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aaa aaa kkk kkk aaa kkk aka aka aka 
eee eee mmm mmm eee mmm eme eme eme 
iii iii lll lll iii lll ili ili ili 

 
uuu uuu yyy yyy uuu yyy uyu uyu uyu 
kak kak kak kem kem kem kek kek kek 
kil kil kil ilk ilk ilk yum yum yum 

 
aka aka aka eme eme eme ili ili ili 
ayu uyu uyu kim kim kim mek mek mek 
ake eke eke iki iki iki mum mum mum 

 

 
aka aka eke eke iki iki kum kum kay kay 
mal mal ala ala aya aya yek yek mum mum 
yum yum uyu uyu kim kim kil kil iyi iyi 

 
ttt ktk ktk ktk kat kat tak tak tik tik 
kut kut alt alt tek tek ata ata mit mit 
mut mut tam tam yat yat tel tel tul tul 

 
yit yit yat yat yet yet kit kit tel tel 
tem tem tek tek ak takt tut tut tat tat 
kat kat kata kata tel tel tele tele kat 

 

 
kak kak kem kem kil kil uyu uyu ulu ulu 
kat kat mat mat tik tik yut yut yet yet 
ata ata kul kul kel kel kal kal yel yel 

 
üüü aüa aüa aüa akü akü ekü ekü küt küt 
kül kül üye üye ütü ütü tüy tüy tül tül 
yük yük tüm tüm tüt tüt ümü ümü küm küm 

 
ekü ekü eküm eküm tüm tüm tüme tüme akü 
yük yük yüke yüke ütü ütü ütüm ütüm kül 
küm küm küme küme ülk ülk ülke ülke tül 

 

 
ulu ulu iyi iyi ele ele ata ata akü akü 
kul kul kut kut ilk ilk kel kel ütü ütü 
yak yak yek yek yem yem yat yat yut yut 

 
şşş yşy yşy yşy yaş yaş şey şey şam şam 
şak şak aşk aşk tuş tuş muş muş kuş kuş 
taş taş küş küş şeş şeş şut şut aşa aşa 

 
şey şey şeyi şeyi aşk aşk aşka aşka taş 
işi işi işim işim tuş tuş tuşa tuşa yaş 
şak şak şaka şaka taş taş taşa taşa şut 
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aya aya ala ala aka aka ata ata kem kem 
ele ele eke eke ete ete iyi iyi ili ili 
iki iki uyu uyu ulu ulu yaş yaş akü akü 

 
... 1.1 1.1 1.1 tl. tl. al. al. el. el. 
il. İl. km. km. tm. tm. ül. ül. ul. ul. 
at. at. ük. ük. ik. ik. im. im. ut. ut. 

 
KKK Ku Ku Kum Kum Mu Mu Mum Mum Yum Yum 
Tut Tut Mut Mut Yut Yut Yaş Yaş Şiş Şiş 
Kuş al. Kuş al. Tuş et. Tuş et. Tül at. 

 

 
akü akü tak tak kem kem kil kil kul kul 
uyu uyu yaş yaş aşk aşk Kuş Kuş Muş Muş 
Kuş eti al. Kuş eti al. Kuşa eti itmiş. 

 
,,, y,y y,y y,y ay, ay, ey, ey, uy, uy, 
iy, iy, ya, ya, ye, ye, yi, yi, yu, yu, 
ak, ak, ek, ek, ki, ki, şu, şu, iş, iş, 

 
AAA Ay Ay Aya Aya İy İy İyi İyi Uyu Uyu 
Üye Üye Eke Eke İki İki Ata Ata İli İli 
Ali, ekşi yemiş ye. Ülkü, yemişi yemiş. 

 

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş  
el. el. ey, ey, Emel, Emel, Temel, Temel, kumlu 
Kaya şekeşle tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
ııı aıa aıa aıa akı akı alı alı atı atı aşı aşı 
ayı ayı yık yık kış kış yıl yıl tık tık kıy kıy 
mış mış şık şık ışı ışı ılı ılı şış şış aış aış 

 
ayı ayı ayım ayım alı alı alım alım alımı alımı 
kış kış kışa kışa atı atı atış atış atışı atışı 
Ilık yakı, aşımı yaktı. Ilık şiş, şalımı yaktı.  

 

 
akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
al. al. ay, ay, Şık Şık Kaya Kaya At, At, kaşık 
Işık şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş.  

 
Rrr krk krk krk rak rak ark ark kir kir kür kür 
Erk erk kur kur rey rey arş arş yer yer ter ter 
Kar kar rum rum art art ere ere ara ara iri iri 

 
Rak rak rakı rakı kür kür kürk kürk kürkü kürkü  
Kur kur kuru kuru yer yer yeri yeri yerim yerim 
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Rakıları arka arkaya şuraya yatır. Reyimi atma.  
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
İl. il. Ey, ey, kır kır ırk ırk Rum Rum yakaya, 
Rüya şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
Sss ksk ksk ksk sek sek sık sık kıs kıs aks aks 
Rus rus sur sur süs süs ses ses kas kas tas tas 
Sat sat set set sit sit süt süt üst üst kes kes 

 
Aks aks aksa aksa sur sur sura sura surat surat 
Say say sayı sayı ses ses sesi sesi sesim sesim 
Sami, masa masa et sattı. Sarı resmi saraya al.  

 

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
Al. al. ay, ay, ırk ırk sık sık Sır Sır saraya, 
Sami şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş.  

 
ccc aca aca aca cay cay sac sac cam cam cem cem 
cim cim cik cik cuk cuk ece ece uca uca cet cet 
cır cır cer cer ucu ucu cak cak cek cek acı acı 

 
cam cam cami cami ece ece ecel ecel eceli eceli 
cak cak caka caka acı acı acım acım acıma acıma 
Cemil, amcama caka satmış. Cemal, camı takacak. 

 

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş  
Al. al. ay, ay, kır kır sır sır cay cay Cam Cam 
Cuma şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
Zzz kzk kzk kzk kaz kaz kez kez zam zam arz arz 
Zar zar ırz ırz zır zır zıt zıt zem zem yaz yaz 
Yüz yüz tuz tuz muz muz zül zül zum zum aza aza 

 
Muz muz muzu muzu tuz tuz tuzu tuzu tuzum tuzum 
Eze eze ezer ezer aza aza azar azar yazar yazar 
Zarar azar azar artmış. Zamlı kuzu eti almayız. 

 

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
Al. al. ay, ay, kır kır acı acı saz saz Zil Zil 
Ziya şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
ooo aoa aoa aoa oka oka oya oya oyu oyu ota ota  
yoz yoz kor kor koy koy şok şok tok tok alo alo 
oko oko ola ola ora ora zor zor oku oku omo omo 

 
tok tok toka toka otu otu otum otum otumu otumu 
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oka oka okka okka koy koy koya koya koyak koyak 
Oya şu koya toz atmış. Oya şu koca otoyu oymuş. 
akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
al. al. ay, ay, ırk ırk koz koz sac sac Oku Oku 
Oya şaka ile tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
ddd kdk kdk kdk kod kod dok dok tad tad dal dal 
Diş diş del del dik dik dur dur dük dük dam dam 
adı adı dem dem duş duş ada ada dul dul diz diz 

 
ada ada adam adam dil dil dili dili dilim dilim 
kod kod kodu kodu dal dal dala dala dalar dalar 
Dokları adım adım aradım. Dadımı odama almadım.  

 

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
Su. Su. De, de, kor kor caz caz diz diz Nam Nam 
Naci şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
ğğğ eğe eğe eğe yeğ yeğ yağ yağ iği iği iğe iğe 
değ değ sağ sağ dağ dağ ağa ağa tuğ tuğ yuğ yuğ 
ağı ağı sığ sığ ağu ağu tığ tığ yığ yığ oğa oğa 

 
eğe eğe eğer eğer sağ sağ sağa sağa sağar sağar 
ağa ağa ağar ağar tuğ tuğ tuğu tuğu tuğun tuğun 
Eğeyi sağa doğru attı. Kuğular şu ağaca tünedi. 
Kağnılar Ağrı dağına ağır ağır soğan taşıyordu. 

 

 
akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
su. Su. De, de, kor kor caz caz dün dün Eğe Eğe 
Dadı şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
ççç aça aça aça çak çak çat çat çay çay çan çan 
çağ çağ çar çar açı açı taç taç çok çok seç seç  
çıt çıt içi içi çit çit çam çam çul çul çık çık 

 
çay çay çayı çayı çat çat çatı çatı çatık çatık 
açı açı açık açık çan çan çanı çanı çanın çanın 
Çakı açık olduğu için kesti. Çam için çit arar.  
Çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kes.  

 

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
Su, su, de, de, kor kor caz caz dağ dağ Çad Çad 
Çiler şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yedi. 
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ggg igi igi igi gir gir giz giz gaz gaz giy giy 
git git gut gut gür gür güz güz gen gen ger ger 
güç güç geç geç gar gar gam gam güm güm gel gel 

 
 

gez gez gezi gezi gir gir gire gire giren giren 
gaz gaz gazı gazı gez gez gezi gezi gezin gezin 
Gide gide iki gün geçmiş. Gemi geri geri gitti.  
Gece gelen gelin alayı ertesi günü geri gitmiş. 

 

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
Su. Su. De, de, kor kor caz caz dağ dağ Geç Geç 
Gani şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
hhh lhl lhl lhl hal hal hol hol hay hay hot hot 
has has his his hor hor şah şah leh leh hiç hiç 
ham ham hem hem ahu ahu ahı ahı mah mah han han 

 
hor hor hora hora hat hat hata hata hatta hatta 
haç haç haçı haçı har har hara hara haram haram 
Halis ham haşhaş yağı sattık. Halil hasta imiş. 
Hemen hemen herkes sahte altını sahicisi sandı.  

 

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
su. su. de, de, hor hor caz caz dağ dağ Hal Hal 
Hami şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
vvv eve eve eve ver ver dev dev yiv yiv vay vay 
nev nev yuv yuv vur vur evi evi sev sev hav hav 
ova ova vat vat var var van van vın vın avı avı 

 
dev dev deve deve sev sev sevi sevi sevin sevin 
ava ava avam avam kav kav kavi kavi kavis kavis 
Veli evde de kavga etmez. Verem evvelce çokmuş.  
Vakit varken evvela vize için vergiyi verdiler. 

 

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
Su. su. de, de, hor hor caz caz dağ dağ Vah Vah 
Veli şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
bbb mbm mbm mbm bam bam bim bim bum bum bom bom 
ben ben bin bin bar bar bir bir bor bor bek bek 
baş baş aba aba ebe ebe bil bil bul bul oba oba 

 
bal bal balı balı bez bez beze beze bezen bezen 
ban ban bana bana bin bin bine bine binek binek 



6 
 

Babam kaba saba olanları araba ile bize yollar.  
Bu biberler bazan bana biraz buruk tad veriyor.  

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
Eğ. Eğ. De, de, hor hor caz caz sav sav Bor Bor 
Bora şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
fff ufu ufu ufu ful ful fil fil fer fer fay fay 
far far efe efe saf saf fob fob cif cif kof kof 
sof sof fos fos fiş fiş aft aft tef tef ruf ruf 

 
def def defa defa saf saf safi safi safir safir 
raf raf rafı rafı fer fer feri feri ferik ferik 
Fakir fukara bu hafta fırtınaya fena yakalandı. 
Faiz farkı faturaya girerse bu defa fazla olur. 

 

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
Git git hal hal eve eve bin bin saz saz Fob Fob 
Faik şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
ppp ypy ypy ypy yap yap ipi ipi kep kep pek pek 
pay pay pus pus poz poz epe epe çap çap put put 
pot pot sap sap pop pop hop hop top top vip vip 

 
pey pey peyi peyi pot pot pota pota potas potas 
pür pür püre püre pik pik pika pika pikap pikap 
Pilli pikapta pop müziği çalıp peşpeşe oynadık. 
Papaz her Pazar günü kepini giyip teyepe çıktı. 

 

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
Giz giz hol hol hav hav baz baz bor bor Puf Puf 
Feri şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
jjj uju uju uju ruj ruj jüt jüt bej bej tij tij 
jet jet jak jak jan jan jül jül jag jag jat jat 
jeo jeo jip jip jüp jüp jud jud jür jür fuj fuj 

 
tij tij tiji tiji jüt jüt jütü jütü jütün jütün 
jat jat jatı jatı jet jet jeti jeti jetin jetin 
Jandarma bujiyi bulup pilotun prestijini korur. 
Janjanlı bej kumaş eski bagaja konmuş olabilir. 

 

 
Akü akü taktak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
Gir gir hem hem vah vah saz saz bej bej Jet Jet 
Jale şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 
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ööö iöi iöi iöi öte öte öne öne öre öre ölü ölü 
köz köz göz göz ört ört ölç ölç örs örs özü özü 
sör sör önü önü sön sön bön bön yön yön fön fön 

 
örs örs örsü örsü göm göm gömü gömü gömüt gömüt 
ölü ölü ölüm ölüm yön yön yöne yöne yönet yönet 
Öteki köy için özel görevli göndermek gerekmez. 
Önce göle düşen aracı görüp köye öyle geri dön. 

 

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
Gaf gaf hey hey var var haç haç söz söz Örs Örs 
Ömer şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
;;; y;y y;y y;y oy; oy; el; el; ek; ek; em; em; 
Bence para, kalem, defter, pul ve tel için çok. 
Kararınızı hemen veriniz; çekinmek hatalı olur. 

 
Kar kar kase kase ama ama atıl atıl kafir kafir 
--- y-y y-y y-y Kar-Zarar Lugat-it-Türk Van-Muş 
İnceltme işareti, karışıklığı önlemek ve okunuş 
Güzelliği saglamak için kullanılır. Hafif uzat- 
malarda kullanılmaz; kendiliğinden uzun okunur. 

 

 
Akü akü tak tak kem kem mil mil uyu uyu yaş yaş 
Gez gez haz haz sev sev haç haç örs örs Muş-Van 
Sema şakayla tüm iki kutu elmayla yemişi yemiş. 

 
::: y:y y:y y:y aya: aya: şudur: şudur: Önerim: 
Gidenler: Çocuklar, yaşlılar, hocalar ve asker. 
Daktilo iki anlamdadır: Yazan ve yazı makinesi. 

 
??? l?l l?l l?l Kenan evde midir? Az mı buldun? 
Onlar zengin midirler? Adetlerimiz uygun mudur? 
Şu öğütleri aklından çıkarma: Her düşündüğünü  

Söyleme; olmayacak düşüncelerini de yapmaya sa- 
kın kalkışma. Az konuşmak, çok konuşmaktan daha 
iyidir. Çok konuşana ne derler, bilir misiniz? 

 

 
Ufu uju igi iöi eğe eve aıa aoa aüa aça aca kol 
Kır kdk ktk kzk ksk mnm mbm lhl l.l ypy yşy y,y 

 
Ufu uju igi iöi eğe eve aıa aoa aüa aça aca kol  
Krk kdk ktk kzk ksk mnm mbm lhl l.l ypy yşy y,y 
Kemal elli kutu ak mayaya yetmiş ekmek eklemiş. 
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aaa ata atam atamı atamın çam çamlar çamlarımızı 
acı açı açım açtım açamam ana analar analarımızı  
Ağaçlara dadanan kara kurtlar artık kalmamıştır. 

 
 

Bbb bal bala balam balamı baş başlar başlarından 
Boş boy boya boyam boyalı bak bakmış bakmışlardı 
Bonoları babamla beraber bankaya yarın yollayın. 

 
ccc cam cama camda camdan acı acılar acılarımdan 
can ucu ucun ucuna ucunda caz cazını cazcınızdan 
Camcı iki ayrı camı camiye acele acele takmıştı. 

 

 
ufu uju igi iöi eğe eve aıa aoa aüa aça aca kol 
krk kdk ktk kzk ksk mnm mbm lhl l.l ypy yşy y,y 
Kemal elli kutu ak mayaya yetmiş ekmek eklemiş. 

 
ççç çay çayı çayın çayıma çok çoktur çoğunlukla  
çap geç geçe geçen geçkin çöl çölden çöllerinde  
Çay suyu çayın içine çok konursa çay açık olur. 

 
ddd düz düze düzen düzeni ada adadan adasındaki  
dün dön döne dönem dönemi oda odamda odamdakini  
dadım adada dedeme damal damla dut suyu satmış. 

 
eee eli elin eline elinde ver vergim verginizin 
ebe ten tene tende tenden der derede deredekini 
Elden gelen emek verilerek güzel resim çekildi. 

 
Parmaklar, temel sıradaki tuşların üzerinde bükük 
olarak durur. Sadece parmak uçları temel sıradaki 
tuşlara değer. Böylece tuşlara vurmak kolay olur. 
Parmak tuşa hızla uzanır; sonra hemen temel sıra- 
daki yerine döner. Her tuşa, tereddütsüz vurunuz. 
Bir kelimeyi yazınca hemen öbür kelimeye geçiniz. 

 
 

Ufu uju igi iöi eğe eve aıa aoa aüa aça aca kol 
Krk kdk ktk kzk ksk mnm mbm lhl l.l ypy yşy y,y 
Kemal elli kutu ak mayaya yetmiş ekmek eklemiş. 

 
Fff ful fule fular fuları fon fondan fondakileri 
Def far fark farkı farklı şef şeflik şefliğinden 
Fazla hafif ve fantezi kıyafet almak fena olmuş. 

 
Ggg gör göre gören görgül göz gözden gözlerinize  
Gül güz güze güzel güzeli geç geçmiş geçmişsiniz 
Guguk kuşu gece gündüz güzel güzel ötüp göçecek. 
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Ğğğ eğe eğer eğeri eğerde doğ doğrul doğrultudan  
Yağ sağ sağa sağda sağdan çağ yağmur yağmurlarla 
Doğan, yeni doğan oğluna bağ bağ nane kaynatmış. 

 
 

Ufu uju igi iöi eğe eve aıa aoa aüa aça aca kol 
Krk kdk ktk kzk ksk mnm mbm lhl l.l ypy yşy y,y 
Temel elli kutu ak mayaya yetmiş ekmek eklemiş. 

 
Hhh hal hale halef halefi his hissem hissesinden 
Ahu hak haki hakim hakime hay hayret hayretimizi 
Herkez hastaya hileli hap veren hırsızı aramalı. 

 
Iıı akı akım akımı akımın sır sırdaş sırdaşların 
Acı kır kıra kıran kıranı yıl yılını yılındakini  
Isı farkı bazı kısımları fırın gibi sıcak yaptı.  

 
İii iki ikiz ikisi ikilik içi içinde içindekiler  
İle eli elim elime elimde bir birini birincisini 
İşçiler işlerini bitirince kantinde çay içtiler. 

 

 
Temel sırada bükük olarak duran parmaklar tuşlara 
fazla yüklenmez; değer-değmez durumda durur. Eğer 
temel sıraya, aşağı bastıracak gibi yüklenir isek 
ve bileklerimizi makinenin kenarına dayarsak, bir 
tuşa vurunca öbür tuşlar da aşağı iner; harf kol- 
ları birbirine takılır. Kendinizi sıkmadan yazın. 

 
Ufu uju igi iöi eğe eve aıa aoa aüa aça aca kol  
Krk kdk ktk kzk ksk mnm mbm lhl l.l ypy yşy y,y 
Mete ile uşak üşüye üşüye kaleye iki kaya itti.  

 
jjj jüt jütü jütün jütten jet jetten jetlerimiz 
jat ruj ruju rujda rujdan jüt jütler jütlerinde 
jat ve serj rengi jüponları jiletle kesiyorlar. 

 

 
Kkk kaş kaşı kaşın kaşsız kar karsız karımızdan 
Kök kör körü körün körüne kıs kısmak kısmayınız 
Keklik seke seke kayanın kenarına kadar kaçmış. 

 
Lll döl döle dölek dölsüz kul kullan kullanmaya 
Bal böl böle bölen bölmüş eli elimiz elimizdeki  
Liman yolları kalın betonla elli milyona çıktı.  

 

Ufu uju igi iöi eğe eve aıa aoa aüa aça aca kol 
Krk kdk ktk kzk ksk mnm mbm lhl l.l ypy yşy y,y 
Mete ile uşak üşüye üşüye kaleye iki kaya attı. 
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Mmm mum mumu mumun mumdan mor morali moralinden 
Mor dam dama damda damdan ham hammal hammalımız 
Memur almak için merkez büromuz tamim çıkarmış. 

 
Nnn nam namı namın namına dön dönmem dönmenizin 
Bön nur nura nurda nurdan yan yanmış yanmışının 
Nedenler bulunursa sonuç hemen hemen aynı olur. 

 
Ooo bor boru borun boruna sor sorunu sorunumuzu 
Oba kor koru korun korunu oto otobüs otobüsünüz 
Ormanda odun olduğu için oraya kadar yol açmış. 

 

 
Ufu uju igi iöi eğe eve aıa aoa aüa aça aca kol 
Krk kdk ktk kzk ksk mnm mbm lhl l.l ypy yşy y,y 
Mete ile uşak üşüye üşüye kaleye iki kaya itti. 

 
Ööö göl gölü gölün gölden ölü ölümü ölümsüzlüğü 
Öge göz gözü gözün gözünü ölç ölçme ölçmelerini 
Ördekler gölün gölgeli bölümünde ömür sürdüler. 

 
Ppp pay payı payım paydan top toplu toplumumuzu 
Pas par para paran parayı pay payın paylarınıza  
Pikapla kapayı yola sapıp sepeti polise vermiş. 

 
Rrr der dere deren dereyi ray rayın raylarından 
Ruj eri erit erite eriten sar sarar sararlanmış 
Ressam renk renk resimleri arka arkaya yapıyor. 

 

 

Ufu uju igi iöi eğe eve aıa aoa aüa aça aca kol 
Krk kdk ktk kzk ksk mnm mbm lhl l.l ypy yşy y,y 
Mete ile uşak üşüye üşüye kaleye iki kaya itti. 

 
Sss sek seke seken seksen say saymak saymasının  
Söz siz size sizde sizden sor sormak sorusundan 
Sessiz sessiz suya salınan sal sahile yaslandı. 

 
Şşş yaş yaşa yaşam yaşama boş boşta boştakileri 
Döş işi işim işimi işimiz koş koşma koşmasından 
Şişeye şişe suyu boşaltıp beş kuruşa satacaktı. 

 
Ttt ktk katı katış katışı tür türde türdekileri 
Tos kot kota kotam kotası tip tipte tiptedirler 
Tekel tütün satıp tütün ekenlere toptan ödemiş. 
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Ufu uju igi iöi eğe eve aıa aoa aüa aça aca kol 
Krk kdk ktk kzk ksk mnm mbm lhl l.l ypy yşy y,y 
Ülkü emekliye emekliye şu kaleye iki kaya itti. 

 
Yyy yay yayı yayın yayını say saymak sayılmasın 
Yün yüz yüze yüzey yüzeye yen yeniye yeniyseniz 
Yeni eve yarın yaya olarak yeni yoldan gideriz. 

 
Zzz zar zara zarar zararı zor zorluk zorluklara  
Naz biz bizi bizim bizsiz zam zamsız zamlarımız 
Zarar eden mezeci zam yapıp zararı aza indirdi. 

 
??? mi? Mü? Verir misiniz? Aramaz mısınız? Kim? 
Hızınızı ve yanlışlarınızı grafiğinize işlemeyi 
öğreniniz. Haftada bir-iki kere grafiğe işleye- 
rek durumunuzu izleyiniz; ilerlemeye çalışınız. 

 

 

Akü akü aküt aküt akütak akütak akütakem akütakem 
Akütakemil akütakemil akütakemiluyş akütakemiluyş 
Uyilemaküt uyilemaküt akütakemiluyş akütakemiluyş 

 
A4a a4a 4a 4a 4 44 44 4 atkı 4 atkı 44 ay 44 ay 
44 kilo 44 kilo 444 at 444 at 444 cami 444 cami 
444 444 44 akü 44 akü 444 arı 444 arı 4 as 4 as 

 
11 lira 11 lira 14 adam 14 adam 144 aşı 144 aşı 
Bankadaki 4144 numaralı hesapta 141 milyon var. 
Bize 14 gün içinde 441 milyon lira ödeme yaptı. 

 
akü akü aküt aküt akütak akütak akütakem akütakem 
akütakemil akütakemil akütakemiluyş akütakemiluyş 
uyilemaküt uyilemaküt akütakemiluyş akütakemiluyş 

 
k7k k7k 7k 7k 7 77 77 7 kilo 7 kilo 77 ek 77 ek 
77 askı 77 askı 777 ok 777 ok 777 sora 777 sıra 
777 777 77 zil 77 zil 777 kat 777 kat 7 ay 7 ay 

 
71 lira 71 lira 17 kişi 17 kişi 174 arı 174 arı 
Verginin 74 milyon lirası 17 gün içinde ödendi.  
Fazara 77 ton muz ve 74 ton portakal gönderdik. 

 

 
Akü akü aküt aküt akütak akütak akütakem akütakem 
Akütakemil akütakemil akütakemiluyş akütakemiluyş 
Uyilemaküt uyilemaküt akütakemiluyş akütakemiluyş 

 
E3e e3e 3e 3e 3 33 33 3 elma 3 elma 33 er 33 er 
33 yaka 33 yaka 333 ev 333 ev 333 cami 333 cami 
333 333 33 vat 33 vat 333 ara 333 ara 3 ay 3 ay 
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31 elma 31 elma 13 vali 13 vali 374 aba 374 aba 
Emekli 33 memura, 37 milyon lira ödeme yapıldı.  
Savaşa 33 uçak katıldı ve 334 ton bomba atıldı. 

 
 
 

Akü akü aküt aküt akütak akütak akütakem akütakem 
Akütakemil akütakemil akütakemiluyş akütakemiluyş 
Uyilemaküt uyilemaküt akütakemiluyş akütakemiluyş 

 
M8m m8m 8m 8m 8 88 88 8 masa 8 masa 88 om 88 om 
88 uçak 88 uçak 888 mil 888 mil 888 km. 888 km.  
888 888 88 bot 88 bot 888 duş 888 duş 8 ek 8 ek 

 
83 adam 83 adam 18 boru 18 boru 837 bin 837 bin 
Bu ay 88 metre kumaşı 38 saatte apreye aldırdı.  
Elde kalan 188 ütüyü 847 ütücüye gösterebildik. 

