış müebbet hapis cezas ı ile cezaland ır ılırlar. (Ağır
Ceza)

(2) Bu suçun işlenmesi s ıras ında başka suçlarm işlenmesi
halinde, ayr ıca bu suçlardan dolay ı ilgili hükümlere göre ce-
zaya hükmolunur.
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(3) Bu maddede tan ımlanan suçlar ın işlenmesi dolay ıs ıy-
la tüzel kişiler hakk ında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur. (A ğır Ceza)

Açıklama: Madde, ÖNCEK in. 146/1'in kar şıl ığı olmak-
k birlikte suçun unsurlar ı bakımmdan önemli say ılabilecek
değişiklikler içermektedir. ÖNCEK m. 146'da hem Anayasal
düzenin değiştirilmesi hem de Meclis'in çai ış masmm engel-
lenmesi düzenlenmişti. Yeni düzenlemede Meclis'i ortadan
kald ırmaya veya TBMM'nin görevini yapmas ını engellemeye
teşebbüs fiili ayr ı bir maddede (m.311'de) düzenlenmi ştir.
Ayrıca ÖNCEK'de 146/1'de Anayasal düzeni de ğiştirmeye
"cebren" teşebbüs edilmesinden söz ediliyordu. Adalet Ko-
misyonu tarafmdan kabul edilen metinde bu ibar'e "cebir ve
tehdit" şeklinde ifade edilmişti. Bu ibare, maddenin, 16.9.2004
tarihinde Genel Kurul'da görü şü Imesi s ırasmü verilen bir
önerge üzerine "cebir ve şiddet" olarak değ iştirilmiştir."' Bu
suçun işlenmesi s ırasmda ba şka suçlar örneğin, öldürme, yağ-
ma, kişiyi hürriyetinden yoksun b ırakma gibi suçlar işlenmişse
failin, bu suçlardan dolay ı ayrıca cezaland ırılacağına ilişkin 2.
fıkra hükmü de ÖNCEK'de yer alm ıyordu.

AY mI, 2,3,4; TCK m. 35,42,44,48,60,108; CMK m. 250;
CGTLK m. 9,99; ÖNCEK m. 146/l'e bakmız.

Bu maddede yap ılan değ iş ikliğe paralel olarak 311 ve 312. mad-
delerde yer alan "cebirveya tehdit" ibarelerinin de ğiş tirilmesi
için de önerge verilmi ş ve sözkonusu maddeler bu önergeler
doğrultusunda değiştirilerek kabul edilmiştir. Her üç maddeye
ilişkin değiş iklik gerekçesi şöyledir: "Anayasa'n ıı zda güvence alt ına
alınm ış olanfade ve örgütlenme özgürlüğü kapsam ı nda kullan ılan
hakların, Anayasayı ihlal suçu kapsam ı nda değerlendirilemeyeceğinin
daha aç ık bir biçimde vurgulanmas ı ve bu hakı nıdan ortaya çı kabilecek
tereddütlerin giderilmesi için böyle bir de ğ i ş ikliğin yap ı lmas ı gerekli
görülmüştür."
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Cumhurbaşkan ına suikast ve fiili sald ırı

MADDE 310 - (1) Cumhurbaşkanma suikastte bulunan
kiş i, ağırlaş tırılm ış müebbet hapis cezas ı ile cezaland ırıiır. Bu
hile teşebbüs edilmesi halinde de suç tamamlanm ış gibi ceza-
ya hükmolunur. (Ağır Ceza)

(2) Cumhurba şkarnna karşı diğer fiili saldırılarda bulunan
kimse hakkmda, ilgili suça ilişkin ceza yar ı oran ında artırilarak
hükmolunur. Ancak, bu suretle verilecek ceza be ş y ıldan az
olamaz. (Ağır Ceza)

Açıklama: Madde, AY m. 101, 102, 104/1; TCK m. 35,
47, 86; CMI< m. 250; CGTİK m. 9, 99; ÖNCEK m. 156, 157'ye
bak ınız.

Yasama organına karşı suç

MADDE 311 - (1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Bü-
yük Millet Mecisini ortadan kald ırmaya veya Türkiye Büyük
Millet Meclisinin görevlerini k ısmen veya tamamen yapmasmı
engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezas ıyla cezaland ırıhriar. (Ağır Ceza)

(2) Bu suçun işlenmesi sırasmda başka suçlarm işlenmesi
halinde, ayrıca bu suçlardan dolay ı ilgili hükümlere göre ce-
zaya hükmolunur.

Aç ıklama: AY m.7, 75,87-92; TCK m. 35,42,44,47; CMK
M. 250; CGTİK m. 9, 99; ÖNCEK m. 146/l'e bak ınız.
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Hükümete karşı suç

MADDE 312 -(1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cum-
huriyeti Hükümetini ortadan kald ırmaya veya görevlerini yap-
masmı kısmen veya tamamen engellemeye te şebbüs eden kim-
seye ağırlaştırilmış müebbet hapis cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

(2) Bu suçun işlenmesi s ırasmda başka suçlarm işlenmesi
hülinde, ayrıca bu suçlardan dolay ı ilgili hükümlere göre ce-
zaya hükmolunur.

Açıklama: AY m. 8,109,112, TCK m. 35, 42, 44, 47,108;
CMK m. 250; CCTİK m. 9,99; ÖNCEK m. 147ye bakmız.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine kar şı siMhlı isyan

MADDE 313 - (1) Hallu, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-
tine karşı silhlı bir isyana tahrik eden kimseye onbeş yıldan
yirmi y ıla kadar hapis cezas ı verilir. isyan gerçekleştiğinde,
tahrik eden kişi hakkmda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar
hapis cezasma hükmolunur. (A ğır Ceza)

(2)Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahli isyam
idare eden kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezas ı ile ceza-
land ırılır. İsyana kat ılan diğer kişilere altı y ıldan on yıla kadar
hapis cezası verilir. (Ağır Ceza)

(3)Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların, Devletin savaş
lülinde olmasmm sağladığı kolayliktan yararlanmak suretiyle
işlenmesi lülinde, a ğırlaştırilmış müebbet hapis cezasma hük-
molunur. (Ağır Ceza)

(4)Bir ve ikinci f ıkrada tan ımlanan suçlar ın işlenmesi s ı-
rasmda başka suçlarm işlenmesi hMinde, aynca bu suçlardan
dolay ı ilgili hükümlerd göre cezaya hükmolunur.
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Aç ıklama: Silahl ı isyan, Devlet otoritesini yok etmek
amac ın ı ifade eder. Suçun oluşmas ı için halk ı silahlı olarak
maddi bir fiile kış kırtmak yeterli olup isyanın gerçekleş mesi
gerekmez.

TCK m. 214, 217; Ayr ıca 312 alhndaki yasa hükümlerine
bak ınız. CMK m. 250; CGT İK m. 9,2941 say ılı Kanun m. 3/5;
ÖNCEK m. 149, 172'ye bakm ız.

Sil5hl ı örgüt

MADDE 314- (1) Bu k ısmm dördüncü ve be şinci bölüm-
lerinde yer alan suçlar ı işlemek amac ıyla, silahl ı örgüt kuran
veya yöneten ki şi, on y ıldan onbeş y ıla kadar hapis cezas ı ile
cezalandırılır. (Ağır Ceza)

(2) Birinci fıkrada tan ımlanan örgüte üye olanlara, beş
y ıldan on y ıla kadar hapis cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

(3)Suç işlemek amac ıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer
hükümler, bu suç açısından aynen uygulan ır..

Aç ıklama: Bu maddede geçen örgüt kavrammm temel
özelliği "silahl ı " olmasıd ır. Bu nedenle de 220. maddedeki örgüt
kavrammdan farkl ıd ır. Burada silah, örgütün unsuru olduğu
halde, 220. maddedeki suç örgütünün silahlı olmas ı ağırlatıcı
sebep olarak düzenlenmiştir...

Maddenin 3. fıkras ı gereğince, örgüt mensuplarmm 221.
maddede belirtilen koşullar çerçevesinde, etkin pi şmanl ık
hükümlerinden yararlanmalar ı mümkündür.

TCK m. 302-313, 316, 220, 221; CMK m.135/6, 139440;
248, 250; CGTİK m. 9; ÖNCEK m. 168'ebak ın ız.
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MADDE 315- (1) Yukandaki maddede tanımlanan örgüt- O£V[EIE
lerin faaliyetlerinde kullanılmak maksad ıyla bunlarm amaçlar ını KARŞ I
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Açıklama: TCK m. 6/1-f, 314; CMK m. 135/6, 139, 140,
248, 250; CGTİK m. 9; ÖNCEK m. 150, 169'e bakm ız.

Suç için anlaşma

MADDE 316- (1) Bu k ısm ın dördüncü ve beşinci bölüm-
lerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla
işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belir-
lenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçlarm a ğırlık derecesine göre
üç y ıldan oniki yıla kadar hapis cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

(2) Amaçlanan suç iş lenmeden veya anlaşma dolayıs ıyla
soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza
verilmez.

Açıklama: TCK nt 37, 38, 302-313, 316, 220; CMK nt 250;
ÖNCEK nt 171'e bakuıız.

ALTINCI BÖLÜM

Milli Savunmaya Karşı Suçlar

Askeri komutanl ıkların gasbı

MADDE 317- (1) Kanunen yetkili olmad ıkları veya Devlet
tarafmdan memur edilmedikleri hMde, bir asker k ı tasının veya
donarımas ının veya savaş gemisinin veya savaş hava filosunun
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veya bir kale veya müstahkem mevkiin veya bir askeri üssün
veya tesisin, bir liman veya şehrin komutasm ı alanlara müebbet
hapis cezas ı verilir.

(2) Kanunen yetkili olmaları veya Devlet taraf ından görev-
lendirilmeleri suretiyle yukar ıda gösterilen yerlerin komutan ı
buhinanlardan, yetkili makamlarca komutanlığı terk etmeleri
için verilen emirlere uymayanlara da ayn ı ceza verilir. (A ğır
Ceza)

Açıklama: Madde, ÖNCEK m. 152'nin kar şılığı d ır. Unsur-
lar ı bak ım ından her iki suç aras ında fark bulunmamaktad ı r.
Madde, "Askeri ko ııı utanlikları n gasb ı " baş lığın ı taşımakta ise
de, aslında birbirinden bağıms ız iki ayrı fiili cezaları dırmakta-
ör. ilki askeri komutanl ıklarm gasb ı olup memuriyetin gasb ı
suçunun (m. 262) özel bir halini teşkil etmektedir, İkincisi,
maddede gösterilen yerlerin komutan ı olarak görevlendirilmiş
kimselerin, komutanl ık makamuıı terk etmeleri konusunda
yetkili makamlarca verilen emre uymayarak komuta etmeye
devam etmeleridir.

Her iki suçla da korunan hukuki yarar, ülkenin savun-
nrns ıd ır.

Komutanliklarm gasbmdan maksat, bu yerin komutas ı-
nı hukuka aykır ı olarak almaktır. Bu suçun maddi unsuru,
görevin üstlenilmesi veya komutanl ık rütbe ve işaretlerinin
taşınnias ı, elbiselerinin giyilmesini cezaland ıran 262 ve 264.
maddelerde düzenlenen suçlardan farkl ıd ır. Burada Devlete
karşı işlenmiş bir suç söz konusudur. Bu niteli ği itibarıyla, bu
suç asker ve sivil kişiler tarafından işlenebilir.

Diğer taraftan emrin, makam ve memuriyet itibariyle, emir
verme yetkisine sahip bir amir tarafından verilmesi gerekir.
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Görevden alma, atamadaki usule göre yap ılmas ı gerektiğin-
den, terk emrini, atama yetkisine sahip olan makam verebilir.
Komutanl ık görevini terk etmeme ise sadece asker ki şiler
tarafmdan işlenebilen bir suçtur.

TCK m. 48; CMK m. 250; As. CK m. 16; TSK İç HK m. 1,
12/a, 52; ÖNCEK m. 152'ye bak ınız.

Halkı askerlikten soğutma

MADDE 318 - (1) Halk ı, askerlik hizmetijıden soğutacak
etkiniikte teşvik veya telkinde bulunaıılara veya propaganda
yapanlara altı aydan iki y ıla kadar , hapis cezas ı verilir.

(2) Fili, basmve yay ın yolu ile işlenirse ceza yar ıs ı oranında
artırılir. (Sulh Ceza)

Aç ıklama: Madde, ÖNCEK m. 155'in karşılığıd ır. Vata-
nın düşman güçlerine karşı korunmas ı bak ımmdan her Türk
vatandaşının askerlik hizmetini severek ve isteyerek yerine
getirmesi şarttır. Madde, vatandaş liğm zorunlu gere ği olan
vatana sadakat borcunun bir parças ını oluşturan bu duyguyu
tahrip etmek veya zayıflatmak maksad ıyla vatandaşları asker-
lik hizmetlerinden soğutma yolunda teşvik veya telkinlerde
bulunmayı veya propagandayı suç lüline getirmiştir. Bu ne-
denle madde, milli savunmay ı koruma amacını gütmektedir.

Telkin ve teşvikin veya propagandanın askeri hizmetten
soğutacak kuvvette olmas ı koşulu ile söz, yaz ı , işaret, küçül-
tücü imgeler veya bunların benzerleri marifetiyle yap ılması
suç oluş turacaktır.

Teşvik veya telkin; geniş sayıda kişilere yönelik olmayan
fesat oluş turan fiillerdir. Propaganda ise; çok daha geni ş ve
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önceden belirli olmayan gruplara yönelik etkin telkin ve te ş-
vikleri ifade eder.

Askeri Ceza Kanunu'nun 58. maddesi, bu suçla birlikte,
ÖNCEK m. 153 ve 161'de (TCK m.319 ve 323) düzenlenen As-
kerleri İ taatsizliğe Teşvik suçu ile Savaş ta Yalan Haber Yayma
suçunu "MilliMukaverneti Kı rmak" baş lığı altında düzenleyerek
atıf yoluyla cezaland ırmış tır.

Diğer taraftan Askeri Ceza Kanunu'nun 58. maddesi, 353
say ıh Kanun'un, asker olmayan kiş ilerin askeri mahkemede
yargılanmalarm ı düzenleyen 31/A maddesinde say ılan suçlar
aras ında say ıldığından, bu suçlar ı işleyen sivil kiş iler hakkın-
daki davalara askeri mahkemede bak ıl ıyordu. 30.7.2003 tarihli
ve 4963 say ılı Kanun (RG, 7.8.2003- 25192)'un 6. maddesiyle
bu maddeye eklenen f ıkra ile, asker olmayan ki şilerin barış
zamanında işledikleri bu suçlardan dolay ı askeri mahkemede
yargılanmalarma son veri1miş tir.118 Avrupa Birli ğine Uyum
sağlamak amac ıyla ç ıkarılan 29.6.2006 tarihli ve 5530 say ılı
Kanunla (RG,5.7.2006- 26219), maddenin tamam ı yürürlükten
kald ır ılmış ve böylece barış ta sivillerin askeri mahkemede
yargılanmalar ı (asker kişilerle birlikte işledikleri askeri suçlar
hariç olmak üzere) sona ermiş tir.

TCK nı . 6/1-g, 39/2 a, b; As. CK m. 96; DMK m. 57; ÖN-
CEK m. 155'e bak ın ız.

353 say ılı Askeri Mahkemeler Kurulu şu ve Yarg ılama Usulü Ka-
nunun 11. maddesine 4963 say ı l ı Kanunla eklenen f ıkra hükmü
şöyledir. "Askeri Ceza Kanununun 58. maddesinde yazd ı suçların, barış
zaman ı nda asker almayan ki ş iler tarafindan iş lenmesi -halinde .bu suçlara
ilişkin davalar askeri mahken ıelerde görülmez."
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Askerleri itaatsizliğe teşvik	 M İ LLETF
VE

MADDE 319- (1) Askçrleri veya askeri idareye bağl ı ola- DEVLETE
rak görev yapan diğer kişileri kanunlara kar şı itaatsizliğe veya UR51
yenıiıı lerini bozmaya veya askeri disiplini veya askerlik hiz-
metine iliş kin görevlerini ihlüle yönelten ve tahrik edenler ile SON
kanunlara, yemir ılere veya disiplin veya di ğer görevlere ayk ırı HÜKÜMLER
hareketleri askerler önünde öven veya iyi gördü ğünü söyleyen
kimselere, bir yıldan üç y ıla kadar hapis cezas ı verilir.

(2) Fiil, aleni olarak işlenmişse iki y ıldan beş yıla kadar
hapis cezas ı verilit

(3)Fiil, savaş zamanmda işlenmiş ise ceza bir katı oran ında
artır ı l ır (Asliye Ceza)

Aç ıklama: Bu madde ÖNCEK m. 153'ün kar şılığıd ır. An-
cak 153'üncü maddenin, aleniyetin hangi hallerde gerçekle şmiş
say ılacağın ı, özetle aleniyetin kapsamm ı belirten dördüncü
fıkras ı ile suçun zab ıta kuvvetlerine kar şı işlenmesini ceza-
land ıran son fıkra meüıe almmam ış tır. Buna karşılık sadece
askerleri değil, askeri idareye bağlı olarak görev yapan sivil
kişileri de kanunlara kar şı itaatsizliğe teşvik ve tahrik etmek
de madde kapsamma al ınmıştır. Ayrıca filin savaş zamanında
işlenmesini a ğırlatıcı sebep kabul eden 2.fıkradaki artırım oranı
da aleyhe olarak değiştirilmiştir.

TCK m. 217; CMK 250/c; As. CK m. 95/4, 97-107; 2941
say ı l ı Kanun m. 3/5; TSK İç HK nt 2, 6, 13; ÖNCEK m. 153'e
bak ınız.

Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma

MADDE 320 - (1) Hükümetin izni olmaks ızın bir ya-

451



5237 Say ı l ı Türk Ceza kanunu

MILLETE banc ı veya yabanc ı Devlet hizmetinde veya bunlarm lhinde
VE çalışmak üzere Ülke içinde vatanda şlardan asker yazan veya

DEVLETE vatandaşları siMhland ıran kimseye üç y ıldan altı y ıla kadar

	

SUÇLAR	 hapis cezas ı verilir.
VE

	SON	 (2) Asker yaz ılanlar veya silahland ır ılanlar aras ından
KÜKÜMLER asker veya askerlik ça ğmda olanlar varsa ceza üçte biri ora-

nmda artır ıl ır.

(3) Birinci fıkradaki hizmeti kabul eden kimseye bir y ıldan
üç yıla kadar hapis cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

Aç ı klama: Madde, ÖNCEK m. 148'de tan ımlanan yaban-
c ı hizmetinde çalışmak üzere asker yazma ve asker yaz ılma
fiillerini düzenlemektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasmda suç olarak düzenlenen "asker
yazma veya asker yaz ılma teklifini kabul etmek" ÖNCEK m. 148' de
düzenlenmemiş ti. Halbuki birinci f ıkradaki suçun maddi un-
suni asker yazmak veya halk ı silhland ırmaktır; dolay ıs ıyla
hizmet kabul eden veya silhlanan ki şi bu suça iş tirak etmiş
sayılmaz. Bu nedenle, ad ı geçenlerin fiilİeriııi ayr ı bir hüküm
ile ayr ıca suç lüline getirilmesi yerinde olmu ştur. Bunun d ı -
şmda her iki düzenleme arasında suçun unsurlan bakımmdan,
farklılık bulunmamaktad ır.

TCK M. 6/1-a; CMK m. 250; As. CK m. 3,4; 1111 As. K.
M. 2; ÖNCEK m. 148'e bak ın ız.

Savaş zaman ında emirlere uymama

MADDE 321 - (1) Sava ş zaman ında devletin yetkili
makam ve mercilerinin emir veya kararlarma bilerek ayk ırı
harekette bulunan kimseye bir y ıldan altı y ıla kadar hapis
cezas ı verilir. (A ğır Ceza)
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Aç ıklama: Bu hüküm, ÖNCEK m. 139'un karşılığı olup her M İ U.EIE

iki düzenleme arasmda gerek suçun unsurlar ı gerek yaptırım VE

aç ıs ından farklılık bulunmamaktad ır. 2941 say ılı Kanun nı. 3/5;
CMK m. 250; As. CK m. 54,87/2; TSK İç HK m. 8; ÖNCEK m. SUÇLAR
139'a bakmız.	 VE

SON
HÜKÜ?MER

Savaş zaman ında yükümlülükler

MADDE 322- (1) Sava ş zamanında, Devletin sitahl ı kuv-
vetlerinin veya halkm ihtiyaçlar ı için Devlet veya bir kamu
kuruluşu veya kamu hizmetleri yapan veya kamu ihtiyaçlann ı
sağlayan bir kurulu ş ile iş yapmak veya eşya vermek üzere
yaptıklan sözleşmedeki yükümlülükleri kısmen veya tamamen
yerine getirmeyen kimseye üç y ıldan on yıla kadar hapis ve
onbin güne kadar adli para cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

(2)Yükümlülüklerin k ısmen veya tamamen yerine getiril-
memesi taksirden ileri gel ııı işse, cezanın dörtte üçüne kadan
indirilebilir.

(3) Yükümlülü ğün kısmen veya tamamen yerine getiril-
nıemesine asil yükümlüler ile aralarmda sözle şme bulunan
arac ı lar veya bunlar ın temsilcileri neden olmuşsa, bunlar
hakkında da ayn ı cezalar uygulan ır.

(4)Savaş zamanmda yükümlülüklerin yerine getirilme-
sinde hile yapan yukar ıdaki fıjcralarda yazılı kişilere on yıldan
onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezas ı
verilir. (Ağır Ceza)

Aç ıklama: Bu madde, ÖNCEK m. 130'un karşılığı olup
suçun unsurlar ı bak ım ından her iki hüküm aras ında fark
bulunmamaktad ır. Ancak yeni düzenlemede ceza yapt ırımı
olarak nispi para cezas ı öngörülmemi ştir. Ayr ıca hapis ceza-
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sinan üst s ınırı da fail lehine olarak de ğiştirilnı iştir.

CMK m. 250; As. CK m. 54,143,155,156; 353 say ı l ı Kanun

m. 14/F; ÖNCE İC nt 130'a bak ın ız.

Savaştayalan haber yayma

MADDE 323 - (1) Sava ş s ıras ında kamunun endişe ve
heyecan duymasına neden olacak veya halk ın maneviyatın ı
sarsacak veya düşman karşıs ında ülkenin direncini azaltacak
şekilde as ıls ız veya abarhlm ış veya özel maksada dayal ı hava-
dis veya haber yayan veya nakleden veya temel milli yararlara
zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunan kimseye be ş
y ıldan on y ı la kadar hapis cezas ı verilir. (Asliye Ceza)

(2) Eğer fili;

a) Propagandayla,

b) Askerlere yönelik olarak,

c) Bir yabanc ı ile anlaş ma neticesi,

İşlenmişse, verilecek ceza on y ıldan yirmi yıla kadar ha-
pistir. (A ğı r Ceza)

(3) Pul, dü şmanla anla şma neticesi işlenmişse müebbet
hapis cezas ı verilfr. (Ağır Ceza)

(4) Savaş zamanında düşman karşıs ında milletin direncini
tehlikeyle karşı karşıya b ırakacak şekilde yabanc ı paralar ın
değerini düşürmeye veya itibarı amme kağıtlar ı n ın değeri
üzerinde etki yapmaya yönelik hareketlerde bulunan kimseye
beş yıldan on yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para
cezas ı verilir. (Asliye Ceza)

454



5237 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

M ki E J E

VE

DEVlETE

R Ş l

SUÇLAR

VE

SON

HÜKÜMLER

(5) Dördüncü fıkrada yaz ıl ı fiil, bir yabanci ile anla şma
sonucu i ş lenmişse ceza yar ıs ı ; düşmanla anla şma sonucu
iş lenmiş ise bir kat ı oran ında artı rilır.

Aç ı klama: Bu madde, ÖNCEK n ı . 161'in kar şı lığı olup
suçun unsurlar ı bak ım ından her iki hüküm arasmda fark bu-
lunmamaktad ır. Bununla birlikte yeni düzenlemede, yabanc ı
paraların veya itibar ı amnıe kağı tlarınm değerini düş ürmek
fiilinin yabanc ı kiş i ile anlaşarak iş lenmesi, a ğırlatıc ı sebep
olarak düzenlenmiş , fı krada ceza miktar ı değit artırım mani
gösterilmiş tir. Ayr ıca genel olarak yapt ır ım bak ımından ceza-
nın üst s ın ır ında lehe olarak de ğ işiklik yap ı lmış tır.

CMK in. 250/c; M. CK ni 3, 9, 58; 2941 say ıl ı Kanun m.
3/5; TSK İç HK m 2/2; 14.8.1944 tarihli ve 4654 say ılı Memleket
içi Düşmana Karşı Silahl ı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'nun
7. maddesine, ÖNCEK m. 161'e bakmız.

Seferberlikle ilgili görevin ihmali

MADDE 324 - (1) Sulh zaman ında seferberlikle ilgili
görevlerini ihmal eden veya geciktiren kamu görevlisine altı
aydan üç y ı la kadar hapis cezasf verilir. (Asliye Ceza)

Açı klama: Bu madde ÖNCEK m. 239'un karşılığı olmakla
birlikte, k ısmen de olsa aralar ında farkl ı l ık bulunmaktad ır.
ÖNCEK ni. 239'da suçun yapt ı r ım ı gösterilnı emiş, barış dö-
neminde seferberliğe ilişkin görevin ihmali, ağırlatıc ı sebep
olarak düzenlenmi şti. Yeni düzenlemede hem suçun unsurlan
hem de yaptırımı gösterilmiş tir.

Sulh zaman ında seferberlikle ilgili görevler, 4/11/1983
tarihli ve 2941 say ı l ı Seferberlik ve Sava ş HMi Kanunu ile
Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nde gösterilmiştir. Kanun,
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	MIkUF	 seferberlik haz ı rl ıklarıyla ilgili olarak Bakanlar Kuruluna, Milli
VE Güvenlik Kuruluna, Genelkurmay Ba şkanına ve Bakanlar ile

DEVLETE gerçek ve tüzel kişilere çeş itli görevler yüklemiş ve bunlar Ka-

SUÇR nunun 5 ila 9'uncu maddelerinde gösterilmi ş tir. Kanunun 18.
VE maddesinde ise ceza hükümlerine yer verilmi ş tir. Bu nedenle

SON maddenin uygulanmas ında, söz konusu mevzuat hükümleri-

	

HEIKUMLER	 nin dikkate almmas ı gerekir.

CMK m. 250/c; As. CK m. 8,61; ÖNCEI< n ı . 239a bak ı rıız.

Dü şmandan unvan ve benzeri payeler kabulü

MADDE 325 - (1) Türkiye ile sava ş lülinde bulunan bir
devletten akademik derece veya şeref, unvan, niş an ve diğer
fahri rütbe veya bunlara ait maa ş veya başka yararlar kabul
eden vatandaşa bir yıldan üç y ıla kadar hapis cezas ı verilir.
(Asliye Ceza)

Aç ıklama: Madde ÖNCEK m. 144'ün günümüz Türkçe-
siyle yeniden yaz ılmas ından ibarettir. Yeni düzenlemede suçun
unsurlarıhda değiş iklik yap ılmam ış, fakat suçun cezasmm alt
ve üst s ımrlar ı yükseltilmiş tir.

TCK m. 6/1-a; CMK m. 250/c; As. CK m. 8; 2941 sayil ı
Kanun m. 3/5; ÖNCEK m. 144'e bakm ız.

YED İNCİ BÖLÜM

Devlet Sı rlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler

MADDE 326 - (1) Devletin güvenliğine veya iç veya d ış
siyasal yararlar ına ilişkin belge veya vesikalar ı k ısmen veya
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tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik
yapan veya geçici de olsa, bunlar ı tahsis olunduklar ı yerden
başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan kimseye sekiz
y ıldan oniki y ıla kadar hapis cezas ı verilir.

(2) Yukar ıdaki yaz ı l ı fiiller, savaş s ıras ında işlenmiş veya
Devletin savaş haz ırlıklar ın ı veya savaş etkinliğini veya askeri
hareketlerini tehlikeye koymuş ise müebbet hapis cezas ı verilir.
(Ağır Ceza)

Aç ı klama

Casusluk Suçlarına ilişkin Genel Aç ı klama: Casusluk
suçlar ı ÖNCEK'in 132 ila 137 nci maddelerinde düzenlenmi ş tL
Bu suçlarla korunmak istenen hukuki yarar, milli savunma
ve ülke güvenliğ idir. Bir baş ka ifadeyle, devletin güvenli ğine
veya iç ya da d ış siyasi me ııfaatlerine iliş kin belgeler ile s ır
teşkil eden veya gizli bilgilerin, yetkili olmayan kiş iler tara-
fından öğrenilmesine ve askeri yasak bölgelere girilmesine
engel olmaktır.

"Devletin güvenliği" kavram ı, Devletin varhğının korun-
mas ı , tehlikeyle karşı karşıya b ırakılmamas ı demektir. Bundan,
devletin ebedi varlığını, tekliğini ve bölünmez bütünlü ğünü,
bağıms ızl ığın ı, barış içinde yaşamas ın ı , devletin askeri ve
sivil savunmas ını ilgilendiren sırlar, sakl ı tutulmas ı gereken
bilgiler anlaşılır. "Devletin iç ve dış yararları " ile de; siyasal ve
ekonomik yararlar ı kastedilmektedir. Ticari anla şmalar da bu
kapsama dahildir.

S ır kavram ı, madde gerekçesinde, yetkili bulunmayan
kiş ilerin hakk ı nda bilgi sahibi olmaları halinde "Devletin
güvenliğinin, n ıülf varlığı n ı n, bütünlüğünü iz, anayasal düzeninin
veya iç veya dış siyasal yararlar ı n ı n tehlikeye dü şebileceği bilgiler"
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M İ LIIII	 olarak ifade edilmiştir. 119 Bu nedenle idari nitelikteki s ırlar,

	

VE	 bu kavrarnm d ışındad ır. Devletin güvenliğine ilişkin s ırlar,

	

DEVLETE	 genellikle askeri s ı rlard ır. Ancak askerlikle ilgili her bilgi s ır
SUÇLAR say ılmaz. Aç ık olan bilgileri öğrenmek veya başkalarma haber

VE vermek bazen tehlikeli veya zararl ı olabilirse de s ırrrn ihlali
- SON olarak kabul edilemez.

HÙKb Mil K

Diğer taraftan s ır sayilmamasma ra ğ men, devletin güven-
liğine veya siyasal yararlarma ilişkin bazı bilgilerin aç ıklanması
veya yaymlanmas ı yetkili makamlarca yasaklanm ış olabilir.
Bu tür fiillerin suç olu şturmas ı için, kanun ve düzenleyici
işle ınlerin yetkili makamlara, o konudaki bilgilerin aç ıklan-
mas ını yasaklama yetkisini vermi ş bulunmas ı gerekir ve bu
bilgilerin niteliği bak ı m ından gizli kalmas ın ı n gerekliliğ i
zorunlu olmal ıd ır.

Kısa bir süre önce Ba şbakanhğa sunuinı uş bulunan "Devlet
Sirkin Kanunu Tasans ı "nm 3/1. maddesinde Devlet s ırr ı; "açık-
lan ınası veya öğreniln ıesi, Devletin dış ilişkilerine, milli savnnn ı as ıııa
ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve d ış ilişki-
lerinde tehlike yaratabilecek ve bu nedenlerle niteli ği itibanyla gizli
kalmas ı gereken bilgi ve belgelerdir." şeklinde tan ımlanm ış hr.

Tasarıda; devlet s ırrı niteliği taşımay ı p da, aç ı klanmas ı
veya öğrenilmesi halinde ülkenin ekonomik ç ı karlar ına,
ishhbarata, askeri hizmetlere, idari soruş turmaya ve adli so-
ruşturma ve kovuş tıı rmaya zarar verebilecek nitelikteki veya
yetkili makamlar tarafmdan gizlilik derecesi verilmi ş bilgi

19 Casusluk suçlanna, bu ba ğlamda s ı r kavram ına ilişkin olarak de-
tayl ı bir inceleme, Rağı p Öğel tarafmdan yapı lmış olup bu makale
Adalet Dergisinin 1940/7-12 say ıs ında s. 1023-1043'de yay ımlan-
mış tır. Daha sonraki y ıllarda yay ınlanm ış eserlerde bu suçlara
ilişkin olarak yap ı lan aç ıklamaların, bu makaledeki aç ı klamalarla
benzerlik taşıd ığı görülmektedir.
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ve belgelerin, gizli bilgi ve belge olarak kabul edileceği de MILLETE

belirtilmiştir (m. 4). Ayr ıca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin VE

taraf oldu ğu ikili veya çok tarafl ı antlaşmalar ın gizliliğe ilişkin	 DEYLETE

hükümleri sakl ı tutulmuş ve bu arı tlaş malara ilişkin gizlilik 
SUÇLAR

derecesi verilmi ş bilgi ve belgelerin, niteli ğine göre devlet s ırr ı VE

olarak veya di ğer gizlilik derecesine sahip kabul edilece ği de SON
hüküm altına alınnıı.ş tır (nt 5).	 .	 HUKIIMLER

Bu suçlarm vatandaş veya yabanc ı tarafından işlenmesi
mümkün oldu ğu gibi asker kişiler tarafından da işlenebilir.
Ancak bu fiillerin asker kişiler tarafından iş lenmesi öncelikle
Askeri Ceza Kanunu'nun 54. maddesinin 765 say ılı Türk Ceza
Kanununun 125 ila 145, maddeleri (TCK nt 317- 339) hüküm-
lerine yaptığı genel yollama nedeniyle askeri suç say ılmışür.
Ayr ıca söz konusu Kanun'un 56. maddesi ile ÖNCEK m. 133
ile 136'ya (TCK nt 326, 328, 329, 330 ve 331), AsCK nun 57.
maddesi ile ÖNCEK m. 135'e ( TCK m. 332'ye), yoliamada
bulunulduğu gibi, ayr ıca özel düzenlemeler de yap ılm ış tı r.

Askeri casuslu ğun tan ım ı ve unsurları için 328. maddenin
gerekçesine bakm ız.

TCK m. 204,205, 307/b; CMK m. 250; As. CK nt 54,56/ B;
941 say ılı Kanun m. 3/5; ÖNCEK nt 132'ye bak ın ı.z.

Devletin güvenli ğine ilişkin bilgileri temin etine

MADDE 327 - (1) Devletin güvenli ği veya iç veya d ış
siyasal yararlar ı bak ım ından, niteliği itibar ıyla, gizli kalmas ı
gereken bilgileri temin eden kimseye üç y ıldan sekiz yıla kadar
hapis cezas ı verilir.

(2) Fiil, savaş s ırasmda işlenmiş veya devletin savaş haz ı r-
l ıklarmı veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehli-
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keye koymuşsa müebbet hapis cezas ı verilir. (Ağı r Ceza)

Açıklama: TCK m. 307/b; CMK m. 250; As. CK m. 54;
ÖNCEK m. 132/2, 4'e bak ınız.

Siyasal veya askeri casusluk

MADDE 328 -(1) Devletin güvenliği veya iç veya d ış siyasal
yararlar ı bakımmdan, niteliği itibarıyla, gizli kalmas ı gereken
bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksad ıyla temin eden
kimseye onbeş y ıldan yirmi yıla kadar hapis cezas ı verilir.

(2) Fiil;

a)Türkiye ile sava ş hMiıı de bulunan bir devletin yarar ına
işlenmişse,

b) Savaş s ırasmda iş lenmiş veya Devletin savaş haz ırlık-
larmı veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini Lehlikeye
sokmuşsa,

Fail, ağırlaş tırılm ış müebbet hapis cezas ı ile cezalandırı l ır.
(Ağır Ceza)

Açıklama: TCK m. 47, 307/!,; CMK m. 135/6, 139, 140,
248, 250; As. CK m. 56/A; 2941 say ıl ı Kanun nı . 3/5; CCTİK
m. 25; ÖNCEK m. 133'e bakm ız.

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlar ı na ilişkin
bilgileri aç ıklama

MADDE 329 - (1) Devletin güvenli ği veya iç veya d ış
siyasal yararları bakımmdan niteliği itibarıyla gizli kalmas ı
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gereken bilgileri aç ıklayan kimseye beş y ıldan on yıla kadar
hapis cezas ı verilir.

(2) Fiil, savaş zaman ında işlenmiş veya DevIetin sava ş
haz ırl ıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini
tehlikeye koymuşsa, faile on y ıldan onbeş yıla kadar hapis
cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

(3) Fiil, failin taksiti sonucu meydana gelmiş ise birinci
f ıkrada yaz ıl ı olan halde, faile alt ı aydan iki y ıla, ikinci fıkrada
yaz ı l ı hallerden birinin varl ığı halinde ise üç >iıldaıı sekiz y ıla
kadar hapis cezas ı verilir. (A ğır Ceza)

Aç ı klama: TCK m. 307/b; CMK m. 135/6, 139, 140, 248,
250; As. CK m. 56/A; ÖNCEK ni. 134/1, 136'ya bak ın ız.

Gizli kalmas ı gereken bilgileri aç ı klama

MADDE 330 - (1) Devletin güvenli ği veya iç veya d ış
siyasal yararları bakımından niteli ği itibarıyla gizli kalmas ı
gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksad ıyla
aç ıklayan kimseye müebbet hapis cezas ı verilir.

(2) Fiil, savaş zaman ında işlenmiş veya Devletin savaş
haz ırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini
tehlikeyle karşı karşıya b ırakm ış ise, faile aglrlasbrilmlş mü-
ebbet hapis cezas ı verilir. (A ğır Ceza)

Aç ı klama: TCK m. 307/b; CMK m. 135/6, 139, 140, 248,
250; As. CK m. 56/A; 2941 say ı l ı Kanun m. 3/5; ÖNCEK m.
134/1, 136/1, 3'e bakm ız.
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Uluslararas ı casusluk

MADDE 331 - (1) Yabanc ı bir devletin güvenli ği veya iç
veya d ış siyasal yararlar ı bakı m ından niteliği itibar ıyla gizli
kalmas ı gereken bilgileri, di ğer bir yabanc ı devlet lehine siyasal
veya askeri casusluk maksad ıyla temin eden vatanda şa veya
bunu Türkiye'de temin etmi ş bulunan yabanc ıya bir y ıldan
dört y ıla kadar hapis cezas ı verilir. (A ğır Ceza)

Açıklama: CMK m. 135/6. 139, 140, 248, 250; ÖNCEK m.
133/san'a bakmız.

Askeri yasak bölgelere girme

MADDE 332 - (1) Devletin askeri yarar ı gereği girilmesi
yasaklanmış alan yerlere, gizlice veya hile ile girenlere iki
y ıldan beş y ı la kadar hapis cezas ı verilir.

(2) Fiil, savaş zamanmda işlenirse faile üç yildan sekiz y ıla
kadar hapis cezas ı verilir. (Asliye Ceza)

Açıklama: CMK in. 250/c'ye ve 2565 say ıl ı Askeri Yasak
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümlerine bak ınız.
ÖNCEK nt 135/1'e bakmız.

Devlet s ırlanndan yararlanma, Lievlet hizmetlerinde
sadakatsizlik

MADDE 333- (1) Görevi dolay ısıyla öğrendiği ve devletin
güvenliğinin gizli kalmas ın ı gerektirdiği fenni keşif veya yeni
buluşları veya smai yenilikleri kendisinin veya ba şkas ın ın ya-
rarma kullanan veya kullan ılmas ın ı sa ğlayan kişi, beş yıldan
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on yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezas ı ile
cezaland ınlır.

(2) Fiil, Türkiye ile savaş lülinde bulunan bir devletin
yararma i şlenir veya Devletin savaş hazırlıklarmı veya savaş
etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye sokacak olursa,
faile müebbet hapis cezas ı verilir.

(3) Türkiye Devleti taraf ından yabanc ı bir memlekette
Devlete ait belirli bir işi görmek için görevlendirilen kimse, bu
görevi sadakatle yerine getirmedi ği ve bu fiilden dolay ı zarar
meydana gelebildi ği takdirde Mile beş yıldan on y ıla kadar
hapis cezas ı verilir.

(4) Bu maddede tan ımlanan suçların iş leneceğini haber
al ıp da bunları zaman ında yetkililere ihbar etmeyenlere, suç
teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile altı aydan iki yıla kadar
hapis cezas ı verilir. (A ğır Ceza)

Aç ıklama: TCK m. 35, 307/b; 2941 sayıl ı Kanun m. 3/5;
CMK m. 135/6, 139, 140, 248, 250; As. CK m. 8, 54; ÖNCEK
m. 138'e bakın ız.

Yasaklanan bilgileri temin

MADDE 334- (1) Yetkili makamlarm kanun ve düzenle-
yici iş lemlere göre aç ıklanmas ını yasakladığı ve niteliği bak ı-
mmdan gizli kalmas ı gereken bilgileri temin eden kimseye bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezas ı verilir.

(2) Fiil, Devletin savaş haz ırliklarmı veya savaş etkinliğini
veya askeri hareketlerini tehlilceyle karşı karşıya b ırakmış ise
faile beş y ıldan on yıla kadar hapis cezas ı verilir. (Ağır Ceza)
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Açıklama: TCK m. 307/b; CMK m. 135/6, 139,140, 248,
250; As. CK m. 54 ÖNCEK m. 137/5'e bak ınız.

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksad ıyla temini

MADDE 335 - (1) Yetkili makamlarm kanun ve düzen-
leyici işlemlere göre aç ıklanmas ını yasaklad ığı ve niteliğ i
bakımmdan gizli kalmas ı gereken bilgileri siyasal veya askeri
casusluk maksad ıyla temin eden kimseye sekiz yıldan oniki
yıla kadar hapis cezas ı verilir.

(2) Fili, Türkiye ile sava ş halinde bulunan bir devletin
yararma işlenmiş veya Devletin sava ş haz ırlıklarını veya savaş
etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya
b ırakmış ise faile ağırlaştırıimış müebbet hapis cezas ı verilir.
(Ağır Ceza)

Açıklama: TCK m. 307/b; CMK m. 135/6, 139, 140, 248,
250; As. CK m. 54; ÖNCEK m. 137/3'e bakmız.

Yasaklanan bilgileri aç ıklama

MADDE 336 - (1) Yetkili makamlarm kanun ve düzen-
leyici işlemlere göre aç ıklanmasm ı yasakladığı ve niteliği
bakımından gizli kalmas ı gereken bilgileri aç ıklayan kimseye•
üç yıldan beş yıla kadar hapis cezas ı verilir.

(2) Fili, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazır-
hklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye
sokmuş ise faile on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezas ı verilir.

• (3) F, failin taksiti sonucu meydana gelmi ş ise, birinci fık-
rada yazılı olan halde faiie altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yaz ılı
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halde üç yıldan sekiz y ıla kadar hapis cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

Açı klama: TCK m. 307/b; CMK m. 135/6, 139, 140, 248,
250; As. CK m. 54; 2941 say ılı Kanun m. 3/5; ÖNCEK m.
137/1'e bakmız.

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk
maksad ıyla açıklama

MADDE 337 - (1) Yetkili makamlar ın kanun ve düzen-
leyici işlemlere göre aç ıklanmasmı yasaklad ığı ve niteliğ i
bakım ından gizli kalmas ı gereken bilgileri, siyasal veya askeri
casusluk maksad ıyla aç ıklayan kimseye on y ıldan onbeş yıla
kadar hapis cezas ı verilir.

(2) Fil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş
haz ırl ıklar ın ı veya sava ş etkinliğini veya askeri hareketlerini
tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise ağırlaş tır ılmış müebbet
hapis cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

Aç ıklama: TCK m. 307/b; CMK m. 135/6, 139, 140, 248,
250; As. CK m. 54,2941 sayılı Kanun m. 3/5; ÖNCEK m. 133/3,
137/3'e bakm ız.

Taksir sonucu casusluk fiillerinin i şlenmesi

MADDE 338 - (1) Bu bölümde tan ımlanan suçlar ın iş-
lenmesi, ilgili kişilerin dikkat ve özen yükümlülü ğüne ayk ın
davranmalar ı sonucu mümkün olmu ş veya kolaylaşmış ise,
taksirle davranan faile alt ı aydan üç yıla kadar hapis cezas ı
verilir.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş
hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini
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tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, taksirle davranan faile üç
y ıldan sekiz yıla kadar hapis cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

Açıklama: TCK m. 307/b, CMK m. 250; As. CK m 8; 2941
sayıh Kanun m. 3/5; ÖNCEK m. 134'e bak ınız.

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

MADDE 339 - (1) Devletin güvenli ği veya iç veya d ış si-
yasal yararlar ı bakımmdan gizli kalmas ı gereken bilgileri veya
yetkili makamların açıklanmas ın ı yasakladiffi ve niteli ği bakı-
mmdan gizli kalmas ı gereken hususları elde etmeye yarayan ve
elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden gösterileme-
yen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan
kimseye bir yıldan beş y ıla kadar hapis cezas ı verilir.

(2) Fiil, savaş zaman ında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla
kadar hapis cezas ı verilir. (Ağır Ceza)

Açıklama: CMK m; 250; As. CK m. 8,54; 2941 say ılı Kanun
3/5; ÖNCEK m. 135/2'e bak ınız.

SEK İZİ NCİ BÖLÜM

Yabancı Devletlerle Olan ili şkilere Karşı Suçlar

Yabanc ı devlet başkamna karşı suç

MADDE 340- (1) Yabanc ı devletlerden birinin başkan ına
karşı bir suç işleyen kiş iye verilecek ceza, sekizde biri oranında
arbr ıl ır. Suçun müebbet hapis cezas ını gerektirmesi hMinde,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
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(2) Fiil, soruşturulmas ı ve kovuşturulmas ı şikyete bağl ı
suçlardan ise, soruşturma ve kovu ş turma yabanc ı devletin
şikayetine bağ lıdır.

Açıklama: TCK m. 73,343, ÖNCEK m. 164'e bak ınız.

Yabanc ı devlet bayrağına karşı hakaret

MADDE 341 -(1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bay-
rağını veya diğer egeinenhl< alametlerini alenen tahkir eden kim-
seye üç aydan bir y ıla kadar hapis cezas ı verilir. (Sulh Ceza)

(2) Bu suçtan dolay ı soruşturma ve kovuşturma yap ılmas ı ,
ilgili devletin ş iUyetine bağ lıd ı r.

Aç ıklama: TCK m. 73,343; ÖNCEK m. 165'e bakm ız.

Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç

MADDE 342- (1) Türkiye Cumhuriyetinde sürekli veya
geçici olarak görevlendirilmiş yabanc ı devlet temsilcileri ile
bunlar ın diplomasi memurlar ı veya uluslararas ı kuruluşlar ın
temsilcileri ile bunlarm diplomatik ayr ıcalık ve bağışıkl ık
tanınan memurlar ı, kendilerine kar şı görevlerinden dolay ı
işlenen suçlar bak ımmdan, kamu görevlisi kabul edilerek; suç
işleyen kişiler hakkmda, bu Kanunun ilgili hükümlerine göre
cezaya hükmolunur.

(2) işlenen suç hakaret ise, soru şturma ve kovu şturma
yapılmas ı, mağdurun şikayetine bağlıd ır.

Aç ıklama: TCK m. 6/1-c, 125, 343; ÖNCEK m. 166'ya
bak ın ız.
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MiLEETE	 Karşı lıklıl ık koşulu	 -
VE

	

DEVLETE	 MADDE 343 - (1) Bu bölümde yaz ılı hükümlerin uygu-

	

KAR Ş I	 lanması, kar*iliklilik koşuluna bağlid ır.
SUÇLAR

	

VE	 Aç ıklama: TCK m. 340-342; ONCEK m. 167 ye bak ınız.
SON

HÜKÜMLER

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 344- (1) Bu Kanunun;

• a) "İmar kirliliğine neden olma" başlıklı 184 üncü maddesi
yayımı tarihinde,

b) "Çevrenin kasten kirletilmesi" ba şlıklı 181 inci madde-
sinin birinci fıkrası ile "Çevrenin taksirle kirletilmesi" başlıkl ı
182 nci maddesinin birinci f ıkras ı yaymıı tarihinden itibaren
iki y ıl sonra,121

c) (Değiş ik: 31.3.2005-5328/Geçici rn. hc ile) Diğer hüküm-
leri 1 Haziran 2005 tarihinde,

İstanbul Milletvekili Ali Topuz, Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt
ile birlikte 119 milletvekili, Türk Ceza Kanunu'nun 344. maddesi-
nin (b) bendinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmas ına karar
verilmesi istemiyle, 14.10.2004 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne
başvuruda bulunmu şlardır.

Anayasa Mahkemesi, 18.11.2004 tarihli ve E. 2004/92, K.
2004/11(YD) say ı l ı Karan ile yürürlü ğün durdurulmas ı istemini
reddetmiştir. Bu bendin iptali istemi hakk ında Yüksek Mahkeme'ce
henüz bir karar verilmemi ş tir.
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Yürürlüğe girer.	 MILLETE

VE

Aç ıklama: Kanun'un 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlü ğe DEVLETE

girmesi öngörülmüş tü. Ancak bu tarih 31.032005- 25772 mü- KARŞ l

kerrer tarih ve sayılı RG'de yay ımlanan 31.3.2003 tarihli ve 5328
VE

sayıl ı Kanun'un Geçici 1. maddesinin (c) bendi ile maddeye SON
işlendiğ i şekilde değiştirilmiş tir.

Yürütme

MADDE 345 -(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
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Kanun Numarası 	 5252

Kabul Tarihi

	

	 : 04.11.2004

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi 13. 11.2004

Sayısı : 25642



B İRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı, 269.2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlü ğe konulmasma
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun, diğer kanunlarda, yürürlükten
kaldnılan 1.3.1926 tarihli ve 765 say ılı Türk Ceza Kanununa
yapılan yollamalan, 5237 sayıl ı Türk Ceza Kanununun yürür-
lüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan hükümleri ve 5237 say ılı
Türk Ceza Kanununun uygulanmas ı için diğer kanunlarda
yapılan değişiklikleri, yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş
suçlar hakkında ne suretle hüküm kurulacağma ve kesinleşmiş
cezalarm nasıl infaz edileceğine ilişkin hükümleri kapsar.
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Yollamalar

MADDE 3 - (1) Mevzuatta, yürürlükten kald ırılan Türk
Ceza Kanununa yap ılan yollamalar, 5237 say ı l ı Türk Ceza
Karnınunda bu hükümlerin karşı lığın ı oluş turan maddelere
yap ılmış say ıl ır.

(2) Mevzuatta, yürürlükten kald ırılm ış Türk Ceza Ka-
nununun kitap, bab ve fas ıllarma yap ılmış olan yollamalar,
o kitap, bab ve fas ıl içinde yer al ıtuş hükümlerin karşılığını
olu şturan 5237 say ı lı Türk Ceza Kanununun maddelerine
yap ılmış say ıl ır.

Aç ıklama: Ceza hukukunda "yoİlcıma", kanunun genel
hükümlerine yapılmış olabileceği gibi, suçu düzenleyen ka-
nun hükmüne de yap ılabilir. Keza yollama, tek bir hükme
yap ılabileceği gibi, birden fazla hükmü içeren bölüm veya
k ıs ımlara da yap ılabilmektedir. Aç ık veya kapali yoliamada
mümkündür)21

Suça ilişkin yollama da iki türlü yap ılm ış olabilir. Yaygın
olanı, suçu düzenleyen kanun hükmüne yap ılan yollamad ır.
Bu takdirde suçun hem unsurlarma hem de cezasma yollama
söz konusudur. Yani suçun hem unsurlar ı hem de yaptır ım ı
yollamada bulunulaıı yasa hükmüne göre belirlenir. Suça ya-
p ılan yollaman ın daha az rastlanan ikinci türü, sadece suçun
cezasına yollamada buhmulmas ıd ır. Yollatnan ın bu türünde,
suçun unsurlar ı gösterilmekte, fakat failin bir başka yasada
düzenlenen suçun cezas ı ile cezaland ır ılacağı hüküm altına

121 Em, Ali, lcanunlann ve idari düzenleyici Tasam ıflann Yap ım Tekni ği,
s. 34.
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aimmaktadır. Bu durumda suçun unsurlan yollamada bulunan
yasaya göre belirlenecek, suçun oluştuğu sonucuna bu şekilde
varıldıktan sonra, cezası yollamada bulunulan kanun hükmüne
göre tayin edilecektir.

Ancak yollamada bulunulan kanunun bir ba şka kanunla
yürürlükten kald ır ılmış olmas ı halinde yollamanm geçerliliğ i
sorun olabilmektedir.

Kural olarak kendisine yollamada bulunulan kanunun
bir başka kanunla yürürlükten kald ır ılmış olmas ı, yollamada
bulunan hükmün de yürürlükten kaldırılmış olmas ı sonucunu
doğu rmaz.

- "Yürürlükten kald ı rı lan kanun genel, ona yollamada bulunan
kanun özel kanun ise, bir bütün halinde yürürlükten kalkm ış olan
genel kanunun kendisine yollamada bulun ulan hükümleri, bu yolla-
ma s ı n ırı dahilinde yürürlükte kal ı r Çünkü özel kanun bu hükümlere
hayatiyet vermiş ve kendine mal etmişhr." ıız Fakat yoliamalarla
ilgili yeni bir düzenleme varsa, düzenlemenin yap ıldığı tarih-
ten itibaren bu hüküm dikkate al ınmal ıdır.

Suçun cezas ına yap ı lan yollanıa konusunda Yarg ıtay
İçtihatlar ı Birleştirme Kurulu'nun, 765 say ılı TCK'nln 549.
maddesine ilişkin olarak vermiş olduğu 12.6.1972 tarih ve
Esas:1969/5, Karar: 1972/10 saydı Karar1,"3 bu konuda önemli

2ı Em, s. 35.
ir YlBK, 27.6.1972 tarihli ve 14228 sayıl ı Resmi Gazete'de yayımlanmış tır.

Taşınnıas ı yasak olmayan silahlann al ım ve sa ıınunı düzenleyen 2637
saydı Kanunun 1. maddesinde "av tezkereleri av silahlarını taşımak için
izin yerine geçer." hükmü yer almaktad ır. Bu, söz konusu silahlann
av tezkeresi olmadan taşınmas ınm yasakland ığı anlamma gelir.
Aynı Kanun'un 5. maddesi de bu yasağa aykırı davı anı]mas ını ceza
yaptınmına bağ lamış tır. Bu madde silah satıc ıları dışında kalan kişiler
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JÜRKCUA bir örnek olu şturmaktad ır. Bu karara göre suçun unsurları-
KANUNU'NUN nın gösterildiği 2367 sayılı Kanun'da cezanIn da gösterilmesi

YURURI.UKVE mumkun olduğu halde, Kanun koyucu, bu tarihte yürürlükte

UY6 İ LMA olan TCK'nln 549. maddesindeki ceza hükmünü maksada
ŞEKLi uygun bularak bu maddeye yollamada bulunmuş tur Dola-

HAKKINDA y ısıyla '549 maddede yer alan suç unsurlan ııın var olup olmadığı
KANUN arann ıadan ve yürürlükte olup olmad ığı na da bak ı lmaks ız ın" bu

maddedeki ceza hükmünün uygulanmas ı gerektiği görüşünü
benimsemiştir.

Şu halde suçun işlendiği tarihe ve Önceki Ceza Kanunu'nun
yürürlükte olup olmadığına bak ılmaks ızın, ceza, yollamada bu-
lunulan hükme göre belirlenecek demektir. Bunu bir örnekle
aç ıklamak gerekirse, 2521 sayd ı kanun av tüfekleri ve benzer-
lerinin ruhsats ız bulundurulmas ı ve ta şınmasmı Önceki Ceza
Kanunu'nun 549 maddesine yollamada bulunmak suretiyle
cezalandırmaktad ır. Fakat 549. madde hükmü 5237sayı l ı.Türk
Ceza Kanunu'na almmam ış olmakla birlikte, söz konusu ey-
lemler, 765 sayılı TCK'da olduğu gibi 5326 say ıl ı Kanun'un 43.
maddesinde kabahat olarak düzenlenmiş bulunmaktad ır. Ne
var ki Kabahatler Kanunu'na bir yollamada bulunulmam ıştır.
Bu nedenle gerek yollama ilkelerine gerek İçtilıad ı Birleştirme
Kararına göre, 549 uncu maddenin av tüfekleri yönünden yü-
rürlüğüı-ıü koruduğu sonucuna varmam ız gerekir.

Ancak 765 saydı Kanun'un cürüm olarak düzenlediği bir

için TCK'nın 549. maddesinin uy ğulanmasmı öngörmü ştür. TCK'nln
549. maddesine yap ılan yollama, 11.9.1981 tarihli ve 2521 say ılı Ayda
ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklanrun
Yapımı , Alımı, Satı m ı ve Bulundurulmas ına Dair Kanun'un 13.
maddesi ile de korunmuş tur. Bu madde aynen şöyledir: "Yivsiz tüfek
ruhsainamesi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran veya taşıyanlar htünda
Türk Ceza Kanununun 549 uncu maddesindeki ceza hükümleri uygulan ı r
ve ayrı ca lüfeğin müsaderesine hükmedilir."
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fiilin, yeni yasada kabahat olarak düzenlenmesi halinde, cü-
rümden değil, kabahatten dolayı ceza tayin edilmesi gerekir.
Çünkü lehe olan kanun uygulan ır.

Diğer yönden 5252 say ılı TCK'nun Yürürlük ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanun'un 3/1. maddesinde, "Mevzuatta, yü-
rürlükten kald ırı lan Türk Ceza Kanunu'na yap ı lan yolla ınalar, 5237
shyı lı Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin kar şı lığın ı otu ş turan
maddelere yap ı ln ıış sayı l ı r." hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle
5237 sayılı TCK'nm yürürlüğe girmesinden sonra işlenen suçlar
bakımından, 765 sayıl ı TCK'ya yollama yap ılan hallerde, bu
Kanunun, 5237 say ılı Kanun'da karşılığını oluşturan maddeleri
uygulanacaktır.

Esasen Yürürlük Kanunu, yollaman ın unsurlara veya
cezaya yap ılmış olmas ı konusunda bir ayırım yapmamış tır.

5846 sayılı Kanunun 86. maddesi ile ÖNCEK nt 197-199'a
yapılan atıf nedeniyle uygulanacak kanun hükmü konusunda
TCK m. 132'nin aç ıklamas ına bak ın ız.