 

 
Akü akü aküt aküt akütak akütak akütakem akütakem 
Akütakemil akütakemil akütakemiluyş akütakemiluyş 
Uyilemaküt uyilemaküt akütakemiluyş akütakemiluyş 

 
İ2i i2i 2i 2i 2 22 22 2 isim 2 isim 22 iş 22 iş 
22 koru 22 koru 222 örs 222 örs 222 ton 222 ton 
222 222 22 ölü 22 ölü 222 oda 222 oda 2 il 2 il 

 
27 izci 27 izci 12 köşe 12 köşe 274 bağ 274 bağ 
Tayfunda 22 dakika içinde 2287 kişi boğulmuştu.  
Para hacmi 72,2 milyon artarak 82 milyar olmuş. 

 

 
Akü akü aküt aküt akütak akütak akütakem akütakem 
Akütakemil akütakemil akütakemiluyş akütakemiluyş 
Uyilemaküt uyilemaküt akütakemiluyş akütakemiluyş 

 
191 191 91 91 9 99 99 9 lira 9 lira 99 il 99 il 
99 araç 99 araç 999 mil 999 mil 999 yıl 999 yıl 
999 999 99 sm. 99 sm. 999 çam 999 çam 9 ay 9 ay 

 
92 lüle 92 lüle 19 kasa 19 kasa 999 taş 999 taş 
Sonu 99 ile biten 937 bilete 92 milyon verildi. 
Altının gramı 92 lira arttı ve 4.981 lira oldu. 

 

 
Akü akü aküt aküt akütak akütak akütakem akütakem 
Akütakemil akütakemil akütakemiluyş akütakemiluyş 
Uyilemaküt uyilemaküt akütakemiluyş akütakemiluyş 
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A5a a5a 5a 5a 5 55 55 5 askı 5 askı 55 ev 55 ev 
55 karo 55 karo 555 köy 555 köy 555 set 555 set 
555 555 55 tel 55 tel 555 kuş 555 kuş 5 er 5 er 

 
51 aşçı 51 aşçı 59 tane 59 tane 555 sap 555 sap 
Mahkemede 55 günde 515 davaya yedi hakim baktı. 
Üretimimizde 1.293.475 liralık artış olacaktır. 

 
Akü akü aküt aküt akütak akütak akütakem akütakem 
Akütakemil akütakemil akütakemiluyş akütakemiluyş 
Uyilemaküt uyilemaküt akütakemiluyş akütakemiluyş 

 
Y0y y0y 0y 0y 0 00 00 0 yaka 0 yaka 10 ay 10 ay 
10 yama 10 yama 100 lif 100 lif 100 yıl 100 yıl 
000 000 10 mil 10 mil 100 pul 100 pul 001 plaka 

 
40 küfe 40 küfe 20 yaka 20 yaka 300 saz 300 saz 
Bu sene 100. yıl şenlikleri 10 gün kadar sürer. 
Yakılan 1.000 ampul için 100.000 lira ödenecek. 

 
 

 
Akü akü aküt aküt akütak akütak akütakem akütakem 
Akütakemil akütakemil akütakemiluyş akütakemiluyş 
Uyilemaküt uyilemaküt akütakemiluyş akütakemiluyş 

 
K6k k6k 6k 6k 6 66 66 6 koru 6 koru 66 ek 66 ek 
66 keçe 66 keçe 666 sim 666 sim 666 zar 666 zar 
666 666 66 şiş 66 şiş 666 ray 666 ray 6 ur 6 ur 

 
67 adam 67 adam 65 yaka 65 yaka 665 suç 665 suç 
Sağ işaret parmağını kullanarak 766 yazmalıyız. 
Aynı parmağı kullanıp 766, 676, 677, 667 yazın. 

 
Akü akü aküt aküt akütak akütak akütakem akütakem 
Akütakemil akütakemil akütakemiluyş akütakemiluyş 
Uyilemaküt uyilemaküt akütakemiluyş akütakemiluyş 

 
 

Akü akü aküt aküt akütak akütak akütakem akütakem 
Akütakemil akütakemil akütakemiluyş akütakemiluyş 
Uyilemaküt uyilemaküt akütakemiluyş akütakemiluyş 

 
Ayak ayak araç Araç aksi Aksi ağaç Ağaç ata Ata 
Baba baba Bebe bebe bacı Bacı beni Beni bor Bor 
Caka caka Cami cami Cari cari Cani cani Can can 
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Çare çare Çoğu çoğu Çıta çıta Çatı çatı Çek çek 
Dede dede Dadı dadı Daha daha Dava dava Dün dün 
Eski eski Eksi eksi Etek etek Eser eser Eki eki 

 
Feza feza Feci feci Fena fena Fors fors Faz faz 
Gaye gaye Gece gece Göle göle Göçü göçü Göz göz 
Hane hane Harp harp Hata hata Hoca hoca Hiç hiç 

 
 

 
Itır ıtır Ilık ılık Işık ışık Işın ışın Isı ısı 
İlim ilim İsim isim İçel içel İrat irat İlk ilk 
Jale jale Jöle jöle Jane jane Jest jest Jüp jüp 

 
Kaza kaza Kara kara Kutu kutu Kuzu kuzu Kaç kaç 
Lale lale Lira lira Lise lise Loca loca Loş loş 
Mora mora Moda moda Mert mert Maya maya Maç maç 

 
Nama nama Niye niye Nota nota Nine nine Net net 
Okul okul Otur otur Orta orta Ordu ordu Oba oba 
Özel özel Ölçü ölçü Ömür ömür Öncü öncü Ört ört 

 
 

Para para Paşa paşa Park park Papa papa Pal pal 
Rüya rüya Rica rica Rüşt rüşt Rast rast Rol rol 
Sarı sarı Sonu sonu Süre süre Sade sade Ses ses 

 
Şark şark Şişe şişe Şans şans Şura şura Şey şey 
Taze taze Türk türk Terk terk Töre töre Tür tür 
Usul usul Uçak uçak Uyku uyku Uyum uyum Ulu ulu 

 
Ülke ülke Ülkü ülkü Üret üret Üçlü üçlü Üye üye 
Vade vade Vali vali Veda veda Vana vana Vat vat 
Yazı yazı Yalı yalı Yöre yöre Yurt yurt Yön yön 
Zeki zeki Zamk zamk Zarf zarf Zona zona Zor zor 

 

 

Beş vuruş bir kelime sayılır, bir tuşa vururken, diğer parmaklar temel sıradaki yerinde 

durmalıdır. Parmak tuşa ani bir hareketle vurmalı ve sonra hemen tuşu bırakmalıdır. Tuşlara 

uzanım sırasında da parmaklar hiç durmadan ve bükük olarak gitmeli, tuşa vurur vurmaz temel 

sıradaki yerine dönmelidir. Korkusuzca daktilo yazın.  

 

Yazı yazarken beden dik ve biraz öne yatık durur. Makinenin çok az sağına doğru oturulur. 

Dirsekler bedene yakın durur. Kollar yana doğru açılmazlar. Küçük parmaklar da öbür 

parmaklar gibi, bükük ve dik olarak durursa, sonra tuşa vurmak kolay olur. Harfler silik olarak 

değil, koyu olarak çıkarlar. 
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Tuşlara vurma ve daktilo yazma tekniklerine büyük önem vermeniz de hatasız yazmamıza 

yardımcı olur. Bu konuda öğretmenin söylediklerini ve gösterdiklerini yapmaya çalışmalıyız. 

Parmakların tuşların üzerinde bükük olarak durması ve uzanım sırasında da bükük durumunu 

koruması, iyi yazış tekniğidir.  

 

Küçük parmakla bir tuşa vururken, diğer parmaklar temel sıradaki yerlerinden kaydırılmaz. 

Yazarken, kol atarken ve yeni satırı yazmaya başlarken gözlerimizi kitaptan ayırmayız. Her iki 

ayağımızı da döşemede tutarsak rahat ederiz. Her gün kendi kendimizle yarış ederiz; 

başkalarıyla yarış etmeyiz. 

 

Hatasız yazmak için devamlı olarak kitaba bakarak yazmalıdır. Makinedeki kâğıda ya da tuşlara 

bakıp yazmak dikkatimizi dağıtıp yanlış yapmamıza neden olur. Yazış hızı ile okuma hızını 

uygun tutmak ve böylece gözlerle parmaklar arasında uyum sağlamak da gerekir. Yanlış 

yapmanın suç olmadığını bilin. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Şunlar birer yanlış kabul edilir: Bir harf yerine başka bir harf yazmak, harf atlamak, kelimeye 

bitişik veya ayrı, fazla harf ya da harfler yazmak, bir kelimeyi iki kez yazmak veya tümüyle 

atlamak, bir kısmı yanlış olan kelimeyi yarıda bırakıp yeniden aynı kelimeyi yazmak, soru işareti, 

virgül, nokta gibi işaretlerden sonra ara vermemek, kelimeler arasında ara vermemek, gereksiz 

ara vermek, büyük harflerin satır üzerinde çıkması, harflerin çok silik olması, birbiri üstüne 

binmiş ve birbirine fazla yaklaşmış harfler, küçük harf olacak yerde büyük harf yazmak, büyük 

harf yazacağı yerde küçük harf yazmak, bir satırı tümüyle atlamak bir satırı iki kez yazmak iki 

kelimenin veya iki harfin yerini değiştirerek yazmak, iki satırı yer değiştirerek yazmak, bir 

satırdan diğerine kelime aktarmak, kesme çizgisini koymamak, yakıştırmayla benzer bir kelime 

yazmak, yanlışın üzerine doğrusunu vurmak, gerektiği halde kol atmamak, şaryoyu fazla hızlı ya 

da çok yavaş atıp sol marjdan dışa doğru çıkmak yahut da içe doğru girintili yazmak. 

 
 

Büyük harf tuşuna basan küçük parmak da bükük tutulur. Öbür parmaklar avuç içine toplanmaz, 

temel sırada hafifçe yaylanırlar. Bilekte aşağıya doğru veya içeriye doğru kıvrılma olmaz. 

Parmağı, büyük harf tuşuna düz bastırırsak, diğer parmaklar tuşlara baskı yapar, takılma olur; 

dikkatli yazınız. Büyük harf tuşuna basınca, hemen büyük olarak yazılacak tuşa vururuz. Hemen 

vurmazsak, büyük harf tuşu hafifçe yukarı doğru oynayabilir; büyük olarak yazılan harf tuşunu 

bırakırsak, harf satır üstüne çıkabilir; tekniğe uygun yazın. 

 

BÜYÜK HARF KİLİTLEME TUŞU: Büyük harfle yazılacak kısım birkaç harfi aşıyorsa, büyük harf 

kilitleme tuşuna basılır. Bu tuş büyük harf tuşunun üzerindedir. Bazı makinelerde hem sağda ve 



16 
 

hem de solda bulunur. Kilitten kurtarılacağı zaman, büyük harf tuşuna basılıp normal olarak 

yazıya devam edilir.  

 

GERİ TUŞU: Her basılışta şaryoyu bir vuruşluk yer kadar geriye çeker. Yeri boş kalan veya silik 

çıkan harfleri tekrar yazmada kullanılır. Fakat bir yanlış yapınca doğrusunu üzerine vurmak için 

geri tuşu kullanılmaz. Silgi kullanılır. Bu tuşa küçük parmakla basılır. El ve dirsek dışa doğru 

açılmalıdır, diğer parmaklar temel sırada kalmalıdır. 

 

TEKNİK HIZ KAVRAMI 

Hızlı ve doğru yazmak ana amaçtır. Yanlış yapma, öğrenimin doğal belirtileri olmakla beraber, 

bunun alışkanlık haline gelmemesine dikkat edilmelidir. Teknik bozukluklar, zamanında önlem 

alınmazsa kendiliğinden düzelmez. Bu nedenle, önce doğru tekniklere önem verilmesi gerekir. 

Doğru alışkanlıklar ve doğru vuruş tekniğinin bir parçası olan hız kazandırıldıktan sonra 

yanlışlar zamanla azalacaktır. Doğru teknikleri benimsemiş ve hareketlerde hız ve ekonomiyi 

sağlamış bir daktilograf, yeterince yanlışsız yazabilecek demektir. Tekniğe ve tekniğe dayalı 

hıza önem verilen bu kavrama teknik hız kavramı denir. Bilekleri ve elleri fazla oynatmak, 

makinedeki kâğıda bakma, satır sonlarında ve kol atarken gözü kopyadan ayırmak, satırları 

cetvelle izlemek gibi zaman yitirici alışkanlıklardan sakınmak gerekir. Vuruş tekniği bozuksa, 

harf takılmaları ve üst üste harf bindirme de sık olarak olacak demektir. Daktilo yazarken, 

taşıyıcıda yani şaryoda devamlı hareket olmalıdır. Bu da gereksiz duraklamalardan kaçınmakla 

ve sıkılmadan, sinirlenmeden yazmakla sağlanır. Tuşlara korkmadan vurma, yanlış yaparım 

diye çok fazla çekinme, ikide bir silgi arama gibi hususlar önlenmelidir. Rahat ve kesintisiz 

çalışmak gerekir 

 

BECERİ VE TEKNİKLER 

Öğretmen gerektiği kadar açıklama yapmalıdır. Bazen ek açıklamalar yapmak ve bilgi vermek 

gerekebilir. Bu bilgiler daktilo yazmada kullanılarak beceriler kazandırılır. Teknik, başlangıçta 

tamamen bilinçle yapılan, fakat zamanla beceriler geliştikçe kolaylaşan ve düşünmeye gerek 

bırakmayan bir çalışma sürecidir. Doğru teknikle vuruş, parmağın tuşa hızlı, sert ve 

duraksamadan vurması ve vurduktan sonra tuşu serbest bırakarak hemen geri çekilmesi ile 

sağlanır. Parmaklar, temel sırada bükük olarak durmalı ve temel sıra tuşlarına hafifçe dokunur 

bir durumda olmalıdır. Avuç içleri makineye ya da masaya dayanmamalı, tuşlar dizisine paralel 

durmalıdır. Temel sıradaki tuşlara vururken parmaklar yukarı doğru kalkmamalıdır. Parmaklar 

temel sıra tuşlarına hafifçe dokunur durumda olursa yani tuşlara fazla yüklenilmezse temel sıra 

tuşlarına doğru tekniklerle vurmak kolaylaşır. Parmaklar tuşlara, bükük olarak alçaktan ve en 

yakın uzaklıktan uzanmalıdır. Duraksamadan tuşa vurulmalı ve vuruş yapan parmak, tuşu 

hemen serbest bırakıp temel sıraya dönmeli ya da dönme refleksine sahip olmalıdır. Daktilo 
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öğrenen, öğrenimin başlangıcında, yazılacak her harfi bir bütün bir birim olarak düşünür ve o 

harfi yazmaya çalışır, harflerin yazımı ile kelime de tamamlanmış olur. Buna harf düzeyinde 

yazış denir. Öğrenci kelimeyi harf harf değil de bir bütün olarak düşünüp yazarsa kelime 

düzeyinde yazış durumuna gelmiştir. Kelimenin tamamı beynin motor merkezinden gelen emirle 

yazılır. Kelimenin bir kısmı bir birim bir bütün olarak bir kısmı ise harf düzeyinde yazılırsa 

karışım düzeyinde yazış vardır. Her daktilograf yazı yazarken bu üç tür uyarıma göre 

parmaklarını kullanır. Yetişmiş daktilograflar, kelimelerin çoğunu kelime düzeyinde zor kelimeleri 

karışım düzeyinde ve çok zor ya da uzun kelimeleri özel bir dikkat isteyen kelimeleri ise harf 

düzeyinde yazacaktır.     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BAKMADAN YAZMA 

Makineye bakmadan yazmak esastır. Başlangıç derslerinde, öğretmenin ellerinize ve tuşlara 

bakabilirsiniz dediği anlarda bakılabilir, fakat bunun dışında da bakmadan yazmak gerekir. 

Makinedeki kâğıda ise daha başlangıçtan itibaren hiç bakmamak gerekir. Öğrenci bir tuşu yeni 

öğrenirken tuşun yerinden emin olmak veya yazdığının doğruluğunu anlamak için tuşlara 

bakabilir. Bunun önlenmesi için öğretmenin açıklama ve uyarısı gerekir. Öğretimi yavaşlatmak 

yani yinelemeleri arttırmak da düşünülebilir. Yazdığını kontrol etmek ve biraz da yazdığını görüp 

zevk almak için kâğıda bakan öğrenciler olur. Hız düşük iken öğrenci bunun zararlı olduğunu 

anlayamaz. Öğrenciye bakmanın kötü bir alışkanlık olarak yerleşebileceği anlatılmalı, eğer 

dinlemezse uyarı ve ihtarda bulunmalıdır. Öğrenci bu seyretme işini, kolu atarken de yapmak 

isteyebilir, bu alışkanlık da mutlaka önlenmelidir. Öğrenci kolu attıktan sonra elini yerleştirmek 

için tuşlara bakabilir. Bu durum da kötü bir alışkanlık olarak yerleşmeden önlenmelidir. Serbest 

tuşunu iyi kullanmasını öğrenmemiş olan öğrenci, satır sonlarında makineye bakar. Düz 

yazılarda satırları aynen izlettirmek de bakma alışkanlığını önlemeye yardımcı olur. Yanlış 

nedeni ile kırık not almak bir yanlış için ceza olarak çok kelime düşülmesi gibi nedenlerle 

öğrenci tuşlara ve makinedeki kâğıda bakabilir. Bu korkuyu giderici önlemler, öğrenimin 

süresine uygun olarak ve öğretimin niteliğini düşürmemek gibi hususlar da göz önünde tutularak 

alınmalıdır.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tarih, milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini ararken birçok siyasi, askeri, toplumsal 

sebepler bulmakta ve saymaktadır. Şüphe yok ki, bütün bu sebepler, toplumsal olaylarda 

etkindirler. Fakat bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla, yükselişiyle, gerilemesiyle ilgili ve 

bağlantılı olan milletin ekonomisidir. Tarihin ve tecrübenin tespit ettiği bir gerçek, bizim milli 

hayatımızda ve milli tarihimizde de tamamıyla meydana çıkmıştır. Gerçekten, Türk tarihi 

incelenirse bütün yükselme ve gerileme sebeplerinin bir ekonomi meselesinden başka bir şey 

olmadığı anlaşılır. Tarihimizi dolduran bunca başarılar, zaferler yahut mağlubiyetler, çöküşler ve 

felaketler, bunların hepsi; meydana geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla ilgili ve 
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bağlantılıdır. Yeni Türkiye’mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için, mutlaka ekonomimize 

birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü zamanımız tamamen ekonomi 

devresinden başka bir şey değildir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOĞRU YAZMA 

Bir yazının işe yarayabilmesi için yanlışsız olması gerekir. Bir yanlışı silip düzeltmek yarım 

dakikadan fazla zaman kaybına sebep olabilir. Bu nedenle, doğruluk, doğru yazmak çok 

önemlidir. Bütün dikkatin yazıda toplanması gerekir. Bir yanlış yapınca, aklı o yanlışa takmamak 

uygun olur. Öğrenci hızını düşürmesini, düzenlemesini bilmelidir. Bazı kelimeleri harf harf 

yazmak bile gerekebilir. Okuma hızı ile yazma hızını da aynı tutmak lazımdır. Bunun için de 

okuma hızını azaltmak gerekir. Makineye veya makinedeki kâğıda bakmak dikkati dağıtacağı, 

satır veya kelime atlamalarına neden olabileceği için zararlıdır. Bu sebeple, bakmadan yazmaya 

çok önem verilmelidir. Yanlışları azaltmak için çeşitli alıştırmalar yaptırmak mümkündür. Alfabeyi 

üç beş kez yazdırma, klavyeyi gözden geçirme çalışması yaptırma, birkaç satırı geçmemek 

üzere, kelimeleri tersten yazdırma, bir satırı veya paragrafı yanlışsız yazana kadar tekrar 

ettirme, yanlışsız yazanları not ile teşvik etme gibi çalışmalar, yanlışların azaltılmasını sağlar. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nasreddin Hoca, yedi asırdan beri dünyaya gülen o koca adam. Ona her yerde bir beşik ve her 

devirde bir mezar gösterilir. Ama o bunlardan hangisinde sallandı, büyüdü? Bu gün de nerede 

yattığını Allah bilir. Bizim bir bildiğimiz, bir duyduğumuz var o da bu gün bir kolu doğuda, bir kolu 

batıda ve ruhu ebedilikle bir baştadır. O, bu dünya durdukça duracaktır. Bu ne sihirdir, ne 

keramet, ne de şöyle bir el çabukluğu marifet. Nasreddin Hocayı bu ölmezliğe eriştiren gülen 

yüzü, tatlı dilidir. Biri gönlün yaylası, biri de yaylanın güneşidir. Zaten adam dediğin ya 

yüzünden belli olur, ya sözünden. Kötü adam acı soğan sözlü ve kara bulut yüzlüdür. Bu kara 

gülmezlerin yüzlerinden düşen yüz parçaya bölünür. Saya yağı ile yağlar, çakırdikenle dağlar. 

Hâlbuki iyi adam tatlı dilli güler yüzlüdür. Bu güleç yüzlü adamların yüzlerinden nur mu dedin 

nur akar, dillerinden de bal mı dedin bal damlar. Hele de hocanın. Ne gözünde bir karartı vardır 

ne de yüzünde bir morartı, alnının ortası bile güleç ve şendir. İlle de dili. Alimallah kaymak 

çalıverir balın üzerine. Gayrı onun sözüne sohbetine ve dediklerine doyurulur mu? Hanları 

hanümanları cümle âlemi ağzına baktırır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Onun da huyu bu, 

dobra konuşmak. Bir laf dilinin ucuna geldi mi öyle vezir vüzera gibi yut gitsin etmez. Lakin 

parmağım gözüne kör kadı hesabı değil, şöyle tam yerine ve dengine getirir ve taşı da gediğine 

öylesine güzelce oturtuverir.  
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Ceza kanunları bireyin hak ve özgürlüklerine derin biçimde müdahale eden 
yaptırımları içermektedir. Bu nedenledir ki bir ülkedeki ceza kanununa hakim 
felsefe, değer ve ilkeler, o ülkedeki siyasi rejimin niteliğini gösterir. Nitekim 
tarihte ve günümüzde totaliter devletler, ideolojilerini benimsetmek ve rejimi 
ayakta tutmak için ceza kanunları yoluyla kişi hak özgürlüklerini ya geniş 
biçimde sınırlandırmışlar ya da ortadan kaldırmışlardır. Demokratik hukuk 
devletleri ise ceza kanunlarının kötüye kullanılmasını önlemek için, bu 
kanunların temel ilkelerine anayasalarında yer vermektedirler. Yine insanların 
adaletsiz ve haksız biçimde ceza ve tedbirlere maruz kılınmaması amacıyla başta 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak 
üzere birçok uluslararası sözleşme ve belgede bireyi ceza kanunlarının keyfi 
uygulanmalarına karşı güvence altına alan hükümlere yer verilmiştir. Bu 
sözleşmelere taraf olan ülkemizin Anayasasında da aynı esaslar öngörülmüş 
olduğundan, ceza kanununun amacını tanımlayan maddeyle, bireyin sahip 
bulunduğu hukuki değerler, hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ön 
plana çıkarılmıştır. Böylece kanunun özgürlükçü karakteri vurgulanmakta, bunun 
yanında bireyin; adalet ve güvenliğin sağlandığı bir toplumda yaşama hakkının 
gereği olarak, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin 
önlenmesi, ceza kanunun temel amaçları arasında sayılmaktadır.  
Kanunun amacına ilişkin maddesinde ifade edilen kişi hak ve özgürlüklerinin 
güvence altına alınabilmesi için, hangi fiillerin suç teşkil ettiğinin kanunda açık 
bir şekilde belirlenmesi gerekir. Aynı şekilde, suç işlenmesi dolayısıyla verilecek 
ceza ve tedbirlerle, cezaya mahkumiyetin hukukî sonuçları ve bu yaptırımların 
süre ve miktarlarının da kanunla düzenlenmesi zorunludur.  