Diğer kanunlardald para cezalarının artırılması ve usulü

MADDE 4 - (1) Değiş ik fikra: (6.22.2006-55601 in. 12 ile)
5237 sayıl ı Türk Ceza Kanunu'nun dışmdaki kanunlarda yer
alan para cezalarındari nispi nitelikteki vergi ve resim cezalar ı,
nispi para cezaları ve tazminat kabilinden de ğişen orana ba ğlı
bulunan para cezalar ı hariç olmak üzere, kanun ve tüzüklerde
( ... ) gösterilmiş bulunan para cezalarmdan (idari ve disiplin
para cezalar ı dahil);

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kuruldu ğu tarihten
önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde
yazılı olup da, daha sonraki tarihlerde Türkiye Büyük Millet

477



5231 Say ı l ı Türk Ceza Kanunu

TÜRK CEZA

KANUNU'NUM

YÜRÜRLÜK

VE

UYGIMM

şn:ti
HAKKINDA

KANUN

Mecisince miktarma dokunulmam ış para cezaları yüzk ırkiki-
binsekizyüzaltmtş katma,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ından kabul olunup da;

1.31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka-
nunlardaki para cezalar ı seksenbeşbinyediyüzonbeş katma,

2.1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine kadar yürürlü ğe
girmiş bulunan kanunlardaki para cezalar ı elliyedibinyüz-
k ırkbeş katına,

3.1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine kadar yürürlü ğe
girmiş bulunan kanunlardaki para cezalar ı yirmisekizbinbeş-
yüzyetıniş katma,

4. 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlü ğe
girmiş bulunan kanunlardaki para cezalar ı ondörtbinildyüz-
seksenbeş katma,

5.1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlü ğe
girmiş bulunan kanunlardaki para cezalar ı sekizbinbeşyüz-
yetmiş katına,

6.1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine kadar yürürlü ğe
girmiş bulunan kanunlardaki para cezalar ı ikibinsekizyüzalt-
mış katma,

7.1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine kadar yürürlü ğe
girmiş bulunan kanunlardaki para cezalar ı bindörtyüzotuz
katma,

8.1.1.1988 tarihinden 31.12.1993 tarihine kadar yürürlü ğe
girmiş bulunan kanunlardaki para cezalan k ırkdört katına,
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9. 17.10.1996 tarihli ve 4199 say ılı, 21.5.1997 tarihli ve
4262 say ılı kanunlarla değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu istisna olmak üzere, 1.1.1994 tarihinden 31.12.1998
tarihine kadar yürürlüğe girmiş kanunlardaki para cezalar ı
yirmidokuz katma,

10.1.1.1999 tarihinden 3112.1999 tarihine kadar yürürlü ğe
girmiş bulunan kanunlardaki para cezalar ı beş katma,

11. 1.1.2000 tarihinden 31.12.2000 tarihine kadar yürürlü ğe
girmiş bulunan kanunlardaki para cezalar ı dört katma,

12.1.1.2001 tarihinden 31.12.2001 tarihine kadar yürürlü ğe
girnıiş bulunan kanunlardaki para cezalar ı üç katma,

13. 1.1.2002 tarihinden 3112.2002 tarihine kadar yürürlü ğe
girmiş bulunan kanunlardaki para cezalan iki katma,

Çık arılmış fiL

Aç ıklama: Maddenin birinci f ıkrası metninde "alt ve üst
s ın ır/an veya bunlardan birinin gösterildiği veya hiç gösteriln ıediği
veya sabit bir rakam olarak gösterilmi ş bulunan para cezalan" iba-
resine yer verilmişti. Buna karşılık 5 inci maddenin ikinci t ık-
rasmda ise, "alt ve üst sın ırlarından birisi veya bunlardan her ikisi
gösterilmemiş olmakla birlikte," ibaresi yer alıyordu. Bu durum
para cezasmm alt ve üst smırlarjnm her ikisinin de gösterildiği
suç tanımlarında özellikle 5. maddenin ikinci fıkras ı bağlamın-
da uygulamada bir tereddüde neden olmuştur. Bu tereddüdün
giderilebilmesi amac ıyla, 5560 sayılı Kanunla, maddenin birinci
fıkrasmda parantez içinde ( ... ) yer alan "alt ve üst s ın ırları veya
bunlardan birinin gösterildiği veya hiç gösterilmediği veya sabit bir
rakan ı olarak" ibaresi metinden ç ıkarılmıştır.
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Ağır para cezas ın ın dönüştürülmesi

MADDE 5- (1) (Değ işik Jlkra: 12.5.2005-53491m. ille) ( ... )
Kanunlarda öngörülen "ağı r para" cezalar ı, "adli para" cezas ına
dönüş türülmüş tür.

(2) (Değişik Jikra: 6.12.2006-55601nı . 13 ile) Bu kanunlarda
Türk Ceza Kanununda belirlenen cezalar sistemine uygun de-
ğişiklilc yap ılıncaya kadar, (...) alt veya üst sınırlar arasında uy-
gulama yap ılmasını gerektirir nitelikteki adli para cezalarında
cezanm alt sm ırı dörtyüzellimilyon, üst s ın ı r ı yüzmilyar Türk
Lirası olarak uygulanır. Bu fıkra hükümleri, nispi nitelikteki
adil para cezalar ı hakkında uygulanmaz.

(3) (Ek Jikra: 21.5.2005-53491n ı . 1 ile) Ağır para cezas ın-
dan dönüştürülen adli para cezas ınm ödenmemesi halinde,
13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri-
nin İnfazı Hakkında Kanunun 106 nc ı maddesi hükümlerine
göre hapis süresinin belirlenmesinde bir gün kar şıhğı olarak
yüzmilyon Türk Liras ı esas alınır.

Aç ıklama: Madde 11.5.2005 tarih ve 5349 ve 6.12.2006
tarihli ve 5560 sayılı Kanunlarla değişikliğe uğramıştır.

a) 5349 say ı l ı Kanunla, Maddenin birinci f ıkras ı, ağır para
cezasmdan dönüş türülen adli para cezasmm ödenmemesi du-
rumunda yapılacak işlem hususunda ortaya ç ıkan tereddütleri
gidermek amac ıyla değiştirilmiş ve ayrıca maddeye üçüncü
fıkra eklenmiştir.

Bu değişiklikle birinci fıkrada geçen "Özel ceza kanun-
ları ile ceza içeren" ibaresi madde metninden ç ıkar ılmış ve
eklenen üçüncü fıkra ile, ağır para cezasmdan dönü ştürülen
adli para cezas ının ödenmemesi halinde yap ılacak işlem gös-
terilmiş tir.
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b) 5560 sayılı Kanunla Maddenin ikinci f ıkrası, dördüncü
maddenin birinci fıkrasmda yap ılan değişikliğe paralel olarak
ve aynı gerekçelerle değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, parantez
içinde ( ... ) yer alan "birincijlkrada belirtilen kanunlar-da alt ve üst
sı n ı rlanndan birisi veya bunlardan her ikisi gösteriln ı emiş olmakla
birlikte," ibaresi metinden çıkarılmış tır.

Ağır hapis cezasııun dönüştürülmesi

MADDE 6 - (Değişik: 11.5.2005-5349/ ın. 2 ile)124

Madde 6.- (1) Kanunlarda öngörülen "ağır hapis" cezaları,
"hapis" cezasma dönüştürülmü ştür.

(2) (Değişikfikra: 6.12.2006-55601ın. 14 ile)12-5 1 Haziran 2005
tarihinden önce yürürlü ğe girmiş kanunlarda;

a) Ağır hapis iken, birinci f ıkra uyarınca hapse dönüştü-
rülen cezalar, kanunlarmda aksine bir hüküm yoksa alt s ınır
bir y ıl, üst s ınır yirmidört yıl olarak,

b) Hapis cezalar ında kanunlarmda aksine bir hüküm

" Maddenin ilk metni şöyle idi: "MADDE 6. - (1) özel ceza kanunlar ı ile
ceza içeren kanunlarda öngörülen "ağır hapis" cezaları, "hapis" cezas ı na
dönüştürülmüştiir."

123 5560 sayılı Kanun'la değiştirilen ikinci fıkra hükmü şöyle idi: "1 Hazi-
ran 2005 tarihinden önce iş lenmiş olan suçlarla ilgili olarak 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu'nun 13 ve 15. maddelerinin uygulanmas ı zarureti bulunan
hallerde;
ü) Ağır hapis iken, birincijlkra uyanncu hapse dönüş türülen cezalar, ha-
nunlarında aksine bir hüküm yoksa alt s ı n ı r bir y ıl, üst sın ır yirmidört yıl
olarak,
b) Hapis cezalarında kanunlannda aksine bir hüküm yoksa alt sınır yedi
gün, üst sı nı r beş yı l olarak,
Uygulan ı r."

TÜRK CEZA

KANUNU'NUN

YÜRÜRtÜK

VE

UYGILMkA

Ş EKLi

H M K İ N DA

KANUN

481



5237 Say ı l ı Türk Ceza kanunu

TÜRK CEZA

KANUNU'NUN

YÜRÜRLÜK

VE

UYG İ LAMA

Ş EKLi

HAKKINDA

KANUN

yoksa alt s ın ır bir ay, üst sınır beş yıl olarak,

Uygulan ır.

Açıklama: Bu madde, 11.5.2005 tarihli ve 5349 ve 612.2006
tarihli ve 5560 say ıl ı Kanunlarla değişikliğe uğramıştır.

a) 5349 say ıl ı Kanunla, beşinci maddede yapılan değişik-
likle uyum sağlanması ve önceki mevzuat itibar ıyla kanunlarda
aksine bir hüküm yoksa; a ğır hapis cezas ı ile hapis cezas ının
alt ve üst smırlann ı belirtmek amac ıyla madde yeniden dü-
zenlenmi ştir.

b)5560 sayılı Kanunla maddenin ikinci ( ıkrası, "1 Haziran
2005 tarihinden sonra i şlenen ve diğer kanun larda sadece alt s ın ı rı
gösterilmiş olan suçlarla ilgili olarak cezan ı n üst sın ırı n ı n ve buna
bağl ı olarak görevli nı ahke ınenin belirlenmesi bak ı mu ı dan ortaya
çıkan sorunu çözmek amac ıyla" değiştirilmi ş tir.

Değiş iklik Teklifi madde gerekçesinde şu açıklamalar
yap ılmış tır:

"Mülga 765 sayı l ı Türk Ceza Kanununun 15 inci maddesin ın
birincifikras ında, "Hapis cezas ı yedi günden yirn ıı seneye kadardı r.
Kanunda açıklanmayan yerlerde yu/can / ıaddi beş senedir." hükmü
yer al ınaktaydı . Yeni Türk Ceza Kanununun 49 üncu maddesinin
birinci fikras ında ise, "Süreli hapis cezas ı, kanunda aksi belirtil-
meyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olan ıaz." hükmüne
yer verilmiş tir. Bu dun, ın karşı s ı nda, diğer kanunlarda örneğin üç
aydan az olmamak üzere hapis cezas ı n ı n öngörüldüğü suç tan ımla-
nnda cezan ı n üst s ı n ı n yirmi y ı l olmaktad ı r. Bu farkl ı düzenleme;
asliye ceza mahke,nesinin görev alan ı na giren bu suçlar ı n, ağır ceza
n ı a/ıkemesinin görev alan ına girmesini sonu çlam ış tır. Türk Ceza
Kanununun yünirlük ve uygulan ıa şekline ilişkin 5252 sayı lı Ka-
nunun 6 nc ı n ıaddesinin ikinci fikras ı ndaki mevcut düzenleme, bu
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sorunu sadece 1 Haziran 2005 tarihinden önce i şlenmiş olan suçlarla
s ı n ı rl ı olarak çözmektedir. 2 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenen
ve diğer kanunlarda sadece alt s ın ırı gösterilmiş olan su çlarla ilgili
olarak cezan ın üst s ı n ırı n ı n ve buna bağ lı olarak görevli n ıahken ıenin
belirlenn ı esi bak ı m ından ortaya çıkan sorunu çözmek amac ıyla işbu
değiş ikliğin yapı lmas ı na ihtiyaç duyulmu ş tur"

Hafif hapis ve hafif para cezalann ın idari para cezas ına
dönüş türülmesi

(Değişik: 11.5.2005-53491nı . 3 ile)

MADDE 7.— (1) Kanunlarda, "hafif hapis" veya "hafif
para" cezas ı olarak öngörülen yapt ır ımlar, idari para cezas ı-
na dönüş türülmüştür. idari para cezas ınm hesaplanrnasuıda
5237 say ı lı Türk Ceza Kanunü'nun 52 nci maddesi hükümlri
uygulan ır. ilgili kanunda "hafif hapis" cezasmm üst s ın ırının
belirtilmediği hallerde, idari para cezasmm hesaplanmas ında
esas alınacak gün sayısının üst s ın ırı, yediyüzotuzdur.

(2)Kanunlarda,"hafif hapis cezası" ile"hafifparacezas ı"nın
seçimlik olarak veya birlikte öngörüldü ğü hallerde, idari para ceza-
s ı yaptırmımın belirlenmesinde "hafif hapis cezas ı" esas alınır.

(3)Kanunlarda, sadece "hafif para cezas ı"n ın öngörüldü-
ğü ve cezanın altveya üst s ınırının belirtilmediği hallerde, idari
para cezas ı, yüzyirmiınilyon Türk Lirasmdan az, onsekizmilyar
Türk Lirasmdarı fazla olamaz.

(4) Bu madde hükmünegöre idari para cezas ına karar
vermeye Cumhuriyet savc ıs ı yetkilidir226

Aç ıklama: Bu madde, 5326 say ılı Kanunla kabahatler

126 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun7. maddesinin 4 numaral ı fıkra-
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konusunda getirilen yeni sistemin "hafif hapis cezas ı " veya "hafif
para cezas ı " içeren hükümlere uygulanmas ın ın daha doğru
olacağı düşüncesiyle, 11 .5.2005 tarihli ve 5349 say ı l ı Kanun' la
değ iştirilmiştir.

5349 Değişikliğinden önce bu madde, ba şliğı ile birlikte
şöyle idi:

"Hafif hapis ve hafif para cezalann ın dönüş türülnıesi

MADDE 7- (1) özel ceza kanunlar ı ile ceza içeren kanunlarda
öngörülen 'hafif hapis' cezaları , lwpis' cezas ına; 'hafif para' cezalar ı,
'adli para' cezas ı na dönüştürülmü ş tür."

Yeni Türk Liras ının kullan ılmas ı

MADDE 8- (1) Türk Ceza Kanununda geçen "Türk Liras ı "
ibaresi karşılığında, uygulamada, 28.1.2004 tarihli ve 5083 say ılı
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun
hükümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para "Yeni Türk
Liras ı " olarak adland ır ıldığı sürece, bu ibare kullaml ır.

Lehe olan hükümlerin uygulanmas ında usul

MADDE 9 - (1) (Değişik ibare: 11.5.2005-53491m. 4 ile) "1
Haziran 2005" tarihinden önce kesinle şmiş hükümlerle ilgili
olarak,Türk Ceza Kanunu'nun lehe olan hükümlerinin derhal
uygulanabileceği hallerde, duruşma yapılınaksızm da karar
verilebilir.

sırun Anayasa'ya aykırı olduğuna dair değiş ik mahkemelerce itiraz
yoluyla yap ılan başvurular üzerine, davalann birleştirilmesi suretiyle
yapılan inceleme sonunda Anayasa Mahkemesi'nce 1.3.2006 tarih ve
E. 2005/108 K. 2006/35 say ı ile, bu düzenlemenin Anayasa'ya aykın
olmadığına ve iptal isteminin reddine karar verilmi ş tir.
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(2) Birinci fıkra hükmü, (Değişik ibare: 11.5.2005-53491m.
4 ile) "1 Haziran 2005'" tarihinden önce verilip de Yarg ıtay
tarafından lehe olan hükümlerin uygulanmas ı hususunda
değerlendirme yap ılmas ı gerektiği gerekçesiyle bozularak
mahkemesine gönderilen hükümler hakk ında da uygulanır.

(3)Lelıe olan hüküm, önceki ve sonraki kar ıunlarm ilgili
bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya ç ıkan sonuçların
birbirleriyle karşılaş tırılmas ı suretiyle belirlenir.

(4) (Ekfikra: 11.5.2005-53491m. 4 ile) Kesin hükümle so-
nuçlanm ış olan davalarda, sonradan yürürlü ğe giren bir ka-
nunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanmas ı
amac ıyla yap ılan yargılama bakunmdan dava zamanaşım ına
ilişkin hükümler uygulanmaz.

Açıklama: Madde, lehe kanun uygulamas ı ve zarnaııaşımı
konusunda farklı yorumlar ı önlemek ve yürürlük hükmüyle
uyum sağlamak amac ıyla, 11.5.2005 tarihli ve 5349 say ı lı
Kanun'la değ iş tirilmiş ve ayr ıca maddeye dördüncü f ıkra
eklenmiştir.

5349 sayıl ı Kanun'la, bir ve ikinci f ıkralardaki "1 Nisan
2005" ibareleri, maddeye işlendiğ i şekilde 1 Haziran 2005 ola-
rak değiştirilmiş, maddeye eklenen dördüncü fıkra ile de, kesin
hükümle sonuçlanmış davalarda, lehe kanunun belirlenmesi
amac ıyla yap ılan yargılama bakımından dava zamanaşımma
ilişkin hükümlerin uygulanmayaca ğı kurala bağlanımştır. -

5349 Değişikliğinden önce 1 ve 2. fıkralardaki ibareler "1
Nisan 2005" idi.

Bu hüküm uyar ınca, kesin yafgı haline gelmiş bir hü-
kümde değiş iklik yargılamas ı yap ılmas ı, önceki hükümde
sabit kabul edilen olaya her iki yasan ın ilgili tüm hükümleri
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birbirine karış tır ı lmaks ızm uygulanmak suretiyle ayr ı ayr ı
sonuçlar belirlenmesini ve bunlar ın karşılaştır ılmas ı.n ı gerekli
kılmaktad ır.

Bu değerlendirme yap ılırken hükmün gerekçe bölümün-
de yukar ıda belirtilen ilkelere uygun olarak, her iki yasaya
göre uygulama ve sonuçlar ı yasal dayanaklar ı ile birlikte
belirtilmeli, lehe yasanın hangisi olduğu saptandıktan sonra,
hüküm fıkrasmda; lehe olduğu kabul edilen yasa, ilgili tüm
hükümleriyle birlikte olaya uygulanmak suretiyle hüküm
tesis edilmelidir.

Ancak duruş ma aç ı larak yarg ılama yap ılsa da, bu yar-
g ılamanın sonraki yasanm lehe hükümlerinin saptanmas ı ve
uygulanma koşullarının bulunup bulunmad ığının belirlenmesi
ile s ınırl ı ve kendine özgü bir yargılama olduğu unutulma-
mand ır. Lhe yasanın tespiti amac ıyla yap ılan yargılamada,
önceki karar dışına ç ık ılmamal ı, kesinleşen karardaki suça
uygulanması olanağı bulunan 5237 say ı l ı Yasa hükümlerinin
tamammm uygulanarak bulunacak cezalarm kar şı laş tırı l ıp
lehe yasanın saptanması ile yetinilmelidir. (YCGK: 31 .1.2006-
E. 2006/10-10, K. 2006/8)

Herhangi bir ceza normunun, hükmün kesinleşmesinden
sonra değişmesi halinde yap ılacak uyarlama yarg ılamasına
ilişkin genel bir düzenlemeyi içeren 5275 say ıl ı Kanunun 98
vd. maddelerindeki hükümlerin ayn ı konuda daha özel bir
düzenleme içeren 5252 say ı l ı Yasa'n ın 9. maddesi hükmü
karşısında, uygulanmas ı olanağı yoktur.

Lehe kanım uygulamas ı konusunda ayrıca bkz. YCGK'nun
24.1.2006 tarih ve E. 2005/11-136, K. 2006/3 say ıl ı Kararı .
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İnfazı n ertelenmesi veya durdurulmas ı

MADDE 10 - (1) (Değ işik ibare: 11.5.2005-53491m. 5) "1
Haziran 2005" tarihinden önce kesinleşmiş olan mahkümiyet
kararlar ı hakk ında bu Kanu ı un lehe olan hükümleri öncelikle
dikkate al ınarak, 4.4.1929 tarihli ve 1412 say ılı Ceza Muhake-
meleri Usulü Kanununun 402 nci maddesi uyar ınca infazm
ertelenmesine veya durdurulmas ına karar verilir.

Açıklama: Maddede, Kanun'un yÜrürülk hükmüyle uyum
sağlanmas ı amac ıyla, 5.11.2005 tarihli ve 5349 say ılı Kanun'la
değ iş iklik yap ılm ış tır. 5349 değişikliğinden önce bu madde,
1 Nisan 2005 tarihinden önce kesinleşmiş olan mahkumiyet
kararları hakk ında uygulanabilecekti.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Deği ştirilen ve Yürürlükten Kald ınlan ilükümler

MADDE 11- (1) 711.1979 tarihli ve 2253 say ıl ı Çocuk Mah-
kemelerinin Kurulu şu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkmda
Kanunun çeşitli maddelerinde geçen "11 ya ş" deyimi "12 yaş"
olarak değ iştiriintiş tir.

MADDE 12 - (1) Bu Kanunun yürürlü ğe girdiği tarih
itibarıyla,

a) 26.4.1926 tarihli ve 825 say ılı Ceza Kanununun Mevkii
Mer'iyete Vaz' ına Müteallik Kanun,

b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bütün
ek Ve değ işiklikleri ile birlikte,

Yürürlükten kald ırilmış tır.
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Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Kanunun,

a) " İnfaz ın ertelenmesi veya durdurulmas ı" baş lıklı 10
uncu maddesi hükmü yay ımı tarihinde,

b) (Değiş ik: 32.3.2005-5328/Geçici n ı. 1/d ile) Diğer hüküm-
leri 1 Haziran 2005 tarihinde,

Yürürlü ğe girer.

Açıklama: 5328 Değ işikliğinden önce Kanun'un 1 Nisan
2005 tarihinde yürürlü ğe girmesi öngörülmüştü.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürülür.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1)) Diğer kanunlar ın, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun Birinci Kitab ında yer alan diizenleme-
lere ayk ırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli de ğ işiklikler
yapılmcaya ve en geç (Değişik ibare:6.12.2006-5560/m. 15 ile)
"31 Aral ık 2008" tarihine kadar uygulanır.

Açıklama: Bu geçici madde Kanuna, 11.05.2005 tarihli ve
5349 sayı l ı Kanunun 6. maddesi ile eklenmi ş tir.

Maddede yer alan "31 Aral ık2006" ibaresi, ilgili kanun-
larda gerekli değişikliklerin yap ılmasına imkan sağlamak
amacıyla 5560 say ılı Kanunun 15. maddesi ile "31 Aralık 2008"
olarak değ iş tirilmiştir.
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TÜRK CEZA KANUNU'NUN
YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA

KANUNU DEĞİŞTİREN KANUNLAR

Değ iş tiren	 Kanunun
S ı ra	 Değ iştiren kanunun
No:	

kanunun	
Ad ı	 Yay ı mland ığı

Tarih ve Sayı s ı 	 Resmi Gazete

1.
31.3.2005-	 Çeş itli Kanunlarda De ğ i ş iklik	 31.3.2005

5328	 Yap ı lmas ı Hakk ı nda Kanun	 -25772

2.
11.05.2005

Türk Ceza Kanununun Yürüdük ve
18.5.2005

-5349	
Uygulama Şekli Hakk ı nda Kanunda	 -25819
Değ i ş iklik Yap ı lmas ı na Dair Kanun

3. 6.12.2006-	 Çeş itli Kanunlarda De ğ i şiklik Yap ı l-	 19.12.2006
5560	 mas ı na lişkin Kanun	 -26381

1. TÜRK CEZA KANUNUNUN
YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLI

HAKKINDA KANUN'UN 31.3.2005 TAR İHL İ
VE 5328 SAYILI KANUN'LA

DEĞİŞEN MADDELER İ

Değ iştirilen	 Değ iş ikliğ in	
Değ iştiren Değ iş ikliğ in

Maddeler	 özü	
kanun	 Yürürlüğe

Maddesi Girdiğ i Tarih

13/1 b	
Kanun'un yürürlük tarihi 	 Geçici

1 Haziran 2005 olarak değ i ştirilmiştir. Madde 1/d	
1.6.2005
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2. TÜRK CEZA KANUNUNUN
YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKJNDA

KANUNUN 11.5.2005 TAR İ HLİ VE 5349 SAYILI
KANUN'LA DEĞİŞEN MADDELER!

Değ iştiren Değ iş ikliğ inDeğ i ştidlen	 Değ i ş ikliğ in	
Yürürlüğ eMaddeler	 özü

Maddesi Girdiğ i Tarih

Birinci f ı krada geçen 'Özel ceza

5	 kanunlar ı ile ceza içeren' ibaresi 	 1	 18.52005metninden ç ı kar ı lm ış ve maddeye bir
f ı kra eklenmi ş tir,

6	 Madde yeniden düzenlenmi ş tir	 2	 18.5.2005
Bu madde, baş l ığı ile birflkle yeniden 	 3	 18.5.2005düzenlenmiştir. 
Bu maddenin (1) ve(2) nd [ ı krala-
r ı nda gen 1 Nisan 2005 ibareled	 4	 18.5.2005değ iştirilmiş ve maddeye (4) üncü

f ı kra eklenmiştir.
Maddenin (1) inci f ı kras ı ndaki 1	 5	 18.5.200510	 Nisan 2005 ibaresi değ i ş tirilmi ş tir.	 __

Kanun'a bir Geçici Madde eklen-	 ' 6	 18.5.2005-	 miştir
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3. TÜRK CEZA KANUNUNUN
YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA

KANUNUN 6.12.6006 TAR İHLİ VE 5560 SAYILI
KANUNLA DEĞİŞEN MADDELER İ

Değ iştiren Değ iş ikliğ inDeğ iş tirilen
Maddeler	 Değ iş ikliğ in Özü	 Kanun	 Yürürlüğe

Maddesi Girdi ğ i Tarih

Maddenin birinci f ı kras ı nda yer
alan 'alt ve üst s ı n ı rlar ı veya
bunlardan birinin gösterildi ğ i 12	 19.112006veya hiç gösterilmediğ i veya
sabit bir rakam olarak" ibaresi
metinden ç ı kar ı lm ışt ı r.

Maddenin ikinci fı kras ı nda yer
alan "birinci f ı krada belirtilen ka-
nunlarda alt ve üst s ı n ı rlar ı ndan
birisi veya bunlardan her ikisi 	 13	 1912.2006

gösterilmemi ş olmakla birlikte"
ibaresi metinden ç ı kar ı lmışt ı r.

6	 Maddenin ikinci f ı kras ı 14	 19.12.2006değ iş tirilmiştir

Geçici	 31.12.2006 ibaresi. 31.12.2008 	 15	 1912.2006madde	 olarak değ i ştirilmiştir.
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BIRINCI KISIM

GENEL HÜKÜMLER

B İRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

B İRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Tamm,

Kanunilik ilkesi ve Kanunun Uygulama Alan ı

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Kanunda; toplum düzenini, genel
ahIkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak
amac ıyla;

a) Kabahatlere ilişkin genel ilkeler,

b) Kabahatler kar şıhğmda uygulanabilecek olan idari
yaptırımlarm türleri ve sonuçlan,

c-) Kabahatler dolay ısıyla karar alma süreci,

d) idari yaptırıma ilişkin kararlara karşı kanun yolu,

499



5326 Say ı l ı Kobohatler Kanunu

	GENEL	 e) idari yaptır ım kararlarmm yerine getirilmesine ilişkin

	

IiI]KI]MIER	 esaslar,

Belirlenmiş ve çeşitli kabahatler tarnnı lanhııştır.

Tan ım

MADDE 2 - (1) Kabahat deyiminden; kanunun, kar şı-
lığında idari yaptır ım uygulanmas ın ı öngördüğü haks ızl ık
anlaşılır.

Açıklama: Kah. K. m 16,17, 18'e bak ınız.

Genel kanun niteliği

MADDE 3- (1)

(Değiş ik: 6.12.2006 -5560/m. 31 ile)

MADDE 3.- 1) Bu Kanunun;

a) idari yaptır ım kararlar ına karşı kanun yoluna iliş kin
hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmamas ı
halinde,

b) Diğer genel hükümleri, idari para cezas ı veya mülki-
yetin kamuya geçirilmesi yaptır ım ını gerektiren bütün filler
hakkmda,

Uygulan ır.

Aç ıklama: İlk metinde bu madde "Bu Kanunun genel
hükü nı/eri diğer kanunlardaki kabahat/er hak/anda da uygulan ır."
şeklinde düzenlenmiş iken Anayasa Mahkemesinin 1.3.2006
tarihli ve E.2005/108, K.2006/35 say ılı Karar ı ile iptaline
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ve iptal nedeniyle doğan hukuksal boşluğun doldurulmas ı GENEL
amac ıyla Anayasa'n ın 153. maddesinin üçüncü f ıkrasıyla 2949 HUKIIM[ER
say ı l ı Yasa'nm 53. maddesinin dördüncü ve beş inci fıkraları
gereğince iptal Hükmünün, Kararm Resmi Gazete'de Yay ım-
lannıasmdan Baş layarak Altı Ay Sonra Yürürlü ğe Girmesine
Karar verilmiş ti. 1 iptal Kararı 227,2006 tarihli ve 26236 say ılı
RG'de yay ımland ığrndan, altı aylık süre dolmadan madde
değiştirilmiştir.

Kabahatl?r Kanunu'nun baz ı maddelerinin Anayasaya ayk ırı oldu-
ğu ileri sürülerek itiraz yolu ile de ğ işik mahkemelerce gönderilen
çok say ıda dava dosyalar ının, hukuki irtibat nedeniyle Yüksek
Mahkemenin 2005/108 Esas say ı l ı dosyas ı ile birleştirilmesine ve
incelemenin bu dosya yürütülmesine Anayasa Mahkemesince ka-
rar verilmiş tir. Yap ılan inceleme sonunda'Kabahatler Kanununun
(3) üncü maddesi Anayasaya ayk ın bulunarak iptal edilmiş tir. Aynı
Yasanın iptali istenen 23,24 ve 27 nci maddeleri birinci ( ıkralan ile,
28 inci maddesinin Anayasaya ayk ın olmad ığına ve bu nedenle
iptal istemlerinin Reddine Karar verilmi ş tir.
Anayasa Mahkemesi Karar ında, 3 üncü maddenin Anayasaya
aykırılığı konusunda şu gerekçelere yer verilmiş tir.
Anayasa'nm 125 maddesinin birincif ı kras ı, 140. maddesinin birinci
fıkras ı , 142. maddesi, 155. maddesinin birinci f ıkras ı hükümlerine
göre. Anayasa'da idari ve adli yarşn ın ayrı l ığı kabul edildi ği ve
bunun sonucu olarak idarenin kamu gücü kulland ığı ve kamu
hukuku alanına giren işlem ve eylemleri idari yarg ı , özel hukuk
alanına giren işlemleri de adli yargı denetimine tğbi olacağı belir-
tilmiş ve şöyle denilmiştir. "Buna bağ l ı olarak idari yargının görev
alanına giren bir uyu şmazlığın çözümünde adli yarg ının görev-
lendirilmesi konusunda yasa koyucunun geni ş takdir hakk ının
bulunduğunu söylemek olanakl ı değildir.
Ceza hukukundaki gelişmelere koşut olarak, kimi yasal düzenle-
melerde basit nitelikte görülen suçlar hakkında idari yaptırımlara
yer verildiği görülmektedir. Daha a ğır suç oluşturan eylemler için
verilen idari para cezalar ına karşı yapılacak ba şvurularda konunun
idare hukukundan çok ceza hukukunu ilgilendirmesi nedeniyle
adli yarg ının görevli olmas ı doğaldır. Ancak, idare hukuku esasla-
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GENE	 Değişiklik Teklifinin madde gerekçesi şöyledir:
HÜKÜMIER

"Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesinin yürürlükte olan
metnine göre, bu Kanunun genel hükümleri di ğer kanunlardaki kaba-
hatler hakk ı nda da uygulanacakt ır. Bunun sonucu olarak Kabahatler
Kanununun kanun yoluna ilişkin hükümleri diğer kanunlarda yer
alan idari para cezas ın ı gerektiren bütün fiiller aç ı sı ndan da uygu-
lanabilecektir. Ancak, bu uygulama, üst kurullar tarafindan verilen
idari para cezalanna ili şkin olarak yarg ı yolu bakı m ından bir tar-
tışmaya neden olmuş tur. Üst kurullar tarafindan belli sektörlerdeld
faaliyetlerin denetlenmesi bağlam ında yüksek meblağlarda idari para
cezalan verÜebiln ıektedir. Bu itibarla, madde n ıetninde, özellikle üst
kurullara ilişkin kanunlarda bu kurullann verece ği idari para ceza-
lar ı na karşı ilk derece mahkemesi olarak Dan ış tay'a gidilebilmesine
imkan tan ıyan bir düzenleme yap ı lm ış tır."

TCK m. 5'e bak ınız.

Kanunilik ilkesi

MADDE 4 - (1) Hangi fiillerin kabahat olu ş turduğu,
karnında açıkça tanımlarıabileceği gibi; kanunun kapsam ve

rına göre tesis edilen bir idari i şlemin, sadece para cezas ı yaphrım ı
içermesine bakılarak denetiminin idari yargı alanından ç ıkarılarak
adli yarg ıya b ırakılmas ı olanakli değildir.
Bu durumda, itiraz konusu kuralla di ğer yasalardaki kabahatlere
yollama yapılarak, yalnızca yaptırmıın türünden hareketle ve idari
yarg ının denetimine tabi tutulmas ı gereken alanlar gözetilmeden,
bunlan da kapsayacak biçimde başvuru yolu, itiraz, bunlara ilişkin
usül ve esaslarm de ğ iştirilmesi, Anayasa'nın 125. ve 155. madde-
lerine ayk ınd ır, Kural'm iptali gerekir.
itiraz konusu kural Anayasa'nın 125. ve 155. maddelerine ayk ınlığı
nedeniyle iptal edildiğinden Anayasa'n ın 2. maddesi yönünden
ayrıca incelenmesine gerek görülmemiş tir."
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koşullan bak ım ından belirlediği çerçeve hükmün içeri ği, ida- GENEL
renin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.	 H İİ KUMLER

(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımlarm türü, süresi ve
miktarı, ancak kanunla belirlenebiur.

Açıklama TCK m. 2'ye bakmız.

Zaman bakımından uygulama

MADDE 5- (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayd ı Türk Ceza
Kanununun zamanbakm ıından uygulamaya ilişkin hükümleri
kabahatler bak ımmdanda uygulanır. Ancak, kabahatler kar-
şılığında öngörülen idari yaptırımlara ilişkin kararlarm yerine
getirilmesi bakımmdan derhal uygulama kural ı geçerlidir.

(2) Kabahat, failin icraî veya ihmali davran ışı gerçekleş-
tirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu zaman, bu
bakımdan dikkate alinnıaz.

Aç ıklama: TCK m. 7'ye ve 5252 say ıli Yür. K. m. 9'a ba-
kınız.

Yer balumından uygulama

MADDE 6 - (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yer
bak ımmdan uygulamaya ilişkin 8 inci maddesi hükümleri,
kabahatler bakım ından da uygulan ır. Ancak, kanunlarda
aksine hüküm bulanan haller sakhd ır.

Açıklama: TCK m. S'e bak ınız.
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GENEL	 İKİNCİ BÖLÜM

	

HIiKI]MLER	 Kabahatten Dolay ı Sorumluluğun Esaslar ı

Kabahatin ihmali davran ışla işlenmesi

MADDE 7 - (1) Kabahat, icral veya ihmali davran ış la
işlenebilir. ihmali davran ış la işlenmiş kabahatin varl ığı için
kişi aç ıs ından belli bir icrai davran ışta bulunma hususunda
hukuki yükümlülüğün varlığı gereklidir.

Açıklama: Madde metninde, kabahatin hem icrai hem de
ihmali davran ışla işlenebileceği hususuna aç ıklik getirilmiş -
tIr. Ancak, suçlarda oldu ğu gibi; ihmali davran ış la işlenmiş
kabahatin varlığı için, kişi açısından belli bir icral davranış ta
bulunma hususunda hukuki yükümlülüğün varlığına vurgu
yap ılmış tır (Madde gerekçesi).

Organ veya temsilcinin davranışından dolay ı
sorumluluk

MADDE 8- (1) Organ veya temsilcililc görevi yapan ya da
organ veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel ki şinin faaliyeti
çerçevesinde görev üstlenen kiş inin bu görevi kapsam ında
işlemiş bulunduğu kabahatten dolay ı tüzel kişi hakk ında da
idari yaptır ım uygulanabilir.

(2) Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu s ıfatla bağlan-
tıl ı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten dolay ı temsil edilen
gerçek kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir. Gerçek
kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş
bulunduğu Içabahatten dolay ı, iş sahibi kişi hakkmda da idari
yapt ır ım uygulanabilir.
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(3) Kanunun, organ veya temsilcide ya da temsil edilen GENEL
kişide özel nitelikler aradığı hallerde de yukarıdaki fıkralar HUKUMkR
hükümleri uygulan ır.

(4)Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, organ veya temsilcilik
ya da hizmet ilişkisinin dayanağmı oluş turan işlemin hukuken
geçerli olmamas ı halinde de uygulan ır.

Açıklama: Türk Ceza Kanunu, tüzel kiş i hakkmda suç
dolay ıs ıyla ceza yaptır ım ı uygulanmasmı kabul etmemiştir.
Buna karşıl ık, idari para cezasmin niteliği ve amacmm farkl ı-
lığı dolayıs ıyla, bir tüzel kiş inin faaliyeti çerçevesinde iş lenen
kabahat nedeniyle bu tüzel kişiye de idari para cezas ı verilebile-
cektir. Diğer taraftan, tüzel kişiye idari yaptırım uygulanmas ı,
tüzel kişi adma hareket eden gerçek kişilere idari yaptır ım
uygulanmas ına engel teşkil etmemektedir,

TCK m, 20/2, 60'a bak ınız.

Kast veya taksir

MADDE 9- (1) Kabahatler, kanunda aç ıkça hüküm bulun-
mayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebilir.

Aç ı klama: ÖNCEK'e göre, failin cezalandırılabilmesi için,
kabahat teşkil eden fiilin gerçekleşmiş olmas ı yeterli idi (m.
45/2). Kabahatler Kanunu ile bu sistem terk edilmiş, kusur-
luluk esas ı benimsenmiştir.

Tasarı ve madde gerekçesi ile TCK m. 21, 22'ye bak ınız.

Hata

MADDE 10 - (1) Türk Ceza Kanununun hata hallerine
ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen kabahatler bak ımmdan
uygulanır.
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- GENEL	 Açıklama: TCK m. 30'a bak ın,z.
HUKUMLER

Sorumluluk

MADDE 11 - (1) Fiili işlediği s ırada onbeş yaşmı doldur-
mamış çocuk hakkında idari para cezas ı uygulanamaz.

(2) Akıl hastalığı hedeniyle, işlediği filin hukuki anlam
ve sonuçların ı algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davra-
mşlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalm ış olan
kişi hakk ı nda idart para cezas ı uygulanmaz.

Açıklama: TCK m. 31/2'ye göre fiili iş lediği zaman oniki
yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurnıamış olanların
ceza sorumluluklarmm olmamas ı, '4 i5lediğifiuin hukuki an/am
ve sonuçlar ı n ı algılayamamas ı veya davranışları n ı yönlendirme
yeteneğinin yeterince gelişmemiş olmas ı " koş uluna bağlanmış tır.
Halbuki bu maddeye göre işlemiş olduğu kabahat fiilinden
dolayı onbeş ya" doldurmam ış olan çocuk hakkında idari
para cezas ı uygulamas ı yap ılamayacaktır. Akıl hastaliğı ile
ilgili düzenleme ise TCK m. 32/1'e paraleldir.

Madde gerekçesine ve TCK m. 31/2, 32, 33'e bakm ız.

Hukuka uygımluk nedenleri ile kusurlulu ğu ortadan
kald ıran nedenler

MADDE 12- (1) Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan
hallerde, Türk Ceza Kanununun hukuka uygunluk nedenleri
ile kusurlulu ğu ortadan kald ıran nedenlere ilişkin hükümleri,
kabahatler bakımından da uygulanır.

Açıklama: Kabahatler Kanunu objektif sorun ıluluğu kabul
etmemiş, kusurluluk ilkesini benimsemi ştir. Bu nedenle, hu-
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kuka uyguniak nedenleri ile zorunluluk hali, cebir veya tehdit GENEL
etkisinde olma, hukuka ayk ırı ve fakat bağlayıc ı enırin yerine HUK İİ MLER
getirilmesi gibi kusurlulu ğu ortadan kald ıran nedenlerin var-
lığı halinde, idari para cezasma karar verilemeyecektir.

Madde gerekçesine ve TCK m. 24-34'e bakm ız.

Teşebbüs

MADDE 13. -(1) Kabahate teşebbüs cezaland ırılmaz.
Ancak, teşebbüsün de cezaland ırılabileceğine dair ilgili kanun-
da hüküm bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza
Kanununun suça teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin
hükümleri, kabahafler bakım ından da uygulanır.

Açıklama: TCK m. 35,36ya bak ınız.

iştirak

MADDE 14- (1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin
iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkmda, fail olarak
idari para cezas ı verilir.

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

(3)Kabahate iştirak için kasten ve hukuka ayk ırı işlenmiş
bir filin varliğı yeterildir. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi
hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmad ığı göz önünde
buhmdurulmaks ızm idari para cezas ı verilir.

(4) Kanunda özel faillil< niteliğini taşıyan kişi açısmdan
suç, diğer kişiler açısından kabahat olarak tanımlanan filin,
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- GENEL bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa
HUKUMLER i şlenmesi halinde suça i ştirake ilişkin hükümler uygulanır.

Aç ıklama: Kabahatler Kanunu, kabahate iş tirakle ilgili
olarak "tek tip fail sisten ıi"ni kabul etmiştir. Kabahatin işleniş i-
ne iştirak eden kişiler arasmda fail ve şerik (azmettiren veya
yard ım eden) ay ırım ı gözetilmemiştir. Bunun doğal sonucu
olarak özel faillik niteliğini taşıyan kiş inin işlediği kabahate
bu niteliği taşımayan kişinin iştirak etmesi halinde, bu ki şi de
kabahatin faili sayılacaktır.

• Ayrıca kabahate iştirak için kasten ve hukuka ayk ır ı işlen-
iniş bir fiilin varlığı gerekli ve yeterlidir. Bu nedenle, kabahatin
işlenişine iş tirak eden kişilerden birinin, örneğin kusur yete-
neğinin olmamas ı , diğer ortaklarm kabahatten dolay ı sorumlu
tutulmalarma engel değildir.

Herhangi bir ki şi açısmdan kabahat olu şturan fiil, özel
faillilc niteliğini taşıyan bir başkas ı aç ıs ından suç oluş turuyorsa,
bu takdirde cezas ı, özel faillik niteliğini taşıyan kiş inin işlemiş
bulunduğu suça iştirakten dolay ı Türk Ceza Kanunu'nun iş ti-
rake ilişkin hükümlerine göre belirlenecektir.

Madde gerekçesine ve TCK m. 37-41'e bakm ız.

İçtima

MADDE 15 - (1) Bir fil ile birden fazla kabahatin işlen-
mesi halinde bu kabahatlere ili şkin tanımlarda sadece: idari
para cezas ı öngörülmüşse, en ağır idari para cezas ı verilir:
Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idari para cezas ından
başka idari yaptır ımlar da öngörülmü ş ise, bu yaptırımlarm
her birinin uygulanmasına karar verilir.
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(2)Ayru kabahatiıı birden fazla işlenmesi halinde her bir GENEL
kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezas ı verilir. Kesin-	 H İJKUMLER
tisi.z fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yapt ırım
karar ı verilinceye kadar 1111 tek say ılır.

(3)Bir fili hem kabahat hem de suç olarak tammlanm ış ise,
sadece suçtan dolayı yaptır ım uygulanabilir. Ancak, suçtan
dolayı yaphrım uygulanamayan hallerde kabahat dolay ısıyla
yaptırım uygulanır.

Açıklama: Maddede Türk Ceza Kanunu'nun 44. mad-
desine paralel bir düzenleme yap ılm ış tır. Ancak, bir fiille
gerçekleştirilen birden fazla kabahatten her biri aç ısmdan idari
para cezası dışında başka idari yaptırımlar öngörülmüş ise, bu
hükmün uygulama olanağı yoktur. Bu takdirde, yapt ırımlarm
hepsine birden karar verilir.

Maddenin ikinci fıkrasma göre, bir kabahatin birden fazla
işlenmesi durumunda, TCK'nm zincirleme suça ili şkin 43,
maddesi hükmü değil, gerçek içtima hükümleri uygulanacak-
tır; yani her bir fiulle ilgili olarak ayr ı ayrı idari para cezasma
karar verilecektir.

Bir fiil, hem suç hem de kabahat oluşturuyorsa, kiş i
hakkmda sadece suçtan dolay ı ceza veya güvenlik tedbirine
hükmedilebilecektir. Böylece, "non bis in idein" kuralına suçlarla
kabahatler arasmda da geçerlilik tanmm ış tır. Ancak, suçtan
dolayı ceza veya güvenlik tedbirine hükmedilemeyen hallerde,
kabahat dolayıs ıyla yaptır ım uygulanabilecektir.

Madde gerekçesine ve TCK m. 43, 44'e bak ın ız.
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GENEL	 ÜÇÜT<'cC BÖLÜM
HÜKÜMEFI idari Yaptırımlar

Yaptırım türleri

MADDE 16 - (1) Kabahatler karşıliğmda uygulanacak
olan idari yaptırımlar, idari para cezas ı ve idari tedbirlerden
ibarettir.

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

Aç ıklaına: Kah. K, m. 17,18; TCK m. 54, 55'e bak ınız.

idari para cezası

MADDE 17 - (1) idari para cezas ı, maktu veya nispi
olabilir.

(2)idari para cezas ı, kanunda alt ve üst s ınırı gösterilmek
suretiyle de belirlenebiir. Bu durumda, idari para cezasmm
miktarı belirlenirken iş lenen kabahatir ı haks ızlık içeriği ile
failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bu-
lundurulur.

(3)(Değiş ik Fıkra: 6.12.2006 - 55601m. 32 ile)2 10/12/2003

tarihli ve 5018 say ılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa

5560 sayı lı Kanunla değiştirilen (3) üncü ve (4) üncü fıkralar şöyle
idi: "(3) idari para cezas ı, Devlet Hazinesine ödenir. Kişinin ekonomik
durumunun müsait olmamas ı halinde idari' para cezas ı n ı n, ilk laksidinin
peş in ödenmesi koşuluyla, bir yı l içinde ve dört eşit taksit halinde öden-
mesine karar. verilebilir. Taksitler ı'n zaman ı nda ve tam olarak ödenmemesi
halinde idari para cezas ın ı n kalan kısmrnrn tamami tahsil edilir.

(4) I<esinleşen karar, derhal tahsil için n ıahallin en büyük mal me-
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ekli (1), (Il) ve (111) say ılı cetvellerde yer alan kamu idareleri GEt İ R
tarafından verilen idari para cezalar ının ilgili kanunlarmda HUKUMtER
1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oranın dış mdaki k ısm ı
ile Cumhuriyet başsavcıliklan ve mahkemeler tarafından ve-
rilen idari para cezalar ı Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Sosyal
güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idari
para cezalar ı kendi bütçelerine gelir kaydedilir. Diğer kamu
kurum ve kuruluşlar ı tarafından verilen idari para cezalar ı ise,
ilgili kanunlarmdaki hükümler sakl ı kalmak kayd ıyla, Genel
Bütçeye gelir kaydedilir. Kamu kurumu niteli ğindeki meslek
kuruluşlar ının verdiği para cezalar ı, kendi kanunlar ındaki
hükümlere tabidir. Ki şinin ekonomik durumunun müsait
olmamas ı halinde, idari para cezasmm, ilk taksitinin peşin
ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde
ödenmesine karar yenilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam
olarak ödenmemesi halinde, idari para cezas ının kalan k ısmı-
nın tamamı tahsil edilir.

(4) (Değişik Fıkra: 6.12.2006 - 55601 in. 32 ile) Genel Büt-
çeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalarma ilişkin
kesinleşen kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 say ılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakk ında Kanun hükümlerine
göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanl ığınca belirlenecek
tahsil dairelerine gönderilir. Sosyal güvenlik kurumlar ı ve
mahalli idareler tarafından verilen idari para cezalar ı, ilgili
kanunlarmda aksine hüküm bulunmad ığı takdirde, Amme
Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre
kendileri tarafından tahsil olunur. Diğer kamu kurum ve kuru-
luşları tarafından verilen ve Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi

muruna verilir. İdaripara cezas ı, 21.7.1953 tarihli ve 6183 say ı lı Amme
Alacaklarını n Tahsil Usulü Hakk ında Kanun hükümlerine göre tahsil
edilir. Tahsil edilen idari para cezas ın ı n kanunla belirlenen bir oran ı,
ilgili kamu kurum ve kıinı luşunun hesabına aktanl ır."
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5326 Say ı l ı Kabahatler Kanunu

- GENEL gerekmeyen idari para cezalar ı, ilgili kanunlannda özel hüküm
HUKUMLER bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre tahsil olunur.

(5) idari para cezas ı tamamen tahsil edildikten itibaren
en geç bir ay içinde durum, ilgili kamu kurum ve kurulu şuna
bild irilir.

(6) Kabahat dolay ıs ıyla idari para cezas ı veren kamu
görevlisi, ilgilinin rıza göstermSi halinde bunun tahsilat ını
derhal kendisi gerçekle ş tirir. idari para cezas ını kanun yoluna
başvurmadan önce ödeyen ki şiden bunun dörtte üçü tahsil
edilir. Pe şin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna
başvurma hakkm ı etkilemez.

(7) idari para cezalar ı her takvim y ılı başmdan geçerli
olmak üzere o yil için 4.1.1961 tarihli ve 213 say ılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarmca
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranmda art ırılarak
uygulan ır. Bu suretle idari para cezas ınm hesabmda bir Türk
Liras ın ın küsuru dikkate aimmaz. Bu f ıkra hükmü, nispi nite-
likteki idari para cezaları aç ısmdan uygulanmaz.

Açıklama: Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralan, 'Idari
para cezaların ı n tahsil yetkisi ve gelir kayd ı konusunda 5018 say ılı
Kamu Mali • Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerin esas
al ı nması ve Kabahatler Kanununun etkin ve h ızl ı bir şekilde uygu-
lanabihirliğinin sağlanmas ı anıacıyla" 6.12.2006 tarihli ve 5560
sayılı Kanun'la değiştirilmiştir.

Kab. K. Madde 27/1'e bakm ız.
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5326 Say ı l ı kabahatler kanunu

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi

	

	 GENEt
HUKUMER

MADDE 18 (1) Kabahatin konusunu olu şturan veya
işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın müllciyetinin kamuya
geçirilmesine, ancak kanunda aç ık hüküm bulunan hallerde
karar verilebilir.

(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, eşya-
nin;

a) Kullamlmaz hale getirilmesi,

b) Niteliğinin değiştirilmesi,

c) Ancak belli bir surette kullan ılması,

Koşullarmdan birinin yerine getirilmesine ba ğli olarak
belli bir süre geciktirilebilir. Belirlenen süre zarfmda ko şulun
yerine getirilmemesi halinde e şyanın mülkiyetinin kamuya
geçirilnıesine karar verilir.

(3)Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesin-
leşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kurulu şu tarafmdan
eşyaya elkonulabileceği gibi; eşya, kişilerin muhafazas ına da
b ırakılabilir.

(4)Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm bulunan hal-
lerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna, aksi takdirde Devlete
geçer.

(5)Eşyanm mülkiyetinin kamuya geçiriln ıesine karar ve-
rilebilmesi için fail hakkmda idari para cezas ı veya başka bir
idari yaptırım karan verilmiş olmas ı şart değildir.

(6) Kaim değerin mütkiyetinin kamuya geçirilmesine de
karar verilebilir.

513



5326 Scylli Kobaholler Kanunu

GENEL	 (7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka suretle değer-
HUKUMLER lendirilmesi mümkün olmazsa imha edilir.

(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, kesin-
leşmesi halinde yerine getirilir.

Aç ıklama: Kah. K. m. 33, 34; CMK m. 123-126'ya baki-
n ız.

Saldı tutulan hükümler

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

a) Bir meslek ve sanatm yerine getirilmemesi,

b) İşyerinin kapatılması,

c) Ruhsat veya ehliyetin geri al ınmas ı,

d) Kara, deniz veya hava nakli aracmm trafikten veya
seyrüseferden ahkonulması,

Gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili kanunlarda
bu Kanun hükümlerine uygun değişiklik yapilmcaya kadar
sakhdır.

Açıklama: Çeşitli kanunlarda idari yaptırım' gerektiren
fiiller bağlammda, meslek ve sanat ın yerine getirilmemesi,
işyerinin kapatılmas ı, ruhsat ve ehliyetin geri al ınmas ı gibi,
hem "idari tedbir" hem de belirli bir süre için uygulanmaiarı
nedeniyle "idari ceza", niteliği taşıyan yaptırımlar öngörülmü ş-
tür. Ancak söz konusu yapt ırımlar ın, "ceza sorumluluğunun
şahsiliği" kuraliyla bağdaştığını söylemek her zaman mümkün
olmadığı gibi, bu yaptırımlar Kabahatler Kanunu'nun benim-
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5326 Soy ı l ı kabohatler kanunu

sediği idari yaptırım sistemiyle de bağdaşnıamaktad ırlar. Bu GENEL
yaptırmılann, ilgili kanunlarda de ğişiklik yapılmadan uygu- HUKUMtFR
lamadan hemen kald ırılması ise sakmca yaratacaktır.

Bu madde, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine
uygun değişiklik yap ılmcaya kadar, söz konusu yaphrımlara
karar verilebilmesine olanak sağlamaktadır. (Madde gerek-
çesine hakuuz).

Madde 3 ile ilgili dipnota balcmız.

Soruşturma zamanaşımı

MADDE 20 - (1) Soru şturma zamanaşmım ı n dolmas ı
halinde kabahatten dolay ı kişi hakkında idari para cezasına
karar verilemez.

(2) (Değişik fikra: 6.12.2006 - 55601m. 33 ile) 3 Soruşturma
zamanaşımı süresi;

a) Yüzbin Türk Liras ı veya daha fazla idari para cezas ını
gerektiren kabahatlerde beş,

b) Ellibin Türk Liras ı veya daha fazla idari para cezas ını
gerektiren kabahatlerde dört,

5560 sayılı Kaııun'la değiştirilen (2) nci fıkra şöyle idi: "Soruşturnıa
zamanaşımı süresi;

a)Yüzbin Türk Liras ı veya daha fazla idari para cezas ını gerek-
tiren kabahatlerde beş,

b)Ellibin Türk Liras ı veya daha fazla idari para cezasmı gerek-
tiren kabahatlerde dört,

c) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını
gerektiren kabahatlerde üç,

d) Yirmibin Türk Lirasma kadar idari para cezas ın ı gerektiren
kabahatlerde iki,

Yı ld ır."
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5326 Say ı l ı Kabohatler Kanunu

- GENEL	 c) Ellibin Türk Lirasmdan az idari paraezasm ı gerektiren
HUlUMLER	 kabahatlerde üç,

Y ıld ır.

(3)Nispi idari para cezas ın ı gerektiren kabahatlerde za-
manaşım ı süresi sekiz yild ır.

(4)Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tammdaki fiilin i ş-
lenmesiyle veya neticenin gerçekleşınesiyle işlemeye başlar.

(5)Kabahati oluş turan filin ayn ı zamanda suç oluşturması
halinde suça ilişkin dava zamana şım ı hükümleri uygulanır.

Açıklama: Maddenin ikinci fıkrası, düşük miktardaki
idari para cezalar ı ile ilgili olarak belirlenen ve uygulamada
yetersiz görülen soru ş turma zamanaşım ı sürelerini, "üst s ı n ır
itibariyle Ellibin Türk liras ı ndan az idari para cezas ın ı gerektiren
kabalıatlerde yeniden belirlemek" amacıyla 6122006 tarihli ve
5560 say ılı Kanunla değiştirilmiştir.

TCK Madde 66'ya bakmız.

Yerine getirme zamana şımı

MADDE 21 - (1) Yerine getirme zamana şımının dolmas ı
halinde idari para cezasma veya mülkiyetin kamuya geçiril-
mesine ilişkin karar artık yerine getirilemez.

(2) Yerine getirme zamarıaşım ı süresi;

a) Ellibin Türk Liras ı veya daha fazla idari para cezasma
karar verilmesi halinde yedi,

b)Yirmibin Türk Liras ı veya daha fazla idari para cezas ına
karar verilmesi halinde beş ,
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5326 say ı l ı Kabahatler Kanunu

- c) Onbin Türk Liras ı veya daha fazla idari para cezas ına GENE
karar verilmesi halinde dört, 	 HUKUMLER

d) Onbin Türk Lirasından az idari para cezas ına karar
verilmesi halinde üç,

Yıld ır.

(3)Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşım ı
süresi on y ıld ır.

(4) Zamanaşım ı süresi, kararın kesinleşmesi tarihinden
itibaren işlemeye ba şlar.

(5) Kanun hükmü gereği olarak idari yapt ınmm yerine
getirilmesine baş lanamamas ı veya yerine getirilernemesi ha-
linde zamanaşım ı işlemez.

Açıklama: Kab. K. m. 17, 18'e bak ın ız.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yollar ı

idari yaptırım kararı verme yetkisi

MADDE 22 -(1) Kabahat dolayıs ıyla idari yaptırım kararı
vermeye ilgili kanunda aç ıkça gösterilen idari kurul, makam
veya kamu görevlileri yetkilidir.

(2)Kanunda aç ık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu
kurum ve kurulu şunun en üst amiri bu konuda yetkilidir.

(3)idari kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili
kamu kurum ve kurulu şunun görev alan ına giren yerlerde
işlenen kabahatler dolayısıyla idari yaptınm karar ı vermeye
yetkilidir.
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5326 Say ı l ı Kabahafler Kanunu

GENII	 (4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayıli Ceza Muhakemesi Ka-
Rt] KUMLIR nununun yer bak ımından yetki kurallar ı kabahatler aç ısmdan

da geçerlidir.

Aç ı klama: CMK m. 12-21'e bakmız.

Cumhuriyet savc ıs ının karar verme yetkisi

MADDE 23- (1) Cumhuriyet savc ıs ı, kanunda açıkça Mi-
küm bulunan hallerde bir kabahat dolay ıs ıyla idari yaptır ım
kararı vermeye yetkiidir.

(2)Bir suç dolay ıs ıyla başlatılan soruşturma kapsamında
bir kabahatin işlendiğini öğrenmesi halinde Cumhuriyet sav-
c ıs ı durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceğ i
gibi, kendisi de idari yaptırım kararı verebilir.

(3)Soru şturma konusu filin kabahat olu şturduğunun an-
laşılmas ı halinde Cumhuriyet savcıs ı bu nedenle idari yaptıran
karar ı verir. Ancak, bunun için ilgili kamu kurum ve kurulu şu
tarafından idari yaptırım karar ı verilmemiş olması gerekir.

Açıklama: Maddenin Anayasaya ayk ırı olduğu iddias ıyla,
yerel mahkemeler taraf ından itiraz yoluyla yapılan başvurular,
Anayasa Mahkemesince, söz konusu düzenlemede Anayasaya
aykınil ık bulunmadığı belirtilerek reddedilmi ş tir.4 Madde 3 ile
ilgili dipnota bak ınız.

Karar gerekçesinde şu değerlendirmelere yer verilmiştir.
Başvuru kararlannda, genel idare esaslarına göre kullamlan

idari yaptırım karar ı verme yetkisinin, genel idare ve idarenin
bütünlüğü ilkelerine ayk ın olarak Cumhuriyet Savc ıs ı'na b ıra-
k ılmas ının Anayasa'n ın Başlangıc ı ile 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 123.,
125., 128., 138., 140., 142. ve 155.. maddelerine ayk ırı olduğu ileri
sürülmü ştür.
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5326 Say ı l ı Kabahafler Kanunu

Mahkemenin karar verme yetkisi	 GENEL

HU KUM LE k
MADDE 24- (1) Kovuş turma konusu filin kabahat oluş-

turduğunun anlaşılmas ı halinde mahkeme tarafmdan idari
yaptırım karar ı verilir.

Aç ıklama: Bu maddenin Anayasa'ya ayk ırı olduğu id-
dias ıyla itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine yap ılan iptal
başvuruları, Anayasa Mahkemesince, "5326 sayil ı Yasa'n ın
23. maddesinin (1) numaral ı fıkras ı ile 5252 sayil ı Yasa'nm 7.
maddesinin (4) numaralı fıkrasma iliş kin gerekçelerin bu kural
yönünden de geçerli oldu ğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu
konuda 3. ve 23. madde dipnotuna bakın ız.