Anayasamızda da ifade edilen ve evrensel nitelikteki kanunsuz suç ve ceza olmaz 
ilkesinin gereği olarak suçların tanımlanması ve ceza hukuku yaptırımları koyma 
yetkisine sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi sahiptir. Yine Anayasamıza göre 
yasama görevi, devredilmesi mümkün olmayan bir yetkidir. Bireyin maddi ve 
manevi varlığı üzerinde derin etkiler doğuran suç ve cezaların, ancak ulusal 
iradeyi temsil eden organ tarafından yapılacak kanunla düzenlenebilmesi, kişi 
hak ve özgürlüklerine sağlanan en önemli anayasal garantilerden birini 
oluşturmaktadır.  
Anayasada temel hak ve özgürlükler alanının, kanun hükmünde kararnamelerle 
düzenlenemeyeceğinin öngörülmesi de, bu garantinin bir ifadesidir. Kişi hak ve 
özgürlükleri konusunda kanun hükmünde kararname çıkarılmaması bakımından 
anayasal normla getirilen bu yasağın, idarenin diğer düzenleyici işlemleri için de 
geçerli olduğu kuşkusuzdur. İşte maddenin ikinci fıkrasındaki düzenlemeyle, 
Anayasada yer alan emredici normların gereği yerine getirilerek, idarenin 
düzenleyici işlemleriyle bir suç tanımının kapsamının belirlenemeyeceği ve ceza 
konulamayacağı açıkça düzenlenmiş olmaktadır.  
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Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin doğal bir sonucu olan evrensel ilke 
niteliğindeki ceza kanunlarının uygulanmasında kıyasa başvurulamayacağı, 
maddenin üçüncü fıkrasında açıkça düzenlenmiştir. Böylece ceza kanunlarının 
bireye güvence sağlama işlevinin bir gereği daha yerine getirilmiş olmaktadır. 
Yeni tarihli ceza kanunlarında da kıyas yasağına ilişkin olarak açık hükümlere 
yer verilmektedir. Örneğin yeni Fransız Ceza Kanununda bu husus ceza 
kanunları dar yorumlanır biçiminde ifade edilmiştir. Kıyas yasağıyla getirilen 
güvencenin tam anlamıyla uygulanabilmesini mümkün kılmak amacıyla, kıyasa 
yol açacak şekilde yapılacak geniş yoruma da başvurulamayacağı açıkça ifade 
edilmiştir. Ancak bu hükümle ceza hukukunda genişletici yorum tümüyle 
yasaklanmamakta, sadece bu yorum biçiminin kıyasa yol açacak şekilde 
uygulanmasının önüne geçilmek istenmektedir.  
Suç işlenmesiyle bozulan toplum düzeninde adaletin sağlanması için suç işleyen 
kimseye uygulanacak ceza hukuku yaptırımlarının haklı ve ölçülü olması gerekir. 
Çünkü ancak haklı ve suçun ağırlığıyla orantılı bir yaptırım ile suç işleyen 
kişinin bu fiilinden pişmanlık duyması sağlanabilir ve yeniden topluma 
kazandırılması söz konusu olabilir. Yine bireylerin hukuka olan güvenlerinin 
pekişmesi ve cezanın caydırıcılık etkisinin doğru biçimde gösterilebilmesi için 
de ceza hukukunun temel ilkelerinden olan orantılılık ilkesine uymak gerekir. 
Madde ile bu hususa ceza kanunda açıkça yer verilerek, ceza kanunun adaletçi 
bir karaktere sahip olduğu da vurgulanmak istenmiştir.  
Geçmişte ve günümüzde, insanın ırk, din, düşünce veya cinsiyeti nedeniyle 
uğradığı haksız muamelelerin önlenmesi, insanlık camiasının temel 
uğraşlarındandır. Ceza hukuku araçlarıyla yapılan ayrımcılık ise insana yönelik 
yapılan en zalimane uygulamalardan biridir. Özellikle totaliter rejimlerdeki 
ayırımcılığın ortaya çıkardığı felaketler insanlık tarihinde unutulamayacak acı 
izler bırakmıştır. İşte bu nedenlerledir ki insan haklarıyla ilgili uluslararası 
sözleşmelerde ve Anayasamızda ifade edilen eşitlik ilkesine yer verilerek, ceza 
kanununun insancıl niteliğe sahip olduğuna da işaret edilmektedir. Ceza 
kanunlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında bireyler arasında herhangi bir 
sebeple ayırım yapılmamasının ifade edilmesi, aynı zamanda hukuk devletinin 
özünü oluşturan insan onurunun korunmasının ceza kanununda da temel değer 
olarak benimsenmesi anlamına gelmektedir.  
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Suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmaması dolayısıyla, bazı 
tanımlar tasarı metninden çıkarılmıştır. Tekerrüre ilişkin olarak sistem değişikliği 
yapıldığı için aynı türden suç tanımı ve ayrıca, tanımlanmasına gerek 
görülmemesi nedeniyle cebir ve şiddet tanımı metinden çıkarılmıştır.  
Kişinin vatandaşlığının belirlenmesinde Türk Vatandaşlığı Kanununun esas 
alınacağını belirten tanım, ceza uygulaması itibarıyla önemli olan hususu 
belirlemektedir. Böylece suçu işlediği sırada Türk vatandaşı iken sonradan 
uyruğunu değiştiren kişi suçun unsuru veya kovuşturma koşulu bakımından Türk 
sayılacağı gibi, suçu işlediği sırada Türk uyruğuna girmiş olan kişi de Türk 
vatandaşı sayılacaktır. Çifte uyruğu olanlar da, Türk vatandaşı sayılacaklardır.  
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümleri göz önünde 
bulundurularak, çocuk deyiminden henüz on sekiz yaşını doldurmamış olan 
kişilerin anlaşılması gerektiğine dair bir tanıma yer verilmiştir.  
Önceki Türk Ceza Kanunundaki memur tanımının doğurduğu sakıncaları aynen 
devam ettirecek nitelikte olan tanım, tasarı metninden çıkarılarak; memur 
kavramını da kapsayan kamu görevlisi tanımına yer verilmiştir. Yapılan yeni 
tanıma göre, kişinin kamu görevlisi sayılması için aranacak tek ölçüt, gördüğü 
işin bir kamusal faaliyet olmasıdır.  
Bilindiği üzere, kamusal faaliyet, anayasa ve kanunlarda belirlenmiş olan 
usullere göre verilmiş olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu adına 
yürütülmesidir. Bu faaliyetin yürütülmesine katılan kişilerin maaş, ücret veya 
sair bir maddî karşılık alıp almamalarının, bu işi sürekli, süreli veya geçici olarak 
yapmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, örneğin mesleklerinin 
icrası bağlamında avukat veya noterin kamu görevlisi olduğu hususunda bir 
tereddüt bulunmamaktadır. Keza kişi, bilirkişilik, tercümanlık ve tanıklık 
faaliyetinin icrası kapsamında bir kamu görevlisidir. Askerlik görevi yapan 
kişiler de kamu görevlisidirler. Bu bakımdan örneğin bir suç olayına müdahil 
olan, bir tutuklu veya hükümlünün naklini gerçekleştiren jandarma subay veya 
erleri de, kamu görevlisidirler.  
Buna karşılık, kamusal bir faaliyetin yürütülmesinin ihaleye dayalı olarak özel 
hukuk kişilerince üstlenilmesi durumunda, bu kişilerin kamu görevlisi 
sayılmayacağı açıktır.  
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Türk vatandaşının yabancı ülkede işlemiş bulunduğu suçtan dolayı Türkiye’de 
yargılanabilmesi için belli koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bu koşullar, 
maddenin birinci fıkrasında belirlenmiştir. Bunun için, failin Türk vatandaşı 
olması ve Türkiye’de bulunması gerekir. Failin Türkiye’de bulunması, bir 
kovuşturma şartı niteliğindedir. Vatandaşın yurt dışında işlediği suç dolayısıyla 
Türkiye’de Türk kanunlarına göre cezalandırılabilmesi için, bu suçun Türkiye’de 
kovuşturulabilir bir suç olması gerekir. Bunun belirlenmesinde Türk 
kanunlarının göz önünde bulundurulması gerektiği muhakkaktır.  
Yabancı ülkede işlenen bu suçla ilgili olarak Türk kanunlarında öngörülen hapis 
cezasının aşağı sınırı bir yıldan az değilse, fail hakkında Türkiye’de Türk 
kanunlarına göre yargılama yapılacaktır. Türk vatandaşının yabancı ülkede 
işlemiş bulunduğu suçun ilgili maddede belirlenen suçlardan olması durumunda 
bu madde hükmü uygulanmaz.  
Buna karşılık, yabancı ülkede işlenen bu suçla ilgili olarak Türk kanunlarında 
öngörülen hapis cezasının aşağı sınırı bir yıldan az ise, fail hakkında Türkiye’de 
Türk kanunlarına göre yargılama yapılabilmesi için, zarar gören şahsın veya 
yabancı hükümetin şikayetinin olması gerekir. Ancak, bunun için, şikayetin, 
vatandaşın Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılması gerekir. 
Türk vatandaşının yabancı ülkede işlediği suçtan dolayı mağdur olan kimse 
yabancı ise; fail hakkında Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılama 
yapılabilmesi için, fiilin, işlendiği ülke devleti kanununa göre de suç teşkil 
etmesi gerekir.  
Yabancı ülkede işlenmiş olan suçtan dolayı yurt dışında yargılama yapılmış ve 
hatta hüküm verilmiş olabilir. Bu suç dolayısıyla yabancı ülkede yargılama 
yapılmakta olsa bile, fail hakkında Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılama 
yapılacaktır. Buna karşılık, yurt dışında işlediği suçtan dolayı Türk vatandaşı 
hakkında yabancı ülkede mahkûmiyet veya beraat kararının verilmiş olması 
halinde, artık Türkiye’de yeniden yargılama yapılamayacaktır.  
Hükümet Tasarısında vatandaş tarafından yurt dışında işlenen suçun hem Türk 
kanunlarına göre hem de suçun işlendiği ülke kanunlarına göre aşağı sınırı bir 
yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç olması 
öngörülmüştür. Ancak, bir sonraki maddede yabancı tarafından işlenen suç 
açısından ise sadece Türk kanununda öngörülen ceza ölçü alınmıştır. Her iki 
durum açısından uyumu sağlamak için, sadece Türk kanununda öngörülen 
cezanın ölçü alınması yönünde madde metninin değiştirilmesi uygun 
bulunmuştur.  
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Geri vermeye ilişkin koşullar, Türkiye’nin çeşitli devletlerle imzalamış 
bulunduğu iki taraflı sözleşmeler ile Suçluların İadesine Dair Avrupa 
Sözleşmesinde belirlenmiştir. Ancak, buna rağmen geri vermeye ilişkin asgari 
şartların, iç hukuk düzenlemesi olan kanunla belirlenmesi, uygulamada birliği 
sağlama açısından önem taşımaktadır. Geri verme taleplerinin hangi usul ve 
esaslara göre yerine getirileceği, sözleşmelerde genellikle düzenlenmemekte, 
taraf devletlerin iç hukukuna bırakılmaktadır. Kişi özgürlüğünün kısıtlanması 
sonucunu doğuran geri vermenin usul ve esasına ilişkin asgari şartların kanunla 
belirlenmesine ihtiyaç vardır.  
Geri verme yoluna ancak Türkiye’nin egemenlik sahası dışında işlenmiş olan 
suçlar dolayısıyla gidilebilir. Anayasada hüküm altına alındığı üzere, vatandaş 
kural olarak geri verilemez. Ancak, Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın 
gerektirdiği yükümlülükler dolayısıyla vatandaş da yargılanmak veya mahkum 
olduğu cezası infaz edilmek üzere yabancı bir devlete teslim edilebilecektir. Geri 
vermenin dayanağını teşkil eden fiilin Türk kanunlarına göre de suç oluşturması 
gerekir. Bu itibarla, yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç 
nedeniyle hakkında ceza kovuşturması başlatılan veya mahkumiyet kararı 
verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, kovuşturmanın yapılabilmesi veya 
hükmedilen cezanın infazı amacıyla, geri verilebilir.  
Geri vermenin dayanağını teşkil eden fiilin, düşünce suçu veya siyasî ya da 
askerî suç niteliğinde olmaması gerekir. Ancak, belirtmek gerekir ki, ceza 
kanunlarında esasen suç olarak tanımlanan ve suç oluşturduğu hususunda bütün 
insanlığın fikir birliği içinde bulunduğu fiillerin bu istisna kapsamında mütalâa 
edilmesi mümkün değildir.  
Suç, yurt dışında işlenmiş olmakla birlikte, Türk Devletinin güvenliğine karşı, 
Türk devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre 
kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmişse, geri verme talebi kabul edilmez. 
Geri verme talebinin dayanağını oluşturan suçla ilgili olarak gerek talep eden 
devlet hukukuna göre gerek Türk hukukuna göre dava ve ceza zamanaşımının 
dolmamış olması gerekir. Keza suç, her iki devlette affa uğramamış olmalıdır.  
Madde metninde hukukumuz açısından yeni bir hükme yer verilmiştir. Geri 
verme halinde talep eden devlette kişiye işkence ve insanlık dışı muamele 
yapılabileceğine dair kuvvetli şüphe sebepleri mevcut ise, yani bu konudaki 
kuşkunun somut vakıalara dayanması durumunda, talep kabul edilmeyecektir. 
Geri verme talebiyle ilgili olarak hukuki nitelikte karar verme yetkisinin ağır 
ceza mahkemesine ait olduğu kabul edilmiştir.  
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Türk hakimi, yargılamak durumunda olduğu somut olayla ilgili olarak ancak 
Türk kanunlarını uygulamak görev ve yetkisine sahiptir. Bu nedenle, yabancı 
kanunun doğrudan doğruya yurt içinde uygulanması kabul edilemez. Aksi görüş, 
Devletin hakimiyet ilkesiyle bağdaşmadığı ve Anayasaya aykırı olduğu gibi, 
uygulamada da pek çok güçlüğe ve hatta imkansızlığa sebep olur. Çünkü yabancı 
ceza kanununun uygulanması, hem fiilin suç olarak tespitinde ve cezanın 
tayininde yabancı kanunun ölçü olarak alınması anlamına gelmektedir. Türk 
hakiminin yabancı kanunu bu şekilde uygulama yükümlülüğü, yukarıda da 
değinildiği üzere, egemenlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, böyle bir 
yükümlülüğün tam anlamıyla yerine getirilebilmesi de olanaklı değildir. Buna 
karşılık, adalet ilkesi gereğince yabancı kanunun göz önünde tutulması 
mümkündür. Nitekim madde metninde yabancı kanunun göz önünde 
bulundurulması hususunda bir hükme yer verilmiştir.  
Bu düzenlemeyle öngörülen uygulama şöyle olacaktır: Türk hakimi yargılamakta 
olduğu olayla ilgili olarak fail hakkında önce Türk kanunlarına göre bir ceza 
belirleyecektir. Ancak, Türk kanununun uygulanması suretiyle belirlenen somut 
cezaya yabancı kanunun göz önünde bulundurulması suretiyle bir sınırlama 
getirilmektedir. Buna göre, Türk kanunlarının uygulanması sonucunda belirlenen 
ceza açısından, yabancı kanunda yargılama konusu suçla ilgili olarak öngörülen 
soyut cezanın azami ölçü olarak alınması gerekir.  
Ancak, işaret etmek gerekir ki; Türk hakimi, yurt dışında Türkiye’nin 
güvenliğine karşı veya zararına olarak ya da Türk vatandaşına karşı veya Türk 
kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi zararına olarak işlenen 
suçlarda münhasıran Türk kanunlarını uygulamak suretiyle hüküm tesis edecek, 
yani suçun işlendiği ülke kanununu göz önünde bulundurmayacaktır. Aynı 
şekilde, Türkiye Devleti tarafından görevli olarak yurt dışına gönderilen kişilerin 
bu görevleri dolayısıyla, bu görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan 
dolayı da ceza belirlenirken yabancı kanun göz önünde bulundurulmayacaktır.  
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Kast, kişi ile işlediği suçun maddi unsurları arasındaki psikolojik bağı ifade 
etmektedir. Suçun kanuni tanımındaki maddî unsurların bilerek ve istenerek 
gerçekleştirilmesi, kastın varlığı için zorunludur. Suç tanımında yer almakla 
birlikte, fiilin ifade ettiği haksızlık üzerinde etkili olmayan koşulların 
gerçekleştiğinin bilinip bilinmemesi, kastın varlığı açısından önem 
taşımamaktadır. Örneğin objektif cezalandırılabilme koşulunun arandığı suçlarda 
bu koşulun veya şahsi cezasızlık sebebinin fail tarafından bilinmesi gerekmez.  

Madde metninde doğrudan kasttan ayrı olarak olası kast da tanımlanmıştır. Olası 
kast durumunda suçun kanuni tanımında yer alan unsurlardan birinin somut 
olayda gerçekleşebileceği öngörülmesine rağmen, kişi fiili işlemektedir. Diğer 
bir deyişle, fail unsurların meydana gelmesini kabullenmektedir. Mevzuatımıza 
giren yeni bir kavram olan olası kastla ilgili uygulamadan bazı örnekler vermek 
yararlı olacaktır.  
Yolda seyreden bir otobüs sürücüsü, trafik lambasının kendisine kırmızı 
yanmasına rağmen, kavşakta durmadan geçmek isterken kendilerine yeşil ışık 
yanan kavşaktan geçmekte olan yayalara çarpar ve bunlardan bir veya birkaçının 
ölümüne veya yaralanmasına neden olur. Trafik lambası kendisine kırmızı yanan 
sürücü, yaya geçidinden her an birilerinin geçtiğini görmüş olmasına rağmen 
kavşakta durmamış ve yoluna devam etmiştir. Bu durumda otobüs sürücüsü, 
meydana gelen ölüm veya yaralama neticelerinin gerçekleşebileceğini öngörerek, 
bunları kabullenmiştir.  
Düğün evinde törene katılanların tabancaları ile odanın tavanına doğru ardı 
ardına ateş ettikleri sırada, bir kişinin aldığı alkolün de etkisi ile elinin seyrini 
kaybetmesi sonucu, yere paralel olarak yaptığı atışlardan bir tanesinden çıkan 
kurşun, törene katılanlardan birinin alnına isabet ederek ölümüne neden olur. Bu 
örnek olayda kişi yaptığı atışlardan çıkan kurşunların orada bulunan herhangi 
birine isabet edebileceğini öngörmüş; fakat, buna rağmen silahıyla atışa devam 
etmiştir. Burada da fail silahıyla ateş ederken ortaya çıkacak yaralama veya ölüm 
neticelerini kabullenmiştir.  
Verilen bu örneklerde kişinin olası kastla hareket ettiğinin kabulü gerekir. Suçun 
olası kastla işlenmesi durumunda temel cezada indirim yapılması öngörülmüştür. 

Kasten işlenebilen suçlar, ilke olarak hem doğrudan hem de olası kastla 
işlenebilir. Ancak, kanundaki tanımında bilerek ifadesine yer verilmiş olan suçlar 
sadece doğrudan kastla işlenebilir. Örneğin iftira suçunda, failin suçsuz olduğunu 
bilerek kişiye suç isnat etmesi gerektiğinden, bu suç ancak doğrudan kastla 
işlenebilir.  
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Suçlar, kural olarak kasten işlenirler. Ancak, istisna olarak taksirle işlenen belli 
fiiller de kanunlarda suç olarak tanımlanmaktadır.  
Taksirli suçların belirgin özelliği, icrai veya ihmali şekilde olabilen iradi 
hareketin varlığı ve kanuni tanımda yer alan unsurlardan birinin öngörülmemiş 
olmasıdır. Fakat bu öngörmemenin, gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne 
aykırılık dolayısıyla ortaya çıkması gerekir. Çünkü gerekli dikkat ve özen 
gösterilmediği için kanunda tanımlanmış olan neticenin gerçekleşeceği 
öngörülmemiştir.  
Bu dikkat ve özen yükümlülüğünün belirlenmesinde, failin kişisel yetenekleri 
göz önünde bulundurulmaksızın, objektif esastan hareket edilir. Nitekim toplum 
hâlinde yaşamanın güvenli bir biçimde sürdürülebilmesi için, çeşitli alanlarda 
kişilerin dikkat ve özenli davranmalarıyla ilgili kurallar konmaktadır. İnşaat 
faaliyeti, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve trafik düzeniyle ilgili kurallar, 
dikkat ve özen yükümlülüğüne örnek olarak gösterilebilir.  

Taksirli suçlarda fail, kendi yetenekleri, algılama gücü, tecrübeleri, bilgi düzeyi 
ve içinde bulunduğu koşullar altında, objektif olarak var olan dikkat, özen 
yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmalıdır. Bütün 
bu yeteneklere sahip olmasına rağmen bu yükümlülüğe aykırı davranan kişi, suç 
tanımında belirlenen neticenin gerçekleşmesine neden olması durumunda, 
taksirli suçtan dolayı kusurlu sayılarak sorumlu tutulacaktır.  
Taksirle işlenen suçlardan dolayı kusurluluk, bir değerlendirmeyle ancak olay 
hakimi tarafından yapılabilir. Bu nedenle, taksirden dolayı kusurluluğun 
matematiksel olarak ifadesi mümkün değildir. Ancak, normatif değerlendirmeyle 
hakim tarafından belirlenen kusurluluk göz önünde bulundurulmak suretiyle, 
suçun cezasında belli bir oranda indirim yapılabilir.  
Taksir dolayısıyla kusurun belirlenmesi normatif bir değerlendirmeyle mümkün 
olmakla birlikte, somut olayda dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlal edilip 
edilmediğinin belirlenmesi açısından bilirkişi incelemesi yaptırılabilir. Örneğin 
ölümle sonuçlanan bir ameliyat sırasında hastaya yapılan tıbbi müdahalenin 
tekniğine uygun olarak yapılmış olup olmadığının belirlenmesi açısından bilirkişi 
incelemesine gerek bulunduğu muhakkaktır. Keza, ölüm veya yaralanma ile 
sonuçlanan bir trafik kazasında, sürücülerin trafik kurallarına uyup 
uymadıklarının, hangi trafik kuralının ne suretle ihlal edildiğinin, trafiğe 
çıkarılan aracın teknik bakımdan herhangi bir arızasının olup olmadığının 
belirlenmesi açısından da bilirkişi incelemesi yapılabilir. Ancak, bu durumlarda, 
bilirkişinin yapacağı inceleme, işin tekniği ile sınırlı olmalıdır. Bunun dışında, 
bilirkişi tarafından münhasıran hakimin yetkisinde bulunan kusurluluk 
konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmamalıdır. Aksi yöndeki tutum, 
bilirkişilik görevinin sınırını aşmayı ve hakimin yerine geçmeyi ifade eder.  
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Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusuru göz önünde 
bulundurulmak suretiyle sorumlu tutulur. Taksirli suçun kanuni tanımında 
belirlenen netice birden fazla kişinin karşılıklı olarak işledikleri taksirli fiiller 
sonucunda gerçekleşmiş olabilir. Örneğin bir trafik kazasında sürücü ile yaya 
veya her iki sürücü de taksirle hareket etmiş olabilir. Bu gibi durumlarda 
neticenin oluşumu açısından her kişinin taksirli fiili dolayısıyla kusurluluğu bir 
diğerinden bağımsız olarak belirlenmelidir.  
Aynı şekilde birden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ameliyatın ölüm 
veya sakatlıkla sonuçlanması durumunda, ameliyata katılan kişiler müştereken 
hareket etmektedirler. Ancak tıbbın gereklerine aykırılık dolayısıyla ölüm veya 
sakatlıkla sonuçlanan bu ameliyatta işlenen taksirli suçun işlenişi açısından suça 
iştirak kuralları uygulanamaz. Kanunun suça iştirake ilişkin hükümleri, kasten 
işlenen suçlarda suçun işlenişine iştirak eden kişilerin sorumluluk statülerini 
belirlemektedir. Birden fazla kişinin katılımıyla yapılan ameliyat sırasında 
meydana gelen ölüm veya sakatlık neticeleri bakımından her bir kişinin 
sorumluluğu kendi kusuru göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenmelidir. 
Bu tespitte diğer kişilerin kusurlu olup olmadığı hususu dikkate alınamaz.  

Maddenin üçüncü fıkrasında, bilinçli taksirin tanımı verilmiştir. Bilinçli taksiri 
basit taksirden ayıran özellik, fiilin neticesinin failce fiilen öngörülmüş ve fakat 
istenmemiş olmasıdır. Bilinçli taksir halinde hükmedilecek ceza üçte birden 
yarısına kadar artırılacaktır. Böylece bilinçli taksir, iş kazalarını, trafikte 
meydana gelen taksirli suçları önlemek bakımından caydırıcı etki yapacak ve 
suçların önlenmesinde yarar sağlayacaktır.  
Örneğin ülkemizde özellikle kırsal bölgelerde rastlandığı üzere, taksirli suçlarda 
failin meydana gelen netice itibarıyla bizzat kendisinin ve aile bireylerinin ağır 
derecede mağduriyete uğradıkları görülmektedir. Söz gelimi, köylü kadınların 
gündelik uğraşları ve hayat zorlukları itibarıyla, sayısı çok kere üç dörtten 
fazlasına varan küçük çocuklarına gerekli dikkati ve itinayı gösterememeleri 
sonucu, çocukların yaralandıkları veya öldükleri görülmektedir. Aynı şekilde 
meydana gelen trafik kazalarında da benzer olaylara rastlanmaktadır. Bu gibi 
hallerde ananın taksirli suçtan dolayı kovuşturmaya uğraması ve cezaya mahkum 
edilmesi, esasen suçtan dolayı evladını kaybetmesi sonucu uğradığı sıkıntıyı 
şiddetlendirmekle kalmamakta, ayrıca, ailenin tümüyle ağır derecede 
mağduriyete düşmesine neden olmaktadır.  
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Kişi suç teşkil eden bir fiili işlerken, kastettiği neticeden daha ağır veya başka bir 
netice gerçekleşmiş olabilir. Bu gibi durumlarda netice sebebiyleağırlaşmış suç 
söz konusudur. Örneğin, basit yaralamada bulunulmak istenirken, kişi görme, 
işitme yeteneğini yitirmiş olabilir. Yaralama fiili gerçekleştirilirken, genellikle 
bunun sonucunda ağır bir neticenin meydana gelebileceği düşünülür.Örneğin 
gözün, kulağın üzerine sert bir biçimde vuran kişi, bu yumruk neticesinde 
mağdurun görme veya işitme yeteneğini yitirebileceği olasılığını göz önünde 
bulundurur. Ağır neticenin ortaya çıkacağının bu şekilde öngörüldüğü 
durumlarda, meydana gelen ağır netice açısından fail olası kastla hareket 
etmektedir.  
Buna karşılık, yaralama fiili sonucunda kişinin öngörmediği ağır bir neticede 
meydana gelmiş olabilir. Örneğin canının biraz yanması için mağdurun karın 
boşluğuna hafif bir biçimde vurulması halinde mağdur inhibisyon sonucu 
ölebilir. Bu gibi durumlarda ise fail, yaralama fiilini işlerken, mağdurun 
ölebileceğini tahmin etmemiş olabilir. Önceki Türk Ceza Kanununda ve 
Hükümet Tasarısının bazı hükümlerinde, kişi gerçekleştirmeyi kastetmediği 
böyle neticelerden objektif olarak sorumlu tutulmaktadır.  
Belirtmek gerekir ki, bu tür sorumluluk, ortaçağ hukukunun kalıntısı olan hukuka 
aykırı bir durumda olan bunun bütün neticelerine katlanır anlayışının ürünü olup, 
çağdaş ceza hukuku bu anlayışı çoktan terk etmiştir. Çünkü kusurun aranmadığı 
objektif sorumluluk halleri kusursuz ceza olmaz ilkesiyle açıkça çelişmektedir. 
Ülkemiz ceza hukuku öğretisinde uzun süredir objektif sorumluluk hâllerinin 
ceza mevzuatından çıkarılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu talebin yerine 
getirilmesi, Anayasada öngörülen kusur ilkesinin zorunlu bir sonucudur.  

Madde metnindeki düzenlemeyle, meydana gelen ağır netice açısından kişinin 
sorumlu tutulabilmesi için, söz konusu neticeye ilişkin olarak en azından taksir 
dolayısıyla kusurlu bulunması gerekmektedir. Bu hükümle, meydana gelen 
kastedilenden başka ve ağır netice açısından sorumluluğun, kusura dayalı bir 
sorumluluk olması sağlanmak istenmiştir.  
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Maddede ceza sorumluluğunu azaltan bir neden olarak haksız tahrik hali 
düzenlenmiştir. Haksız tahrikin ana koşulu, yapılan haksız hareketin fail 
üzerinde bir hiddet veya şiddetli elem meydana getirmesi ve suçun işlendiği anda 
failin bu durumda bu etki altında bulunması olduğundan, madde söz konusu 
psikolojik halleri belirtecek biçimde kaleme alınmıştır. Gazap, aslında 
hiddetlenmeyi ifade eder; şedit bir elem deyimi psikolojik bakımdan aslında 
hareketsizliğe, pasifliğe yöneltici bir ruh hali ise de, burada söz konusu olan 
hiddete yönelten bir elemdir. Bu itibarla sadece hiddet sözcüğünün kullanılması 
bu hali de kapsar idi. Ancak uygulamada duraksamalara neden olmamak için 
metinde her iki sözcüğün kullanılması uygun sayılmıştır.  
Hiddet veya şiddetli elemin haksız bir fiil sonucu ortaya çıkması gerekir. 
Maddeye bu ibarenin eklenmesinin amacı, ülkemizde özellikle töre veya namus 
cinayeti olarak adlandırılan akraba içi öldürme suçlarında haksız tahrik 
indiriminin yanlış biçimde uygulanmasının önüne geçmektir.  
Maddedeki düzenleme nedeniyle bir suçun mağduruna yönelik olarak 
gerçekleştirilen fiiller dolayısıyla fail haksız tahrik indiriminden 
yararlanamayacaktır. Örneğin cinsel saldırıya maruz kalmış kadına karşı babanın 
veya erkek kardeşin işlediği öldürme fiilinde, haksız tahrike dayalı olarak ceza 
indirimi yapılamayacaktır. Maddedeki haksız fiil terimi, bir davranışın hukuk 
düzenince tasvip edilmediği anlamına gelmektedir. Ancak böyle bir haksız fiili 
yapan kişiye karşı yönelik fiilin varlığı durumunda maddenin uygulanması söz 
konusu olabilecektir.  
Bu düzenlemede ayrıca önceki Türk Ceza Kanununda yer alan adi ve ağır tahrik 
ayırımı kaldırılmıştır. Tahrik halinde verilecek ceza bakımından aşağı ve yukarı 
sınırlar kabul edilmek suretiyle olayın özelliğine göre uygulamada takdir olanağı 
tanınması amaçlanmıştır. Hakim tahrikin ağırlık derecesine göre yapılacak 
indirimi saptayabilecektir. Ancak bu indirimin yapılabilmesi için haksız fiilin bir 
hiddet veya şiddetli elem etkisi doğurabilecek ağırlıkta olması gerekir. Bu 
nedenle böyle bir etkiyi meydana getirebilecek ağırlıkta olmayan haksız fiiller 
bakımından hükmün uygulanması söz konusu olmayacaktır.  
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Madde metninde çeşitli hata halleri düzenlenmiştir.  
Birinci fıkrada suçun maddi unsurlarında hataya ilişkin hükme yer verilmiştir. 
Kast, suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların bilerek ve istenerek 
gerçekleştirilmesidir. Bu unsurlara ilişkin bilgisizlik, eksik veya yanlış bilgi 
sahibi olunması durumu ise, maddi unsurlarda hata olarak adlandırılır.Böyle bir 
hata kastın varlığına engel olur. Örneğin, kişi vestiyerden kendisininki 
zannederek başkasının paltosunu alır. Keza, kişi gece karanlığında vahşi bir 
hayvan zannıyla hareketli bir cisme ateş eder. Ancak, gerçekte bu hareket eden 
cisim bir insandır ve dolayısıyla; bu insan ölür veya yaralanır. Örnek olarak 
verilen bu olaylarda failin bilgisi gerçeğe uysaydı; işlediği fiil haksızlık teşkil 
etmeyecekti. Bu nedenle hata halinde kasten işlenmiş bir suçtan söz etmek 
mümkün değildir.  
Fıkrada ayrıca, maddi unsurlarda hata halinde, taksirle sorumluluğa ilişkin 
hükme yer verilmiştir. Buna göre, meydana gelen neticeye ilişkin olarak gerekli 
dikkat ve özen gösterilmiş olsaydı böyle bir netice ile karşılaşılmazdı şeklinde 
bir yargıya ulaşılabiliyorsa; taksirle işlenmiş bir suç söz konusu olur. Ancak bu 
durumda neticenin taksirle gerçekleştirilmesinin kanunda suç olarak tanımlanmış 
olması gerekir. Bu nedenle, kendisinin sanarak başkasının çantasını alan kişinin 
yanılgısında taksirin varlığı kabul edilse bile; kanunda hırsızlık fiilinin ancak 
yararlanma kastıyla işlenebileceği belirtildiği için; böyle bir olay dolayısıyla ceza 
sorumluluğu doğmayacaktır. Buna karşılık, av hayvanı zannederek gerçekte bir 
insana ateş edip onun ölümüne neden olan kişinin bu hatasında taksiri varsa, 
adam öldürme kanunda taksirle işlenen bir suç olarak da tanımlandığı için, böyle 
bir olayda fail, taksirle adam öldürme suçundan dolayı sorumlu tutulacaktır.  

Kastın varlığına engel olan hata, suçun sadece temel şekline ilişkin unsurlar 
hakkında değil, aynı zamanda failin daha ağır veya hafif ceza ile 
cezalandırılmasını gerektiren nitelikli unsurları bakımından da ortaya çıkabilir.
İkinci fıkra ile kişinin, suçun nitelikli unsurlarına ilişkin hatasından yaralanması 
öngörülmüştür.  
Hükümet Tasarısında düzenlenen hukuka uygunluk nedenlerinde hata ile ilgili 
hüküm, bölüm başlığına paralel olarak değiştirilmiştir. Madde metnindeki 
hukuka uygunluk nedenleri yerine, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan 
nedenler ibaresi konulmuştur. Somut olayda söz konusu nedenlere ait koşulların 
gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanabilecektir. 
Ancak, bunun için hatanın kaçınılmaz olması gerekir. Hatanın kaçınılabilir 
olması durumunda ise, kişi işlediği fiilden dolayı sorumlu tutulacak ve fakat bu 
hata, temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır.  
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Kişinin, fiziksel gelişimine paralel olarak, toplumun değer yargılarını, bunların 
anlam ve içeriğini algılama yeteneği gelişmektedir. Yine bu gelişim sürecinde 
algılama yeteneğinin yanı sıra, ayrıca toplumdaki ölçü davranış kurallarının 
gerekleri doğrultusunda hareketlerini yönlendirebilme yeteneği de gelişmektedir. 

Suç oluşturan fiili işlediği sırada henüz on iki yaşını bitirmemiş olan çocukların 
ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiili işlediği sırada henüz on iki yaşını 
bitirmemiş olması, çocuk açısından kusurluluğu mutlak surette ortadan kaldıran 
bir neden olarak kabul edilmiştir.  
İzlenen suç ve ceza politikasının gereği olarak, bu gruba giren yaş küçüklerinin 
ceza sorumluluğunun olmadığı normatif olarak kabul edilmiştir. Çünkü, bu 
çocuklar hakkında ceza yaptırımının uygulanması, cezanın özel önleme ve 
yeniden topluma kazandırma işlevi bakımından tamamen ters etki gösterecektir. 
Hatta, bu çocuklarla ilgili olarak ceza kovuşturmasına ilişkin işlemlerin 
yapılması, psikolojik gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler meydana 
getirebilmektedir. Bu nedenle, suç yoluna sürüklenmiş olan bu çocuklarla ilgili 
olarak, sadece koruyucu ve eğitici nitelikte olan güvenlik tedbirlerine 
başvurulabilir.  
Çocukluktan gençliğe geçiş sürecinde bulunan on iki yaşını doldurmuş ve fakat 
henüz on beş yaşını tamamlamamış kişiler, genellikle işlediği fiilin bir haksızlık 
oluşturduğunun bilincinde olmakla beraber, bazı durumlarda fiili işlemekten 
kendini alıkoyamamakta ve bazı davranışlar açısından iradesine yeterince hakim 
olamamaktadır. Bu nedenle, suç oluşturan bir fiili işlediği sırada on iki yaşını 
bitirmiş olup da henüz on beş yaşını bitirmemiş olan kişilerin, işlediği suç 
açısından davranışlarını yönlendirebilme yeteneğine sahip olduğunun 
belirlenmesi halinde, ceza sorumluluğunun olduğu kabul edilmiştir.  
Bu grup yaş küçüklerinin ceza sorumluluğunun olup olmadığı, çocuk hakimi 
tarafından tespit edilir. Ancak, bu belirlemeden önce, yaş küçüğünün içinde 
bulunduğu aile koşulları, sosyal ve ekonomik koşullar ile psikolojik ve eğitim 
durumu hakkında uzman kişilerce rapor hazırlanması istenir. Çocuk hakimi, 
hazırlanan bu raporları, ceza sorumluluğunun belirlenmesiyle ilgili olarak 
yapacağı değerlendirmede dikkate alır.  
Kusur yeteneği bulunmayan yaş küçüğü hakkında ceza tertibine yer olmadığına 
karar verilir. Ancak, bu kişiler hakkında koruyucu, eğitici ve yeniden topluma 
kazandırıcı nitelikte güvenlik tedbirlerine hükmedilir.  
Çocuk hakimi, işlediği suç açısından ceza sorumluluğunun olduğunu kabul ettiği 
yaş küçüğü hakkında ise kural olarak indirilmiş cezaya hükmedecektir.  
Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş ve fakat henüz on sekiz yaşını 
tamamlamamış gençler, normal koşullarda, gerçekleştirdikleri davranışların 
hukuki anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahip olmakla birlikte; bu 
kişilerin, davranışlarını yönlendirme yetenekleri yeterince gelişmemiş 
olabilmektedir. Bu nedenle, suç yoluna girmiş olan gençlerin, işledikleri suçlar 
bağlamında irade yeteneğinin zayıf olduğu normatif olarak kabul edilmiştir. 
Azalmış kusur yeteneğine sahip bulunan gençler hakkında kural olarak indirilmiş 
cezaya hükmedilir.  
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Kişi, gerçekleştirdiği davranışın hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya 
davranışlarını yönlendirme yeteneğini etkileyen bir nedenin etkisine bilinci 
olmaksızın veya iradesi dışında girmiş olabilir. Örneğin, kimyasal madde 
üretiminin yapıldığı bir tesiste çalışan kişiler, kimyasal maddelerden yayılan 
kokunun etkisinde kalarak, geçici bir süre algılama ve irade yeteneğini tümüyle 
yitirmiş olabilir. Bu gibi durumunda, kusur yeteneğinin olduğundan söz 
edilemez.  
Yine yatağında bebeğini emzirdiği sırada uykuya dalan anne, uykudayken 
bebeğin havasızlıktan dolayı ölümüne neden olabilir. Bu durumda ölüm olayının 
gerçekleştiği anda anneye izafe edilecek bir fiil bulunmamaktadır. Yani, uyku 
halinde iken kişi hareket yeteneğini yitirmektedir. Ancak, annenin bu ölüm 
neticesinden dolayı sorumluluğunu belirlerken, uyku halindeki davranışlarını 
değil, uykuya geçmeden önceki dönemde gerçekleştirdiği davranışları göz 
önünde bulundurmak gerekir. Anne, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı 
olarak, emzirmek üzere bebeğini yatağına almış ve bu esnada uyuya kalmıştır. 
Aynı şekilde, hipnotik telkin altına girmiş olan kişinin de bu haldeyken hareket 
yeteneğinin varlığından söz edilemez.  
Kişi, alkol veya uyuşturucu madde almak kastıyla hareket etmemesine rağmen, 
yanılarak bu maddeleri almış olabileceği gibi, alkol veya uyuşturucu madde 
almaya zorlanmış da olabilir. Gerek bilmeyerek gerek zorla alınan alkol veya 
uyuşturucu maddenin etkisindeyken işlenen suç açısından kişinin kusur yeteneği 
bulunmamaktadır. Ancak, belirtmek gerekir ki, geçici bir neden olarak 
istemeyerek alkol veya uyuşturucu madde alınması dolayısıyla failin taksirinin 
dahi olmaması gerekir.  
Kişinin algılama yeteneğini etkileyen sistemik hastalıkları da geçici neden olarak 
kabul etmek gerekir. Örneğin diyabet, gebelik sonrası ortaya çıkan psikozlar ve 
üremi gibi hastalıklar, kişinin algılama yeteneğini ortadan kaldırabilmektedir.  

Kişi, önceden kararlaştırdığı suçu işlemeye başlamadan önce, isteyerek alkol ya 
da uyuşturucu veya uyarıcı madde alabilir. Keza, kişi herhangi bir suç işlemeyi 
kastetmediği halde, isteyerek alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde almış 
ve bu maddelerin etkisinde iken bir suç işlemiş olabilir. Bu durumlarda, işlediği 
suç açısından kişinin kusur yeteneğinin var olduğu kabul edilir.  
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Suça teşebbüste fail suçu tamamlamak amacıyla hareket etmesine rağmen, elinde 
olmayan nedenlerden dolayı bunu gerçekleştirememektedir. Bu durumda ise 
kişiye tamamlanmış suça oranla daha az bir ceza verilmektedir. Ancak teşebbüs 
hâlinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, cezanın belirlenmesinde eksik 
teşebbüs – tam teşebbüs ayrımının esas alınmasıdır. Çünkü, eksik teşebbüs – tam 
teşebbüs ayırımında her olaya uygulanabilen ve duraksamaya yer bırakmayan 
objektif bir ölçüt bulunamamaktadır.  
Bu nedenle suçun tamamlanamadığı durumlarda ceza miktarı belirlenirken, 
yapılan hareketin ulaştığı gerçekleşme aşamasından ziyade, fiilin doğurduğu 
zarar veya tehlikenin ağırlığı dikkate alınmalıdır. Çünkü bir olayda icra 
hareketleri bitmemesine rağmen ortaya çıkan zarar veya tehlike, icra 
hareketlerinin bitmesinden sonra meydana gelen zarar veya tehlikeden daha 
ağırolabilir. Özellikle silahla yapılan ve tekrarlanan hareketlerle 
gerçekleştirilmek istenen adam öldürme suçunda bu durum söz konusu 
olmaktadır. Örneğin tabancasındaki mermilerden sadece birini atıp mağduru 
yaraladıktan sonra engellenen fail, icra hareketleri bitmediği için adam 
öldürmeye eksik teşebbüsten dolayı, buna karşılık silahındaki tek kurşunu atıp 
mağdura isabet ettiremeyen fail, icra hareketleri bittiği için tam teşebbüsten 
dolayı cezalandırılmaktadır.  
Görüldüğü üzere 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Hükümet Tasarısında yer alan 
eksik teşebbüs – tam teşebbüs ayırımı adil olmayan bir cezalandırmanın ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu ayırım, sırf hareket 
suçlarında uygulanamamaktadır.  
Belirtilen bu sorunların giderilmesi için, yabancı bir çok ceza kanununda olduğu 
gibi suça teşebbüste cezanın tespit edilmesinde, eksik teşebbüs – tam teşebbüs 
ayırımına maddede yer verilmemiş, adil ve eşit bir cezalandırma bakımından, 
teşebbüs hareketinin meydana getirdiği zarar veya tehlikenin ağırlığının esas 
alınması öngörülmüştür.  
Buna göre, suça teşebbüs durumunda hakim, önce cezanın belirlenmesindeki 
ölçülere göre temel cezayı saptayacak; daha sonra, bu konuya ilişkin hükümdeki 
sırayı takip ederek teşebbüs hükmünü uygulayacaktır. Bu hüküm uygulanırken, 
somut olayda ortaya çıkan zarar veya tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak, 
teşebbüse ilişkin hükümde belirtilen sınırlar arasında ceza belirlenecektir.  
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Müşterek faillikte, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, fiil üzerinde ortak 
hakimiyet kurulduğu için, her bir suç ortağı fail statüsündedir. Ortak hakimiyetin 
kurulup kurulmadığının saptanmasında suç ortaklarının suçun icrasındaki rolleri 
ve katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulur. Bu durumda, fiilin icrası 
veya sonuçsuz kalması ortak faillerden her birinin elinde bulunmaktadır. Örneğin 
suç ortaklarından birinin cebir veya tehdit kullanarak mağduru etkisiz hâle 
getirdiği, diğerinin de üzerindeki para ve sair kıymetli eşyayı aldığı yağma 
suçunda her iki suç ortağının suçun işlenişine yaptıkları katkı, suçun icrası 
açısından birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, her iki suç ortağı, suçun 
işlenişi üzerinde ortak bir hâkimiyet kurmaktadır.  
Suç ortaklarının iştirak katkılarının karşılıklı olarak birbirlerini tamamlamadığı 
durumlarda da müşterek faillik mümkündür. Bazı hallerde failler, her biri suçun 
kanuni tanımındaki bütün unsurları tek başına gerçekleştirmek üzere, bir 
anlaşmaya varabilir. Örneğin bir kişiyi öldürmek için aralarında anlaşmış olan 
beş kişi, amacın gerçekleşme ihtimalini daha da yükseltmek için, aynı anda 
mağdurun üzerine ateş ederler. Ateşlenen mermilerden bir kısmı mağdura isabet 
eder, bir kısmı ise etmez. Bu örnek olayda bütün suç ortakları ortak bir suç 
işleme kararına dayanarak birlikte hareket etmektedirler. Bu beş suç ortağının 
ateşlediği mermilerden sadece bir tanesinin mağdura isabet edip ölümüne neden 
olması halinde dahi, tamamlanmış kasten adam öldürme suçundan dolayı bu 
kişilerden her biri müşterek fail olarak sorumlu tutulacaktır.  

Müşterek faillik bakımından zorunlu diğer bir koşul, failler arasında birlikte suç 
işleme kararının varlığıdır. Belli bir hareketin icrasına ve neticenin meydana 
gelmesine ilişkin olan birlikte suç işleme kararı, kast kapsamında 
düşünülmelidir. Suç ortaklarının suçun işlenişine ilişkin kastlarının doğrudan 
veya olası kast gibi farklılık göstermesinin, müşterek fail olarak sorumlulukları 
üzerinde bir etkisi yoktur.  
Bir suçun failine, onun haberi olmaksızın, tek taraflı iradeyle, suçun işlenmesine 
başlamadan önce veya suçun icrası sırasında yardım edilmesi hâlinde, müşterek 
fail olarak değil, yardım eden olarak sorumlu tutulmak gerekir.  

Maddenin ikinci fıkrasında, dolaylı faillik düzenlenmiştir. Kişi suçu bir başkasını 
araç olarak kullanmak suretiyle gerçekleştirebilir. Bu durumda dolaylı faillik söz 
konusudur. Dolaylı faillikte, arka plandaki kişi, suçun icrai hareketlerini 
gerçekleştiren şahsın ve hareketinin üzerinde hakimiyet kurmaktadır ve bu 
hakimiyet nedeniyle, fail olarak sorumlu tutulmaktadır.  
Suçun işlenmesinde kusur yeteneği olmayan kişilerin araç olarak kullanılması 
durumunda, dolaylı faile verilecek olan cezanın bu nedenle artırılması kabul 
edilmiştir. Zira bu durumda sadece bir suç işlenmemekte, kendisini yönlendirme 
yeteneği olmayan kişiler istismar da edilmektedir.  
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Belli bir süreyle hapis cezasına mahkum olmak, cezanın uyarı fonksiyonunu ve 
kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayabilir. Kişi, gördüğü eğitim, yaşadığı 
sosyal çevre, psişik ve ahlaki eğilimleri itibarıyla tesadüfi suçlu özelliği 
taşıyabilir. Bu kişilerin mahkum oldukları cezanın infaz kurumunda çektirilmesi 
toplum barışı açısından bir zorunluluk göstermeyebilir. Ayrıca, kısa süreli hapis 
cezalarının infaz kurumunda çektirilmesinin doğurduğu sakıncalar nedeniyle, 
kısa süreli hapis cezasına mahkûm olan kişinin infaz kurumuna girmesini 
önleyecek seçenek yaptırımlara hükmedilmesi gerekebilir.  
Hakkında seçenek yaptırımlardan birine hükmedilen kişinin bu yaptırımın 
gereklerine uygun hareket etmesi durumunda, bu ceza infaz edilmeyecek ve kişi 
açısından bu cezaya mahkumiyete bağlı hukuki sonuçlar doğmayacaktır.  
Ancak, tasarının altmış dördüncü maddesinde benimsenen seçenek yaptırımlar 
esas itibarıyla korunmakla birlikte, bunlara yeni bazı seçenekler eklenmiş ve 
bunun yanında söz konusu yaptırımların etkin biçimde uygulanmasına yönelik 
ilave düzenlemelerde bulunulmuştur. Nitekim, kamunun uğradığı zararın 
giderilmesi, özellikle bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, 
barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme gibi yeni seçenek 
yaptırımlara yer verilmiştir.  
Getirilen diğer bir yenilikle, ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması ile belli 
bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklama seçenek yaptırımlarına 
başvurulabilmesi, bunların sağladığı hak ve yetkilerin kötüye kullanılması veya 
gerektirdiği dikkat, özen yükümlülüğüne aykırı davranılması koşuluna 
bağlanmıştır. Böylece, ancak suçun ehliyet ve ruhsatla ya da meslek ve sanatın 
icrasıyla bağlantılı olması halinde, ehliyet ve ruhsatların geri alınması ya da 
meslek ve sanatın yasaklanması yaptırımına hükmedilebilecektir.  
Kısa süreli hapis cezasına mahkum olan kişinin cezası, hakim tarafından uygun 
görülmesi ve kendisinin de rızasının bulunması halinde kamuya yararlı bir işte 
çalıştırma tedbirine çevrilecektir. Hükümlünün çalışacağı kurumda kadrolu 
olması ve bir ücret alması da söz konusu değildir. Kısa süreli hapis cezasını 
gerektiren bir suçu işlemiş olan ve eğitim derecesi elverişli bulunan bir kişinin 
örneğin okuma yazma öğreten bir kursta öğretici olarak görev yapmasına karar 
verilmesi, bu seçenek yaptırıma örnek olarak gösterilebilir. Doğal olarak, bu 
tedbirin uygulanma usulü ayrı bir tüzük veya yönetmelikte belirlenecektir.  
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İkinci fıkrada, bir kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin 
hakimin takdirine göre seçimlik ceza olarak uygulanabileceği belirtilmiş ve 
hakim, takdirini kullanarak hapis cezasına hükmetmiş ise artık bu cezayı, 
maddenin birinci fıkrasını uygulamak suretiyle, adli para cezasına 
çeviremeyeceği açıklanmıştır.  
Maddenin üçüncü fıkrasında, kısa süreli hapis cezasının adli para cezası veya 
diğer seçenek tedbirlerden birine çevrilmesi açısından mahkemenin takdir 
yetkisinin olmadığı haller belirlenmiştir. Bu hallerde, mahkeme kısa süreli hapis 
cezasını adli para cezasına veya diğer seçenek tedbirlerden birine çevirecektir. 
Bunun için kişinin daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve 
hükmolunan hapis cezasının otuz günden fazla olmaması gerekir. Keza, daha 
önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak koşuluyla, fiili işlediği tarihte on 
sekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş bulunanların mahkum 
edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek 
yaptırımlardan birine çevrilir.  
Dördüncü fıkrada, taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli 
olsa da fail hakkında birinci fıkranın uygulanabileceği belirtilmiştir. Ancak bu 
hükmün bilinçli taksir hâlinde uygulanamayacağı açıklanmıştır.  
Maddenin beşinci fıkrasında, hapis cezasının adli para cezasına veya tedbire 
çevrilmesindeki esas amaç göz önünde tutularak, asıl mahkumiyetin artık 
çevrilen adli para cezası veya tedbir olduğu belirtilmiş, böylece, gerek cezanın 
ertelenmesi gerek tekerrür açılarından hürriyeti bağlayıcı cezanın yerine verilmiş 
olan para cezasına veya tedbire itibar olunması sağlanmıştır.  
Altıncı fıkrada, kısa süreli hapis cezası yerine hükmolunan adli para cezasının 
veya tedbirin gereklerinin yerine getirilmemesinin hukukî sonuçları 
düzenlenmiştir. Buna göre, hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca 
yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek yaptırımın gereklerinin yerine 
getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, hükmü 
veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar 
verir ve bu karar derhâl infaz edilir. Bu durumda, uygulamada kısa süreli hapis 
cezası esas alınacaktır.  
Yedinci fıkrada ise, hükmolunan tedbire riayet etmek olanaksızlığının meydana 
çıkması halinde mahkemeye, bunun yerine başka bir tedbire karar vermek 
yetkisinin tanınması uygun görülmüştür.  
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İşlediği suç dolayısıyla toplumda kişiye karşı duyulan güven sarsılmaktadır. Bu 
nedenle, suçlu kişi özellikle güven ilişkisinin varlığını gerekli kılan belli hakların 
kullanmaktan yoksun bırakılmaktadır. Madde metninde, işlediği suç dolayısıyla 
kişinin hangi hakları kullanmaktan yoksun bırakılacağı belirlenmiştir.  