Anayasa'n ın 123. maddesinde idarenin, kurulu ş ve görevleriyle
bir bütün olduğu ve kanunla düzenleneceği, kuruluş ve görevlerin
merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslanna dayand ığı,
kamu tüzelkiş iliğirıin, ancak kanunla veya kanunun aç ıkça verdiğ i
yetkiye dayanılarak kurulaca ğı; "Yarg ı yolu" başlildı 125. madde-
sinin ilk fıkras ında da idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı
yargı yolunun aç ık olduğu; 128. maddesinde ise Devletin, kamu
iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelki şilerinin genel idare
esaslanna göre yürütmekle yükümlü olduldan kamu hizmetlerinin
gerektirdiği asIl ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu
görevlileri eliyle görüleceği, belirtilmektedir.
Itiraz konusu kurallar 5326 say ıl ı Yasa'nm 22., 23. ve 24. mad-
deleri ve ayn ı Yasa'nm 3. maddesinin iptal gerekçesi ile birlikte
değerlendirildiğinde, Cumhuriyet savcıs ınm kabahat dolay ıs ıyla
idari yaptınm uygulamas ının istisnai oldu ğu, hafif hapis ve hafif
para cezasmdan dönüştürülenler d ışında bu konuda as ıl yetkinin
idareye tanıi ıdığı görülmektedir. Cumhuriyet savc ısına bu yetkinin
tanınmas ı nedeninin görevsizlik karar ı verilerek işin uzatılmas ı
yerine süratle bitirilmesi olduğu anla şı ldığından, düzenlemelerin
Anayasa'n ın 123.. 125. ve 128. maddelerine ayk ırı olmadığı gibi,
davalar ın en az gidene ve mümkün olan süratle sonuçland ırıl-
mas ını öngören Anayasa'nın 141. maddesiyle de uyumlu olduğu
kanısuta varı lınıştır."
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5326 Say ı l ı Kabchatler Kanunu

GENEL	 Bu madde hükmüne göre, atıli eylem ister adli yapt ın-
HUKUMLER m ı gerektiren suç, isterse idari yapt ırım ı gerektiren kabahat

oluştursun, her iki halde de kovu ş turina konusu fiili değerlen-
dirme ve takdir yetkisi görevli ceza mahkemesine aittir. Yani
davaya bakmakta olan mahkeme idari yapt ır ım kararı vermek
zorundadır. Bu konuda YCGK nun 12.12.2006- E.2006/YYB-
307, 1(299; 12.12.2006- E.2006/YYB-306, K. 2006/298 say ı lı
kararlarma bak ınn.

CMK m. 33 ve 223'e bak ınız.

idari yaptırım karan

MADDE 25 - (1) idari yapt ırı m kararma ili ş kin tu-
taııakta;

a) Hakkmda idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik
ve adresi,

b) idari yaptır ım kararı verilmesini gerektiren kabahat
fiili,

c) Bu filin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,

d) Karar tarihi ve karar ı veren kamu görevlilerinin kim-
liği,

Aç ık bir şekilde yaz ılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluştu-
ran fil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek aç ıklanır.

Kararların tebliği

MADDE 26- (1) idari yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve
7201 sayı lı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye teb-
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5326 Say ı l ı Kobahatler Kanunu

lig edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek GENft
kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.	 HUKUMLiR

(2)İdari yaptırım karar ının ilgili gerçek kişinin huzurunda
verilmesi halinde tutanakta bu husus aç ıkça belirtilir. Bu karara
karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin ola-
rak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalamas ı
istenir. İnızadan kaçm ılması halinde bu durum tutanakta açıkça
belirtilir. Karar tutanağmın bir örneği kişiye verilir.

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

Açıldaına: Kab. K. m. 17/6; Teb. K. m. 10/1,12/1,13; Teb.
Tüz. m. 13/1, 17/1, 18/3, 52, 53'e bak ınız.

Başvuru yolu

MADDE 27- (1) idari para cezas ı ve mülkiyetin kamuya
geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın
tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün
içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde
başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı
kesinleşir.

(2)Mücbir sebebin varlığı dolayıs ıyla bu sürenin geçirilıniş
olması halinde bu sebebin ortadan kaiktığı tarihten itibaren en
geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu
başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme
yerine getirmeyi durdurabiir.

(3)Başvuru, bizzat kanuni temsilci veya avukat taraf ından
sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru
dilekçesi, ıki nüsha olarak verilir.
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5326 Say ı l ı Kabobatler Kanunu

	

- GENEL	 (4) Başvuru dilekçesinde, idari yapt ırım kararına ilişkin
HUKUMI.ER bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller aç ık bir şekilde

gösterilir. Dilekçede ayr ıca, başvurunun süresinde yapıhnasmı
engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir.

(5)(Değişikfikra: 6.12.2006 -5560/m. 34 ile)' idari yaptırım
kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde, bu karara
karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir.

(EkJikralar: 6.12.2006 - 55601m. 34 ile)

(6)Soruşturma konusu filin suç değil de kabahat olu ş-
turduğu gerekçesiyle idari yaptırım kararı verilmesi' halinde;
kovuşturmaya yer olmadığı kararma itiraz edildi ği takdirde,
idari yaptır ım kararma karşı başvuru da bu itiraz merciinde
incelenir.

(7)Kovuşturma konusu filin suç değil de kabahat oluş-
turduğu gerekçesiyle idari yapt ır ım kararı verilmesi halinde;
fiilin suç oluşturmamas ı nedeniyle verilen beraat kararına karşı
kanun yoluna gidildi ği takdirde, idari yaptırım kararına karşı
itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir.

(8) idari yaptırım kararmın verildiği işlem kapsamında
aynı kişi ile ilgili olarak idari yargm ın görev alanına giren
kararlarm da verilmiş olması halinde; idari yaptır ım kararma
ilişkin hukuka ayk ır ı l ık iddialar ı bu işlemin iptali talebiyle
birlikte idari yarg ı merciinde görülür.

Aç ı klama: Maddede, 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayı l ı
Kanun'la değişiklik yap ılmıştır.

5560 sayılı Kanunla değiştirilen beşinci fıkra şöyle idi: "idari yap-
tınm kararının mahkeme taraf ından verilmesi halinde bu madde
hükmü uygulanmaz."
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a) Maddenin beşinci fıkras ı, idari yaptırım kararım bu Ka- GENEL
nunun 24 tincü maddesine göre mahkemenin vermesi halinde, HUKIJMIER
bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebileceği hususuna
aç ıklık getirilmek amac ıyla değiştirilmiştir.

b) Cumhuriyet Savc ısmm şikayet üzerine başlattığı so-
ruşturma sonunda, eylemin kabahat olu şturduğu kanaatine
vararak fail hakkmda idari para cezasma karar vermesi halin-
de, bu karara, şikayetçi tarafmdan eylemin suç olu şturduğu
iddias ıyla, şüpheli tarafından da, davraıuşmm kabahat de
oluşturmadığı ileri sürülerek itiraz edilmesi mümkündür.

İşte altınc ı fikra, bu gibi durumlarda kanun yolu baki-
mmdan nas ıl bir yol izlenmesi gerektiği hususuna aç ıklık
getirmek için,

c) Yedinci ftkra, ayni sorunun kovu şturma evresinde or-
taya çıkmas ı haline özgü çözüm getirilmesi amac ıyla.

d) Sekizinci ükra, Kabahatler Kanununun düzenleme-
lerinin ortaya ç ıkardığı bağlantı sorununa çözüm getirilmesi
amacıyla,

Madde meltine eklenmiştir.

Maddenin Anayasaya aykın olduğu iddias ıyla, yerel mah-
kemeler tarafından itiraz yoluyla yap ılan başvurular, Anayasa
Mahkemesince, söz konusu düzenlemede Anayasaya ayk ınhk
bulunmadığı belirtilerek reddedilmiş tir.6

CMK. Madde 39,40, 41'e bakm ız.

6 Karar gerekçesinde şu değerlendirmelere yer verilnıiş tir. ". . . Ba ş-
vuru kararlannda itiraz konusu kurallarla, idarenin kamu gücünü
kullanarak verdiği idari yaphrım kararları nedeniyle ç ıkan uyuş-
mazlıklann çözümünün idari yargı yerine adli yargıya bırak ıl-
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- GENEL	 Başvurunun incelenmesi
HU KU M LE R

MADDE 28- (1) Ba şvuru üzerine mahkemece yap ılan ön
inceleme sonucunda;

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

b) Başvurunun süresi içinde yap ılmad ığının, başvuru
konusu idari yaptırım kararmm sulh ceza mahkemesinde in-
celenebileçek kararlardan olmad ığın ın veya başvuranm buna
hakk ı bulunmad ığın ın anlaşılmas ı halinde, bu nedenlerle
başvurunun reddine,

c) (a) ve (b) bentlerinde say ılan nedenlerin bulunmamas ı
halinde başvurunun usulden kabulüne,

mas ının Anayasa'n ın Başlang ı c ı ile 2., 36., 125., 140., 142. ve 155.
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmü ştür.
Yasa'nm 27. maddesinin (1) numaral ı fıkrasmda idari para cezas ı ve
mülkiyetin kamuya geçirihııesineilişkin idari yaptınm kararlanna
karşı başvuru yeri ve süresi düzenlenmekte; 28. maddesinde ise
başvurunun incelenme yöntemi belirtiimektedir.
5326 say ılı Kabahatler Kanunu'nun Ikinci Kısmında "Çeş itli kaba-
hatler" baş liğı altında düzenlenen filleri, a ğırliklı olarak 765 say ı lı
Türk Ceza Kanunu'nun 526. ve devam ı maddelerinde düzenlenmi ş
olan kabahatler oluşturmaktad ır. 5252 say ı l ı Yasa'nın 7. madde-
siyle, çeşitli yasalarda hafif hapis veya hafif para cezas ı olarak
öngörülen yaptırımlar idari para cezas ına dönüştürülmü ş tür.
Yaptır ımm ad ının yasa ile "idari" olarak değiştirilmesinin, bu tür
yaptırım uygulanacak eylemlerin gerçekte ceza hukuku alan ına
giren suç olma özelliklerini etkilemeyece ği açıktır.
5326 sayd ı Yasa'nırı 3. maddesinin iptal gerekçesi doğrultusunda,
cezai karakteri ağır basan bu eylemler aç ı s ından verilen idari para
cezas ı ve/veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yapt ırımlanna karşı
başvurunun sulh ceza mahkemesince kanunda belirtilen usule göre
incelenmesinde, Anayasa'nm 2., 125. ve 155. maddelerine ayk ınl ık
bulunmamaktad ır. itiraz ın reddi gerekir."
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Karar verilir.

(2) l3a5vunmun usulden kabulü halinde mahkeme di-
lekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum ve kurulu şuna tebliğ
eder.

(3) ilgili kamu kurum ve kurulu şu, başvuru dilekçesinin
tebliği tarihinden itibaren en geç onbe ş gün içinde mahkeme-
ye cevap verir. Başvuru konusu idari yaptırıma ilişkin işlem
dosyasmm tamammm bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte
mahkemeye verilir. Mahkeme, iş lem dosyas ının aslını da ilgili
kamu kurum ve kuruluşundan isteyebilir. Cevap dilekçesi,
idari yaptırım kararına karşı başvuruda bulunan kişi sayısın-
dan bir fazla nüsha olarak verilir.

(4) Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilek-
çesinin bir örneğini tebliğ eder; talep üzerine veya re'sen
tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir. Dinleme
için belirlenen günle tebligat ın yap ılacağı gün arasında en az
bir haftalık zaman olmas ına dikkat edilir. Dinleme s ırasında
taraflar veya avukatları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak hazır
bulunmama, yokluklarmda karar verilmesine engel değildir.
Bu husus, tebligat yaz ısmda aç ıkça belirtilir.

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

(6)Dinlemede s ıras ıyla; hazır bulunan başvuru sahibi ve
avukatı, ilgili kamu kurum ve kurulu şunun temsilcisi, varsa
tanıklar dinlenir, bilirkişi raporu okunur, diğer deliller ortaya
konulur.

(7)Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya
koyduktan sonra aleyhinde idari yapt ırım kararı verilen ve

GENEL
HÜKÜMLER
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- GENEL haz ır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakk ı, aieyhin-
HUKUMLER de idari yaptır ım kararı verilen tarafın kanuni temsilcisi veya

avukatı tarafından da kullan ılabilir. Mahkeme son karar ını
hazır bulunan taraflar ın huzurunda aç ıklar.

(8) Mahkeme, son karar olarak idari yaptınm karar ının;

a) Hukuka uygun olmas ı nedeniyle, "başvurunun red-
dine",

b) Hukuka ayk ırı olmas ı nedeniyle, "idari yapt ırım kara-
rmm kald ırılmas ına",

Karar verir.

(9) (Ekjlkra: 6.72.2006 - 55601m. 35 ile) idari para cezas ınm
alt ve üst sınırının kanunda gösterildiği kabahatler dolay ıs ıyla
verilmiş idari para cezas ına karşı başvuruda bulunulmas ı
halinde, mahkeme idari para cezasm ın miktarında değişiklik
yaparak da başvurunun kabulüne karar verebilir.

(10) ikibin Türk Liras ı dahil idari para cezalarma kar şı
başvuru dzerine verilen kararlar kesindir.

Açıklama: 6.12.2006 tarihli ve 5560 saydı Kanunla Mad-
deye sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere (9) numaralı fıkra
eklenmiş ve önceki dokuzuncu fıkra, (10) numaral ı fıkra olarak
teselsül ettirilmiş tir.

Bu değişiklikle, Kanunda idari para cezasm ın alt ve üst
s ınırlarının gösterildiği kabahatten dolay ı somut olayda idari
para cezasma karar verilmesi gerekmesine rağmen, verilmiş
olan idari para cezas ının kabahat fiilinin oluşturduğu haks ız-
likla orantil ı olmaması halinde; idari yaptırım kararma kar şı
başvuruda bulunulan sulh ceza mahkemesinin verilen idari
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para cezasmda de ğ işiklik yaparak da başvurunun kabulüne GENEL

karar verebilınesini sağlamak amaçlarımıştır.	 HIIKUML[R

Maddenin Anayasaya ayk ırı olduğu iddias ıyla, yerel mah-
kemeler tarafından itiraz yoluyla yapılan başvurular, Anayasa
Mahkemesince, söz konusu düzenlemede Anayasaya ayk ırılık
bulunmadığı belirtilerek reddedilmiştir. Karar gerekçesi için
27. maddenin dipnotuna bal<m ız.

CMK m. 43 ila 73, 83, 84; 176/4, 216/3e, Kab K m. 26.
açıklamasına ve 3. maddenin dipnotuna bak ın ız.

itiraz yolu

MADDE 29 - (1) Mahkemenin verdiği son karara karşı,
yargı çevresinde yer aldığı ağır ceza mahkemesine itiraz edi-
lebilir. Bu itiraz, kararm tebli ği tarihten itibaren en geç yedi
gün içinde yap ılır.

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

(3)Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak "itirazm kabu-
lüııe" veya "itirazm reddine" karar verir.

(4)Mahkemenin verdi ği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil
olarak avukatla temsil edilme halinde ayr ıca taraflara tebligat
yapılmaz.

(5)idari yaptırun kararının ağır ceza mahkemesi tarafm-
dan verilmesi halinde bu karara kar şı itiraz mercü en yakın
ağır ceza mahkemesidir.
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-

	

GENEL 	Açıklama: Tebligatla ilgili olarak 26. maddeye ve Teb. K.

	

HUKIJMLER	 m. 11'e bak ııMz.

Vazgeçme ve kabul

MADDE 30- (1) Kanun yoluna başvuran kişi, bu konuda
karar verilinceye kadar ba şvurusundan vazgeçebilir. Vazgeç-
me halinde bir daha ayn ı konuda başvuruda bulunulamaz.

(2) ilgili kamu kurum ve kurulu şu da mahkeme tarafından
karar verilinceye kadar kanun yolu başvurusunu kabul ederek
idari yaptır ım karar ın ı geri alabilir.

Açıklama: CMK m. 266'ya bakm ız.

Masraflarm ve vekalet ücretinin ödenmesi

MADDE 31 - (1) idari yaptırım kararma kar şı kanun yo-
luna başvurulmas ı harca tabi değildir.

(2) Kanun yoluna başvuru dolay ısıyla oluşan bütün mas-
raflar ve vekalet ücreti, başvurusu veya savunmas ı reddedilen
tarafça ödenir.

Açıklama: CMK m. 324, 330'a bakm ız.
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IKİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ KABA HA TLER

İKİNCİ KISIM
Çeşitli Kabahatler

Emre aykırı davran ış

MADDE 32- (1) Yetkili makamlar tarafından adil işlemler
nedeniyle ya da kamu güvenli ği, kamu düzeni veya ğenel sağ-
ligin korunmas ı amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre
aykırı hareket eden kiş iye yüz Türk Lirası idari para cezas ı
verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

(2)Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan
hallerde uygulanabilir.

(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 say ı lı Türk Ceza Kanunu'nun
526 na maddesine diğer kanimlarda yapılan yollamalar, bu
maddeye yapılmış sayılır.

Açıklama: Bu maddede yaz ıl ı kabahatin olu ş abilmesi
için;

a) Yetkili makamlar tarafından hukuka uygun bir biçimde
verilmiş bir buyruk olmalıdır,
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	ÇE ŞİTli	 b) Bu buyruk, "adli' işlemler dolayı s ıyla ya da kamu güven-

	

KABAHAJ İiR	 ligi ve kanı n düzeni veya genel sağlığııı korunmas ı düşüncesiyle"
verilmelidir,

c) Bu buyruk, usulen ilan edilmelidir.

Keza, bu madde hükmünün uygulanabilmesi için kanun-
da aç ık hüküm bulunmas ı gerekmektedir.

Madde gerekçesine ve ÖNCEK m. 526'ya bakm ız.

Dilencilik

MADDE 33 - (1) Dilencilik yapan ki şiye, elli Türk Liras ı
idari para cezas ı verilir: Ayr ıca, dilencilikten elde edilen gelire
elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

(2) Bu kabahat dolay ısıyla idari para cezasma ve elkoy-
maya kolluk veya belediyezab ıta görevlileri, mülkiyetin
kamuya geçirilmesine mülki amir veya belediye encümeni
karar verir.

Açıklama: Bu madde ile dilencilik yapmak kabahat sayıla-
rak ce7aland ırılm4tır. Çocuklan, beden veya ruh bak ımmdan
kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilen-
cilikte araç olarak kullanmak ise TCK m. 229a göre suçtur.

ÖNCEK m. 544'e ve CMK m. 123-126'ya bakuuz.

Kumar

MADDE 34 - (1) Kumar oynayan ki şiye, yüz Türk Liras ı
idari para cezas ı verilir. Ayr ıca, kumardan elde edilen gelire
elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

530



5326 Say ı l ı Kobahatler Kanunu

(2) Bu kabahat dolay ısıyla idari para cezasına ve ellcoyma- ÇE Şİ I
ya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki KABAHATLIR
amir karar verir.

Açıklama: Kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve
zararm talihe bağli olduğu oyunlar ı ifade etmektedir. Bu ba ğ-
lamda kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmas ı, Türk
Ceza Kanunu'nda suç olarak tan ımlanmıştır. Bu maddede ise,
kumar oynamak kabahat olarak düzenlenmiş tir.

TCK m. 228'e; ÖNCEK m. 567-57CYe ve CMK m. 123-126'ya
bak ımı .

Sarhoşluk

MADDE 35 - (1) Sarhoş olarak başkaların ın huzur ve
sükununu bozacak şekilde davran ışlarda bulunan kiş iye,
kolluk görevlileri tarafından elli Türk Liras ı idari para cezas ı
verilir. Kişi, ayrıca sarhoş luğun etkisi geçinceye kadar kontrol
altında tutulur.

Açıklama: Bu hükmün uygulanabilmesi için, sarhoş olan
kişinin, başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde dav-
ramşlarda bulunması gerekir. Bunun için, davran ışm umuma
açık yerlerde gerçekleşmiş olması gerekmez. Kontrol altında
tutmanın amac ı, sarhoş olan kiş inin, başkalarmm huzur ve
sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunmasın ı önle-
mektit Bu nedenle sarho şluğun etkisi geçince bu tedbire son
verilmelidir.

ÖNCEK m. 571-575'e ve CMK m. 91'e bak ın ız.
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ÇEŞİTU	 Gürültü
OAHARER

MADDE 36- (1) Başkalannın huzur ve sükununu bozacak
şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Liras ı idari para
cezas ı verilir.

(2) Bu filin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel ki şiye bin
Türk Liras ından beşbin Türk Liras ına kadar idari para cezas ı
verilir.

(3)Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına kolluk veya
belediye zab ıta görevlileri karar verir.

Açı klama: Bu madde hükmüyle, kişilerin huzurlu ve sa-
kin bir çevrede yaşama hakkını ihlal niteliğindeki davranış lar
kabahat olarak tan ımlanmış ve karşılığında idari yaptır ım
öngörülmüştür.

Madde gerekçesine, ÖNCEK m. 546'ya ve TCK m. 183'e
bak ınız.

Rahats ız etme

MADDE 37- (1) Mal veya hizmet satmak için ba şkalarmı
rahats ız eden kişi, elli Türk Liras ı idari para cezas ı ile ceza-
land ırıl ır.

(2) Bu kabahat dolay ısıyla idari para cezas ı vermeye kolluk
veya belediye zab ıta görevlileri yetkilidir.

Açıklama: Bu madde, Tasar ıya Adalet Komisyonu tara-
fı ndan eklenmiştir. Madde gerekçesine göre bu hükümle mal
veya hizmet satışı s ırasmda bu amaçla kişilerin taciz edilmesi
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ve yüksek sesle müşteri daveti gibi uygulamalarm önüne ge- ÇE ŞİTL İ
çilmesi amaçlanm ıştır.	 KAIAKATLER

İşgal

MADDE 38 - (1) Yetkili makamlarm açık ve yazılı izni
olmaks ızın meydan, cadde, sokak veya yayalarm gelip geçti-
ği kald ırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden
kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından elli Türk Liras ı
idari para cezas ı verilir.

(2)Yetkili makamlar ın açık ve yaz ı l ı izni olmaks ızm mey-
dan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üze-
rine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zab ıta görevlileri
tarafmdan yüz Türk Liras ından beşyüz Türk Lirasma kadar
idari para cezas ı verilir.

(3)Özel kanunlardaki hükümler saklid ır.

Açıklama: Meydan, cadde, sokak, kald ırım gibi mekanlar
toplumun bütün bireylerinin kullan ımına tahsis edilmiştir. Do-
lay ısıyla bu tür yerlerin herhangi bir biçimde işgal edilmesi,
ancak, yetkili makamların aç ık ve yazılı bir izni ile mümkün
olabilir. İş te bu hükümle, söz konusu yerlerin izinsiz olarak
işgali kabahat olarak tan ımlanmıştır.

Tütün mamullerinin tüketilmesi

MADDE 39 - (1) Kamu hizmet binalarmm kapal ı alanla-
rmda tütün mamulü tüketen ki şiye, ilgili idari birim amirinin
yetkili kildığı kamu görevlileri taraf ından elli Türk Liras ı idari
para cezas ı verilir. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü tüketilme-
sine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz.
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ÇE Ş iİ L İ	 () Toplu taşıma araçlarmda tütün mamulü tüketen ki şiye,
taAHArrR elli Türk Liras ı idari para cezas ı verilir. Kabahatin özel hukuk

kişileri tarafından işletilen toplu ta şıma araçlarmda işlenmesi
halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tara-
fından verilir. Kamuya ait toplu ta şıma araçlarmda i şlenmesi
halinde idari para cezas ı verme yetkisi bak ımmdan birinci
fıkra hükmü uygulanır.

(3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği
binalarm kapal ı alanlar ında, tütün mamullerinin tüketileme-
yeceğini belirtir aç ık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu
yasağa ayk ırı hareket eden kişiye, elli Türk Liras ı idari para
cezas ı verilir. Bu ceza, şikayet üzerine en yakm kolluk birimi
yetkililerince verilir.

Aç ıklama: Kamu hizmet binalarmm kapal ı alanlarmda
ve toplu taşıma araçlarmda her türlü tütün mamulü tüketimi
yasaktır. Bu yasağa ayk ırı hareket edilmesi halinde, ilgili idari
birim amirinin yetkili k ıldığı kamu görevlileri idari para cezas ı
verebileceklerdir.

7.11.1996 tarihli ve 4207 say ı l ı Tütün Mamullerinin Zarar-
lar ınm Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine bakm ız.

Kimliği bildirmeme

MADDE 40- (1) Görevle ba ğlantılı olarak sorulmas ı ha-
linde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi ver-
mekten kaçman veya gerçe ğe ayk ırı beyanda bulunan kişiye,
bu görevli tarafından elli Türk Liras ı idari para cezası verilir.

(2) Aç ıklamada bulunmaktan kaç ınmas ı veya gerçeğe
ayk ırı beyanda bulunmas ı dolay ıs ıyla kimliği belirlenemeyen
kiş i tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savc ıs ı haberdar
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edilir. Bu kişi, kimliği aç ık bir şekilde anlaşilmcaya kadar gö- ÇE Şİ rLi
zaltına alınır ve gerekirse tutııklanır. Gözaltına ve tutuklamaya KABAHATLER
karar verme yetkisi ve usulü bak ımmdan Ceza Muhakemesi
Kanunu hükümleri uygulan ı r.

(3) Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle
gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir.

Açıklama: Kamu görevinin gereği gibi ifa edilebilmesi
için, kişiler, gerektiğinde, kimlik ve adresleriyle ilgili bilgileri
kamu görevlilerine vermekle yükümlüdür. Bu hüküm, söz ko-
nusu bilgileri vermekten kaç ınma ya da bu konularda gerçe ğe
aykın bilgi vermeyi kabahat olarak düzenlemi ş tir.

Maddeye göre, kimliği konusunda bilgi vermedi ği veya
yanlış bilgi verdiği için as ıl kimliği belirlenemeyen kişi, kim-
liğinin belirlenebilmesi amac ıyla tutulabilecek, gözaltına
alinabiletek ve gerektiğinde tutuklanabilecektir. Ancak kim-
liğin belirlenmesi durumunda yukar ıdaki tedbirlere derhal
son verilecektir.

Madde gerekçesine, ÖNCEK m. 343 ve 528'e ve TCK m.
268'e bakınız.

Çevreyi kirletme

MADDE 41- (1) Evset at ık ve artıklan, bunların toplanma-
sma veya depolanmasma özgü yerler dışına atan kişiye, yirmi
Türk Lirası idari para cezas ı verilir. Bireysel atık ve artıklarm
atılmas ı halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.

(2) Fiilin yemek pi şirme ve servis yerlerinde işlenmesi ha-
linde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye, beşyüz Türk Lira-
smdan beşbin Türk Lirasma kadar idari para cezas ı verilir.
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ÇE Ş iTLi

	

	 (3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler d ışında hayvan ke-
KABAUARER sen veya kesilen hayvan at ıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir

alana bırakan kişiye, elli Türk Liras ı idari para cezas ı verilir.

(4) inşaat atık ve artıklarmı bunların toplanmasına veya
depolanmas ına özgü yerler dışına atan kişiye, yüz Türk Li-
rasından üçbin Türk Lirasma kadar idari para cezas ı verilir.
inşaat faaliyetinin bir tüzel kişi ad ına yürütülmesi halinde bu
tüel kişi hakkında verilecek idari para cezasın ın üst smır ı beş-
bin Türk Lirasıd ır. Bu atık ve artıklarm kaldırılmas ına ilişkin
masraf da ayr ıca kişiden tahsil edilir.

(5)Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlas ı ev eşyasmı
bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün d ışında
sokağa veya kamuya ait sair bir yere b ırakan kişiye elli Türk
Lirası idari para cezas ı verilir. Bu eşyanm toplanmas ı husu-
sunda belediye tarafından belirli arahklarla y ılda üç günden
az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla
ilan olunur.

(6)Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil
araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya
kamuya ait sair bir yere b ırakan kişiye ikiyüzelli Türk Liras ı
idari para cezas ı verilir. Bunlar ın kald ır ılmasına ilişkin masraf
da kiş iden ayrıca tahsil edilir.

(7)Bu kabahatler dolay ısıyla idari para cezasına belediye
zab ıta görevlileri karar verir.

(8)Bu kabahatler dolay ıs ıyla meydana gelen kirlili ğin kiş i
tarafından derhal giderihnesi halinde idari para cezasına karar
verilmeyebilir.

(9)Bu madde hükümleri, belediye s ınırları içinde uygu-
lanır.
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(10) Özel kanunlardaki hükümler saklid ır.	 ÇE Ş iJÜ
V.ABAHATLER

Aç ıklama: Medeni bir toplumda, meydan, cadde, sokak
gibi toplumu oluşturan bütün fertlerin kullaııımma ait alanla-
rm temiz ve yaşanılir bir halde bulundurulmas ı gerekmektedir.
Bu nedenle, evsel ve bireysel atık ve artıklar ancak bunlarm
toplanmasma ve depolanmasma özgü yerlere b ırakılabilirler.
Bu yükümlülük aynı zamanda, bu tür atık ve artıkların toplana-
cağı ve depolanacağı yerlerin varlığın ı ve ulaşılabilir olmasını
zorunlu k ılmaktad ır. Bu hüküm, maddede say ılan eylemler
nedeniyle kamuya ait bir yerin kirletilmesini kabahat olarak
tanımlamış tır.

Madde gerekçesine ve TCK m. 181, 182'ye bakm ız.

Afiş asma

MADDE 42- (1) Meydanlara veya parklara, cadde veya
sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, r ızas ı
olmaks ızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afi ş
ve ilan asan kişiye, yüz Türk Liras ından üçbin Türk Liras ına
kadar idari para cezas ı verilir. Aynı içerikteki afiş ve ilanlar,
tek fil say ılır.

(2)Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan aç ık
ve yazı l ı izne dayah olarak as ılan afiş ve ilanlar aç ısından uy-
gulanmaz. Bu izinde, afiş ve ilanın asılacağı zaman dilimi aç ık
bir şekilde gösterilir. Bu afiş ve ilanlar izin verilen gerçek veya
tüzel kişi taraf ından bu sürenin dolmasmı müteakip derhal
toplatıl ır. Toplatma yükümlülüğüne ayk ın hareket edilmesi
halinde birinci fıkra hükmüne göre idari para cezas ı verilir.