Ancak, bu hak yoksunluğu süresiz değildir. Cezalandırılmakla güdülen asıl 
amaç, işlediği suçtan dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayıp tekrar 
topluma kazandırılması olduğuna göre, suça bağlı hak yoksunluklarının da belli 
bir süreyle sınırlandırılması gerekmiştir. Bu nedenle, madde metninde söz 
konusu hak yoksunluklarının mahkum olunan cezanın infazı tamamlanıncaya 
kadar devam etmesi öngörülmüştür. Böylece, kişi mahkum olduğu cezanın 
infazının gereklerine uygun davranarak bunun tamamlanmasıyla kendisinin 
tekrar güven duyulan bir kişi olduğu konusunda topluma da bir mesaj 
vermektedir. Bu bakımdan hak yoksunluklarının en geç cezanın infazının 
tamamlanması aşamasına kadar devam etmesi, suç ve ceza politikasıyla güdülen 
amaçlara daha uygun düşmektedir.  
Bu sistemde süresiz bir hak yoksunluğu söz konusu olmadığı için, yasaklanmış 
hakların geri verilmesinden artık söz edilemeyecektir.  
Maddenin üçüncü fıkrasında mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu 
salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık 
yetkilerini kullanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, dördüncü fıkrada, kısa süreli 
hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan 
kişiler hakkında mahkum oldukları cezaya bağlı herhangi bir hak yoksunluğunun 
doğmadığı hüküm altına alınmıştır.  
Maddenin beşinci fıkrasında, belli bir hak ve yetkinin kötüye kullanılması 
suretiyle işlenen kasıtlı suçlar dolayısıyla mahkûmiyet halinde, mahkum olunan 
cezanın infazından sonra da etkili olmak üzere bu hak ve yetkinin 
kullanılmasının yasaklanmasına ayrıca hükmedilmesi öngörülmüştür. Bu 
durumda mahkemenin belli bir hak ve yetkiyle ilgili olarak vereceği yasaklama 
kararı bir güvenlik tedbiri niteliği taşımaktadır.  
Altıncı fıkrada, belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği 
dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan 
mahkumiyet hâlinde, yine güvenlik tedbiri olarak, belli bir süre için bu meslek 
veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına 
karar verilebileceği öngörülmüştür.  
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Müsadere ve suç nedeniyle mülkiyetin devlete geçmesi başlığını taşıyan 
yaptırımlar tasarıda düzenlenmiştir. Bilindiği üzere müsadere, bir şeyin 
mülkiyetinin devlete geçmesini sonucunu doğuran bir yaptırımdır. Bu nedenle 
müsadere yanında, suç nedeniyle mülkiyetin devlete geçmesi adıyla ayrı bir 
yaptırım düzenlemesi, bilimsel açıdan doğru olmadığı gibi, kavram karışıklığına 
da yol açabilecektir.  
Ayrıca, tasarıda müsadere yaptırımı bir ceza olarak öngörülmesine rağmen, suç 
dolayısıyla hiç kimse mahkum edilmese de müsadereye hükmedilebilmesi kabul 
edilmiştir. Ceza niteliğindeki bir yaptırıma, bir kimsenin mahkumiyeti olmadan 
başvurulamayacağı açıktır.  
Belirtilen bu sakıncaların giderilmesi ve müsaderenin anayasada yer alan 
mülkiyet hakkını zedelememesi için, suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun 
işlenmesine tahsis edilen eşyanın müsaderesine karar verileceği kabul edilmiştir. 
Ancak, bunun için, eşyanın iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmaması gerekir. Başka 
bir deyişle, kişinin suçun işlenmesine iştirak etmemesi, suçun işlenişinden 
haberdar olmaması durumunda, sahibi bulunduğu eşya bir suçun işlenmesinde 
kullanılmış olsa bile, müsadereye hükmedilemeyecektir. Suçun işlenmesinde 
kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşya ise, suçun icra hareketlerine henüz 
başlanmamış ise, sadece bu nedenle müsadere edilemeyecektir. Ancak bu 
eşyanın niteliği itibarıyla kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak 
açısından tehlikeli olması durumunda müsaderesine hükmedilecektir.  
Yapılan yeni düzenleme ile getirilen temel değişiklik, müsaderenin hukuki 
niteliğinin bir güvenlik tedbiri olduğunun kabul edilmesidir. İşte bu nedenledir 
ki, müsadereye hükmedilmesi için bir suçun işlenmesi zorunlu olmakla birlikte, 
bu suçtan dolayı bir kimsenin cezaya mahkum edilmesi 
gerekmemektedir.Örneğin suç işlenmesinde kullanılan tehlikeli eşya, bunu 
kullanan fail çocuk veya akıl hastası olması nedeniyle cezalandırılmasa dahi, 
müsaderesine hükmedilebilecektir.  
İkinci fıkraya göre, müsadere konusu eşyanın ortadan kaldırılması, elden 
çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkansız kılınması 
hâlinde; bunun değeri kadar para tutarının müsaderesine hükmedilecektir.  
Üçüncü fıkrada ise, müsaderede orantılılık kuralı kabul edilmiştir. Buna göre, 
suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır 
sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, 
müsaderesine hükmedilmeyecektir.  
Maddenin dördüncü fıkrasında, yasak olan eşyanın müsaderesine ilişkinhükme 
yer verilmiştir. Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı 
suç oluşturan eşyanın, her halde müsaderesine hükmolunacaktır.  
Beşinci fıkrada, kısmi müsadere; altıncı fıkrada ise, müşterek veya iştirak halinde 
mülkiyete konu olan eşyanın müsaderesi düzenlenmiştir.  
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Anayasamızda da güvence altına alınan ceza sorumluluğunun kişiselliği 
kuralının gereği olarak sadece gerçek kişiler hakkında ceza yaptırımına 
hükmedilebilir. Ancak bu ilke, işlenen suç dolayısıyla özel hukuk tüzel kişileri 
hakkında güvenlik tedbiri niteliğinde yaptırımlara hükmedilmesine engel 
değildir.  
Bu nedenle maddede, özel hukuk tüzel kişileri hakkında hükmedilebilecek 
güvenlik tedbirlerinin tür ve koşulları düzenlenmiştir.  
Maddede öngörülen ilk güvenlik tedbiri, faaliyet izninin iptalidir. Bunun için ilk 
koşul özel hukuk tüzel kişisine, belirli bir faaliyette bulunabilmesine ilişkin bir 
kamu kurumunca verilen bir iznin varlığıdır. İkinci koşul ise, bu iznin sağladığı 
yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına kasıtlı bir suç 
işlenmesidir. Dikkat edilmelidir ki, burada söz konusu olan suç, tüzel kişi 
yararına işlenmiş herhangi bir suç değildir. İşlenen suçla, verilen iznin 
kullanılması arasında nedensellik bağı olmalıdır. Ayrıca, özel hukuk tüzel 
kişisinin organ veya temsilcilerinin bu suçun işlenmesine iştirak etmeleri gerekir. 

Örneğin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edilen gelirlere 
meşruiyet görüntüsü kazandırmak için bir döviz bürosunun kullanılması halinde, 
bu döviz bürosunu işleten özel hukuk tüzel kişisinin, döviz bürosu işletmek için 
aldığı izin iptal edilecektir. Yine, ilaç üretmek için izin alınmış olan bir 
laboratuvarda uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi yapılması durumunda da, 
aynı sonuç doğacaktır.  
Özel hukuk tüzel kişileri bakımından öngörülen ikinci güvenlik tedbiri ise 
müsaderedir. Buna göre, tüzel kişi yararına işlendiği belirlenen suç bakımından, 
müsadere hükümlerindeki koşullar da gerçekleşmiş ise, o suçla bağlantılı olan 
eşya ve maddi çıkarların müsaderesine hükmedilecektir. Bu halde iyi niyetli 
üçüncü kişilerin hakları korunacaktır.  
Özel hukuk tüzel kişileri ile ilgili güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında,işlenen 
suç dikkate alındığında, çok ağır sonuçlar doğabilir. Örneğin çok sayıda kişi işsiz 
kalabilir veya iyi niyetli üçüncü kişiler bakımından telafisi güç kayıplar meydana 
gelebilir. İşte bu gibi hallerde mahkeme maddedeki orantılılık ilkesine dayanarak 
bu güvenlik tedbirlerine hükmetmeyebilecektir.  
Özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerine, her suç 
bakımından değil, kanunda özel olarak belirtilen hallerde hükmedilebilecektir.  
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1990 yılından itibaren suç örgütlerinin, etkinliklerini sınırlar ötesi alana 
genişleterek, özellikle kadın, çocuk ve insan ticaretini örgütledikleri ve insanları 
bu uygar dünyada adeta esarete tabi kıldıkları görülmektedir. İşte bu nedenle, söz 
konusu sözleşme ve protokolün öngördüğü suçlara hukuk sistemimizde de yer 
verilmesi uygun görülmüştür.  
Maddenin öngördüğü maddi unsurlar, kadın, çocuk veya diğer insanların tedarik 
edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk 
edilmeleri veya barındırılmalarıdır. Ancak bu hareketler kişileri zorla 
çalıştırmak, bazı hizmetleri vermeye mecbur kılmak, adı geçenleri esaret veya 
benzeri uygulamalara tabi kılmak yahut beden organlarından bazılarının 
verilmesine razı etmek maksadıyla icra edilecektir.  
Maddenin birinci fıkrası, söz konusu maksatlarla gerçekleştirilecek maddi 
unsurların belirli araç fiillere başvurulması suretiyle gerçekleştirilmesini suçun 
oluşması bakımından gerekli koşullar olarak saptamıştır. Bu fiiller tehdit, baskı, 
cebir veya şiddet uygulama, nüfuzu kötüye kullanma, kandırma, mağdurların 
çaresizliklerinden yararlanma veya mağdurlar üzerinde sahip olunan denetim 
olanaklarından yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle gerçekleştirilecektir.  
Maddenin ikinci fıkrasında, belirtilen amaçları elde etmek üzere girişilen ve suçu 
oluşturan yardımcı fiiller varsa artık, mağdurun rızasının yok sayılacağı 
belirtilmiştir. Örneğin bir kimsenin organlarını vermek hususundaki rızası, 
yukarıda belirtilen fiiller sonucunda elde edilmiş ise, suçun oluşması bakımından 
bu rıza yok sayılacaktır.  
Maddenin üçüncü fıkrasında on sekiz yaşını doldurmamış olanların birinci 
fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer 
bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri yahut barındırılmaları hâlinde, suçu 
oluşturan araç fiillerden herhangi birisine başvurulmasa da, faile birinci fıkrada 
belirtilen cezaların verileceği açıklanmıştır. Bu suretle on sekiz yaşını 
doldurmamış çocukların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla maddenin 
öngördüğü hareketlere konu kılınmaları suçun oluşmasına olanak verecektir.  
Maddenin son fıkrasında, bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunacağı öngörülmüştür.  
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Madde metninde kasten öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi 
düzenlenmiştir.  
İhmal, kişiye belli bir icrai davranışta bulunma yükümlülüğünün yüklendiği 
hallerde, bu yükümlülüğe uygun davranılmamasıdır. Belli bir icrai davranışta 
bulunma yükümlülüğüne aykırı olarak bu davranışın gerçekleştirilmemesi 
sonucunda, bir insan ölmüş olabilir. Örneğin, bir sağlık kuruluşunda görev yapan 
tabip, durumu acil olan bir hastaya müdahale etmez ve sonuçta hasta ölür.  
İhmali davranışla sebebiyet verilen ölüm neticesinden dolayı sorumlu 
tutulabilmek için, neticeyi önlemek hususunda soyut bir ahlaki yükümlülüğün 
varlığı yeterli değildir; bu hususta hukuki bir yükümlülüğün varlığı gereklidir.  
Neticeyi önleme yükümlülüğü, bazı durumlarda koruma ve gözetim 
yükümlülüğüne dayanmaktadır. Bu yükümlülüğün kaynağı önce kanundur. 
Kişilere belli durumlarda belli bir yönde icrai davranışta bulunma 
konusundakanunla yükümlülük yüklenmektedir. Örneğin velayet ilişkisinin 
gereği olarak ana ve babanın çocukları üzerinde koruma ve gözetim 
yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, başlı 
başına bir haksızlık ifade etmektedir.  
Koruma ve gözetim yükümlülüğünün iradî biçimde üstlenilmesi, neticeyi önleme 
yükümlülüğünün ikinci bir kaynağını oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle, 
koruma ve gözetim yükümlülüğü, bir sözleşme ilişkisinden kaynaklanabilir.  

Bu konudaki üçüncü grubu, tehlikeli fiilden kaynaklanan neticeyi 
önlemeyükümlülüğü oluşturmaktadır. Örneğin, taksirle bir trafik kazasına neden 
olan kişi, kaza sonucunda yaralanan kişilerin bir an önce tedavi edilmelerini 
sağlama konusunda bir yükümlülük altına girmektedir. Bu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi sonucunda yaralı kişinin ölmesi halinde, bu neticeden dolayı 
kazaya sebebiyet veren kişiyi de sorumlu tutmak gerekir.  
Kasten öldürme suçu gibi, kanuni tanımında belli bir fiilin icrasının yanı sıra bir 
neticeye de unsur olarak yer verilmiş olan suçlarda, söz konusu netice, ihmali bir 
davranışla da gerçekleştirilebilir. Bu itibarla, bir sağlık kuruluşunda görev yapan 
tabibin, durumu acil olan bir hastaya müdahale etmemesi sonucunda hastanın 
ölmesi halinde; ihmali davranışla öldürme suçunun işlendiğini kabul etmek 
gerekir. Ancak, ihmali davranışla öldürme suçu, kasten işlenebileceği gibi 
taksirle de işlenebilir. Belli bir yönde davranışta bulunma yükümlülüğü altında 
bulunan kişi, bu yükümlülüğün gereği olan icrai davranışta bulunmaması 
sonucunda bir insanın ölebileceğini öngörmüş ise, olası kastla işlenmiş olan 
öldürme suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Buna karşılık, belli bir yönde 
icrai davranışta bulunma yükümlülüğü altında bulunan kişi, bu yükümlülüğe 
aykırı davrandığının bilincinde olduğu halde, bunun sonucunda bir insanın 
ölebileceğini objektif özen yükümlülüğüne aykırı olarak öngörmemiş ise; taksirle 
işlenmiş öldürme suçundan dolayı sorumlu tutulmak gerekir.  
Maddenin ikinci fıkrasında, kasten öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi 
halinde, suçun icrai davranışla işlenmesine nazaran temel cezada indirim 
yapılmasına ilişkin olarak mahkemeye takdir yetkisi tanınmıştır.  
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Maddenin birinci fıkrasında bir başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, 
başkasının intihar kararını kuvvetlendirme ya da başkasının intiharına herhangi 
bir şekilde yardım etme fiilleri, seçimlik hareketli bir suç olarak 
tanımlanmaktadır.  
Canlı türü olarak insan, hayatını sürdürme konusunda bir içgüdüye sahiptir. 
Ancak, algılama yeteneğinin olmaması nedeniyle veya yakalandığı hastalıktan 
kaynaklanan acının etkisiyle kişide hayatını sona erdirmeye yönelik bir eğilim 
ortaya çıkabilir ve bunu bir irade açıklamasıyla ortaya koyabilir. Belirtmek 
gerekir ki, kişinin bu şartlar altında hayatını sona erdirme yönündeki iradesinin 
hukuki geçerliliği söz konusu değildir. Başka bir deyişle, belirtilen durumlarda 
hukuken muteber bir iradeden söz etmek mümkün değildir.  
Ahlaken tasvip edilmeyen bir tasarruf olan intihar veya intihara teşebbüs olgusu, 
bizatihi cezalandırılabilir bir davranış niteliği taşımamaktadır. Buna karşılık, bir 
başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını 
kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden 
kişinin bu fiilleri cezalandırılabilir niteliktedir.  
Başlı başına cezalandırılabilir bir fiil olarak intihara yardım, esas itibarıyla icrai 
davranışla gerçekleştirilebilir. Ancak, intiharı önleme konusunda hukuki 
yükümlülük altında bulunan kişinin, bir intihar olgusuyla karşı karşıya olmasına 
rağmen, bu intihar girişimini engellememesi, bu girişim karşısında kayıtsız 
davranması; intihara ihmali davranışla yardım olarak nitelendirilmek gerekir. 
Ancak, bunun için, kişinin intiharı önleme konusunda hukuki bir 
yükümlülüğünün olması gerekir.  
Maddenin ikinci fıkrasında, intihara teşvik veya yardım suçunun neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış hali düzenlenmiştir. İntihara teşvik veya yardımın 
cezalandırılabilmesi için, kişinin intihar etmesi şart değildir. Teşvik veya yardım 
sonucunda intiharın gerçekleşmesi durumunda, söz konusu fıkraya göre cezanın 
artırılması gerekmektedir.  
Üçüncü fıkrada, başkalarını intihara alenen teşvik edilmesi, ayrı bir suç olarak 
tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, belli bir kişinin muhatap alınması 
gerekmemektedir. Aleniyet için aranan temel ölçüt, fiilin, gerçekleştiği koşullar 
itibarıyla belirli olmayan ve birden fazla kişiler tarafından algılanabilir olmasıdır. 
Keza, aleniyetin basın ve yayın yoluyla gerçekleşmesi durumunda artırma oranı 
ayrıca düzenlenmektedir.  
Maddenin son fıkrasında, işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği 
gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle, cebir 
veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme 
suçundan sorumlu tutulacağı kabul edilmiştir. Aslında, bu durumda kasten 
öldürme suçu, mağdurun kendisinin araç olarak kullanılması suretiyle, yani 
dolaylı faillik şeklinde işlenmektedir.  



43 
 

Tıp biliminin en önemli amacı insan sağlığını korumak ve hastalıklara çare 
bulmaktır. Bu amaç doğrultusunda tıp, sürekli olarak kendini yenilemektedir. 
Nihai uygulama alanı insan olan bir disiplindeki gelişmelerin önü 
kesilemeyeceği gibi, bu konudaki çalışmalar tamamen kontrol dışı da 
bırakılamaz. Bu düşünceyle madde, sağlıklı ve hasta insanlar üzerinde yapılacak 
deney ve denemeleri kural olarak cezalandırmakta, ancak belirli şartların bir 
arada gerçekleşmesi halinde ise, açıklanan rızaya hukuki geçerlilik tanımaktadır.  
Düzenlemede deney terimi bilimsel çalışmanın ilk aşamalarına yönelik olarak 
kullanılmıştır. Deneme ise bilimsel amaçlı deney sonuçlarının henüz bir 
kesinliğe varmasa da, hastalığın tedavisi konusunda ulaştığı somut bazı 
faydalarından yola çıkarak hasta bir insana uygulanması işlemidir.  
Her ne kadar yeni bir tedavi metodunun geliştirilmesine veya hastanın 
iyileştirilmesine hizmet etse de deney ve denemelerin gerçekleştirilmesinde, tıbbi 
olarak kabul görmüş yöntemlere nazaran daha katı şartların yerine getirilmesi 
gerekecektir. Bunun sebebi yöntemin henüz tanınmaması ve tedavi için en doğru 
metot olduğunun henüz ispatlanmış olmamasıdır.  
Maddenin birinci fıkrasında, insan üzerinde bilimsel deney yapılması, prensip 
itibarıyla suç olarak tanımlanmıştır. İnsanı obje durumuna irca eden hiçbir 
davranış, hukuki himaye göremez. Ancak, bilimsel deneyin belli koşullar altında 
yapılması, fiili hukuka uygun hale getirecektir. Bu koşullar, maddenin ikinci 
fıkrasında bentler halinde belirlenmiştir.  
Bu koşulların somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin bir denetimi gerekli 
kıldığı ortadadır. Bu konunun ayrı bir mevzuat çerçevesinde düzenlenmesi 
gerekmektedir.  
Maddenin üçüncü fıkrasında, çocuklar üzerinde bilimsel deneyin koşulları 
belirlenmiştir.  
Dördüncü fıkrada, rıza olmaksızın hasta insanlar üzerinde yapılan tedavi amaçlı 
denemeler, suç olarak tanımlanmıştır. Bu fıkra hükmüne göre, bilimsel deneyin 
aksine, tedavi amaçlı denemeler ancak hasta insan üzerinde gerçekleştirilebilir. 
Ancak, bunun da hukuka uygun sayılabilmesi için, belirli koşulların 
gerçekleşmesi gerekir. Bu bakımdan aranan birinci koşul, bilinen tıbbi müdahale 
yöntemlerinin hasta üzerinde uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaşılmış 
olmasıdır. Tedaviye yönelik bir denemenin gerçekleştirilmesi için bilinen tıbbi 
müdahale yöntemlerinin tamamının hasta üzerinde uygulanması şart 
koşulmamaktadır. Bu yöntemlerin sonuçsuz kalacağının anlaşılması, deneme 
yapılabilmesi için yeterlidir. Keza, tedavi amaçlı denemelerin bilimsel 
yöntemlere uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu koşulların yanı sıra, 
denemenin hukuken geçerli rızaya dayanması gerekir. Ancak, hukuken geçerli 
olabilmesi için, açıklanan rızanın, denemenin mahiyet ve sonuçları hakkında 
yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı olması ve tedavinin uzman hekim 
tarafından bir hastane ortamında yapılması gerekir.  
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Maddeyle, tehdit ayrıca suç haline getirilmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere 
tehdit diğer bazı suçlarda ayrıca unsur olarak öngörülmüştür. Burada tehdidin 
koruduğu hukuki değer, kişilerin huzur ve sükunudur; böylece kişilerde bir 
güvensizlik duygusunun meydana gelmesi engellenmektedir. Bu nedenle, söz 
konusu madde ile insanın kendisine özgü sulh ve sükununa karşı işlenen 
saldırılar cezalandırılmış olmaktadır. Fakat, tehdidin bu maddeyle korumak 
istediği esas değer, kişinin karar verme ve hareket etme hürriyetidir.  
Tehdit, çoğu zaman başka bir suçun unsurunu oluşturmaktadır. Ancak, bu suç 
tanımında, tehdidin kendisi bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu bakımdan 
tehdit suçu, genel ve tamamlayıcı bir suçtur.  
Tehdit halinde, gerçekleşmesi failin isteğinin yerine getirilmemesi kaydına bağlı 
bir tecavüz, kötülük mağdura bildirilmektedir. Tehdidin konusunu, kişinin 
hayatının veya vücut bütünlüğünün tehlikeye maruz bırakılacağının, suç teşkil 
eden belli bir fiilin işleneceğinin, genel olarak kuvvet kullanılacağının veya 
herhangi bir kötülüğün, haksızlığın gerçekleştirileceğinin bildirilmesi 
oluşturmaktadır.  
Tehdidin özelliği, kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin, tehdit edenin 
iradesine bağlı olmasıdır. Tehdit konusu kötülüğün gerçekleşip 
gerçekleşmemesi, gerçekten veya en azından görünüş itibarıyla failin takdirine 
bağlıdır. Fakat bu, kötülüğün mutlaka tehdit eden tarafından gerçekleştirileceği 
anlamına gelmez; bir üçüncü kişi vasıtasıyla bu kötülüğün gerçekleştirileceğinin 
bildirilmesi ile de, tehditte bulunulabilir.  
Suçun oluşması bakımından tehdit konusu kötülüğün gerçekleşip 
gerçekleşmemesi, önemli değildir. Tehdidin objektif olarak ciddi bir mahiyette 
olması gerekir. Yani, istenilenin yerine getirilmemesi halinde tehdit konusu 
kötülüğün gerçekleşeceği ihtimali objektif olarak mevcut olmalıdır. Kullanılan 
sözler, gerçekleştirilen davranış muhatap alınan kişi üzerinde ciddi bir korku 
yaratma açısından sonuç almaya elverişli, yeterli ve uygun değilse, tehdidin 
oluştuğu ileri sürülemez. Failin söz ve davranışlarının muhatabı üzerinde ciddi 
şekilde korku ve endişe yaratacak uygunluk ve yeterlilik içerip içermediğinin her 
somut olayda araştırılması gerekir. Objektif olarak ciddi bir mahiyet içeren 
tehdidin somut olayda muhatabı üzerinde etkili olması şart değildir. Kişi, fail, 
objektif olarak ciddi bir mahiyet içeren söz ve davranışlarla mağduru tehdit 
etmek istemiş olmasına rağmen; mağdur, bu söz ve davranışları ciddiye almamış 
olabilir. Bu durumda tehdit yine gerçekleşmiştir. Tehdidin gerçekleşip 
gerçekleşmemesi, muhatabı üzerinde etkili olup olmamasına bağlı 
tutulmamalıdır. Failin de kendisinin tehdit konusu tecavüzü gerçekleştirebilecek 
imkan ve iktidara sahip olduğu kanaatini karşı tarafta uyandırdığını bilmesi 
gerekir. Mağdurda bu kanaat uyandırıldıktan sonra, failin tehdit konusu tecavüzü 
gerçekleştirebilecek imkan ve iktidara gerçekte sahip olmamasının bir önemi 
yoktur. Mağdur tehdit konusu tecavüzün ciddi olduğuna hile kullanılmak 
suretiyle inandırılmış olabilir. Fakat, batıl inançlara dayanılarak bir kötülüğe 
maruz bırakılabileceği beyanıyla, bir kimse tehdit edilmiş olmaz.  
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Maddeyle, şantaj fiilleri suç haline getirilmiş olmaktadır. Şantajda da kişiyi bir 
şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama söz konusudur. Ancak, bu durumda 
kişiye bir kötülük yapılacağından, kişinin sahip bulunduğu bir değere saldırıda 
bulunulacağından bahisle bir zorlama söz konusu değildir. Aksine, kişi, hakkı 
olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle 
başkasını zorlamaktadır. Örneğin, kişinin suç işlemiş olan bir kimseyi ihbar 
edeceğinden bahisle, kendisine bir menfaat temin etmeye zorlaması hâlinde, 
şantaj suçu oluşur. İşlenmiş olan bir suç vakıası karşısında ihbarda bulunmak, 
kişiler açısından hem bir haktır hem de bir yükümlülüktür. Aynı şekilde, bir 
gazetecinin, bir siyasi kişiliği, kendisine muayyen miktar para verdiği takdirde, 
hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddialarını haber konusu yapmayacağından 
bahisle, menfaat teminine zorlaması halinde şantaj suçu oluşur.  
Şantaj yapılmakla, kişi kanuna aykırı bir davranışta bulunmaya zorlanmışolabilir. 
Örneğin belediyede meclis üyesinin, yaptırmış bulunduğu kaçak inşaatı 
yıktırması halinde belediye meclisinde muhalefetle işbirliği yapacağından 
bahisle belediye başkanının bu inşaatı yıktırmamaya zorlaması; keza, taahhüt 
işleriyle uğraşan bir kişinin, belediye başkanını bir yol inşaatına ilişkin ihalenin 
kendilerine verilmemesi halinde hakkında rüşvet suçundan dolayı ihbarda 
bulunacağından bahisle bu ihaleyi mevzuata aykırı olarak kendisine verdirmeye 
zorlaması, şantaj suçunu oluşturur.  
Şantaj yapılmakla, kişi yükümlü olmadığı bir davranışta bulunmayazorlanabilir. 
Örneğin, bir iş adamının, gündemde olan yolsuzluk olaylarıyla ilgili olarak 
hazırlanan gazete haberinde adından söz etmeme karşılığında menfaat teminine 
veya bir kuruluşa bağışta bulunmaya zorlanması halinde, şantaj suçu oluşur.  