(3)Bu afiş ve ilanların kald ırılmas ına ilişkin masraflar da
ilgili kişilerden ayr ıca tahsil edilir.
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ÇE Ş ITU	 (4) Bu kabahatler dolay ısıyla idari para cezasına, kolluk
KAIAHAİİER veya belediye zab ıta görevlileri karar verir.

(5) Özel kanunlardaki hükümler saklid ır.

Açıklama: Seçim döneminde afiş ve ilan asılmas ı hususu
seçim mevzuatında özel olarak düzenlendi ğinden, bu hüküm
bakımından kapsam dışı b ırak ılmış tır.

Madde gerekçesine ve ÖNCEK m. 536, 537'ye bakuuz.

Silah taşıma

MADDE 43 - (1) Yetkili makamlardan ruhsat almaks ız ın
kanuna göre yasak olmayan silahlar ı park, meydan, cadde veya
sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişiye, kolluk tarafından
elli Türk Liras ı idari para cezas ı verilir.

Aç ıklama: Bu hükümle av tüfe ğinin görünür şekilde
taşmması, kabahat olarak tanımlanm ış tır.

Ruhsals ız silahlarm taşmmas ıyla ilgili olarak 2521 say ılı
Kanun'un 13. maddesinde de bir düzenleme bulunmaktad ır.
Ancak bu yasa, yivsiz av tüfeklerinin belge almmaks ızm bulun-
durulmas ı veya taşmmas ını yaptır ıma bağlamış, bulundurulan
veya taşınan mahal bak ımından herhangi bir ayr ım gözetıne-
miş, koşul getirmemiştir. Yaptırım bakımından ise, 765 say ıl ı
Türk Ceza Kanunu'nun 549 uncu maddesine yollamada bulun-
muş tur. 765 sayıl ı Türk Ceza Kanunu ise 5252 say ıli Kanun'un
12/1-b maddesi ile yürürlükten kald ır ılmış tır. Bu nedenle söz
konusu yasa hükmünün geçerliliği tarhşılır hale gelmiştir. Bu
konu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda da tarlişılmıştır. Önemi
nedeniyle bu karar ın geniş bir özeti aşağıya alınmıştır.
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5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 43. maddesinde, bu ÇE ŞİTU
silahların sadece belirli yerlerde ve görünür biçimde taşmması
kabahat olarak nitelendirilip idari para cezas ı yaptır ımma
bağlanınıştır. Görüleceği üzere, bu iki ayrı yasa normunda
yaptırıma bağlanan eylemler farkl ıd ır. Bu durumda, Kaba-
hatler Yasasuıın 43. maddesinin, 2521 sayılı Yasanın 13. mad-
desini açık veya örtülü biçimde yürürlükten kald ırdığmdan
söz edilemez.

Diğer taraftan yasalarda hafif hapis ve hafif para cezas ı
olarak öngörülen yaptırımlar, 1 Haziran 2005 tarihinde yürür-
lüğe giren 5252 sayılı Yasanın 7. maddesi ile idari para cezasına
dönüştürülmüştür. idari para cezas ı ise yeni sistemde sadece
kabahatler bak ımmdan kabul edilen bir yaptırım türüdür.

Bu nedenle evvelce herhangi bir özel yasada düzenlenen
ve karşılığında hafif hapis veya hafif para cezas ı öngörülmüş
bulunan kabahat nev'inden tüm suçların, Kanunun yürürlüğe
girdiği 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren art ık Kabahatler
Yasas ı'nm sistemine tabi birer kabahat olarak kabulü gere-
kir.

Önceki sisteme göre kabahate konu e şyanm müsaderesi
mümkün iken, yeni sistemde, kabahatlerde müsadere yerine
mülkiyetin kamuya geçirilmesi tedbiri benimsenmi ş tir. Bu
bakımdan, 1 Haziran 2005 tarihinden önce yürürlü ğe girmiş
bulunan özel yasalarda kabahat olarak düzenlenmiş bir eylem
1 Haziran 2005 tarihi veya sonras ında gerçekleştirilnıişse, artık
bu eylem karşılığında kişiye yaptırım olarak idari para cezas ı
uygulanabilecek, ancak kabahatte kullamlan e şya müsadere
edilemeyecek, buna mukabil yasada özel bir biçimde mülkiye

-tin kamuya geçirileceği kurala bağlanmışsa bu takdirde amlan
idari tedbirin de uygulanmas ı mümkün olabilecektir.
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ÇE ŞiTLi

	

	 Bu genel prensibin 2521 say ıli Yasa'n ın 13. maddesindeki
KABAHATI.ER düzenleme aç ısından da geçerli bulunup bulunmadığmm ise

ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

2521 say ılı Yasa'n ın, belge almaks ızm yivsiz av tüfeği
bulundurulması veya taşınmasmı yollama yöntemiyle ceza
yaptırımma bağlayan ve ayr ıca içerdiği özel hükümle de av
tüfeğinin müsaderesini öngören 13. maddesi, 1 Haziran 2005
tarihinden sonra da yürürlüğünü sürdürmekte, ayr ıca bu ta-
rihten itibaren 5326 say ı lı Kabahatler Yasas ı'nın, bu silahlarm
sadece belirli yerlerde ve görünür biçimde ta şmmasmı kabahat
olarak düzenleyip idari yapt ırıma bağlayan, ancak mülkiyetin
kamuya geçirilmesine ili şkin özel bir düzenleme içermeyen
43. maddesi de devreye girmiş bulunmaktad ır. Buna karşı l ık,
2521 sayıli Yasa'nm 13. maddesinin ceza yapt ırımı konusunda
549. maddesine gönderme yaptığı 765 sayıl ı Türk Ceza Yasas ı,
bütünüyle yürürlükten kalkm ıştır. Öte yandan, 5252 say ılı Yü-
rürlük Yasas ı'nın 3/1. maddesinde, mevzuatta 765 say ıl ı Türk
Ceza Kanunu'na yap ılan yollamalar ın, 5237 say ıl ı Türk Ceza
Kanunu'nda bu hükümlerin kar şılığını oluş turan maddelere
yapılmış sayılacağı belirtilmekte ise de, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanımunda, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 549. maddesinin
karşılığını oluş turacak bir hüküm bulunmamaktad ır. Bu du-
rumda artık, ruhsats ız av tüfeği bulunduran kişiye 2521 sayılı
Yasanın 13. maddesi uyarmca bir ceza yapt ırımı uygulanmas ı-
na yasal olanak bulunmamaktad ır. Sözü edilen madde, mevcut
haliyle, sadece av tezkeresi veya yivsiz av tüfe ği sahiplik bel-
gesi alınmaks ızm bulundurulan veya taşınan av tüfeklerinin
münhas ıran müsaderesiııe olanak sağlamaktad ır.

Yeni ceza sisteminde, 5237 say ılı Türk Ceza Kanunu'nda
suç karşılığında uygulanması öngörülen yaptırnıılar: cezalar ve
güvenlik tedbirleri olarak ikiye ayr ılmaktadır. Cezalar, hapis

540



5326 Say ı l ı kabahat ler Kanunü

ve adli para cezasmdan ibarettir. Güvenlik tedbirleri ise, ayn ı ÇEŞ iİ
yasanm 53 ilü 60. maddelerinde düzenlenmiş tir. 54. maddede KASAHATLER
yer verilen eşya müsaderesi de bir güvenlik tedbiridir. Do-
lay ıs ıyla mevcut sistemde yasa koyucunun iradesine göre,
herhangi bir eylemin yapt ırım ı olarak ceza öngörülebileceğ i
gibi, yaptırım olarak sadece güvenlik tedbiri uygulanmas ı da
olanakl ıdır. Bu durumda, 2521 say ılı Yasanın 13. maddesinin,
mevcut ceza hukuku sistemiyle çeli şmediği de anlaşılmaktad ır.
Bir kez daha belirtilmelidir ki, suç-kabahat ayr ımma ilişkin
ölçütler gözetilerek değerlendirme yapıldığında, 2521 sayılı
Yasa'nm 13. maddesindeki yegane yapt ırımm, sadece suçlar
bakımmdan öngörülebilecek olan "nıüsadere" tedbiri olmas ı
karşısmda, belgesiz av tüfeği bulundurma eyleminin bir suç
olduğunun ve münhas ıran müsadereye tabi bulundu ğunun
kabulü gerekmektedir.

Öte yandan, belgesiz bulundurulan av tüfeklerinin mü-
saderesini gerektiren norm, bir özel yasada yer almaktad ır.
5252 sayılı Yasa'nın Geçici 1. maddesinde ise; 5237 sayıl ı Türk
Ceza Yasas ı'nın Birinci Kitabmda düzenlenen genel hükümle-
nin, özel yasalrda yer verilen ayr ıksı hükümler bak ımmdan,
ilgili özel yasalarda de ğişiklik yapılıncaya kadar ve 31 Aral ık
2006 (2008) tarihine kadar uygulanmayaca ğı belirtilmektedir.
0 halde somut olayda, 5237 say ılı TCK'nun 54. maddesinin
uygulanmas ı olanağı da bulunmamaktad ı r.7

GEÇİCİ MADDE 1- (1)) Bu Kanunda (Ek ibare: 6.12.2006
- 55601m. 36 ile) 8 "ve 1 Haziran 2005 tarihinden sonra yürürlü-
ğe giren diğer kanunlardaki idari para cezalan ile ilgili olarak"

YCGK. 26.9.2006 - E. 2006/2- 198, K.2006/199.
8 5560 say ı l ı Kanunla yap ılan değ işiklikle, 5083 say ı l ı Kanunda

öngörülen para birimi bak ımından benimsemiş olduğu sistemin
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ÇŞiTU geçen "Türk Liras ı" ibaresi karşılığında, uygulamada, 28.1.2004
K.ABAHAT[ER tarihli ve 5083 say ı l ı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para

Birimi Hakkmda Kanun hükümlerine göre ülkede tedavülde
bulunan para "Yeni Türk Liras ı" olarak adland ırıldığı sürece
bu ibare kullanılır.

GEÇICI MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, yürürlü ğe
girdiği tarih itibarıyla idare mahkemelerinde dava aç ılarak
iptali istenen idari yaptırım kararları hakkında uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Daha önce verilmiş olan idari para
cezasına ilişkin kararlara karşı henüz iptal davası aç ılmam ış
olmakla birlikte dava açma süresinin geçmemiş olması halin-
de, bu Kanunun yürürlü ğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün
içinde 27 nci madde hükümlerine göre sulh ceza mahkemesine
başvuruda bulunulabilir.

Yürürlük

MADDE 44- (fl(Değişik: 31.3.2005 - 5328/Geçici ni. 1/k ile)

Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Aç ıklama: Değişiklikten önce Kanun'un 1 Nisan 2005
tarihinde yürürlü ğe girmesi öngörülmüştü.

tüm idari para cezalannda uygulanmas ımn sağlanması amaçlan-
mıştır.
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Yürütme
	

ÇE ŞİTLİ
KA BAN AT R

MADDE 45- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

EK MADDE 1 - (11.52005 - m. 5 ile Eklenmi ştir.)
(1)4.1.1961 tarihli ve 213 sayd ı Vergi Usul Kanurnmda yer alan
vergi mahkemelerinin görevine ili şkin hükümler saklidır.
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çE şıru	 KABAHATLER KANUNUNU DEĞİŞTİ REN KANUNLAR
KA t AH ATIL t

S ı ra Na:	 Değ i ştiren Kanunun	 Değ i ş tiren Kanunun	 Kanunun
Tarih ve Say ı s ı	 Ad ı	 Yay ı mland ığı

Resmi Gazete

1	 30. 03. 2005 -5328

2	 11.05.2005- 5348

3	 6.12.2006- 5560

Çeş itli Kanunlarda
Değ i ş iklik Yap ı lmas ı
Hakk ı nda Kanun

Çeş itli Kanunlarda
Değ iş iklik Yap ı lmas ı
Hakk ı nda Kanun
Çeş itli Kanuntarda
Değ işiklik Yap ı lmas ı na
ilişkin Kanun

31. 03. 2005
25772

18.05.2005
25819

19.12.2006
26381

1.KABAHATLER KANUNuNUN 30.03.2005 TARIHLI VE
5328 SAYILI KANUNLA DEĞİŞEN MADDELERI

Değ iş tirilen	 Değ iş ikliğ in	 Değ iştiren Kanun	 Değ iş ikliğ in
Maddeler	 Özü	 Maddesi	 Yürürlüğe

Girdiğ i Tarih
Kanunun 1 Nisan 2005

44	 olan yürürlük ladhi	 Geçici Madde 1/k	 31.03.2005
1 Haziran 2005
olarak değ i ştirildi.

2.KABAHATLER KANUNUNUN 11.05.2005 TARIHLI VE
5348 SAYILI KANUN'LA DE ĞİŞEN MADDELERI

Değ iş tirilen	 Değ iş ikliğ in	 Değ iş tiren Kanun	 Değ i ş ikliğ in
Maddeler	 Özü	 Maddesi	 Yüriirlüöe

Kanununa
- 'Ek Madde V

eklenmiştir

Girdiğ i Tarih

5	 18,05.2005
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ÇE Ş i1
3. KABAHATLER KANUNU'NUN 6.12.2006 TARiHL İ VE	 I8AHATLER

5560 SAYILI KANUN'LA DE ĞİŞEN MADDELERi

Değ iştirilen

Maddeler

3

17

20

27

28

Geçici
Madde 1

Değ iş ikliğ in

Özü

Maddenin tamamen değ iştirilmiştir.

Maddenin 3. ve 4. f ı kralar ı
değ i ştirilmiş tir.
Maddenin 2. f ı kras ı değ i ş lirilmiştir.
Maddenin 5. f ı kras ı değ i ştirilmiş ve
maddeye

6,7 ve 8 numaral ı f ı kralar eklenmiştir.
Maddeye 8. f ı kradan sonra gelmek
üzere 9. f ı kra eklenmiş ve önceki
9. f ı kra 10. f ı kra olarak teselsül
ettirilmiştir.
Maddeye, 'Bu Kanunda' ibaresin-
den sonra gelmek üzere, yeni ibare
eklenmiştir.

Değ iştiren De
ğ iş ikliğ in

Kanun	
Yürürlüğe

Maddesi	
Girdiğ i
Tarih

31	 1912.2006

32	 19.12.2006

33	 19.12.2006

34	 19.12,2006

35	 19.12.2006

36	 19.12.2006
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KAVRAM DİZİNİ

KANUN ADI

KAVRAM	 Yürürlük	 Kabahatler
Kanunu	 Kanunu

Madde No:	 Madde No:

Acil bir ihtiyacın
ortaya çıkmasma
neden olma ................................. - ...............................................

Açığa imzanm
kötüye kullanılmas ı ..................- ........................

Aç ık ve yakın
birtehlike .................................... - ........................

Aç ıklanmas ı yasaklanan
gizli bilgileri açıklama ..............- ........................

Adalet Bakanının istemi ............. - ........................

Adalet Bakarurun
talepte bulunmas ı ...................... - .......................

Adalet ve kanun
önünde eşitlik ilkesi .................. ..........................

Adil yargılamayı
etkilemeye teşebbüs .................. ..........................

Adli kolluk görevini yapan
kiş inin suçunu bild irmeme.................................

Adli para cezas ı ........................... ..........................
Adli para cezasmın
takside bağlanmas ı ................... ..........................

Adli para cezas ırun tanımı .........- .......................
Adresi hakkında gerçeğe aykırı
beyanda bulunma .....................- ........................4C

TCK
Madde

No:

209/1

216/1

336/1

12/1, 2, 4

13/2

3

288

279/2

52

52/4

52/1
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Adresini bildirmekten
kaç ınma .............................. .... ..... - ............... ...... ...40/1 .......................... -

Af......................................... .... ...... .......... ...............- .......................

Afiş asma ......................................- ...................42/4 .......................... -

Afiş asma halinde
idari yaptır ım yetkisi ................- ........ . ............... 42/4 ..................... .....-

Afiş asmada izin ..........................- ........................ 42/2 .......................... -

Ağaç, fidan ve bağ çubı.ığuna
zarar vermek ..............................- ......................... .................... 152/Ic

Ağı r hapis cezas ın ın
dönüştürülmesi.........................6 .......................- ........................... ...... -

Ağır para cezas ından
dönü ş türülen adli para
cezasm ın ödenmemesi .............. 5/3.................... ................... .............. -

Ağır para cezas ınm adli
para cezasına
dönüş türülmesi .........................5 ....................... 	 -

Ağırlaş tırılmış
müebbet hapis cezas ı ................ .......................... ............................47

Aile bireylerine
eziyetetmek ...... ......................... - ........................- .......................96/2 b

Aile hukukundan kaynaklanan
yükümlülüğün ilüli ................. - ........................- ......... ............... 233/1

Akıl hastalarına özgü
güvenliktedbirleri .................... .......................... ...............................57

Akıl hastalığı ................................- .......................11/2 ........................32

Akıl hastas ı üzerindeki
bak ı m ve gözetim
yükümlülüğünün ihlüli ............ .......................... .............................175

Alaca ğın ispatı amac ıyla
belgede sahtecilik ...................... ......................... - .............................211

548



Alacağını tahsil amac ıyla
cebir ve tehdit kullanma .......... ................ .........- ... ....... ...150/1; 86-88

Alenen.......................... ................. - ......................... ....214, 215, 216, 217
219,225

Aleni olmayan söyleş iyi
kaydetmek.................................. - ................... 	 ........................133/2

Aleyhine tanıklikta buhınulan
kişinin gözaltina al ınmas ı
veya hı tuklannıası ..................... - ..... ..... .... ........... ........ ....... ......... 272/5

Aleyhine tanıklıkta bulunulan
kişinin mahkümiyeti.. ............... - 	 ..................... .... ............ 272/6, 7, 8

Aleyhine tanıkhkta bulunulan
kişiye koruma tedbiri
uygulanmas ı .................. ........... - ........ ...... ........... ..................272/4

Al ım satımda ay ırımc ıl ık ...........- ......................... ..... ... ............. 122/1 a

Alkol veya uyu şturucu madde
bağıml ıları hakkında
güvenlik tedbın .........................- .................. 	 ................57/7, 191

Alkollü olarak
araçkullanma ................. ............ ........................- ...... ... ......... 	 179/3

Amirin emrini
yerinegetirmek .......................... - .................- .......................24/2

Anayasal düzeni değiştirmek......- ......................- ........................309/1

Anayasal düzeni
ortadan kald ırmak ................... ............. .............-	 .309/1

Anayasal düzenin
işleyiş ini engellemek ................. - ....................- ..... ...... ............. 309/1

Anavasay ı ihlal ............... ............. - ........................ .......................309

Anayasanın tüzel kiş ilerce
ihlali............................................ .- .. ................. ..... - ......................309/3

549



Anayasayı ihlal suçunun
işlenmesi s ı rasmda başka
suçların işlenmesi ...................... - ..... .................... ........... . ............ 309/2

Asker ça ğında olanlar ................. - ........................- ............... ......... 320/2

Askerikornutanhldanngaspı ...... .......................... .............................317

Askeri tesisleri tahrip ................. .......................... .307

Askeri tesislerin tahribinde
görevlinin taksiri .......................- ........................- ........................307/3

Askeri yasak bölgelere girme ......- ......................... .............................332

Askerleri disiplini ihiMe
yöneltmek ve tahrik etmek ......- ......................... ........................319/1

Askerleri itaatsizliğe
yöneltmek ve tahrik etmek ......- ......................... .............................319

Askerleri kanunlara karşı
itaatsizliğe yöneltmek
vetahrik ...................................... - ........ ................. - ........................319/1

Askerleri yeminlerini
bozmaya yöneltmek ve
tahriketmek ...............................- ........................- ........................319/1

Aşındıncı madde.... .................. .. ........................................................ 6/5

Ateşlisilah.........................................................................................6/f-1

Atık ve artıklarm atılmas ı ..........- ........................ 41/1,2 ...................... -

Atık veya artıkları izinsiz
olarak ülkeye sokmak ............... - ......................... ....................181/23

Atık veya artıkları toprağa,
suya veya havaya
kasten vernıek ............................ .........................	 181/1,3

Atık veya artıkların toprağa,
suya veya havaya verilmesine
taksirle neden olmak ................- ......................... ........................182/1

550



Atıkların tedavisi zor
hastalıklara yol açabilecek
nitelikte olmas ı .......................... .......................... ........................ 181/4

Atom enerjisi ile
patlamaya sebebiyet verme ........ - ......................... ........................ 173/1

Ay ırımyasağı ............................... - ......................... ............................ 3/2

Ay ırıınc ılık ...................................- ........................- ............................. 122

Ay ınmcılık yaparak kişinin
olağan bir ekonomik etki ıılikte
bulunmas ını engellemek ...... .... - ........................- .... ................. 122/1 c

Azmettirenin belli olmamas ı .......- ........................- ................... ....... 38/3

Banka veya kredi kğrtlarmın
kötüye kullanılmas ı ..................- ........................- ............................. 245

Bankacı lık51m. ............................. - ........................- 	 . 239
Basın ve yaym organların ın
yay ırunın engellenmesi ............- ......................... ........................ 124/3

Bas ın ve yayın yolunun
tanım ı ................ .......................... - ......................... ............................

Basın ve yay ın yoluyla
suç işlemeye tahrik ....................

Basın ve yaym yoluyla
suç işlenmesi ..............................- ......................... . 132, 133/3, 134/2

218, 267, 285, 288,318

Başbakanl ık Mührünü
sahte olarak üretmek
veyakullanmak .........................- ......................... ........................ 202/1

Başka başka cezalan içeren
hükümlerde ceza
zamanaşımı ................................- .................... ..... ..... ..................... 68/4

Başka ülkeye uyuşturucu
madde ithal etmek suçundan
yaban ülkede hükmolunan
cezanın mahsubu ........................- ......................... ........... ......... 188/2, 6

551



Başkas ı yerine ceza infaz
kurumuna veya	 -
tutukevinegirme ....................... - ......................... ............................ 291

Başkasına ait
kredi kartın' kullanma .............. - .......................- ....... .... ............. 245/1

Başkas ına ait kimlik
veya kimlik bilgilerini
kullanmak suretiyle iftira ........... - ........................- ............................. 268

Başkas ının malina
zarar verme ................................ .......................... .......................... 151

Başvuru süresinin
geçirilmesi ..................................- ....................... 27/2 ..........................-

Başvuru üzerine verilen
kararlara itiraz merci ................- ........................ 29/1,5 ...................... -

Başvuru üzerine verilen
kararlara itiraz süresi ................ - ........................ 29/1 ........... . ............... -

Başvurunun incelenmesi ............ - ........................ 28 .............................. -

Başvurunun kabulü ....................- ....................... 28/1-c, 28/2-7 ......... -

Başvurunun reddi .......................- .................... 28/1-b, 28/8a .......... -

Batırma suretiyle öldürme ........ .- .....................- ....................... 82/1 c

Bazmorfin .....................................- ........... .............. ..................... 188/4-6

Bedeli karşıhğı
yararlanı labilen sistemler ......... ..........................	 243/2

Bedelsiz senedi kullanma ........... ..... ...................- ............................. 156

Belli haklar ı kullanmaktan
yoksun b ırakı lnıa ...................... .... .....................- ............................... 53

Bereleyicialet ............................... ......................... - ...... .................... 6/f-3

Besin maddelerinin
verilmesinde as' ırı mc ı l ık .......... ..... ....................- ..................... 122/1 b

Besinlerin ortadan
kalkmas ına neden olma ........... .......................... ............................. 238

552



Beslenmenin engellenmesi
nedeniyle kasten yaralaman ın
ağırlaşmış hallerinin
ortayaç ıkmas ı ............................ - ................... ...- ................. ....... 298/3

Beslenmenin engellenmesi
nedeniyle ölümün
gerçekleşmesi............................. - ........ ....... .........- ......... ...... ......... 298/3

Beslenmeyi engellemek ..............- ......................... .....................298/2

Bildirim yükümlülüğünün
ihlali .............................. ............... - ......................- .... .................. 98/1-2

Bileşik suç
(mürekkep suç) ........................... .... ............... ...... ...............................42

Bilinçlitaksir ................................- ........................- .............. ............ 22/3

Bilirkişileri etkilemek amac ıyla
beyanda bulunmak ............. ...... - .......... ...... ... ............. .................288/1

Bilirkiş ilerirı rü şvet almas ı ... ...... - ........................- ........ ................ 252/2

Bilişim sistemindeki verileri bozma,
değiştirme, yok etme ................- ........................ ..... ... ....... .... ..... 244/2

Biliş im sistemine girme ..............- ................ ........ - ..........................243

Bilişim sistemine ginek suretiyle
haks ız ç ıkar sağlama ................. - ......................... ........................244/4

Biliş iın sisteminin işleyişini
engelleme, bozma ................ ...... - ........................- ..........................244

Bilişim suçlarmın tüzel kiş i
tarafmdan iş lenmesi .................. - ....................- .............................246

Bilişim suçunun banka veya
kredi kurumuna kar şı
iş lenmesi......... ....... ..................... .......	 .- ...... ... ..... ..........244/3

Bina çökme tehlikesine
nedenolmak ............................... - ..... ................... - ........ ................ 170/2

Bir işi yaptırabileceği kanaatini
uyand ırarak yarar sağlama ........ ....................... - .............................255

553



Bir kamu görevini kanuna
ayk ırı olarak sürdürme ............ .......................... .............................262

Bir kamu görevini kanuna
ayk ırı olarak yerine
getirmeyeteşebbüs ...................- ......................... .............................262

Bir kimsenin öldükten
sonra hatıras ına hakaret ........... ........... ..............- ........................130/1

Bir ölünün ceset veya
kemiklerini almak .....................- ......................... ........................130/2

Bir suçu gizlemek
amac ıylaöldürme .....................- ......................... ... ....................... 82/h

Bir suçun delillerini ortadan
kaldırmak amac ıyla öldürme ...... ... ......................- .. ....................... 82/ h

Bir suçun işlenmesini
kolaylaştırmak amacıyla
öldürme...................................... ......................... -....................82/h

Birden çok evlenme ve
hileli evlilik suçlarında
zamanaşım ı ................................- ......................... ........................230/4

Birdençok evlilik ... ...... ............... .......... ...............- .......................230/1

Birden fazla kişinin paydaş
olduğu eşyanın müsaderesi ....... - ......................... ...... .................... 54/6

Birden fazla kiş inin taksirle
işlediğisuçlar .............................- ......... ........... ..... ............. ............. 22/5

Biyolojikmadde ........................... - ......................... ...........................6/5

Biyolojik silah kullanmak
suretiyle öldürme ...................... .... .....................- ................... .... 82/1 c

Boğucumadde ............................. - ........................ ............................6/5
Bombalama suretiyle
öldürme......................................- ........................- .... .. ................. 82/1 c

554



Bozulmuş madde ticaretinin
meslek ve sanat ın icras ı
kapsamında işlenmesi ........

Bozulmuş veya değiştirilmiş
besin maddelerini satmak,
tedarik etmek........................

Bozulmuş veya değ iştirilmiş
ilüçlan satmak, bulundurmak,
tedarik etmek ............................. -

- ............. ........... 186/2

- ..................... ...186/1

- ........................186/1
Bulaşıc ı hastalıklar nedeniyle
yap ılan genital muayene .......... - .....................- .... 	 287/2

Bulaşıcı hastal ıklara ilişkin
tedbirlere aykın davranma .......... .... ................... .- ....	 193

Caddelerin ticari amaçla
işgali.................. ......................... .-	 ................38/1

Canavarca hisle öldürme ..........- ........................- .......................82/1 b

Casusluk maksad ıyla Gizli
kalmas ı gereken
bilgileri açıklama...............

Casusluk suçunun ilgili
kişilerin taksirinden
kaynaklanırıas ı ...................

330/1

- ........................338/1
Casusluk suçunun Türkiye
ile savaş halinde bulunan bir
devlet yaranna işlenmesi ......... - 	 328/2a

Cebir	 108
Cebir suçunun tüzel kiş i
tarafından işlenmesi ........ .......... - ........................ - ..........................111

Cebir ve şiddet, ............................ - ......................... .....28,103/5,118/2,
309/1,311, 312

Cebir ve şiddet, korkutma ve
tehdit altmda işlenen
suçunfaili ................................... ......................... - .............. ........ 28/son

555



Cebir ve şiddet, korku tma
vetehdit ...................................... - ................. ....... - ...............................28

Cebir ve şiddetle sendikan ın
faaliyetlerinin engellenmesi....... - ............... ...... ...- ........................118/2

Cebir ve tehdit .... ......................... - ...................- ............................103,
106, 108. 109, 112-118,
148, 150, 223, 256, 227,

292 294,309, 311,312

Cebir ve tehdit kullanarak
bir kimseyi fuhuşa sevk ........... ......................... - .........................227/4

Cebir ve tehditle i şçi ve
işvereni anla şma kabulüne
zorlamak..................................... - ....................-117/4

Cebir veya tehditle bir işin
durmas ına neden olmak ..........- ......................... ........................117/4

Cebriirtikp.................................- ........................- ......... ............... 250/1

Ceza infaz kurumu d ışında
çalışürılan hükümlü .................. - ........................ .................. ...... 292/5

Ceza infaz kurumundan
kaçma.. ........................................ . ........- ........ ..... ......... ..292/1

Ceza Kanununu Bilmemek ........ - ........................- ............................4/1

Ceza Kanununun amac ı ............. - ........................- .................................1
Ceza sorumluluğunu kald ıran
nedenlerde s ın ınn aşilmas ı ...... .......................... ..........................27/1

Ceza sorumluluğunu kald ıran
veya azaltan hallerde hata ....... .......................... ..........................30/3,

Ceza sorumluluğunu Kald ıran
veya Azaltan Nedenler ............. ......................... - .........................24-34

Ceza sorumluluğunun
şahsiliği........ .......... ... .... .............. .......................... .......................... 20/1

556



Ceza sorumluluğunun
Şahsiliği, Kast ve Taksir 	 . -	 .-

Cezatürleri ................................... - ........................