Şantaj suçunun oluşabilmesi için, mağdurun zorlanması yeterlidir. Bu zorlama 
karşısında, mağdurun isteneni yapması suçun oluşması için gerekli değildir.  

Şantaj suçunun ortaya koyduğu özellik, kişinin hak veya yükümlülüklerini 
kötüye kullanarak haksız bir çıkar sağlamaya çalışması ya da başkasını bir şeyi 
yapmaya veya yapmamaya mecbur etmesidir.  
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Madde metninde kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu tanımlanmıştır.  
Bu suç ile korunan hukuki değer, kişilerin kendi arzusu ve iradesi çerçevesinde 
hareket edebilme hürriyetidir. Kişiler, bir yerde kalma ve bir yere gitme 
konusunda tercihte bulunma serbestisine sahiptirler. Söz konusu suç işlenmekle 
kişinin bir yerde kalma ve bir yere gitme hürriyeti ihlal edilmiş olmaktadır.  

Söz konusu suç, bir kimsenin hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya biryerde 
kalmak hürriyetinden yoksun bırakılmasıyla oluşmaktadır. Örneğin kişinin bir 
yere kapatılması, bir yerde tutulması veya bir yere götürülmesi veya bir yere 
gitmekten men olunması fiilleri, bu tanıma göre ceza yaptırımını 
gerektirmektedir.  
Maddede geçen hukuka aykırı olarak ibaresi, hukukun izin vermediği halleri 
ifade eder. Örneğin bir suça ilişkin soruşturma kapsamında suç şüphesi altında 
bulunan kişinin ceza muhakemesi hukukunun gereklerine uygun olarak 
tutulması, gözaltına alınması veya tutuklanması hallerinde, fiil hukuka uygundur 
ve bu suç oluşmaz.  
Maddenin ikinci fıkrasında kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cebir, tehdit 
veya hile kullanılarak işlenmesi, bu suç açısından daha ağır cezayı gerektiren bir 
nitelikli hal olarak belirlenmiştir. Suçun temel şekli açısından cebir, tehdit veya 
hile kullanılmasına gerek yoktur. Örneğin kişi içeride uyumakta iken kapının 
kilitlenmesi halinde, söz konusu suçun temel şekli gerçekleşmiş olmaktadır.  

Maddenin üçüncü fıkrasında, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli 
halleri sayılmıştır. Bu nitelikli hallerden bir kısmı, suçun işleniş tarzına ilişkindir. 
Söz konusu suçun işlenmesi bakımından, silahlı olunması veya kamu görevinin 
sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması, bir kolaylık sağlamaktadır.  
Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu, kişinin yerine getirdiği kamu görevi 
dolayısıyla işlenmiş olabilir. Suçun bu seçimlik nitelikli unsuru için, failin saiki 
önem taşımaktadır. Suçun işlendiği sırada kişi kamu görevlisi sıfatını 
taşımayabilir, örneğin emekliye ayrılmış olabilir. Keza, suç, kamu görevlisinin 
yakınına karşı da işlenebilir. Bir hakimin verdiği karara tepki olarak oğlunun 
kaçırılması bu hale örnek olarak gösterilebilir.  
Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi de bu fıkra kapsamında bir 
seçimlik nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. Suçun icra hareketlerinin birden 
fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi gerekir. Yani suçun işlenişi 
açısından müşterek faillik durumunun varlığı halinde, bu nitelikli unsur oluşur. 
Ancak, suçun icra hareketlerinin bir kişi tarafından gerçekleştirilmesine karşılık, 
diğer suç ortaklarının azmettiren veya yardım eden olması halinde, bu fıkraya 
göre ceza artırılamaz.  
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Madde metninde, siyasi hakların kullanılmasını engelleme fiillerinin bazıları suç 
olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suç tanımında çeşitli seçimlik hareketlere yer 
verilmiştir. Bu hareketlerin suç olarak tanımlanmasıyla, kişilerin siyasi hak ve 
hürriyetleri güvence altına alınmak istenmiştir.  
Maddenin birinci fıkrasının ilk bendine göre, bir kimseye karşı cebir veya tehdit 
kullanılarak, bir siyasi partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasi partinin 
faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya ya da siyasi partiden veya siyasi parti 
yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlanması, suç oluşturmaktadır. Bu suçun 
tamamlanmış şekline göre cezaya hükmedilebilmesi için, cebir veya tehdide 
maruz kalan kişinin siyasi partiye üye olması veya olmaktan vazgeçmesi, siyasi 
partinin faaliyetlerine katılması veya katılmaktan vazgeçmesi ya da siyasi 
partiden veya siyasi parti yönetimindeki görevinden ayrılması gerekmemektedir. 
Bu amaçlarla, kişiye karşı cebir veya tehdit kullanılması, söz konusu suç 
tamamlanmış gibi cezalandırılabilmek için yeterlidir. Bu bakımdan söz konusu 
suç, bir teşebbüs suçu niteliği taşımaktadır.  
Birinci fıkranın ikinci bendinde, bir kimseye karşı cebir veya tehdit kullanılarak, 
seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçildiği 
görevden ayrılmaya zorlanması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu bentte tanımlanan 
seçimlik hareket açısından da söz konusu suç, bir teşebbüs suçu niteliği 
taşımaktadır. Bu itibarla, söz konusu suçun tamamlanmış şekline göre cezaya 
hükmedilebilmesi için, cebir veya tehdide maruz kalan kişinin bu nedenle seçim 
yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmaktan vazgeçmesi veya seçildiği 
görevi bırakması gerekmemektedir.  
Maddenin ikinci fıkrasında cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı 
başka bir davranışla bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi ayrı bir suç 
olarak tanımlanmıştır. Bu fıkra hükmüyle, siyasi hakların toplu olarak 
kullanılmasının engellenmesi ceza yaptırımı altına alınmıştır. Bir siyasi partinin 
faaliyetlerinin cebir veya tehditle ya da hukuka aykırı başka bir davranışla 
engellenmiş olması halinde, suç tamamlanmış olur.  
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Madde, Anayasanın ilgili maddesinde güvence altına alınan konut 
dokunulmazlığını ihlal fiillerini suç olarak tanımlamaktadır. Konut 
dokunulmazlığının ihlali, kişinin kendisine özgü barış ve sükununu ve 
yuvasındaki yaşamının sulh ve selametle cereyanı için var olması gerekli 
güvenlik duygusunun sarsılmasını ifade etmektedir.  
Bireylere karşı işlenen ve aynı zamanda onların muhtaç oldukları güvenlik ve 
sükunu ihlal eyleyen bu fiillerin, hürriyete karşı işlenen suçlar arasında bir suç 
olarak tanımlanması uygun görülmüştür.  
Maddenin birinci fıkrasında konut dokunulmazlığını ihlal suçunun temel şekli 
düzenlenmiştir. Buna göre; bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine 
rızasına aykırı olarak girilmesi veya rıza ile girildikten sonra buradan 
çıkılmaması konut dokunulmazlığını ihlal suçunun temel şeklini oluşturmaktadır. 
Bu suç, herkes tarafından işlenebilir. Bu suç, icrai bir davranışla işlenebileceği 
gibi, ihmali davranışla da işlenebilir. Başkasının konutuna veya konutun 
eklentilerine rıza ile girdikten sonra, çıkmama halinde, konut dokunulmazlığı 
ihmali davranışla ihlal edilmektedir.  
Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun oluşabilmesi için, yetkili kişinin konuta 
girme konusunda rızasının olmaması gerekir. Konut sahibinin konuta 
girildiğinden haberdar olmaması, aynı zamanda rızasının da olmaması anlamına 
gelir. Bu nedenle, konuta gizlice veya hileyle girilmiş olması halinde, bu suç 
oluşur. Sahibinin rızasına dayalı olarak konuta girildikten sonra, bu rızanın geri 
alınması halinde konutun terk edilmesi gerekir. Aksi takdirde söz konusu suç 
oluşur. Belirtilen nedenlerle, konut sahibinin rızasının olmaması, bu suçun bir 
unsurunu oluşturmaktadır.  
Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun hukuka aykırılık vasfını ortadan kaldıran 
rızanın, hukuken geçerli rıza olması gerekir. Kişinin konuta girme konusunda 
rıza açıklamaya yetkili olmasının yanı sıra, açıklanan rızanın da örneğin hile 
dolayısıyla sakatlanmamış olması gerekir.  
Maddenin ikinci fıkrası, söz konusu suçun hukuka aykırılık vasfını ortadan 
kaldıran rıza ile ilgili bazı durumlara ilişkin hükümler içermektedir. Buna göre, 
evlilik birliğinde aile bireylerinden birinin rızasının olması, söz konusu suça 
ilişkin hukuka aykırılık vasfını ortadan kaldırır. Keza, konutun birden fazla kişi 
tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin konuta girme 
konusunda rıza göstermesi, fiili hukuka uygun hale getirir. Ancak bu hallerde 
konuta girişin hukuka uygun sayılabilmesi için, rıza açıklamasının meşru bir 
amaca yönelik olması gerekir. Bu bakımdan örneğin, konuttaki teknik bir 
arızanın tamiri için, diğerinin bilgisi olmaksızın, eşlerden birinin tamircinin 
konuta girmesine rıza göstermesi halinde, bu rıza geçerli bir rıza olarak kabul 
edilmelidir. Buna karşılık, eşlerden birinin bir başkasını zina yapmak üzere 
konuta kabul etmesi durumunda, bu kişinin konuta girmesine gösterilen rızanın, 
geçerli bir rıza olarak kabul edilmesi imkansızdır ve bu durumda diğer eşe karşı 
işlenmiş konut dokunulmazlığını ihlal suçu söz konusudur.  
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Anayasamızda herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip 
bulunduğunu ve özel teşebbüsler kurmanın serbest olduğu açıklanmıştır. Bu suç 
tanımı ile söz konusu temel hürriyetin güvence altına alınması amaçlanmıştır.  

Maddenin birinci fıkrasında, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suç olarak 
tanımlanmıştır. Suçun oluşması için, bu ihlalin cebir veya tehdit kullanarak ya da 
hukuka aykırı başka bir davranışla gerçekleştirilmesi gerekir. Bu fıkradaki suçun 
soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlıdır.  
Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlar içinde bulunan kimseleri rızaları 
ile de olsa, sömürerek insan onuruna aykırı biçimde ve koşullar altında 
çalıştırmak suç haline getirilmiş ve böylece Devletin Anayasada belirtilen sosyal 
devlet olmak niteliğini koruyan ve vurgulayan değerlerden çok önemli birisi ceza 
himayesi altına alınmıştır. İş ve çalışma hürriyetinin kullanılışında kişilerin insan 
onuruna uygun koşullar içinde çalıştırılmaları esastır. Demokratik toplum 
kişilerin çaresizliğinin sömürülmesine dayalı bir serbest piyasa sisteminin 
uygulanmasıyla, elbette ki, bağdaşamaz. Bu nedenle maddenin ikinci fıkrası 
kaleme alınmıştır. İkinci fıkrada yer alan suç, kişilerin çalışmalarının 
sömürülmesini engellemek amacını taşımaktadır. Kimsesiz, çaresiz veya belirli 
kişilere çeşitli nedenlerle bağımlı kişi, onun bu halinden yararlananlar sömürücü 
kişiler tarafından insanlık dışı durumları kabule veya bazı koşullara katlanmaya 
sevkedilebilmektedir. Bu gibi fiilleri önlemek amacı ile maddenin üçüncü 
fıkrasında, kişileri ikinci fıkrada belirtilen duruma düşürmek üzere tedarik veya 
sevk veya bir yerden diğer bir yere nakil fiilleri de suç sayılmıştır. Kişileri, ikinci 
fıkrada belirlenen hale düşürmemek için söz konusu hazırlık hareketlerini 
cezalandırmak yerindedir.  
Maddenin dördüncü fıkrasında ayrı bir suç tanımına yer verilmiştir. Söz konusu 
suçun oluşması için, cebir veya tehdit kullanılarak, işçi veya işverenlerin 
ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar 
altında anlaşmalar kabulüne zorlanması ya da bir işin durmasına, sona ermesine 
veya durmanın devamına neden olunması gerekir.  
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Madde metninde haberleşmenin engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç 
tanımı ile bir anayasal hak olan haberleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır.  

Maddenin birinci fıkrasında, kişiler arasındaki haberleşmenin engellenmesi, suç 
olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, belirli kişiler arasındaki haberleşmedir. 
Haberleşmenin yapıldığı araç önemli değildir. Bu haberleşme, örneğin mektupla 
veya telefonla yapılabilir. Haberleşmenin engellenmesi, çeşitli suretlerde 
gerçekleşebilir. Örneğin posta kutusundaki mektupların yırtılması, bir kişiye 
gönderilen mektupların ilgilisine verilmeyip çöp kutusuna atılması, telefon 
hatlarının kesilmesi, oluşturulan manyetik alanla telefon görüşmelerinin 
yapılamaz hale getirilmesi gibi fiiller, söz konusu suçu oluşturur.  

Fıkra metninde, haberleşmenin engellenmesinin hukuka aykırı olması özellikle 
vurgulanmıştır. Bu bakımdan, örneğin cezaevinde cezası infaz edilen bir 
hükümlünün haberleşmesinde olduğu gibi haberleşme hürriyetine bir kamu 
görevinin gereği olarak sınırlama getirilmesi hallerinde, fiil hukuka uygun 
olduğu için, söz konusu suç oluşmayacaktır.  
Maddenin ikinci fıkrasında, kamu kurumları arasındaki haberleşmenin hukuka 
aykırı olarak engellenmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Üçüncü fıkrada ise, 
her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı birşekilde 
engellenmesi, keza ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Örneğin bir gazete veya 
derginin dağıtımının ya da belli bir radyo veya televizyon yayınının hukuka 
aykırı bir şekilde engellenmesi, bu suçu oluşturur.  
Söz konusu suçun oluşabilmesi için, yayının engellenmesinin hukuka aykırı 
olması gerektiği fıkra metninde özellikle vurgulanmıştır. Örneğin, bir basın ve 
yayın aracıyla suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla veya işlenmiş olan bir suç 
nedeniyle, Anayasa ve kanunlarda belirlenen koşullara ve ayrıca, hukukun genel 
prensiplerine uygun olarak, koruma veya güvenlik tedbiri uygulanması suretiyle 
yayının engellenmesi halinde, bu suç oluşmayacaktır.  



51 
 

Madde metninde, kişiye somut isnatta bulunulması halinde, isnadın ispatı 
düzenlenmektedir. Anayasamızda da isnadın ispatına ilişkin özel bir hüküm 
bulunmaktadır. Anayasamıza göre; kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı 
bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak isnatta bulunulması 
durumunda, isnatta bulunan isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun 
dışında, kişilere somut bir fiil isnadında bulunarak hakaret edilmiş olması 
halinde, isnadın doğruluğunun ispat edilebilmesi için iki seçenek koşuldan 
birinin gerçekleşmesi gerekir. Birinci seçenek koşul, isnadın doğruluğunun 
ispatında kamu yararı bulunmasıdır. Diğer seçenek koşul ise, şikayetçinin yani 
kendisine hakaret edilenin ispata razı olmasıdır.  
Yine Anayasamıza göre, isnadın doğruluğunun ispat edilmiş olması, hakaret 
suçunun hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, hakarette 
bulunan kişi hakkında beraat kararı verilmelidir. Madde metnindeki düzenleme 
yapılırken, Anayasamızın bu konuda belirlediği kurallar da göz önünde 
bulundurulmuştur. Madde metninde kabul edilen sisteme göre, isnadın 
doğruluğunun ispat edilebilmesi için, isnadın bir suç vakıasına ilişkin olması 
gerekir. Yani kişiye belli bir suçu işlediğinden bahisle hakaret edilmiş olması 
gerekir. Ayrıca, hakaretin yapıldığı anda isnadın konusunu oluşturan suç 
dolayısıyla kişi hakkında henüz bir hüküm verilmemiş olmalıdır.  
Bu sistemde, isnadın doğruluğunun ispatı, hakaret suçundan dolayı açılan 
davanın görüldüğü mahkemede yapılmamaktadır. Hakaret suçunun işlendiğinden 
bahisle açılan davanın görüldüğü mahkeme, yapılan somut vakıa isnadının bir 
suç oluşturması durumunda, bu suçun gerçekten işlenmiş olup olmadığının 
ortaya çıkarılmasını bekletici mesele kabul ederek, bu nedenle açılmış veya 
açılacak olan davanın sonucunu beklemelidir. İsnadın doğruluğunun ispatı, ancak 
isnat konusu suç vakıası dolayısıyla açılan ceza davası bağlamında ilgili 
mahkemede söz konusu edilebilir.  
İsnat konusu suç vakıası dolayısıyla açılan ceza davası sonucunda bu suç 
nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı verilmesi 
halinde; isnat ispatlanmış addedilir ve maddenin birinci fıkrası gereğince, 
hakarette bulunan kişiye ceza verilmez.  
Ancak, hakarete uğrayan, isnat edilen fiil dolayısıyla hakkında açılan davada 
kesinleşmiş bir hükümle beraat etmişse, isnat ispat edilmemiş sayılır ve hakaret 
eden kişi cezalandırılır. Hakarete uğrayan kişi hakkında, isnat edilen fiil 
dolayısıyla takipsizlik kararı veya açılan davada düşme kararı verilmiş olması 
halinde de; isnadın doğruluğu ispat edilmemiş sayılacaktır.  
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Madde metninde, bir hukuka uygunluk nedeni olan ve Anayasamızda da güvence 
altına alınan iddia ve savunma dokunulmazlığı düzenlenmiştir. Bir talebin resmi 
bir makama iletilmesi, dilekçe hakkının kullanılması bağlamında hukuka uygun 
bir davranıştır. Ancak, dilekçe hakkı, dilekçenin içeriğindeki ifadeler açısından 
başlı başına bir hukuka uygunluk sebebi olarak mütalaa edilemez.  

Hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, toplum barışını bozucu 
nitelik taşıması dolayısıyla devletten suç işlenmesinin önlenmesini ve suçluların 
cezalandırılmasını talep hakkına sahiptir. Bir suçun işlendiğini öğrenen bireyin, 
bununla ilgili olarak yetkili makamlar nezdinde ihbar veya şikayette bulunma 
hakkı vardır. Gerçekleşmiş bir olayla ilgili olarak bu olayın oluşumuna neden 
olan kişiler de gösterilmek suretiyle ihbar veya şikayette bulunulması 
durumunda, hakaret veya iftira suçunun oluştuğundan söz edilemez. Çünkü 
burada gerçekleşmiş somut olayla ilgili olarak ihbar veya şikayette bulunmak 
şeklinde bir hakkın kullanılması söz konusudur.  
İddia ve savunma hakkının, yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde 
kullanılması mümkündür. İddia ve savunma hakkının kullanılması bağlamında, 
kişiler açısından somut isnat ifade eder nitelikte maddi vakıaların ortaya 
konulması ya da kişilerle ilgili olumsuz değerlendirmelerde bulunulması 
mümkündür. Bu somut isnatlar veya olumsuz değerlendirmeler, iddia ve 
savunma hakkının kullanılmasıyla ilişkilendirilememesi durumunda, hakaret ve 
hatta iftira suçu oluşturur. İddia ve savunma kapsamında, kişilerle ilgili olarak 
bulunulan somut suçlamaların gerçek olması ve yapılan olumsuz 
değerlendirmelerin somut vakıalara dayanması gerekir. Keza, bulunulan somut 
suçlamaların veya yapılan olumsuz değerlendirmelerin uyuşmazlıkla ilişkili 
olması gerekir; ancak, uyuşmazlığın çözümü açısından faydalı olması 
aranmamalıdır.  
Somut uyuşmazlıkla bağlantılı olmayan isnatlar gerçek olsa bile iddia ve 
savunma dokunulmazlığının varlığından bahsedilemez. Keza, somut vakıalara 
dayansa bile, uyuşmazlıkla alakası olmayan olumsuz değerlendirmeler açısından 
iddia ve savunma hakkının kullanılması söz konusu değildir. Somut 
uyuşmazlıkla ilgili olmakla birlikte iddia ve savunma sınırını aşan hakaret içeren 
yazı ve sözlerin iddia ve savunma hakkı kapsamında mütalaa edilmesi mümkün 
değildir. Ancak, bu ifadelerin kullanılmasına müsamaha ile bakılabilir. Çünkü bu 
gibi durumlarda iddia ve savunmanın sınırı genellikle öfke ve gazabın etkisiyle 
aşılmaktadır. Aslında öfke ve gazap hali, kusurluluğun bir unsuru olan irade 
yeteneğini etkileyen bir faktördür ve bu durum, kişinin işlediği hakaret suçu 
dolayısıyla kusurunun tespiti bağlamında değerlendirilmelidir.  
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Madde metninde, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlali suç olarak 
tanımlanmaktadır.  
Söz konusu suç, belirli kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğinin öğrenilmesiyle 
işlenmektedir. Kişiler arasındaki haberleşmenin ne suretle yapıldığının suçun 
oluşumu açısından önemi yoktur. Bu haberleşme, örneğin mektupla, telefonla, 
telgrafla, elektronik posta yoluyla yapılabilir. Bu suç açısından önemli olan, 
haberleşmenin belirli kişiler arasında yapılmasıdır. Söz konusu suçu, bu 
haberleşmenin tarafı olmayan kişi işleyebilir.  
Haberleşmenin gizliliğinin sadece dinlemek veya okumak suretiyle ihlal 
edilmesi, bu suçun temel şeklini oluşturmaktadır. Ancak, bu gizlilik ihlalinin, 
haberleşme içeriklerinin, yani konuşulanların veya yazılanların kayda alınması 
suretiyle yapılması, bu suçun nitelikli şekli olarak tanımlanmıştır. Örneğin 
telefon konuşmalarının ses kayıt cihazıyla kayda alınması halinde, suçun bu 
nitelikli hali gerçekleşmektedir.  
Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin belli bir suça ilişkin soruşturma 
kapsamında Anayasa ve kanunların belirlediği koşullar çerçevesinde 
öğrenilmesinin veya kayda alınmasının hukuka uygun olduğu muhakkaktır.  
Maddenin ikinci fıkrasında, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin hukuka 
aykırı olarak ifşa edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Haberleşme 
içerikleri hukuka uygun bir şekilde veya birinci fıkrada tanımlanan suçun 
işlenmesi suretiyle öğrenilmiş olabilir. İkinci fıkrada tanımlanan suç, haberleşme 
içeriklerinin ifşasıyla, yayılmasıyla, yani yetkisiz kişilerce öğrenilmesinin 
sağlanmasıyla oluşur. Fıkra metninde bu ifşanın hukuka aykırı olması açıkça 
vurgulanmıştır. Bu bakımdan örneğin kişiler arasındaki telefon konuşmalarına 
ilişkin kayıtların, savcılık veya mahkemeye verilmesi, duruşmada açık bir 
şekilde dinlenmesi veya okunması halinde, söz konusu suç oluşmayacaktır. Buna 
karşılık, henüz soruşturma aşamasında iken, kişiler arasındaki konuşma 
içeriklerinin, hukuka uygun bir şekilde kayda alınmış olsalar bile, örneğin 
televizyonlarda veya gazetelerde yayınlanması halinde, bu suç oluşacaktır.  

Maddenin üçüncü fıkrasında, kişinin kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini 
diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa etmek suretiyle haberleşmenin 
gizliliğini ihlal etmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi 
için, ifşanın alenen yapılması gerekir. Bu bakımdan, örneğin kişi kendisine 
gönderilen mektubu gönderenin bilgisi ve rızası dışında bir başkasına okutması 
halinde, bu suç oluşmayacaktır. Buna karşılık, mektubun gönderenin bilgisi ve 
rızası dışında alenen okunması, başkaları tarafından okunmasını temin için bir 
yere asılması veya basın ve yayın yolu ile yayınlanması halinde, söz konusu suç 
oluşacaktır.  
Dördüncü fıkrada, kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın 
yolu ile yayınlanması halinde, ikinci veya üçüncü fıkralara göre verilecek 
cezanın belli oranda artırılması öngörülmüştür.  
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Madde metninde yağma suçunun temel şekli tanımlanmıştır. Hırsızlık suçunda 
olduğu gibi, yağma suçunda da, taşınır malın alınmasıyla ilgili olarak zilyedinin 
rızasının bulunmaması gerekir. Ancak, hırsızlık suçundan farklı olarak, bu suçun 
oluşabilmesi için, mağdurun rızasının, cebir veya tehdit kullanılarak ortadan 
kaldırılması gerekir. Yağma suçu açısından tehdidin, kişiyi, kendisinin veya 
yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı 
gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından 
bahisle yapılması gerekir. Yağma suçu, cebir kullanılarak da işlenebilir. Ancak 
bu cebrin, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama boyutuna ulaşmaması 
gerekir.  
Yağma suçunun tamamlanabilmesi için, kullanılan cebir veya tehdidin etkisiyle 
mağdur malı teslim etmeli veya malın alınmasına karşı koymamalıdır. Bu 
bakımdan, kullanılan cebir veya tehdidin, kişiyi malı teslim etmeye veya 
alınmasına ses çıkarmamaya yöneltmeye elverişli olması gerekir. Bu nitelikte 
olmayan bir cebir veya tehdit, sırf mağdurun normalden fazla ürkek olması 
nedeniyle, malı teslim etmeye veya alınmasına yöneltmişse, yağma suçundan söz 
edilemez ve fiilin hırsızlık olarak nitelendirilmesi gerekir.  
Malın teslim edilmesi veya alınması, suçun konusunu oluşturan mal üzerinde 
mağdurun zilyetliğine son verilmesini, mağdurun bu eşya üzerinde zilyetlikten 
doğan tasarruf haklarını kullanmasının olanaksız hale gelmesini ifade eder.  