Ceza ve tutukevinden kaçma
s ı ras ında kasten yaralama,
kasten öldürme ve eşyaya
zarar verme suçlarının
iş lenmesi.....................................- ......................... ....

Ceza zamana şım ı ........................- .................. ......- ....
Ceza zamana şım ı süresinin

baş lamas ı ....................................- .............................

Ceza zamana şım ı
uygulanmayan suçlar ...............- ......................... ....

Ceza zamana şım ından
vazgeçme.................................... ..................... ....- ....

Ceza zamana şımmın
hesaplanmas ı .............................-	 ....................- ....

Ceza zamana şımının

20-23

45

. 292/4

68

68/5

68/3

72/2

72/1

Kesilmesi................................ ..... - ......................... ...............................71
Ceza zamanaşım ının
uygulanmas ı ............. ................. -................ .. ....... 	 72/2

	

Cezada kanunilik ilkesi ..............- ........................- .... 	 2
Cezadan mahsup edilecek

	

süreler.........................................- ......................... ....	 16

	

Cezalar..........................................- ......................... .... 	 45-52
Cezanın Belirlenmesi ve

	

Bireyselleş tirilmesi ....................- ......................... .... 	 61-63
Cezan ın düşmesinin adli

	

para cezasına etkisi ...................- ......................... .... 	 74/1

	

Cezanın düşmesinin etkileri... .... - ......................... .... 	 74/3

.557
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imkan sağlama ........................... - ......................... ..................... 228/1,3

Kumardan elde edilen
gelireelkoyma ...........................- ................. .. ..... 34/2 .......................... -

Kurul halinde çalışan kamu
görevlilerine görevlerinden
dolay ı hakaret ....................... ..... ......................... - ....................... 125/5

Kusur yetene ği olmayanlar ı
suçun işlenmesinde araç
olarak kullanma ......................... - ......................... .......................... 37/2

Lehe kanun uygulamas ı-
infazm durdurulmas ı

Lehe kanun uygulamas ı-	 -
infaz ın ertelenmesi .................... 10 ...................... ................................. -

Lehe kanun uygulamas ı-
kesin hükiimde ....................... .. . 9/1............................................. ........-

Lehe kanun uygulamas ı-
kesinleşmemiş hükümlerde ..... 9/2 ................... - ................................. -

Lehe kanun uygulamas ında
zamanaşımı ................................ 9/4 ................... -

Lehe olan hükümlerin
uygulanmausulü ...................... 9/3.................... .............................-

Mahkeme huzuru ........................ ......................... - ...................... . 272/2
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Mahkemece idari yaptırım
karan verilmesi .......................... - ........................ 24

Mahkemeyi etkilemek
amac ıyla beyanda bulunmak ..- ........................- ....

Mahsup............ ....................... . ..... - ......................... ....

Maktu idari para cezas ı .............. - ........................ 17/1
Mal ve hizmet alımma, satımma
veya kiralamalara ilişkin ihale... - ......................... ......

Mal ve hizmet satımmdan
kaç ı nma........ ............................... - ......................... .......

Mal veya hizmet satmak için
başkalarmı rahatsız etme .........- ........................37....

Mala zarar verme suçunda
mağdurun uğradığı
zararm giderilmesi .................... - ........................- .......

Mala zarar vermenin
nitelikli halleri ............................ - . ................... ..- .......

Mala, nükleer, biyolojik veya
kimyasal silah kullanarak
zararverme ................................ .......................... .......

Mala, yakarak zarar verme ........- ................ ... ..... - ......
Mala, yakıcı veya patlay ıc ı madde
kullanarak zarar verme ............- .......................- .......

Mal ı radyasyona maruz
bırakarak zarar verme .............- ........................- .......

Mal ın kaybolmas ına
neden olma ................................. - ........................- .......

Malvarhğı değerlerini

288/1

16,63

235/1

168/1,2

152

152/2c

152/2a

152/2b

I52/2c

289/3

yurt dışına çıkarma ...................- ......................... ........................ 282/1
Malvarliğı değerlerinin
bulunduğu yeri bildirme .........- ......................... ........................ 282/5
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Malvarlığına karşı işlenen
suçlarda (ya ğma hariç)
cezas ızl ık sebebi ........................- ........................- ........................167/1

Malvarl ığına karşı işlenen
suçlarda (yağma hariç)
şahsi indirim sebebi ..................- ........................- ........................167/2

Malvarlığına Karşı Suçlar ..........- ........................- ..................... 141-169

Malvarl ığının gayrimeşru
kaynağın ı gizleme .....................- ......................... ........................ 282/1

Memurun yabanc ı ülkede
suçişlemesi ...............................- ........................- ............................... 10

Meslek kurulu şlarma ait bina
tesis ve eşyaya zarar vermek ... -......................... ...................... 152/1 1'

Meslek ve sanatın icrasm ı n
yasaklanmast .............................. - ........................- .......................... 53/6

Meşru müdafaa amaçl ı direniş .. - ............ .......... ..- ........................306/6

Meş rusavunma ...........................- ......................... .......................... 25/1
Meşru savunmada

sınır ın aşılmas ı ..................... ...... - ........................- .......................... 27/2

Meydanlarm ticari amaçla
işgali.................................... . ....... ......................... 38/1 ............. ............. -

Mezarlıklara zarar verme ............ ........................- ........................ 153/1
Mezarl ıklardaki eşyay ı
kirletmek..................................... - ........................- ........................153/2

Milli Savunmaya Karşı Suçlar ... ........................ .- ..................... 31 7-325

Misilleme -misilleme tehlikesi.. - ......................... ... .. ................ 306/3,4

Morfin ........................................... ....... ..................- ..................... 188/4-6
Motorlu araçlan soka ğa atmak. ........... . ............ .41/6 .......................... -
Muhafaza amac ıyla başkasına
teslim edilmiş taşınır bir mal ı
nzas ı dışında almak .................. - ........................- ........................ 290/2
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Muhafaza görevini
kötüye kullanma	 . ..........................	 .289

Muhafız ın görevini
kötüye kullanmas ı ..................... - ........................- .............................295

Muhakkak ve ağır bir
korkutma....... ..................... .. ...... - ........................- ...............................28

Müebbet hapis cezas ı .................. - ... ................. ....- ...............................48
Mühürbozma ...................... ........... ......................- .............................203

Mühürde sahtecilik .....................- ........................- .............................202

Mülkiyeti kamuya geçirilen
eşyanınimhas ı ...........................- ........................ 18/7 ....................... ...-

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi ... - ........................ 16/2.18 .................... -
Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
karann ın yerine getirilmesi .....- ........................ 18/8 .......................... -

Mülkiyetin kamuya
geçirilmesinin geciktirilmesi ... - ........................ 18/2 ........................ ..-

Mülkiyetin kamuya
geçirilmesinin hukuki sonucu. -........................ 1814..........................

Münhasır ekonomik bölgedeki
sabit platformlar ın işgali .......... .......................... .............................224

Müsaderede zamanaşımı ...........- ........................- ...............................70

Müstehcengörüntü ..................... - .. ...................... - .............................226

Müstehcenürün ..........................- ........................- .............................226

Müstehcenlik................................ - ........................- .............................226

Müstehcenlik taşıyan bilimsel,
edebi veya sanatsal eser ............. ..... ....................- ........................226/7
Müşterisırrı .................................. - ........................- .............................239

Netice sebebiyle a ğırlaşmış
suçtan dolay ı sorumluluk ........- ........................- ...............................23
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Neticenin Türkiye'de
gerçekleşmesi............................ ......................... - ............................8/1

Neticenin gerçekle şmesini
önleme............................... ................ ...................- ...............................36

Neticesi sebebiyle
ağırlaşmış yaralama ........... .. ..... - ........... ...... ....... - 	 ...........................87

Nispi para cezas ında
soruşturma zamana şımı ........... - ........................20/3 .......................... -

Niteliği bakım ından gizli
kalmas ı gereken belgeleri
elinde bulundurma ...................- ......................... .. .... ... ............... 339/1

Niteliği bakım ından gizli
kalmas ı gereken
bilgileriaçıklama .......................- 	 ....................- ... ..................... 336/1

Niteliği bakımından gizli
kalmas ı gereken
bilgileritemin ............................. - .......................- ......................334/1

Nitelikli doland ıı-ı c ı lık ................ - ......................... .............................15$

Niteliklihırs ızlı k ........................ ..- .................. ...... - .............................142
Nitelikli Hırs ızl ık- kişinin mal ın
koruyamayacaic durumda	 -
olmas ından yararlanılarak
yap ılan hırs ızl ık ......................... ..........................  .142/2 a

Nitelikli H ırsızl ı k-Aç ıkta
bırakilm ış eşyan ın çalinmas ı ... .......................... .....................142/1 e

Nitelikli Hırs ızlık-Elektrik
enerjisinin çalinmas ı .................- ........................- ......... ............. 142/1

Nitelikli Hırs ızl ık-Felaketzedelere
yardım amac ıyla haz ırlanan
eşyanm çalmmas ı ......................- ......................... .....................142/1 d

Nitelikli Hırs ızlık-
Hayvan hırs ızlığı ...................... - .... ... ................. - ..................... 142/2 g
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Nitelikli H ırs ızlık-
Hırs ızlığın bilgim sistemleri
kullanı lmak suretiyle
yap ılmas ı ....................................- ......................... 	 .142/2e

Nitelikli H ırs ızlık-
l-lirs ızlığm elde taşınan
eşyanın çekip al ınmas ı
suretiyle yap ılması .................... - ......................... ..................... 142/2 b

Nitelikli H ırsızlık-I-Iırs ı zlığın
haks ız yere elde bulundurulan
anahtarla kilit açmak
uretiyte yap ılmas ı .... ................ - ......................... .....................142/2 d

Nitelikli Hırs ızlik-Hırsızlığm
herhangi bir aletle kilit
açmak suretiyle yap ılmas ı .......- ........................- .....................142/2 d

Nitelikli Hırs ızlik-H ırs ızlığın
kıyafet değiştirerek yapılmas ı .. - ........................- ...................... 142/2

Nitelikli Hırsızlık-H ırs ızliğm
korku ve karga şadan
yararlarularak yap ılmas ı ..........- ......................... ..................... 142/ 2 c

Nitelikli Hırs ızlik-Hırsızliğın
özel beceriyle yap ılmas ı ...........- ........................- ..................... 142/2 b

Nitelikli Fi ırs ızhk-Hırs ızlığın
resmi s ıfat takınılarak
yapılmas ı ....................................- ......................... ......................142/2

Nitelikli Hırsızlık-H ırs ızlığın
taklit anahtarla kilit açmak
suretiyle yap ılmas ı .................... - ......................... ..................... 142/2 d

Nitelikli Hırsızlık-ibadete
ayrılmış yerlerde hırs ızlık ........ - ....... ................. - .....................142/1 a

Nitelikli Hırs ızlik-Kamu hizmetine
aynlmış eşyanm çalınmas ı ....... - ........................- .....................142/1 a

Nitelikli Hırsızlık-Kamu kurum
ve kurulu şlannda hırsızlık ......- ........................- .....................142/1 a
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Nitelikli Hırs ızl ık-Kişinin
ölmesinden yararlan ılarak
yap ılan h ı rs ızl ık ... ... ................................................................... 142/2 a

Nitelikli Hırs ızl ık-Muhafaza
altına alınm ış eşyanın
çalı nması ..................................... ......................... - .....................142/1 b

Nitelikli Hırs ızlık-Sıv ı veya
gaz halindeki enerjinin
çalı nmas ı ..................................... - ........................- ................ . ....... 142/3

Nitelikli 1-lırs ızl ık-Toplu ulaşım
araçlar ı içinde h ırs ızl ı k .............- ......................... .....................142/1 c

Nitelikli Hırs ızlık-Toplu ula şım
araçların ın kalkış ve yarış
yerlerindeki eşyanın çalınması .. - ........................- .....................142/1 c

Nitelikli yağma ............ ................ - ......................... .............................149

Noterlerin rüşvet almas ı ............- ... ........ ............. - ........................252/2

Nüfuz kullanmak suretiyle
azmeuirme....... . ......................... - ........................- ............. .......... ...38/2

Nükleermadde ......................... ...- ......................... ............................6/5

Nükleer silah kullanmak
suretiyle öldürme ...................... .......................... .......................82/1 c

Olas ı kast ...................................... ......................... - ..........................21/2

Orantılıhk ilkesi ........................... - ........................- ............................3/1

Organ alınmas ı sonucu
ölüm meydana gelmesi ............- ......................... ..........................91/8

Organ satmak-satın almak-
arac ı l ık etmek ...... ....................... .......................... .......................91/1,3

Organ teminine yönelik ilan
veya reklam vermek .................- ......................... ..........................91/6

Organ teminine yönelik ilan
veya reklam ı yay ınlamak ......... - .................. ... .... - ..........................91/6
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Organ ticareti 	 ................ - ......................... 	 .... 91/1

Organ ticareti suçunun ortaya
ç ıkmas ına yard ım......................- ......................... ....................... ...93/2

Organ ticareti yapan
diğer suçlularm
yakalanmasına yardı m .............- ......................... ..........................93/2

Organ ticaretinde
etkinpişmanl ık .......................... - .......................... ...............................93

Organ ticaretinde
zorunlulukhali ..........................- ......................... ...............................92

Organ ticaretinin örgüt
tarafından yap ılması ................. - ........................- ..... .... ................. 91/4

Organ veya doku ticaretinin
tüzel kişi tarafından işlenmesi.. - ........................- ..........................91/7

Otomatlar aracılığıyla
sunulan bir hizmetten
karşı lıksız yararlanma ...... ..... ...- ......................... ........................163/1

Öldürmenin alt soya
karşı iş lenmesi .... ....................... - ........................- ..........................82/d

Öldürmenin üst soya
karşı işlenmesi .... ...................... - ........................- ..........................82/d

Ölü gömülmesine aynlan
yerden başka yere
ölügömmek ............................... .......................... .............................1%

Ölüden doku alma ......................- ......................... ..........................91/2

Ölüdenorgan alma .....................- ........................- ..........................91/2

Ölünün hatıras ına hakaret ......... - ............ .. .......... - ........................ 130/1

Önödeme......................................- ........................- ...............................75

Önödeme işlemi yapılmadan
dava aç ılmas ı .............................- ......................... ..........................75/3
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Önödeme uygulamas ın ın
etkisi. -. - .......................... 75/5

Örgüt ad ına suç i ş leyen ... ........... - ......................... ........................ 220/6

Örgüt kurarak dilencilik ............- ........................- ........................ 229/3

Örgüt kurma suçunda
cezasızl ık nedeni .......................- ........................- .............................221

Örgüt mensubu suçlu .................- ......................... ............................. 6/j

Örgüt mensubunun teslim
olup bilgi vermesi ........ ............ - ......................... ........................ 221/4

Örgüt propagandas ımn basm ve
yaym yoluyla yap ılmas ı .......... ................. ........- ................. 220/8 son

Orgüt yöneticisinin
sorumluluğu ..............................- ......................... ..................... 220/ İŞ

Örgüte silah temin etmek ..........- ......................... ............................. 315

Örgütü dağıtmak veya
dağılmas ını sağlamak ............... ......................... - ........................ 221/1

Örgütün amaç suçu i şlemeye
elverişliolması ........................... - ......................... ............................ 220

Örgütün korkutma gücünden
yararlanarak direnme ............... - ......................... ... ..................... 265/4

Örgütün propagandas ını
yapmak................................ ....... ......................... - ........................220/8

Örgütün suç işlemesi ..................- ........................- ... ..................... 220/4

Özelaf ........................................... - ........................- .............65/2,3, 74/1

Özel belgede sahtecilik ............... .......................... .............................207

Özel belgeyi bozmak, yok etmek
veyagizlemek ............................- ......................... ............................. 208

Özel belgeyi sahte olarak
düzenlemek, değiştirmek
vekullanmak .............................- ......................... ........................ 207/1
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Özel hayata ve hayatm gizli
alanına karşı suçlar ın soruşturma
ve kovu şturulmas ı ....................- ........................-

Özel hayata ve hayatın gizli
alanına karşı suçların tüzel
kiş iler tarafırıdan iş lenmesi..... - ........................-

Özel hayatın gizliliğini ihbl ......

Özel hayatın gizliliğinin kamu
görevlisi taraf ından ihlali.........

Özel hayatın gizliliğinin meslek
ve sanatın sa ğladığı kolayl ıktan
yararlamlmak suretiyle
ihlal edilmesi .............................. - ......................... ....

139

140

134

137/1 a

137/1 b

273/ 2
Özel hukuk uyu şmazl ıklannda
yalan tan ıkl ı k ............................

Özel Saz şekillerinin gereklerine
uymayan hükümlü ................... .......................... ..................... ... 292/6

Özel işaret ve k ıyafetleri
usulsüz kullanma ......................- ........................- .............................264

Özel kanunlarla ilişki .................. - ........................- .................................5

Özel kişilere ait ta şınmazlar ı
işgaletmek .................................- ........................- ........................154/1

Para cezas ında para birimi .......8 .......................- ... ......................... .....-

Para ve kıymetli damga
üretiminde kullamlan alet ve
malzemeyi izinsiz olarak
üreten, ülkeye sokan, satan,
sabrı alan, devreden,
kabuleden ..................................- ........................- .............................200

Parada sahtecilik	 - .............................197

Parada sahtecilik suçunda
etkin pişmanlık...............	 201
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Paraya eşit say ılan değerler....... 198

Patlay ıc ı madde ................ .... ....... -- .........................6/E -2

Radyasyonyayma ....................... - ......................... ................ 172

Radyoaktif madde ....................... - .............- ............... 6/5

Rahip ...........................

Rehinli mal üzerinde
tasarruf ta bulunma.

- 	 ...................... .............................219

289/1

Resmen teslim olunan mala el
konulmas ı ve bozulması ..........- ...........- ............. 290

Resmi belge düzenleme yetkisine
sahip kamu görevlisine yalan
beyanda bulunmak ...... ... .... ......-.

Resmi belge hükmünde
olan belgeler ............ ................... -.

Resmi belgede sahtecilik ............- -

Resmi belgenin sahteli ği sabit
oluncaya kadar geçerli
nitelikte olmas ı ..........................-.

Resmi belgeyi bozmak ............... .-.

Resmi belgeyi değiş tirmek....... .--

Resmi belgeyi gizlemek .............. - ..................... .........

Resmi belgeyi yok etmek ........... .................. 	 - .........

Resmi elbisenin sağladığı
kolaylık ve olanaklardan
yararlanarak suç işlemek .........-	 .- ........

Resmi elbiseyi yetkisi
olmaksızın giymek ......... ........... - ..................- ........

Reşit olmayanla cinsel ilişki ... .... - ............- ........

206

210/1

204

204/3

205

204/1

205

205

264/2

264/1
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Ruhsat almadan baş latılan
in'şaata elektrik, su veya
telefon bağlantısı yap ılmas ına
müsaade etmek .......................... - ...... ...................

Ruhsats ız veya ruhsata ayk ın
olarak yapılan binay ı imar
planına veya ruhsatma
uygun hale getirmek ................. - ........................ -

Rüşvetalmak ...............................- ......................... -

Rüşvet anlaşmas ı ......................... - ........................ -
Rüşvet anlaşmas ın ı yetkili

makamlara bildirme .................- ........................-

Rüşvet kabul edilen
haks ız yararlar ........................... - ........................-

Rüşvet konusu şeyin yetkili
makamlara teslim edilmesi ...... - ........................-

Rüşvet suçu nedeniyle yarar ına
menfaat sağlanan tüzel kişi .....- ........................-

Rüşvet suçuna iştirak eden
diğer kişilerin pi şmanhğı .........- ........................-

Rüşvet verenin pişmanhğı .........- ........................-

Rüşvet vermek ............................. - ........................-

Rüşvetin tan ım ı ...........................- ........................ -
Sağır ve dilsizlik .......................... ..........................

Sağlığa zararlı ilaç yapma ve
satmanın meslek ve sanatın
icrası kapsamında iş lenmesi .... - ........................-

Sağlığa zararlı ilaç yapma ve
satmanın tabip veya eczacı
tarafından işlenmesi .................. ..........................

184/2,4

.184/5

252/1

252/1

254/1

252/4

254/1

254/3

254/2

252/1

252/3

33

187/2

187/2
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Sağ l ık için tehlikeli
maddetemini ............................. ............ .............- ............................. 194

Sağl ık mesleği mensupları .........- ........................- ........................ 280/2

Sağlık mesleği mensuplarının
suçu bildirmemesi ....................- ........................- ............................. 280

Sağl ı k mesleği mensuplarının
uyu şturucu madde kullan ım ını
kolayla ştı rmalar ı ....................... .......................... ........................ 190/3

Sağlık mesleği mensuplar ınm
uyuş turucu veya uyanc ı
madde ticareti ............................- ......................... ........................ 188/8

Sahipli bir hayvanı öldürmek .... -......................... ........................ 151/2

Sahte banka veya
kredi kartın ı kullanma .............. ......................... - ........................ 245/2

Sahte belgenin bir ba şka
suçun işlenmesi s ırasında
kullanılmas ı ................... ............. - ......................... ............................. 212

SaMe damgayı
bilerek kabul etmek ..................- ......... ............... - ......  .................. 199/2

Sahte özel belgeyi kullanmak .... ......................... - ........................ 197/1

Sahte para üretmek .....................- ......................... ........................ 197/1

Sahte para nakletmek .................- ................... ........................ 197/1

Sahte paray ı muhafaza etmek ... - ........................ - ........................ 197/1

Sahte paray ı bilerek
kabuletmek ................................- ........................- ........................ 197/2

Sahte resmi belge düzenlemek.. ......................... - ........................204/1

Sahte resmi belgeyi kullanmak ........................... .......... .............. 204/1

Sahteliğini öğrendiği damgay ı
tedavüle koymak. ...................... - ......................... ........................199/3
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Sald ırı ve savunmaya
elveriş li alet ................................- ......................... ..........................6/f4

Sanığın ölümü .............................. - ........................- ..........................64/1

Sarhoş kiş inin kontrol
altında tutulmas ı .......................- ........................35 .............................. -

Sarhoşluk...................................... - ......35 .............................. -

Sava ş hali ....................... . .............. - ......................... ....................303, 305

Savaş halinde siMhl ı isyan .........- ........................-

Savaş sırasmda as ı ls ız ve
abartılmış haber yayma ............ - ........................-

Savaş s ırasında casusluk ............

Savaş s ırasında Devletin
güvenliği bakım ından gizli
kalmas ı gereken bilgileri
temin etme..................................

Savaş s ırasında Devletin
güvenliğine ilişkin belgeleri
yoketme .....................................

Savaş s ıras ında Devletin
güvenliğine ve siyasal
yararlanna ilişkin
bilgileri aç ıklama.......................

Savaş sıras ında niteliği
bakımından gizli kalmas ı
gereken belgeleri elinde
bulundurma ..............................

Savaş s ırasında
takşir sonucu casusluk

Savaş s ırasında temel milli
yararlara karşı hareket .............- ........................-

Savaş tehlikesi .............................. - ........................-

313/3

323/1

328/2 1,; 330/2

327/2

326/2

329/2

339/2

338/2

305/2

306/1
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Savaş zamanında bir yabanc ı ile
anla şma sonucu yabanc ı ülke	 -
parasının değerini düşürmek.. - ......................... ....... ............... ..323/5

Savaş zamanında casusluk
maksad ıyla gizli kalmas ı
gereken bilgileri aç ı klama ........ - ......................... ...... .................. 330/2

Savaş zaman ında niteliği
bakırnındangizli kalmas ı
gereken bilgileri aç ı klama ........ - ........................- ........................336/2

Savaş zaman ında niteliği
bakı m ından gizli kalmas ı
gereken bilgileri casusluk
maksadıyla aç ıklama ................- ......................... ........................337/2

Savaş zamanında suç .............. . ... - ......................... .....303, 305, 306, 307
308, 319, 321,322
323, 325-330, 333,

335-339

Savaş zamanında yabancı ülke
paras ının değerini dü şürmek..-......................... ........................323/4

Savaş zamanında yetkili
makamın emirlerine uymama. - ........................- .............................321

Savaş zamanında yükümlülüğün
yerine getirilmesinde hile ........- ......................... 	 .322/4

Savaş zamanında
yükümlülükler........................... - ......................... .............................322

Savaşa tahrik filmin basın ve
yayın yoluyla i ş lenmesi ............ - ......................... .................304/1 son

Savaşa tahrik suçunun tüzel
kişiler tarafından işlenmesi...... - ......................... ......... ............... 304/3

Savaşta yalan haber yayma .......- ......................... .............................323

Seçildiği görevden
ayrı lmaya zorlamak ............. . .... - ........................- ............ ......... 114/1 b
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Seçimle gelinen kamu görevine
aday olmamaya zorlamak .... . .......... ..............- ..... .... ............ 114/1 b

Seferberlikle ilgili
görevin ihmali .......................... .. .... ..............-	 .324

Şel veya taş kın tehlikesine
nedenolmak. ........................ ...... ...............	 - ............. ...170/2

Sendikal haklann
kullanılmas ı nın engellenmesi .- .............. ...........

Sendikal hakların
kullanılmas ının silah
kullanıfarak engellenmesi........- ......................-

Sendikanı n faaliyetlerinin
engellenmesi ................ ... ........ ...- ............... .-

Senedin yağmas ı .................... ... ... ............. ........-

Ses ve görüntüleri yetkisiz
olarak kayda almak ................... - ........ .................

Ses ve görüntüleri
yetkisiz olarak nakletmek ........- ..................-

118

119/la

118/2

148/2

286

286

Ses veya görüntülerin
kaydaalmnıası ........................... - ......................... ........................... 286

Sın ır d ışı edilme.......	 59

Sırf huzur bozmak maksad ıyla
gürültü yapmak .......................

Sırf huzunınu bozmak
maksad ıyla bir kimseye
ısrarla telefon etmek ...............

Silah .......................

- ......................... .............................123

123

6/f

Silahla
	 265/4

Silühh isyan s ıras ında
başka suçların işlenmesi ........... - ......................... ................ 313/4

SiMhl ı isyana kat ılmak ...............- ........................ ................. 313/2 son
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SilAhlı isyan ı idare etmek ........... .......................... ....................... 313/2

SilAhlı Kuvvetlere ait
tesisleri tahrip etmek ................- ......................... ........................ 307/1

Silahlı örgüt .................................. - ......................... ............ 220/3; 314/3

Silahl ı örgüt kurmak veya
yönetmek.................................... - ................ ........ - ............ 220- 314/1,3

Silahlı örgüte üye olmak ............ ......................... - ........................ 314/2

Simsar veya borsa tellal ımn
fiyatlan etkilemesi ..................... .......................... .... .................... 237/3

Sisteme veri yerleştirme .............- .... ..................... ........................ 244/2

Siyasal ilişkinin kesilmesi .......... ......................... - ... ......... ............ 306/4

Siyasal veya askeri casusluk ...... ......................... - ............................. 328
Siyasi hakları kullanınaktn
yoksun b ırakı lma ......................- ........................- .......................... 53/b

Siyasi hakların kullan ılmasının
birden fazla kişi tarafından
birlikte engellenmesi... .............. ...................... ...- ..................... 119/1 c

Siyasi hakların kullan ılmasın ın
engellenmesi........... ... ................ - ......................... .............................114

Siyasi hakların kullanılmasının
engellenmesi sırasında
kasten yaralama ......................... - ......................... ........................ 119/2

Siyasi hakların kullanılmasınm
imzas ız mektupla
engellenmesi....................... ....... - ......................... .....................119/1 b

Siyasi haklar ın kullan ılmas ının
kamu görevinin sağlad ığı
nüfuz kötüye kullan ılmak
suretiyle engellenmesi .............. - ......................... ..................... 119/1 e

Siyasi hakların kullanılmasının
örgütün korkutucu gücünden
yararlanarak engellenmesi...... . - ........................- ......... ............ 119/1 d
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Siyasi hakların kullamimasının
silahla engellenmesi .................. - ........................ - .....................119/1 a

Siyasi partiden
ayrümaya zorlamak ........... ....... .....	 ..............- .. ................... 1M/la

Siyasi partilere ait bina tesis ve
eş aya zarar vermek ............ ..... - .................. ...... - ...................... 152/IL

Siyasi partinin
faaliyetini engellemek ..............- ........................-....................... .114/2

Siyasi partiye
üye olmaya zorlamak ...............- 	 ...................... .....................114/1 a

SonHükümler .............................-................ .. .... - .....................344-345

Soru ş turma ko şulu olan
cezan ın hesaplanmas ı ...............- ......... ............... - ............................... 15

Soruşturma zamana şım ımn
başlamas ı ....................................- ................ ........ 20/4 ........... ............... -

Soruş turman ın
gizliliğininihl5li ........................- .................. ....... ... ..................... 285/1

Soyk ırım amac ıyla örgüt kurmak,
örgüteüye olmak ...................... .......................... .............................. 78

Soyk ırım say ılan fiiller ...............- ...... .. ................ - .................... 76/1 ae

Soykırımsuçu ..............................- ......................... ............................... 76

Soykırım suçunda içtima ...........- ........................- .......................... 76/2

Soyk ır ım suçunda zamanaşımı . ......................... - .................... .. .... 76/4

Soykınm ve insanlığa karşı
suç işlemek amaçl ı örgüt
kurma suçunda zamanaşımı ... - ......................- .................. 78/2, 314

Soyk ırım ve İnsanlığa
Karşı Suçlar ................................- ........................- ...................... 76-78

Sözleşmedeki yükümlülüğün
taksirle yerine getirilememesi - - ........................- ........................322/2

Su bask ı n ı suretiyle öldürme ..... - ......................... .. ..................... 82/1 c
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Suç delillerinin
yerini bildirmeme ...................... - ........................- ........................ 284/2

Suç delillerini yok etme,
gizleme veya değ iştirme ..........- ......................... ............................. 281

Suç eşyas ının kabul edilmesi.... . - ......................... ............................. 165

Suç eşyasmm satın alınmas ı ......- ......................... ............................. 165

Suç işleme karannı
kuvvettendirınek ....................... - ......................... ....................... 39/2-a

Suç işlemek amacıyla
örgütkurma ............................... ......................... - ............................. 220

Suç i şlemek amac ıyla örgüt
kurma suçunda
etkinpişmanlık .......................... - ........................- ............................. 221

Suç işlemek amac ıyla örgüt
kurma suçunda etkin
pişmanl ıktan yararlananlar
hakkında yap ılacak uygulama ... ......................... - ............... ......... 221/5

Suç işlemeye alenen tahrik ........- ........................- ........................ 214/1

Suç işlemeye teşvik etmek ..... .... - ......................... ....................... 39/2-a

Suç işlenmesine yardım .............. - ......................... ...............................39

Suç örgütüne üye olmak ......... ............................. ........................ 220/2

Suç örgütüne yard ı m ..................- ........................- ........................ 220/7

Suçuydurma ................................ - ........................- ............................. 271

Suçüstlenme ................................ - ........................- ............................. 270

Suçaazmettirme ..........................- ......................... ............................... 38

Suça elverişli hareket ...... ............ - ........................- ...............................