Mal, zilyedin tasarruf olanağı ortadan kalktığı anda alınmış olacağından, bu ana 
kadar yapılan cebir veya tehdit, hırsızlığı yağmaya dönüştürür.  
Mal alındıktan yani hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra, bunu geri almak 
isteyen kişiye karşı cebir veya tehdide başvurulması halinde, artık yağma 
suçundan söz edilemez. Hırsızlık suçuna konu malın geri alınmasını önlemek 
amacına yönelik olarak kullanılan cebir veya tehdit ayrı suçların oluşmasına 
neden olur. Bu durumda, gerçek içtima hükümlerinin uygulanması gerekir.  
Maddenin ikinci fıkrasında senedin yağması düzenlenmiştir. Cebir veya tehdit 
kullanılarak bir kimsenin, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir 
senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı 
vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet 
haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha 
etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi de yağma sayılmıştır. 
Senedin bunu imzalayan için borç doğurucu olması gerekir. Bu borç para borcu 
olabileceği gibi, bir işi yapmaya veya yapmamaya, bir taşınmazını hibe etmeye, 
kira ile oturulan bir binayı boşaltmaya, var olan bir borca kefil olmaya da ilişkin 
olabilir. Bir alacağı tahsil etmemeye, herhangi bir davayı açmamaya, 
vasiyetnamesini değiştirmemeye yönelik bir vaadi içeren yazılı beyanlar da borç 
doğurucu senet sayılırlar. Şu halde mağduru iktisaden değerlendirmeye elverişli 
olan bir hakkını kullanmamasına yol açan her türlü belge, borç doğurucu senet 
tanımına girer.  
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Madde metninde güveni kötüye kullanma suçu tanımlanmıştır. Söz konusu suçla 
korunan hukuki değer kişilerin mülkiyet hakkıdır. Bu suçla mülkiyetin 
korunması amaçlanmaktadır. Ancak, söz konusu suçun oluşabilmesi için eşya 
üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kişi ile lehine zilyetlik tesis edilen kişi 
arasında bir sözleşme ilişkisi mevcuttur. Bu ilişkinin gereği olarak taraflar 
arasında mevcut olan güvenin korunması gerekmektedir. Bu mülahazalarla, eşya 
üzerinde mevcut sözleşme ilişkisiyle bağdaşmayan kasıtlı tasarruflar, cezai 
yaptırım altına alınmıştır.  
Güveni kötüye kullanma suçunun konusu, taşınır veya taşınmaz maldır. Bu mal 
üzerinde fail lehine zilyetlik tesis edilmiş olmalıdır. Güveni kötüye kullanma 
suçunda fail, suç konusu malın maliki değildir. Bu nedenle, müşterek veya iştirak 
halinde mülkiyete konu olan mallarla ilgili olarak, müşterek veya iştirak halinde 
malik olanlar birbirlerine karşı güveni kötüye kullanma suçunu işleyemezler. 
Fail, suç konusu şey üzerinde lehine zilyetlik tesis edilmiş olan kişidir. Ancak, 
bu zilyetliğin mutlaka malik tarafından tesis edilmesi gerekmez.  
Suçun konusunu oluşturan mal üzerinde belirli bir şekilde kullanmak üzere fail 
lehine zilyetlik tesisi gerekir. Bu nedenle, güveni kötüye kullanma suçunun 
oluşabilmesi için hukuken geçerli bir sözleşme ilişkisinin varlığı gereklidir. Bu 
hukuki ilişki, örneğin kira sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, 
hizmet sözleşmesi, rehin sözleşmesi ile tesis edilmiş olabilir. Bu akdi ilişki, 
karma bir sözleşme ile de tesis edilmiş olabilir. Örneğin, bir bankada açılan 
hesaba veya bir özel finans kurumunda açılan katılım ortaklığı hesabına ilişkin 
sözleşme ile de bu hukuki ilişki tesis edilmiş olabilir. Keza, örneğin bir anonim 
şirket yönetim kurulu üyeleri ile şirket tüzelkişiliği arasındaki hukuki ilişki, 
hizmet veya vekalet sözleşmesine dayanmaktadır. Hatta, mülkiyeti muhafaza 
kaydıyla satın alınmış olan eşyanın mesela bir üçüncü kişiye satılması 
durumunda dahi, güveni kötüye kullanma suçunun oluştuğu kabul edilmelidir.  
Bu zilyetlik devri, malik olmayan kişiye, aradaki hukuki ilişkinin niteliğine göre, 
şey üzerinde belli bazı tasarruflarda bulunma hak ve yetkisini vermektedir. Söz 
konusu suçun oluşabilmesi için, failin suç konusu mal üzerinde, kendisinin veya 
başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunması 
veya bu devir olgusunu inkar etmesi gerekir.  
Güveni kötüye kullanma suçunun soruşturma ve kovuşturması mağdurun 
şikayetine bağlı kılınmıştır. Söz konusu suçun işlenmesi suretiyle bir yarar elde 
edilebileceği düşüncesiyle, yaptırım olarak hapis cezasının yanı sıra adli para 
cezası da öngörülmüştür.  
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Madde metninde dolandırıcılık suçu tanımlanmıştır. Dolandırıcılık, hileli 
davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin 
kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır. Bu bakımdan dolandırıcılık suçu, 
kişilerin malvarlığına karşı işlenen bir suçtur. Söz konusu suç tanımı ile kişilerin 
sahip bulunduğu malvarlığı hakkının korunması amaçlanmıştır. Ayrıca, bu suçun 
işlenişi sırasında hileli davranışlar ile kişiler aldatılmaktadır. Aldatıcı nitelik 
taşıyan hareketlerle, kişiler arasındaki ilişkilerde var olması gereken iyi niyet ve 
güven ihlal edilmektedir. Bu suretle kişinin irade serbestisi etkilenmekte ve irade 
özgürlüğü ihlal edilmektedir.  
Çok hareketli suç görüntüsü taşıyan dolandırıcılık suçunun oluşumu açısından 
birden fazla fiilin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu hareketlerden birincisini hile 
oluşturmaktadır.  
Hile, icrai bir davranışla gerçekleştirilebileceği gibi; karşı tarafın içine düştüğü 
hatadan, bir konuda yanlış bilgi sahibi olmasından yararlanarak da, yani ihmali 
davranışla da, gerçekleştirilebilir. Ancak, bu durumda kişinin, hataya düşen karşı 
tarafı bilgilendirmek konusunda yükümlülüğünün olması gerekir. Hataya düşen 
kişi ile hukuki ilişkide bulunulan durumlarda, böyle bir yükümlülük vardır. 
Ayrıca, muhatabın belli bir husustaki hatası karşısında kişinin ihmali 
davranışının, örneğin susmasının, bir beyan, açıklama değerini taşıması gerekir.  

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için, gerçekleştirilen hilenin etkisiyle, bu 
hileye maruz kalan kişinin veya bir üçüncü kişinin zararına olarak, fail veya bir 
başkası bir menfaat elde etmelidir.  
Dolandırıcılık suçu, kasten işlenebilen bir suçtur. Burada söz konusu olan kast, 
dolandırıcılık suçunun maddi unsurlarının hepsinin fail tarafından bilinmesini 
ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle, fail gerçekleştirdiği davranışların hile teşkil 
ettiğini, başka birini aldatıcı nitelikte olduğunu bilmelidir. Ayrıca, fail, bu hileli 
davranışlar sonucunda bunların etkisiyle, hileye maruz kalan kişinin veya 
başkasının malvarlığında bir eksilme meydana geldiğini, zarar gördüğünü ve 
buna karşılık, kendisinin veya sair bir kişinin malvarlığında bir artma meydana 
geldiğini bilmelidir. Bu itibarla, fail, mağdurun malvarlığındaki eksilmenin, 
mağdurun gördüğü zararın kendi hileli davranışları sonucunda meydana geldiğini 
bilmelidir; hile ile zarar arasındaki illiyet bağının varlığının bilincinde olmalıdır. 
Belirtilen hususlara ilişkin kast, doğrudan kast olabileceği gibi, olası kast da 
olabilir.  
Dolandırıcılık suçunun işlenmesi suretiyle elde edilen yararın miktarı çoğu 
zaman tam olarak belirlenememektedir. Bu gibi durumlar göz önünde 
bulundurularak, dolandırıcılık suçundan dolayı hapis cezasının yanı sıra ayrıca 
adli para cezası öngörülmüştür.  
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Madde metninde, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre cezanın artırılmasını 
gerektiren nitelikli unsurları belirlenmiştir.  
Birinci fıkranın birinci bendinde, dolandırıcılık suçunun dini inanç ve duyguların 
istismar edilmesi suretiyle işlenmesi, bu suçun temel şekline göre daha ağır ceza 
ile cezalandırılmayı gerektiren bir durum olarak kabul edilmiştir. Burada dikkat 
edilmesi gereken husus, dinin bir aldatma aracı olarak kullanılmasıdır. Bu 
nitelikli unsurun gerçekleşebilmesi için, dini inanç ve duygular, aldatma aracı 
olarak kötüye kullanılmalıdır. Suçun oluşabilmesi için, dini inanç ve duyguların 
kötüye kullanılması suretiyle gerçekleştirilen hile ile haksız bir yarar da 
sağlanmış olmalıdır.  
Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlar, başkalarına güven 
duymaya en fazla ihtiyaç duyduğu anlardır. Kişinin örneğin doğal bir afete veya 
trafik kazasına maruz kalmasından ya da hastalığı yüzünden içine düştüğü 
çaresizlikten yararlanılarak aldatılması daha kolaydır. Bu nedenle, birinci 
fıkranın ikinci bendinde, dolandırıcılık suçunun kişinin içinde bulunduğu 
tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle işlenmesi, bu suçun 
temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir durum 
olarak kabul edilmiştir.  
Keza, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanılarak aldatılması daha 
kolaydır. Bu nedenle, belirtilen durum birinci fıkranın üçüncü bendinde, 
dolandırıcılık suçunun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı 
gerektiren bir nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir.  
Birinci fıkranın dördüncü bendinde, dolandırıcılık suçunun kamu kurum ve 
kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel 
kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi, bu suçun bir nitelikli 
unsuru olarak kabul edilmiştir. Çünkü kamu kurum veya kuruluşları, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel 
kişilikleri toplumda güven beslenen kurumlar olarak kabul edilmişlerdir.  
Fıkranın beşinci bendinde, bu suçun kamu kurum ve kuruluşlarının zararına 
olarak işlenmesi, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali olarak kabul 
edilmiştir.  
Dolandırıcılık suçunun, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç 
olarak kullanılması suretiyle işlenmesi de, birinci fıkranın son bendinde bu suçun 
bir nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir. Bilişim sistemlerinin ya da birer 
güven kurumu olan banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması, 
dolandırıcılık suçunun işlenmesi açısından önemli bir kolaylık sağlamaktadır. 
Banka ve kredi kurumları açısından dikkat edilmesi gereken husus, bu kurumları 
temsilen, bu kurumlar adına hareket eden kişilerin başkalarını kolaylıkla 
aldatabilmeleridir.  
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Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler için bir kazanç kaynağı olamaz. Bu 
nedenle, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen 
menfaatlerin piyasada tedavüle konulmasının ve suç işlemenin bir menfaat 
temini açısından cazip bir yol olarak görülmesinin önüne geçilmek istenmiştir. 
Bu sebeple, bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla 
elde edilmiş olan bir şeyin satın alınması ve kabul edilmesi suç olarak 
tanımlanmıştır.  
Suçun konusunu, ancak ekonomik değeri olan şeyler oluşturabilir. Bu ekonomik 
değerlerin, daha önce işlenmiş bir suçtan elde edilmiş olması gerekir. Bu suçun, 
mutlaka malvarlığına karşı bir suç olması gerekmez. Bu suçtan dolayı daha önce 
bir mahkumiyet kararı verilmiş olması gerekmez. Daha önce işlenmiş olan 
suçtan dolayı failin kusurlu sayılması veya cezalandırılması gerekmez. Söz 
konusu suçun cezalandırılabilir olması da gerekli değildir. Bu suç zamanaşımına 
uğramış da olabilir. Önce işlenmiş olan suç, soruşturması ve kovuşturulması 
şikayete bağlı bir suç olabilir. Hatta bu suçtan dolayı şikayet yoluna 
başvurulmamış veya şikayetten vazgeçilmiş olabilir. Bu suç yabancı bir ülkede 
dahi işlenmiş olabilir.  
Bir suçtan doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen her türlü ekonomik değer, 
yani malvarlığı değerleri, bu suçun konusunu oluşturabilir.  
Bu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Buna göre; daha önce işlenmiş olan suçtan 
elde edilen eşyanın kabul edilmesi veya satın alınması, söz konusu suçu 
oluşturmaktadır. Kabul olgusunun satın alma dışında başka bir hukuki işlemle, 
örneğin bağış yoluyla gerçekleşmesi gerekmektedir. Zira suçtan elde edilen 
eşyanın satın alınması diğer bir seçimlik hareketi oluşturmaktadır. Bu kabul 
olgusu, örneğin suçtan elde edilen taşınır veya taşınmaz eşyanın kiraya kabul 
edilmesi veya suçtan hasıl olan paranın ödünç olarak kabul edilmesi şeklinde de 
gerçekleşebilir. Diğer seçimlik hareket, suçtan elde edilen eşyanın satın 
alınmasıdır.  
Bu nedenle, söz konusu suç, bir çok failli suç türü olan karşılaşma suçudur. Bir 
tarafta, suçtan hasıl olan eşyayı bağışlayan, kiraya veren veya ödünç olarak veren 
ya da satan kişi; diğer tarafta ise, bağış, kiralanan veya ödünç olarak kabul eden 
ya da satın alan kişi bulunmaktadır.  
Eşyayı satan kişi bunun elde edildiği suçu işleyen kişi ise, ayrıca ödünç olarak 
verme bağışlama ya da satma fiili dolayısıyla cezalandırılmayacaktır. Çok failli 
suçlarda işlenen suç dolayısıyla faillerden birinin cezalandırılabilip 
cezalandırılmaması, diğer failin cezalandırılması üzerinde bir etki doğurmaz. 
Kişinin asıl suçun işlenişine iştirak etmiş olması, bu suç açısından sadece bir 
şahsi cezasızlık sebebi oluşturmaktadır.  
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Madde metninde, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu tanımlanmıştır.  
Birinci fıkrada tanımlanan suç, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının 
güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, 
kullanılamaz hale getirerek konuldukları yerden kaldırarak yanlış işaretler 
vererek geçiş varış kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik 
işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı sağlığı veya malvarlığı 
bakımından bir tehlikeye neden olunması ile oluşur.  
İkinci fıkrada ise, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin 
hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare 
edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, aracın, 
tehlikeli bir şekilde sevk ve idare edilmesi gerekir. Aracın sevk ve idaresinin salt 
trafik düzenine aykırılığı bu suçun oluşumuna neden olmayacaktır. Bu suçun 
oluşabilmesi için, aracın trafik düzenine aykırı olarak ve ayrıca kişilerin hayatı, 
sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde kullanılması 
gerekir. Bu suç ayrıca, trafik güvenliği için öngörülmüş bakım ve onarımlar 
yapılmadan aracın trafiğe çıkarılması halinde de işlenebilir. Ancak bunun için 
ayrıca, gerekli bakım ve onarımı yapılmamış aracın trafiğe çıkarılması suretiyle 
kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından bir tehlikeye neden olunması 
gerekir. Bu bakımdan söz konusu suç, somut tehlike suçu niteliği taşımaktadır.  

Maddenin üçüncü fıkrasında, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka 
bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına 
rağmen araç kullanan kişinin cezalandırılması öngörülmüştür. Bu bakımdan, 
örneğin, uzun süre araç kullanmak dolayısıyla yorgun ve uykusuz olan kişilerin 
araç kullanmaya devam etmesi halinde de bu suçun oluştuğunu kabul etmek 
gerekir.  
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Madde metninde kıymetli damgalarda sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Kıymetli 
damga esasta, bir vasıtalı verginin veya harcın ödendiğini gösterenbelgedir. Özel 
kanunlar bir takım işlemlerin bu gibi damgaları içeren kağıtlar üzerine 
yazılmasını veya bu işlemlerin onaylanması için belirli değerde damga pulunun 
işlemler üzerine yapıştırılıp imha olunmasını yahut posta hizmetlerinden 
yararlanmak isteyen kimsenin, idarece saptanan değerde posta pulunu hizmetin 
konusunu teşkil eden mektup veya paket üzerine yapıştırmasını zorunlu kılar. 
Böylece sözü edilen kağıtlarla pullar, bir vergi veya harcın ödendiğini belgeler; 
bununla beraber kıymetli damgaların, üzerlerinde taşıdıkları nominal değerle 
alınıp satıldıkları ve çok kere, bir ödeme vasıtası olarak tedavül ettikleri, ayrıca 
bu gibi damgaları basmak veya piyasaya sürmek tekelinin de Devlete ait olduğu 
bilinmektedir. İşte bu iki vasıf, kıymetli damgaları bir vergi veya harcın 
ödendiğini gösteren bir makbuz olmaktan çıkarmakta ve paraya 
yaklaştırmaktadır. Bu nedenle, kıymetli damgalarda sahtecilik fiilleri, ayrı bir suç 
olarak tanımlanmıştır.  
Suç konusu kıymetli damganın, suç tarihinde kullanılabilir olması gerekir. 
Kıymetli damganın milli olması koşulu aranmamış, yabancı kıymetli damgalar 
da, tıpkı paralar gibi korunmuştur. Söz konusu suçu oluşturan seçimlik 
hareketler, sahte olarak üretme, ülkeye sokma, nakletme, muhafaza etme ve 
tedavüle koyma olarak belirlenmiştir. Sahte kıymetli damgayı tedavüle koymak, 
bunu kullanmayı, sarf etmeyi ifade eder. Sahte damga pulunu bir makbuza veya 
sahte posta pulunu bir zarfa yapıştıran kimse, bu pulu elinden çıkarmış yani 
tedavüle koymuş olur. Daha önce kullanılmış olan bir kıymetli damganın, 
üzerindeki kullanıldığına dair işaret silinerek tekrar kullanılması hâlinde de, 
sahte damgayı tedavüle koymak söz konusudur.  
İkinci fıkrada sahte kıymetli damgayı kabul etmek, ayrı bir suç olarak 
tanımlanmıştır. Ancak, bu suçun oluşabilmesi için, kabul edilen kıymetli 
damganın sahte olduğunun bilinmesi gerekir; yani bu suç, ancak doğrudan kastla 
işlenebilir. Üçüncü fıkrada ise, sahteliği bilinmeden kabul edilen kıymetli 
damganın bu niteliğinin öğrenilmesine rağmen tedavüle konulması, birinci 
fıkraya göre daha az cezayı gerektiren bir durum olarak kabul edilmiştir. Bu 
durumda, kişi sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı, bu özelliğini 
öğrendikten sonra elinden çıkarmaya çalışmaktadır.  



61 
 

Maddede, resmi belgede sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu resmi 
belgedir. Belge, eski dilimizdeki evrak kelimesi karşılığında kullanılmakta olup, 
yazılı kağıt anlamına gelmektedir. Bu bakımdan, yazılı kağıt niteliğinde olmayan 
şey, ispat kuvveti ne olursa olsun, belge niteliği taşımamaktadır.  
Kağıt üzerindeki yazının, anlaşılabilir bir içeriğe sahip olması ve ayrıca, bir irade 
beyanını ihtiva etmesi gerekir. Bu yazının belli bir kişiye veya kişilere izafe 
edilebilir olması gerekir. Ancak, bu kişilerin gerçekten mevcut kişiler olması 
gerekmez. Bu itibarla, gerçek veya hayali, belli bir kişiye izafe edilemeyen yazılı 
kağıt, belge niteliği taşımaz. Kağıt üzerindeki yazının belli bir kişiye izafe 
edilebilmesi için, bu kişinin ad ve soyadının kağıda eksiksiz bir şekilde yazılması 
ve kağıdın bu kişi tarafından imzalanmış olması şart değildir.  
Ancak, bazı belgeler açısından, belge üzerinde kişinin kendi el yazısı ile 
imzasının atılmış olması gerekir. Zira imza, ilgili kambiyo senedinin zorunlu 
şekil şartını oluşturmaktadır. Bir kişinin, düzenlediği belgeye başkasının adını 
yazması ve belgeyi imzalaması durumunda da bir belge vardır ancak, bu belge 
sahtedir. Belge altında adı yazılan ve adına imza konulan kişi, gerçek veya hayali 
bir kişi olabilir. Bunun, belgenin varlığına bir etkisi bulunmamaktadır. Bir 
belgeden söz edebilmek için, kağıt üzerindeki yazının içeriğinin hukuki bir 
kıymet taşıması, hukuki bir hüküm ifade eylemesi, hukuki bir sonuç doğurmaya 
elverişli olması gerekir.  
Resmi belge, bir kamu görevlisi tarafından görevi gereği olarak düzenlenen 
yazıyı ifade etmektedir. Bu itibarla, düzenlenen belge ile kamu görevlisinin ifa 
ettiği görev arasında bir irtibatın bulunması gerekir. Bu itibarla, bir kamu 
kurumu ile akdedilen sözleşme dolayısıyla özel hukuk hükümlerinin uygulama 
kabiliyetinin olması halinde dahi, resmi belge vardır. Çünkü sözleşme, kamu 
kurumu adına kamu görevlisi tarafından imzalanmaktadır. Ayrıca belirtilmelidir 
ki, her ne kadar, belgeden söz edilen durumlarda yazılı bir kağıdın varlığı gerekli 
ise de; bazı durumlarda belgenin varlığını kabul için, yazının kağıt üzerinde 
bulunması gerekmez. Bir metal levha üzerine yazı yazılması halinde de belgenin 
varlığını kabul etmek gerekir. Bu itibarla, araç plakaları da resmi belge olarak 
kabul edilmek gerekir.  
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Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır. Birinci seçimlik 
hareket, resmi belgeyi sahte olarak düzenlemektir. Bu seçimlik hareketle, resmi 
belge esasında mevcut olmadığı halde, mevcutmuş gibi sahte olarak 
üretilmektedir. Sahtelikten söz edebilmek için, düzenlenen belgenin gerçek bir 
belge olduğu konusunda kişiyi yanıltıcı nitelikte olması gerekir.Başka bir 
deyişle, sahteliğin beş duyuyla anlaşılabilir olmaması gerekir. Özel bir 
incelemeye tabi tutulmadıkça gerçek olmadığı anlaşılamayan belge, sahte belge 
olarak kabul edilmesi gerekir.  
İkinci seçimlik hareket, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde 
değiştirmektir. Bu seçimlik hareketle, esasında mevcut olan resmi belge üzerinde 
silmek veya ilaveler yapmak suretiyle değişiklik yapılmaktadır. Mevcut olan 
resmi belge üzerinde sahtecilikten söz edebilmek için, yapılan değişikliğin 
aldatıcı nitelikte olması gerekir. Aksi takdirde, resmi belgeyi bozmak suçu 
oluşur. Birinci ve ikinci seçimlik hareketle bağlantılı olarak belirtilmek gerekir 
ki; sahteciliğin, belgenin üzerindeki bilgilerin bir kısmına veya tamamına ilişkin 
olmasının, suçun oluşması açısından bir önemi bulunmamaktadır.  
Üçüncü seçimlik hareket ise, sahte resmi belgeyi kullanmaktır. Kullanılan sahte 
belgenin kişinin kendisi veya başkası tarafından düzenlenmiş olmasının bir 
önemi yoktur.  
Maddenin ikinci fıkrasında, resmi belgede sahtecilik suçunun kamu görevlisi 
tarafından işlenmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmaktadır. Birinci fıkrada 
tanımlanan suçtan farklı olarak, bu suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesinin 
yanı sıra, suçun konusunu oluşturan belgenin kamu görevlisinin görevi gereği 
düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belge olması gerekir. Bu bakımdan, resmi 
belgede sahteciliğin kamu görevlisi tarafından yapılmasına rağmen, düzenlenen 
sahte resmi belgenin kamu görevlisinin görevi gereği düzenlemeye yetkili 
olduğu bir belge olmaması halinde, bu fıkra hükmü uygulanamaz.  