Suçaiştirak ...................................- ......................... 37-41

Suça iştirak etmeden gönüllü
olarak aynian örgüt üyesi ........ - ........................- ........................ 221/2
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Suça iştirak etmeden yakalanan
örgüt üyesinin
pişmanliğı ................................... -.... ...... ......... ..................... 221/3

Suça iştirakte bağ lılık kuralı ... .................. ......... - .............................. 40
SuçaTeşebbüs .............................. -................ ..... - ........................ 35-36

	

Suçlarınlçtimaı ............................ - .................... ....-	 .................. 42-44

	

Suçlulann geri verilmesi ............-	 ...................-	 ................ 18
Suçlunun kaçmas ı için
imkansağlama ...........................- ............................................. . .... 283/1

	

Suçluyukay ırma .........................- ......................- 	 ................. 283

	

Suçta kullanılan eşya ..................-	 ................-	 .................... 54/1
Suçta tekerrür ve özel

	

tehlikelisuçlar ............................ - ........................ - 	 ...................58
SuçU ve cezada

	

kanunilikilkesi .......................... ..........................	 ......... . 2
Suçtan kaynaklanan malvarli ğı

	

değerleriniaklama, ............ - ..... . 	 ............ ......... -	 ............................. 282
Suçtan kaynaklanan malvarh ğı
değerlerini aklama suçunun
kamu görevlisi tarafından

	

işlenmesi.....................................-	 .................-......... ............... 282/2
Suçtan kaynaklanan malvarli ğı

değerlerini aklama suçunun
örgüt faaliyeti çerçevesinde
iş lenmesi.....................................- ................ ........ - ........................ 282/3

Suçtan kaynaklanan malvarl ığı
değerlerini aklama suçunun
tüzel kişi tarafından işlenmesi ... - ............................................. ... . 282/4

Suçtan meydana gelen eşya ....... - ................................................ .. . 54/1
Suçu işlediğini veya
suça katıldığını bildirme ..........- .........................	 .............. 270
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Suçu meslek edinen ki ş i	 . -	 . -............................. 6/ i

Suçu ve suçluyu övme ................ .......................... .............................215

Suçu ve suçluyu övme suçunun
basın ve yay ın yoluyla
iş lenmesi........................  ............. ......................... - .............................218

Suçun aç ık denizde iş lenmesi .... ......................... - .........................8/2-b

Suçun aç ık denizde Türk deniz
arac ında veya bu araçlarla
işlenmesi..................................... ......................... - .......... ............... 8/2-b

Suçun aç ık hava sahas ında
Türk hava arac ında veya
bu araçlarla işlenmesi ...............- ........... .. ........... 8/2-b

Suçun basm ve yay ın
yoluyla iş lenmesi ....................... - ........... ............. - ....218, 267, 285, 288

318, 125, 132. 133
134

Suçun işlenmesinde başkas ını
araç olarak kullanma ................- ........................- ..........................37/2

Suçun işlenmesinde
yolgöstermek ............................- ......................... .......................39/2-b

Suçun niteliği ııin değişmesi
halinde önödeme ....................... - ........................- ..........................75/3

Suçun nitelikli hallerinde hata ..- ......................... ..........................30/2

Suçun örgüt kurmak
suretiyle işlenmesi ..................... - ......................... .........78, 79/2, 91/4,

106/2-d, 149/11, g; 174
220, 229/3, 314.316

Suçun silahla iş lenmesi .............. .... .....................- ........82, 86, 102,106,
109, 119, 149,152
170, 213, 265, 292

313, 314,315

Suçun tamamlanmas ını önleme.. - ........................- ...............................36

622



Suçun Türk deniz savaş 	 -
aracında veya bu araçlarla
iş lenmesi..................................... - ............. ........... - .... ....................8/2-c

Suçun Türk hava

	

sahalarmda işlenmesi ... ............ - .......................- 	 ....................
Suçun Türk hava savaş aracmda
veya bu araçlarla i ş lenmesi...... - .......................-.... ...................... 8/2c

Suçun Türk karasularmda
iş lenmesi..................... . ............... - ................ .................................. 8/ 2-a

Suçun Türkiye'nin k ıta

	

sahanhğmda işlemnesi ............. . ............. .......... .- 	 .................. 8/2-d
Suçun unsurlar ı nda hata ............ - ........................ 10 ......................30/1

Suçun yabanc ı ülkede işlenmesi
halinde Türk mahkemelerinin
yeuus ı ... . ...................................... - ...... .................. -13

Sulama, içme suyu ve afetlerden
korunmaya yarayan tesislere

	

zararvenne ................................ ......................... - 	 ..............152/1/d
Suların mecrasmı değiştirmek... - ......................... ..........154/3
Süreli hapis cezas ı .......................- .......................49
Süreli kanuniarin uygulanmas ı.-.. ................ ...... - ............................ 7/4

	

Sürücü belgesinin geri al ınması ... - ......................... 	 ...............53/6

	

Şantaj............................................. - ........................ -	 ........................107
Şantajm tüzel kiş i

	

tarafından işlenmesi .................. ......................... - 	 .................... in

	

Şapka............................................. - ........................ -	 ................ m
Şartname....................................... - 	 ...... .......- ................235/2 a3,4
ŞerefeKarşı Suçlar ...................... ...................... ...- .....................125-131

	

Şikayet hakkının düşmesi ..........- .......................-	 ............73/3
Şikayet süresi ...............................- ......................... 	 ............73/1
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Şikayet süresinin ba şlamas ı 	 . -	 . -	 .73/2

Şikayetten vazgeçme .... . ............. .......................... ........ ........ 73/4, 74/1

Şikayetten vazgeçmenin
suç ortaklarma etkisi ................. - ................. ....... - .................. ........ 73/5

Şikayetten vazgeçmenin
şahsi haklara etkisi .................... - ........................- ..........................73/7

Şikayetten vazgeçmeyi
sanığın kabul etmemesi; ......... ............................ ............... ... ........ 73/6

Şirketler hakk ında
yanlış bilgivermek .................... - ......................... .............................164

LC. Devletine savaş açmalar ı
için yabanc ı devlet yetkilileri
ile işbirliği yapmak ...................- 	 .- ........................304/1

T.C. Devletine savaş açmalan
için yabanc ı devlet yetkililerini
tahrik........................................... - ........................- ........................304/1

T.C. Devleti ile savaş halinde
olan bir devletin ordusunda
hizmet kabul etmek ..................- ......................... ........................303/]

T.C. Devletine karşı
silahl ı mücadeleye girmek ....... ........... ..............- .......................303/1

Tahrik konusu suçların
işlenmesi halinde tahrik
edenin sorumlulu ğu ................. - ........................- ........................214/3

Tahrip suretiyle öldürme ...........- ........................- .......................82/1 c

Takdiri indirim nedenleri ..........- ......................... ...............................62

Taksir............................................- ........................- ...............................22

Taksir neticesi Devletin
güvenliğine ve siyasal
yararlarına ilişkin
bilgileri aç ıklama ........	 3 29/3

Taksirde kusurun cezaya etkisi. - ........................- ........................ ..22/4
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Taksirin neden olduğu neticenin
failin mağduriyetine
yol açmas ı ....................... ............. - ........................- ...................... ....22/6

Taksirintamm ı ............................- ......................... ..........................22/2

Taksirle atom enerjisi ile
patlamaya sebebiyet verme .....- 	 .- ..... ................... 173/2

Taksirle bina çökmesine
nedenolmak ............................... - ........................- ..................... ın,' ı b

Taksirle birden fazla insanın
ölümüne neden olma ................ - ......................... ...................... .... 85/2

Taksirle casusluk ......................... - ........................- ............ 329/3, 338/1

Taksirle çığ düşmesine
nedenolmak ............... ... ............. - ......................... .....................171/1 b

Taksirle insan öldürme ............... - ......................... ..........................85/1

Taksirle gizli bilgileri aç ıklama.- ........................ - ... ..................... 336/3

Taksirle radyasyon yayma ......... - ........................- ........................172/4

Taksirle sel veya taşkına
nedenolmak ............................... - ......................... ..................... 171/Ib

Taksirle toprak kaymas ına
nedenolmak ........ ....................... - ......................... ......... ............ 171/1 b

Taksirle yangına neden olmak..- ........................ - ............... ...... 171/la

Taksirleyaralama ........................ ......................... - ..............................89

TaksirliifMs .................................. - ........................- ............................162
Tanığın korunmas ına ilişkin
gizlilik kararının ilılöli ............ ..- ........................- .. ............... 285/2 son

Tanık dinlemeye yetkili ki ş i
veyakurul ..................................- ........................- ........................272/1

Tamidan etkilemek amac ıyla
beyanda bulunmak ...................- ......................... ........................288/1
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Tanıklıktan çekinme hakk ının
hatırlatılmamas ı ........................- ............ 	 ...................273/1 b

Tan ımlar....................................... - ................- ..........6

Tasarlayarak öldürme ................- ........................ ..............82/1 a

Tasarruf ta bulundu ğu
eşyay ı geri verme .... .................. - ...............289/2

Taşınmaz mal ı
haks ız olarak işgal ..................... - ...................- ..............154/1

TBMM Ba şkanlığı Mührünü
sahte olarak üretmek
veya kullanmak ......................... ... .........- ..................202/1

TBMM'ni ortadan kald ırmaya
teşebbüs................ ......... ..... ...... ............................ ..................311

TBMM'nİn görevini yapmas ı nı
engellemeye teşebbüs ............... ......................... - ............311

Tedavisi zor hastal ıklara yol
açabilecek nitelikte olan at ık
veya artıkların taksirle topra ğa,
suya veya havaya verilmesi....- ....................182/2

Tedavülde bulunan para ............ .......................... ...............197/1
Tedavüle koymak ........................ - ......................... .................197/1,3

Tefecilik.............................. .......... - ......................... ...............241

Tehdidin birden fazla ki ş i
tarafından işlenmesi .................. .......................... .............106/2 c

Tehdidin imzas ız mektupla
işlenmesi............................ ......... .....................	 - ................106/2 b

Tehdidin örgütün
korkutucu gücünden
yararlanılarak işlenmesi ...........- ......................... .............106/2 d

Tehdidin silahla i şlenmesi .........- ......................... ...................106/2 a
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Tehdidin tüzel kiş i
tarafından işlenmesi .................. - ..............- .............. ni

Tehdit...................... .... .................. - .................- ..................106

Tehdit amac ıyla hayata ye
malvarlığına karşı
suçiş lenmesi ..............................- .............- ... ..........	 106/3

Tehlike yaratacak şekilde
ulaşım arac ı kullanmak ............- ...................... 	 .......................179/2

Tehlikeli maddelerin izinsiz
olarak bulundurulmas ı veya
eldeğiş tirmesi .............. .............. - ......................... ..............174

Tehlikeli maddeyi izinsiz olarak
imal, ithal, ihraç etmek, nakletmek,
satmak, satın almak,
muhafaza etmek, i ş lemek ........ ........ ..............- ..... .... ......... 174/1,2,3

Telefon hatlan ile
frekanslar ından yararlanma .... ......................... - ................163/2

Temel cezanın belirlenmesi .......- .................... 	 .....61/la-g, 2,3,4, 5

Temel ilkeler ve Tan ımlar .......... - ......................... .............................

Temel milli yarar .............. ........... - ...................- ..................305/4

Temel milli yararlara kar şı
faaliyette bulunmak için
yararsağlama ............................. - ......................... ......................305

Temel milli yararlara karşı
hareket suçunda kovu şturma..-.. ...................... - .............305/3

Temini ve bulundurulmas ı
suç oluşturan eşyan ın ceza
ve tutukevine sokulmas ı ...... .... .............. .......- .... ............. 297/1 sor

Terk edilen kimsenin ölmesi .....- ......................... ..................... 97/2

Terbiyehakk ı ...............................- ........................ ..............232/2

Ticaretten yoksun b ırakı lma ...... - ......................... ........................53/E
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Ticari amaçla işgal.-	 .38/1	 . -

Ticari işletmenin gürültüye
neden olmas ı ................ .. ............ - ........................ 36/2 ............. ............. -

Ticaris ir ........................................ - ......................... .............................239

Ticari s ırrı açıklamaya
mecbur kılmak ........................... - ........................- ........................239/4

Ticari s ırnn aç ıklanmas ı ............. ......................... - .............................239

Toplu ta şıma araçlarında
tütün mamulü tüketrnek... ....... ......................... 39/2..........................-

Toplumu tahkir maksad ıyla

	

ibadethaneye zarar verme .......-	 .- ........................153/3

Toprak kaymas ı tehlikesine
nedenolma ................................. - ......................... ........................170/2

	

Töre saikiyle kasten öldürme 	 -	 ........................- ...........................82/j

Trafik güvenliğini taksirle
tehlikeyesokma ......................... - ........................- .............................180

Trafik güvenliğini

	

tehlikeye sokma ......................... -	 .- ........................179/1

Tutukevi ve ceza infaz
kurumuna yasak eşya sokmak
suçunda indirim sebebi.-...... .... ........................- ........................297/4

Tutukevinden kaçma .................. - ......................... ........................292/1

Tutuklu ve hükümlünün
görevlinin ihmalinden
yararlanarak kaçmas ı ...............- ........................- ........................294/8

Tutuklu ve hükümlüye
yard ı m suçunda cezas ızl ık ...... .......................... ........................284/4

Tutuklunun kaçmas ına
imkün sağlama ........................... .......................... ........................ 294/1

628



Tutuklunun yerini bildirmeme .- ......................... ........................ 284/1

Tüketilecek her türlü besin veya
şeylere zehir katına ................. ............................ .... ................. ...185/1

Tüketilecek her türlü besin veya
şeylere taksirle zehir katma .....- ........................- ........................185/2

Türk Bayrağını y ırtma, yakma ..- ........................ - ........................300/1

Türkharfleri ....... .......................... - ......................... .............................222

Türk vatandaşının yabanc ı
ülkede suç işlemesi ...................- ......................... ...............................11

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine
karşı sikihl ı isyan ....................... - ........................- .........................313

Türkiye'de oturmayan yabanc ı .- .......... ............... ........................239/3

Türkiye'nin egemenlik alam
dışında işlenen suçlar ...............- ........................ .. .................. ...... 19/1

Türklüğü aşağılaman ın
yabanc ı ülkede Türk
tarafından işlenmesi ............ ...... - ......................... ........................301/3

Türklü ğü aşağılama .................... - ......................... ........................301/1

Türkiye Büyük Millet Meclisini
aşağilama.................................... - ........................- ............ ............ 301/1

Tütünmamulü tüketmek ........... - ........................39 .............................. -

Tüzel kişi temsilcisinin
işlediği kabahat .......................... - 8 ................................ -

Tüzel kişiler hakkında
güvenlik tedbirleri ...... .............. .......................... .........60, 76/3, 77/3

78/2, 79/4,90/6
111, 140, 169, 189

227/7, 242, 246, 253
282, 302/3, 304/3, 309/3
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Tüzel Kişilerin
cezai sorumluluğu ....................- ........................8 .........................20/2

Tüzel kiş iye tebligat .................... - .... .................... 26/3 ....... ................... -

Ulaşım araçların ın kaç ınimas ı
veya al ıkonulmas ı .. ................... - ........................- ........... . ........ 223/1,4

Ulaşım araçlarımn kaç ınimas ı
veya ahkonulmas ı s ıras ı nda
kasten yaralama
suçunun iş lenmesi ..................... - ..........

Uluslararas ı casusluk .................. ...........

223/5
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196Usulsüz ölü gömülmesi ...... ....... ......................... -

Uyum hükümleri ......................... 3-10 .................. -

Uyuşturucu madde imal ve
ticareti .........................................- ........................ -

Uyuşturucu veya uyar ıcı madde
imal ve ticareti suçuna i ştirak
etmiş kişinin etkin pişmanlığı . - ........................-

Uyuşturucu veya uyanc ı madde
imal ve ticareti suçunun tüzel
kişi faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi..................................... ......... ................-

Uyuşturucu veya uyanc ı madde
kullanılmasını alenen
özendirmek veya bu nitelikte
yay ın yapmak ............................ -

Uyuşturucu veya uyanc ı madde
kullanı lmas ını kolayla ş tırma..-

Uyuşturucu veya uyanc ı madde
kullanılmas ını kolayla ş tırmak
için; özel yer, donamm veya
malzeme sağlamak .................... -

188/1,6

192

189

190/3

190

.190/la
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Uyuşturucu veya uyar ı c ı madde
kullanılmasını kolayla ştırmak
için; kullananlar ı.n yakalanmalannı
zorlaşhracak önlemler almak .- ......................... ..................... 190/1 b

Uyuş turucu veya uyanc ı madde
kullanılmas ını kolaylaştırmak
için; kullanma yöntemleri
konusunda başkalarına
bilgivermek ...............................- ......................... ..................... 190/1 c

Uyuş turucu veya uyanc ı
madde ticaretinin suç
örgütünün faaliyeti
çerçevesinde işlenmesi ............- ......................... .................... 188/5. 6

Uyuş turucu madde üretiminde
kullanılan maddelerin ticareti . ........................- ........... ............ .188/7

Uyuş turucu madde satmak,
nakletmek, depolamak. .......... ..- ........................- .................... 188/3,6

Uzlaşmaya tabi suçlar ................- ........................- ........ . 86 (33. hariç),
88, 89,116,

234,239
(41. hariç)

Ulke bütünlüğünü bozmak
amac ına yönelik fiiller ..............- ........................- ............................. 302

Ülkeye sahte para sokmak ......... - .......................... .......... .............. 197/1

Üretimi ve bulundurulmas ı
suç olu şturan eşya .... ................. - ......................... .......................... 54/4

Vaatte bulunmasına
bir kimseyi icbar etme .......... ....- ......................... ........................ 250/1

Vaatte bulunmas ına.
bir kimseyi ikna etme ...............- ......................... ........................ 250/2

Vai.z ...............................................- ......................... ............................. 219

Vakıf ve demek yöneticiliğinden
yoksun b ırakılma ...................... -

6/
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Velayet hakk ından
yoksunbırakılma ......................- ........................- ..........................53/c

Verileri başka yere gönderme ...- ........................ ........... ...... ....... 244/2

Verileri yok etmeme ................... ......................... - .............................138

Verilerin yok olmas ı
veyadeğişmesi .......................... ...... ...................- ........................243/3

Vücuda organ veya
cisim sokulmas ı .........................- ........................- 	 102/2

Vücut Dokunulmazl ığına
Karşı Suçlar ............................... ................. ........-	 86-93

Yabanc ı devlet aleyhine
askertoplama ............................. ......................... -306

Yabanc ı devlet aleyhine asker
toplama suçunda kovuş turma... - ........................-	 306/5

Yabanc ı devlet ba şkanına
karşı suç .............................. ........ ..........................	 340

Yabanc ı devlet bayra ğına
hakaret........................................- .................... ..... 	 341

Yabanc ı devlet hizmetinde
çaliş may ı kabul edenler ............ - .............. ........... 	 320/3

Yabanc ı devlet lehine çal ışmak
üzere asker yazan vatandaş .... - ......................... 	 320/1

Yabanc ı devlet lehine çalışmak
üzere vatandaşları
silAhland ırma ..................... ........ ......................... - 	 320/1

Yabanc ı devlet temsilcilerine
karşı suç ................................... ....-...................... .............................342

Yabanc ı devletle siyasal
ilişkileri bozacak filler .............- ........................- ............. ........... 306/3

Yabanc ı Devletlerle Olan
Ilişkilere Karşı Suçlar ................ - 	 .................. .......... ........... 340-343

Yabanc ı hizmetine asker
yazma, yaz ı lma .......................... - ......................... .............................320
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Yabanc ı hükümetin şikAvcti . -	 .-	 .11/2

Yabancı kanunun göz önünde
bulundurulmas ı ...... ................... - ........................- .............................. 19

Yabanc ı kişi ve kurulu şlardan
maddi yarar sağlamak ......... ..... - ........................- ........................ 305/1

Yabanc ı mahkemelerden
verilen hükmün hak
yoksunlu ğunu gerektirmesi	 - ........................- ...........................17

Yabanc ı ülkede görevlendirilen
bir kimsenin sadakatsizli ği ......- ........................- ... ..................... 333/3

Yabanc ı ülkede görevli kamu
görevlisine rü şvet teklifi ........... - ......................... ........................ 252/5

Yabancı ülkede
hükümverilmesi .......................- ......................... ................................. 9

Yabancı ülkede işlenen suç için
seçimlik ceza
öngörülmüş olmas ı ................... ......................... - ............................... 14

Yabanc ın ın yabanc ı ülkede
Türkiye zararına suç işlemesi.,- ......................... .......................... 12/1

Yabanc ıyla anlaş ma ............. ....... - ......................... .................... 307/4,5

Yağma ..................................... ...... - ........................- ................ ........ 148/1
Yağma- suçun konut veya

işyerinde işlenmesi ................ .... - ........................- ..................... 149/1 d
Yağma- suçun silahla

işlenmesi .....................................- ........................ ..................... 149/la
Yağma suçunda cebir

say ı lan eylemler ...... ................... - ........................- ........................ 148/3
Yağma suçunda mal ın

değerinin azl ığı .......................... - ........................- ........................ 150/2
Yağma-suçun birden fazla

kişi tarafından işlenmesi ..........- ........................- ..... . .... ........... 149/1 c
Ya ğma-suçun gece vakti

işlenmesi ..................................... - ........................- ..................... 149/1 h
Yağma-suçun işlenmesi
s ıras ında kasten yaralama ........ - ........................- .... .................... 149/2
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Yağma-suçun kendisini
savunamayacak haldeki
kişiye karşı işlenmesi ................- ........................- ....

Yağma-failin kendisini
tanınmayacak bir hale
koymas ı suretiyle ...................... ................... ......- ....

Yağma-suçun örgütün
korkutma gücünden
yararlanarak i ş lenmesi .............- ......................... ....

Yağma-suçun suç örgütüne
yarar sağlamak
maksad ıyla işlenmesi

149/1 e

149/1 b

149/1

149/1 g

Yağma-suçun yol kesmek
suretiyle i şlenmesi ..................... - ......................... .....................149/1 d

Yakalanan örgüt mensubunun	 -
bilgi vermesi ............................... - ........................- .................221/4 son

Yakı c ı madde ...............................- ........................- ............................6/5

Yakın hı sımlar ı
dilencilikte kullanma ................- ........................- ........................229/2

Yakın hısımlannın
suçluyu kay ırması ......... ............ - ........................- ........................283/3

Yak ınlarırım kaçmas ına
imkansa ğlama ...................................................... .......... .............. 294/6

Yalan haber veya
havadis yay ına ........................... - ...........	 237/1

Yalan haber yayma suçunun
askerlere yönelik işlenmesi ...... - ...........	 323/2b

Yalan haber yayma suçunun
bir dü ş manla anlaşma
neticesi işlenmesi ....................... - 	 323/3

Yalan haber yayma suçunun
bir yabanc ıyla anlaşma
neticesi işlenmesi ....................... - 	 323/2 c
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Yalan haber yayma suçunun
propaganda suretiyle
işlenmesi .....................................- ......................... 	 .323/2 a

Yalantamkl ık ............................... - ......................... .............................272
Yalan tan ıklıkta
etkinpişmanl ık .................. ........ .......................... .............................274

Yalan tanıklikta şahsi cezas ızlık
ve cezanın azaltı lmas ını
gerektiren sebepler .................... - ........................- .............................273

Yalan yere yemin ......................... - ........... ............. - ............................ 275

Yangm ç ıkararak öldürme .........- ........................- .......................82/1 c
Yangın tehlikesine
nedenolmak ............................... - ......................... ........................170/2

Yap ı kullanma izni almam ış
binalarda smai faaliyet
icrasına müsaade ....................... - ......................... ........................184/3

Yap ı ruhsatı almadan bina
yapmak veya yaptırmak ..........- ......................... ....................184/1,4

Yap ı nıhsatına aykırı bina
yapmak veya yapt ırmak ..........- ......................... ........................184/1

Yaralayıc ı madde ......................... - ........................- ............................6/5

Yarar sağlanmas ına
bir kimseyi icbar etme ..............- ........................- ........................250/1

Yarar sağlanmasına
bir kimseyi ikna etme ...............- ......................... ........................250/2

Yarar sağlayan veya
vaat eden kişi .............................- ........................- .................305/1 son

Yarar teklifi ................................... - ........................- ........................252/4

Yararvaadi ................................... - ......................... ........................252/4

Yararm propaganda için
verilmiş veya vaat edilmiş
olmas ı ...................... .................... - ......................... ........................305/2
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Yarar ına haks ız menfaat
sağlanan tüzel kiş i
hakkında yaptır ı m ..................... - ........................- .............................169

Yard ım ederek suçun
icras ını kolaylaş tırmak .............- ......................... .. ..................... 39/2-c

Yard ı m yükümlülüğünün
ihlali............................................. - ........................- .......................98/1-2

Yarg ı görevi yapan ...................... - ......................... ............................6/d

Yarg ı görevi yapanlara
baskı yapmak ............................. .........................- .............................277

Yarg ı görevi yapanlara
emir vermek ...............................- ........................ 	 ............................. 277

Yarg ı görevi yapanlara
nüfuzkullanmak .......................- .......................... .............................277

Yarg ı görevi yapanları hukuka
ayk ırı olarak etkilemeye
teşebbüsetmek ........................ ..- ........................- ............................. 277

Yarg ı göreviyapanlann
rü şvetalmas ı .............................. - ......................... ................ ........ 252/2

Yarg ı görevini yapan
kişilere karşı direnme ...............- ... ............... ...... - ........................265/2

Yarg ı görevini yapan etkileme . - ........................- ............................. 277

Yarg ı organlarmı aşağılama ......- ...... .................. - ........................301/2

Yasak olmayan silahı
ruhsats ı z taşı ma ......................... - ........................43 .............................. -

Yasaklanan bilgileri aç ıklama.... - ......................... ............................336

Yasaklanan bilgileri siyasal
veya askeri casusluk
maksad ıyla aç ıklama ................- ......................... .............................337

Yasaklanan bilgileri temin ......... - ........................- .............................334
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Yasaklanan bilgilerin casusluk
maksad ıylatemini ..................... - ........................- .............................33

Yasama organ ırta karşı suç ........- ......................... .............................311

Yasama organma kar şı suç
işlenmesi sı ras ında başka
suçların iş lenmesi ........ .............. - ........................- ........................311/2

Yaş küçüklüğü .. ......................... .. ......................... 11 ............................31

Yemin ettirerek tamk
dinlemeye yetkili ki ş i ................ - ........................- ........................272/2

Yeminli mali mü şavirlerin
rüşvetalması ..............................- ......................... ........................252/2

Yer bakım ından uygulama ........- ........................6 ...............................8

Yerine getirdiği kamu görevi
nedeniyle öldürme .................... - ........................- ..........................82/g

Yerine getirme bakım ından
kanunun uygulama zamanı ..... - ........................5/1 ......................7/2

Yerine getirme zamana şım ı .......- ........................21 .............................. -

Yerine getirme zamanaşım ımn
başlamas ı ............... ..................... - ........................ 21/4 .......................... -

Yerine getirmede imkans ızl ık
halinde zanıanaşımı .................. - ........................21/5 .......................... -

Yetkili olmad ığı bir iş için
yararsağlama.............................- ......................... ............................255

Yollamalar....................................3 .................... .................................-

Yolların ticari amaçla işgali .......- ........................38/1 .......................... -

Yorumyasağı ............................... - ........................- ............................2/3

Yükümlülüğün yerine getirilmemesi-
arac ınmkusuru ....... .................. - ......................... ........................322/3

Yürürlük................... .................... - ........................44 .........................344

Yürürlükte bulunan kanuna
göre suç say ılmayan fiil ............ - ......................... ...........................7/1
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Yürürlükten Kald ırılan
TCK' na yap ı lan yollamalar......3 .......................- .......... ... ................ .... -

Yürütme ........................................ - ......... ............... - .............................345

Zehirleyici madde ...................... .......................... - ............................6/5

Zehirli madde imal ve ticareti ... ......................... - .............................193

Zimmet..................... .................... ........ .................- ........................247/1

Zimmet suçunda
hileli davran ış lar ............ ...... .. ... - ......................... ......................247/2

Zimmet suçunda mal ın değeri.. - ......................... ............................249

Zimmet- mal ın hükümden
önceiadesi ..................................- ................... ..... - .................248/2 son

Zimmet- malın kovuşturma
başlamadan önce iadesi .... ........ ................. ........- ..................... ...248/2

Zimmet-mal ın soruşturma
başlamadan önce iadesi ............ - ......................... ................. ....... 248/1

Zimmet suçunun işlenmesine
imkAn sağlama ......................... ..- .....................- ........................251/2

Zimmet suçunun işlenmesine
kasten gözyumma .................... .......................... ..... ................... 251/1

Zincirleme (müteselsil) suç ........ - ........................15/2........................43

Zincirleme kabahat .....................- .......................15/2..........................

Zincirleme suç say ılmayan
fiiller............................................ .......................... .............. ............ 43/3

Zor kullanma yetkisine ili şkin
s ınırm aşılmas ı ........................... - ........................- ......................256, 8(

Zorunluluk ( ıztırar) hali ............. . ................. . ...... - .........................25/2
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