Söz konusu suçu oluşturan hareketler, birinci fıkrada tanımlanan suçu oluşturan 
seçimlik hareketlerden ibarettir. Ancak, bu bağlamda özellikle belirtilmelidir ki, 
kamu görevlisinin gerçeğe aykırı olarak bir olayı kendi huzurunda gerçekleşmiş 
gibi, bir beyanı kendi huzurunda yapılmış gibi göstererek belge düzenlemesi 
halinde, bu fıkra hükmünde tanımlanan suç oluşur.  
Maddenin üçüncü fıkrasında, resmi belgede sahtecilik suçunun konu bakımından 
nitelikli unsuru belirlenmiştir. Buna göre, suçun konusunu oluşturan resmi 
belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge 
niteliğinde olması halinde, cezanın belirlenen oranda artırılması gerekir. Bu 
hüküm, belgelerde sahtecilik suçları ile delil teorisi arasındaki ilişki göz önüne 
alınarak, daha üstün ispat gücüne sahip belgeyi daha fazla korumak ihtiyacını 
karşılamaktadır. Ancak, değişik yorumlara son vermek maksadıyla bir belgenin 
böyle bir güce sahip olup olmadığının saptanması için kanunlarda bu hususu 
belirten bir hüküm bulunması gerekli sayılmıştır.  
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Maddede, resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, resmi belgede 
sahtecilik suçundan ayrı bir suç olarak ceza yaptırımı altına alınmıştır. Sahtecilik 
suçu, düzenlenen belgenin veya belgede yapılan değişikliğin başkasını aldatıcı 
nitelikte olmasını gerektirir. Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi, başkasını 
aldatma özelliği taşımayabilir. Suçun konusu, hukuken geçerli, yani gerçek bir 
resmi belgedir. Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, resmi belgeyi 
bozmak, yok etmek veya gizlemektir.  
Gerçek bir resmi belge üzerindeki yazıları örneğin boyamak veya silmek 
suretiyle okunamaz hale getirmek, belge üzerindeki resmi koparmak, belgeyi 
yırtmak, yakmak veya gizlemek fiilleri bu suçu oluşturur. Dikkat edilmelidir ki 
gizleme halinde, belge varlığını ve bütünlüğünü muhafaza etmektedir. Gizlenen 
belge, kişilerin nezdinde bulunan resmi belge olabileceği gibi, bir kamu kurum 
ve kuruluşunda ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunda muhafaza 
edilen belge de olabilir.  
Gizlemenin, belgenin nezdinde bulunduğu kişiye ya da kurum veya kuruluşa 
karşı olması gerekir. Bir belgenin, örneğin bir uyuşmazlık bağlamında 
mahkemeden istenmesine karşılık gerçeğe aykırı olarak, mevcut olmadığının 
veya bulunamadığının bildirilmesi halinde, bu suç değil, suç delillerini gizleme 
suçu oluşur. Bir resmi belgenin, örneğin bir hukuki uyuşmazlık bağlamında 
mahkemeden istenmesine karşılık; gerçeğe aykırı olarak, mevcut olmadığının 
veya bulunamadığının bildirilmesi halinde, bu suç oluşur. Ancak, bir suça ilişkin 
olarak yapılan soruşturma veya kovuşturma kapsamında istenen belgelerin 
verilmemesi halinde, resmi belgenin gizlenmesi suçunun değil, suç delillerini 
gizleme suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir.  
Gizleme olgusu, belgenin nezdinde bulunduğu kişiden ya da kurum veya 
kuruluştan çalınması suretiyle de gerçekleşebilir. Ancak bu durumda, hırsızlık 
suçundan değil, resmi belgenin gizlenmesi suçundan dolayı hüküm tesis 
edilmelidir. Bu suç, herhangi bir kişi tarafından işlenebilir. Resmi belgenin kamu 
görevlisi tarafından bozulması, yok edilmesi veya gizlenmesi, bu suçun nitelikli 
şekli olarak tanımlanmıştır. Bu suç açısından özellik gösteren husus, suçun 
konusunu oluşturan belgenin, kamu görevlisinin görevi gereği düzenlemeye 
yetkili olduğu belge olması gerekmez. Gerçek bir resmi belgenin kamu 
görevlisinin görevinin gereklerine aykırı olarak bozulması, yırtılması, yok 
edilmesi veya gizlenmesi halinde, bu suç oluşur.  
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Madde, doktrinde fikri sahtecilik olarak adlandırılan bir suç tipini 
düzenlemektedir. Kişi, kendi beyanıyla, sahte bir resmi belgenin düzenlenmesine 
neden olmak hakkına sahip değildir. Kişinin açıklamaları üzerine düzenlenen 
resmi belgenin bu beyanın doğruluğunu ispat edici bir güce sahip olması suçun 
oluşması için gereklidir. Aksi takdirde düzenlenen belge, yapılan beyanın 
doğruluğunu ispat edemeyeceğinden, kişi kendi beyanı ile böyle bir belgenin 
düzenlenmesine etmen olmuş sayılamaz ve kendisinin bu madde uyarınca 
cezalandırılmasının neden ve hikmeti kalmaz. O halde bakılacak husus şudur. 
Beyanın doğruluğu düzenlenen resmi belgeyle ispat edilecek ise madde 
uygulanacaktır, buna karşılık beyanı alan memur, beyanın doğruluğunu tahkik 
edip, buna kanaat getirdikten sonra resmi belgeyi düzenlemek durumunda ise 
yani resmi belge sadece kişinin beyanı üzerine değil memurca yapılacak 
inceleme sonucuna göre meydana getirilmekte ise, bu maddedeki suç oluşmaz. 
Nitekim kişiyi çok geniş bir surette doğruyu söylemekle yükümlülüğü altına 
sokan İtalyan Ceza Kanununun ilgili maddesi aynı esası kabul etmiş ve İtalyan 
yargıtayının yerleşmiş içtihadı bu yönde olmuştur.  
Bu nedenle, gümrük muayene memuruna, belirli bir malı ithal veya ihraç edeceği 
yolunda yalan beyanda bulunan kişi, bu maddedeki suçu işlemiş olmaz, zira 
beyanı alan gümrük muayene memuru sırf bu beyanla yetinmeyip beyanın 
doğruluğunu incelemekle yükümlüdür.  
Resmi belge ile doğruluğu ispat edilecek olayların ne olduğu, belgenin niteliğine 
göre belirir.  
Hakime değişik olaylar karşısında yalan beyanın niteliğine göre temel cezayı 
belirlemek bakımından takdir yetkisi sağlamak maksadıyla maddedeki ceza, üç 
aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak saptanmıştır.  
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Madde, ticari hayatta büyük yer tutan ve basit bir ciro ile veya buna bile gerek 
görülmeksizin tedavül eden bazı evrakı daha ciddi bir şekilde korumak 
maksadına yöneliktir. Madde ile sayılan özel belgelerde sahtecilik yapılması 
halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul 
edilmiştir. Burada söz konusu olan, sadece resmi belgede sahtecilik suçuna 
ilişkin cezanın uygulanması değildir. Sayılan belgelerde sahtecilik yapılması 
durumunda, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler bütün olarak 
uygulanır.  
Kambiyo senedi veya emtiayı temsil eden evrak, imzalı ve boş olarak faile tevdi 
edilmiş olup da, fail, bunu tevdi maksadından farklı bir şekilde doldurmuşsa, o 
takdirde açığa atılan imzanın, kötüye kullanılmasına ilişkin yaptırım 
uygulanacaktır. Çünkü bu durumda, tevdi edilen kağıt, imzalı ve fakat boş olarak 
verildiği için, henüz belge niteliğini kazanmamıştır.  
Maddede, son zamanlarda tahvillerde de sahtecilik fiillerinin geniş ölçüde 
gerçekleştirilmesi ve bu nedenle güvenliğin çok zarara uğraması nedeni ile her 
türlü tahviller özel himaye altına alınmıştır, ayrıca el yazılı vasiyetnamelerde 
gerçekleştirilen sahtecilik dolayısıyla resmi belgede sahtecilik hükümlerinin 
uygulanacağı açıklanmıştır. Burada söz konusu olan vasiyetname noter 
huzurunda yapılmamış olanlardır. Noterin talep üzerine düzenlediği vasiyetname 
bir resmi belge olduğundan bu madde kapsamında zikredilmesine gerek yoktur.
Burada geçen vasiyetname ölen kişinin meydana getirdiği el yazısı ile yapılmış 
veya onun beyanı üzerine özel kişilerce saptanmış vasiyetnamelerdir.  
Maddenin ikinci fıkrasında kamu görevlisi sıfatıyla çalışmasalar bile tabip diş 
tabibi eczacı ebe hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu kişilerin 
görevlerinin gereği olarak gerçeğe aykırı belge düzenlemesi ayrı bir suç olarak 
tanımlanmıştır. Ancak düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması 
ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması 
halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunacaktır. 
Böylece belirtilen kişilerin görevlerinin ifası bağlamında düzenledikleri 
belgelerin önemi vurgulanmış ve bunlara duyulan güvenin özellikle korunması 
amaçlanmıştır.  
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Birinci fıkrada tanımlanan halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu, hukuk devleti 
olma standardı yüksek olan birçok ülkenin ceza kanunlarında yer almaktadır. 
Hiçbir devlet, vatandaşları arasında, muayyen özelliklere sahip bir kesiminin 
diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, öç almayı gerektirecek şiddetli nefrete 
yönlendirilmesine seyirci kalamaz.  
Öte yandan çağdaş dünyada gelişmenin temel dinamiği olarak düşünceyi 
açıklama ve yayma hürriyeti kabul edilmektedir. Bu bağlamda kişilerin 
düşündüklerini hür bir ortamda söyleyebilmeleri demokratik toplumun varlığı 
için zaruri sayılan unsurlardandır. Söz konusu suç tanımı, bu düşünceler dikkate 
alınarak yapılmıştır.  
Suçu oluşturan tahrik, soyut saygısızlık ve reddin ötesinde, bir halk kesimine 
karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tür tavırları 
pekiştirmeye objektif olarak elverişli olmalıdır. Fail subjektif olarak da bu amacı 
gütmeli, halk kesimini kin ve nefrete tahrik etmelidir. Bu kapsamda salt yüz 
çevirme, soyut bir ret veya saygısızlık ifade eden bir davranışta bulunma veya bu 
yönde sözler söyleme, suçun gerçekleşmesi bakımından yeterli değildir. Fiilin 
suç teşkil etmesi için bunların ötesinde ağır ve yoğun bir tarzda kin ve 
düşmanlığa tahrikin var olması gerekir. Failin fiili, adet ve şahıs olarak muayyen 
olmayan toplum kesimi üzerinde kin ve nefret duygularının oluşumuna veya 
mevcut duyguların pekişmesine etkide bulunmalıdır.  
Kin, öç almayı gerektirecek şiddetli düşmanlık hareketlerin zeminini oluşturan 
psikolojik bir hal, düşmanlık ise, husumet beslenen konuya karşı düşünerek, 
tasarlayarak zarar vermeye, onu mağlup etmeye yönelmiş kin duygusu olarak da 
tanımlanabilir. Şu halde kin ve düşmanlık, husumet beslenen konuya karşı 
tasarlayarak zarar vermeye, öç almayı gerektirecek şiddette nefret duymaya 
yönelik hareketlerin zeminini oluşturan psikolojik bir hal olarak açıklanabilir.  

Fıkra metninde; fiilin kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde yapılması 
arandığı için, suç soyut tehlike suçu olmaktan çıkarılmış, somut tehlike suçu 
haline getirilmiştir. Bu suretle, çağdaş hukuktaki soyut tehlike suçlarını azaltma 
yönündeki eğilim dikkate alınmış, temel hak ve hürriyetlerin kullanım alanı 
genişletilmiştir. Bu düzenleme sayesinde kin ve düşmanlık ibaresinin anlamı da 
dikkate alındığında sadece şiddet içeren ya da şiddeti tavsiye eden tahrikler 
madde kapsamında değerlendirilebilecektir.  
Söz konusu suçun oluşması için, kamu güvenliğinin bozulması tehlikesinin 
somut olgulara dayalı olarak varlığı gereklidir. Bu tehlike, somut bir tehlikedir. 
Bu somut tehlikenin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlerken failin söz ve 
davranışlarının neden olduğu tehlike neticesinin gerçekleşmesi gerekir. Hakim, 
kullanılan ifadeler dolayısıyla bu tehlikenin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
dayanak noktalarını göstermek suretiyle belirleyecektir. Bu kapsamda, kişinin 
söz ve davranışlarının kamu güvenliğini bozma açısından yakın bir tehlike 
oluşturduğunun tespit edilmesi gerekir. Kişinin söz ve davranışlarının, halkın bir 
kesimi üzerinde tahrik konusu fiillerin işleneceği hususunda duyulan endişeyi 
haklı kılacak bir etki oluşturması gerekir. İfade özgürlüğü ile bu tip tehlike 
suçları arasında açık ve mevcut tehlike kriterinin var olması gerekir. Buna göre, 
yapılan konuşma veya öne sürülen düşünceler, toplum açısından açık ve mevcut 
bir tehlike oluşturduğu takdirde yasaklanabilmektedir.  
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Kamu görevlisi bu görevi dolayısıyla zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya 
koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu mallar üzerinde ancak görevinin 
gerektirdiği şekilde tasarrufta bulunabilir. Madde metninde kamu görevlisinin bu 
mallar üzerinde görevinin gerekleriyle bağdaşmayan bir surette tasarrufta 
bulunması, bu malları kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi suç 
olarak tanımlanmıştır.  
Zimmet suçunun konusu, taşınır veya taşınmaz maldır. Bu malın zilyetliğinin 
kamu görevlisine devredilmiş olması veya kamu görevlisinin bu mal üzerinde 
koruma ve gözetim yükümlülüğünün bulunması gerekir. Bu malın mülkiyetinin 
devlete, herhangi bir kamu kurumuna ya da herhangi bir kişiye ait olması
arasında fark bulunmamaktadır.  
Zimmet suçunun oluşabilmesi için, suç konusu malın zimmete geçirilmesi 
gerekir. Zimmete geçirme, suç konusu mal üzerinde malikmiş gibi tasarrufta 
bulunmayı ifade eder. Bu tasarruflar, suç konusu şeyin mal edinilmesi, amacı 
dışında kullanılması, tüketilmesi şeklinde olabileceği gibi, bir başkasına 
satılması, verilmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Zimmete geçirme olgusu, icrai 
bir davranışla gerçekleşebileceği gibi, ihmali bir davranışla da 
gerçekleştirilebilir. Zimmet suçunun oluşabilmesi için, suç konusu malın kamu 
görevlisinin şahsının veya bir başkasının zimmetine geçirilmiş olması arasında 
fark bulunmamaktadır. Zimmet suçunun faili, kamu görevlisidir. Kişinin kamu 
görevlisi olup olmadığını belirlerken, ifa ettiği görevin niteliği göz önünde 
bulundurulmak gerekir.  
Maddenin ikinci fıkrasında, suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya 
yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek cezanın artırılması 
öngörülmüştür. Zimmet suçunda, suç konusu mal kamu görevlisinin zilyetliğinde 
veya koruma ve gözetim sorumluluğunda olduğu için, bunun zimmete 
geçirilmesi için herhangi bir kişinin aldatılmış olması gerekmez. Burada hile, 
sadece zimmet olgusunun sonradan anlaşılmasının önüne geçilmek amacıyla 
gerçekleştirilmektedir. Bu bakımdan, zimmet suçundaki hile, suçun delillerini 
gizlemeye yönelik bir davranıştır. Maddenin son fıkrasında, kullanma zimmetine 
ilişkin hükme yer verilmiştir. Bu hükümde, zimmet suçunun, malın geçici bir 
süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek cezada 
indirim yapılması öngörülmüştür. Suç konusu mal üzerinde malikin 
bulunabileceği tasarruflarla zimmet olgusu ortaya çıktığına göre; kullanmanın 
malikin bulunabileceği tasarruf niteliğinde olup olmadığına bakmak gerekir. Bu 
nedenle, her bir kullanmanın, ilgili somut olayın koşulları göz önünde 
bulundurularak yapılacak bir değerlendirmeyle, zimmeti oluşturup 
oluşturmadığının belirlenmesi gerekir. Bu bakımdan, kullanmanın salt belli bir 
süreyle sınırlı olması, zimmetin oluşumuna engel değildir.  
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Madde metninde çeşitli şekillerde gerçekleştirilen irtikap fiilleri suç olarak 
tanımlanmıştır. İrtikap suçunun oluşabilmesi için varlığı için kamu görevlisinin 
kişilerden kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekir. Ancak bu yarar 
sağlama olgusu çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Madde metninde bu yararlanma 
olgusunun gerçekleştiriliş şekilleri göz önünde bulundurularak suç tanımlaması 
yapılmıştır.  
Maddenin birinci fıkrasında icbar suretiyle irtikap suçu tanımlanmıştır. İcbar 
suretiyle irtikap suçunun oluşabilmesi için; kamu görevlisinin, bir başkasını 
kendisine veya başkasına yarar sağlamaya veya bu yolda vaatte bulunmaya icbar 
etmesi gerekir. Bu icbarın, yürütülen görevin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle gerçekleştirilmiş olması gerekir. Ancak bu icbarın yağma suçunun 
oluşumuna neden olan cebir veya tehdit boyutuna varmaması gerekir. Aksi 
takdirde gerçekleşen suç icbar suretiyle irtikap değil gasp suçu olur.  

İcbar teşkil eden fiillerin etkisinde kalan kişi hukuka aykırı olduğunu bilmesine 
rağmen karşılaşabileceği daha ağır zararların önüne geçebilmek için, bu baskının 
etkisiyle kamu görevlisinin şahsına veya gösterdiği üçüncü kişiye bir yarar 
sağlamaktadır.  
Yarar vaadinde bulunulması halinde de kamu görevlisinin tamamlanmış icbar 
suretiyle irtikap suçundan dolayı sorumlu tutulması gerekmektedir. Bu durumda 
aslında icbar suretiyle irtikap suçu henüz tamamlanmamıştır, ancak, izlenen suç 
politikası gereğince failin tamamlanmış suçun cezası ile cezalandırılması 
öngörülmüştür.  
Maddenin ikinci fıkrasında ikna suretiyle irtikap suçu tanımlanmıştır. İkna 
suretiyle irtikap suçunun oluşabilmesi için kamu görevlisinin hileli davranışlarla 
bir kimseyi kendisine veya başkasına yarar sağlamaya veya bu yolda vaatte 
bulunmaya ikna etmesi gerekir.  
İkna suretiyle irtikap suçunu oluşturan hileli davranışların da kişinin yerine 
getirdiği kamu görevinin sağladığı güven kötüye kullanılmak suretiyle 
gerçekleştirilmesi gerekir.  
İkna suretiyle irtikap suçunu oluşturan hilenin icrai veya ihmali davranışla 
gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu bakımdan, hatadan yararlanmak suretiyle 
irtikap, ikna suretiyle irtikap suçunun sadece bir işleniş şeklinden ibarettir. 
Maddenin üçüncü fıkrasına göre bu durumda ikna suretiyle irtikap suçunun 
cezasında indirim yapılması gerekmektedir.  
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Kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatli olmak açısından adalet 
ilkelerine uygun yürütüldüğü, kamu görevlilerinin rüşvet kabul etmez ve satın  

İzlenen suç siyaseti gereğince bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı 
olarak bir işi yapması veya yapmaması amacıyla kişiyle vardığı anlaşma 
çerçevesinde bir yarar sağlaması rüşvet olarak tanımlanmıştır.  
Rüşvet suçunun oluşabilmesi için kamu görevlisinin elde ettiği menfaatin belli 
bir amaca yönelik olması gerekir. Başka bir ifadeyle haksız menfaatin, hukuki 
olmayan bir işin yapılması ya da yapılmaması amacıyla temin edilmiş olması 
gerekir. Buna karşılık izlenen suç siyaseti gereğince haklı bir işin gördürülmesi 
amacıyla kamu görevlisine menfaat temininin rüşvet suçunu oluşturmayacağı 
kabul edilmiştir. Çünkü bu gibi durumlarda, menfaati temin eden kişi, işinin en 
azından zamanında yapılmayacağı konusunda bir endişeyle hareket etmektedir. 
Bu nedenle haklı bir işin gördürülmesi amacına yönelik olarak menfaat 
sağlanması halinde icbar suretiyle irtikap suçunu oluştuğunu kabul etmek 
gerekir.  
Rüşvet suçu menfaatin kamu görevlisi tarafından temin edildiği anda 
tamamlanmış olur. Ancak, izlenen suç siyaseti gereği olarak, rüşvet suçunun 
kamu görevlisi ile iş sahibi arasında belli bir işin yapılması veya yapılmaması 
amacına yönelik menfaat teminini öngören bir anlaşmanın yapılması durumunda 
dahi rüşvet suçu tamamlanmış gibi cezaya hükmedilecektir.  
Rüşvet suçu bir karşılaşma suçudur, bu nedenle çok failli bir suçtur. Bir tarafta 
rüşvet veren diğer tarafta ise rüşvet alan kamu görevlisi yer almaktadır. Rüşvet 
veren ve alan aynı amacın gerçekleşmesini hedeflemektedirler. Bu itibarla veren 
ve alan açısından rüşvet suçu tek bir suçtur. Söz konusu suç, menfaatin temin 
edildiği anda tamamlanmış bulunmaktadır. Menfaat temin edilinceye kadar suça 
iştirak mümkündür. Bu nedenle söz konusu suç tanımı kapsamında rüşvete 
aracılık eden kavramına yer verilmemiştir.  
Rüşvet suçunun oluşabilmesi için amaçlanan şeyin yapılmasına veya 
yapılmamasına gerek yoktur.  
Rüşvet suçunun oluşabilmesi için amaçlanan şeyin kamu görevlisinin görevine 
giren bir iş olması gerekir. Kamu görevlisinin görevine girmeyen bir işin 
yapılması amacıyla menfaat temini halinde rüşvet suçu oluşmaz.  
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Kamu görevlisinin görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği 
veya yaptırabileceğinden bahisle kişiden menfaat temin etmesi bağımsız bir suç 
olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için menfaati temin eden kişinin 
yapılmasını arzuladığı işin kamu görevlisinin görevine girmediğini ve bu hususta 
yetkisi olmadığını bilmesi gerekir. Ancak, kamu görevlisi, özel ilişkileri 
nedeniyle bu konuda yetkili olan kişilere işi yaptırabileceğine veya herhangi bir 
şekilde işi yapabileceğine inandırarak menfaat temin etmektedir. Şayet kamu 
görevlisi, görülmesi istenen iş konusunda kendisi esasen görevli ve yetkili 
olmadığı halde, görevli ve yetkili olduğundan ve işi yapacağından bahisle kişiyi 
yanıltarak menfaat temin etmiş ise, artık bu suçun değil, dolandırıcılık suçunun 
oluştuğunu kabul etmek gerekir.  
Bu madde kapsamına giren olaylarda kişi, kamu görevlisine sağladığı menfaatin 
haksız bir menfaat olduğunu bilmektedir. Kişi, yasal olan veya olmayan bir 
işinin görülmesi amacına yönelik olarak kamu görevlisine bir menfaat temin 
etmektedir.  
Söz konusu suç, kamu görevlisinin, görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi 
yapacağı veya yaptıracağı kanaatini uyandırarak menfaat sağlamasıyla 
tamamlanmış olur. Bu durumda, söz konusu suçun oluşumu açısından, menfaati 
sağlayan kişinin işinin görülüp görülmediğini araştırmaya gerek yoktur.  
Bu suç, çok failli bir suçtur. İşinin gördürülmesini isteyen ve bu amaçla kamu 
görevlisine menfaat temin eden kişi de aslında hukuka aykırı bir zemindedir. Bu 
itibarla, hem kamu görevlisi hem de işinin gördürülmesini isteyen ve bu amaçla 
kamu görevlisine menfaat temin eden kişi söz konusu suçun failidirler.  

Söz konusu suçun oluşabilmesi için kamu görevlisinin görevi başında bulunması 
da gerekmez. Görev mahalli dışında da bu suç oluşabilir. Bu suç açısından 
önemli olan, haksız menfaati temin eden kişinin bir kamu görevlisi olması ve 
aslında görevine girmediği bilinen bir işi özel bağlantıları nedeniyle 
yapabileceğinden söz ederek kişilerden haksız bir menfaat temin etmesidir.  
Kamu görevlisinin, görülmesi istenen iş konusunda kendisi esasen görevli ve 
yetkili olmadığı halde, görevli ve yetkili olduğundan ve işi yapacağından bahisle 
kişiyi yanıltarak menfaat temin etmiş olması halinde ise, dolandırıcılık suçunun 
oluştuğunu kabul etmek gerekir.  
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Bir kamu göreviyle görevlendirilen kişi, bu kamu faaliyetinin yürütülmesi 
sırasında, görevinin gerekli kıldığı yükümlülüklere uygun hareket etmek 
zorundadırlar. Öyle ki kamu faaliyetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatlilik 
açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü hususunda toplumda hakim olan 
güvenin, inancın sarsılmaması gerekir.  
Bu yükümlülükle bağdaşmayan davranışlar, belli koşullar altında suç olarak 
tanımlanmıştır. Görevi kötüye kullanma suçu, bu bakımdan genel, tali ve 
tamamlayıcı bir suç olarak tanımlanmıştır.  
Görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için, gerçekleştirilen fiilin, kamu 
görevlisinin görevi alanına giren bir hususla ilgili olması gerekir.  
Kamu görevinin gereklerine aykırı olan her fiili cezai yaptırım altına almak, suç 
ve ceza siyasetinin esaslarıyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, görevin 
gereklerine aykırı davranışın, belli koşulları taşıması halinde, görevi kötüye 
kullanma suçunu oluşturabileceği kabul edilmiştir. Buna göre, kamu görevinin 
gereklerine aykırı davranışın, kişilerin mağduriyetine yol açmış olması veya 
kamunun ekonomik bakımdan zararına neden olması ya da kişilere haksız bir 
kazanç sağlamış olması halinde, görevi kötüye kullanma suçu oluşabilecektir.  

Görevin gereklerine aykırı davranışın, kişinin mağduriyetine neden olması 
gerekir. Bu mağduriyet, sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararı ifade etmez. 
Mağduriyet kavramı, zarar kavramından daha geniş bir anlama sahiptir.Örneğin 
kişi, tabi tutulduğu sınavda başarılı olmasına rağmen, başarısız gösterilmiş 
olabilir. Bir imar planı uygulamasında, belli bir parsel, sahibine duyulan husumet 
dolayısıyla, plan tekniğine aykırı olarak, yeşil alan olarak gösterilmiş olabilir. 
Kişinin, kamusal bir finans kaynağından yararlanması için gerekli şartları taşıdığı 
halde, yararlanması engellenmiş olabilir. Kişinin, belli bir sınai veya ticari 
faaliyetle ilgili olarak gerekli izin koşullarını taşıdığı halde, bu faaliyeti 
engellenmiş olabilir.  
Haklı olan işin görülmesinden sonra kişilerden yarar sağlanması da, görevi 
kötüye kullanma suçunu oluşturur. Çünkü, bu yarar, kamu görevlisi sıfatını 
taşıması ve işi görmüş olması dolayısıyla kişiye sağlanmaktadır. Bu gibi 
durumlarda, kişiler hakkının teslim edilmesi konusunda en azından bir kaygıyla 
hareket etmektedirler. Kamu görevlisine yarar sağlanması görünüşte rızaya 
dayalı olsa bile; kamusal görevlerin eşitlik ve liyakat esasına göre yürütüldüğü 
hususunda taşınan kaygı dolayısıyla, burada da bir mağduriyetin varlığını kabul 
etmek gerekir.  
Görevin gereklerine aykırı davranış dolayısıyla, kamu açısından bir 
zararmeydana gelmiş olabilir. Örneğin orman alanında veya kamu arazisinin 
işgaliyle yapılan işyeri veya konutlara elektrik, su, gaz, telefon ve yol gibi alt 
yapı hizmetleri götürülmekle, görevin gereklerine aykırı davranılmış olabilir.  
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İftira, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım 
uygulanmasını sağlamak için, bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesiyle 
oluşur. İftira suçunun konusunu hukuka aykırı fiil oluşturabilir. Bu fiilin suç 
oluşturması şart değildir. Disiplin yaptırımını veya başka bir idari yaptırımı 
gerekli kılan fiiller de bu suçun konusunu oluşturabilir. Bu isnadın yetkili 
makamlara ihbar veya şikayette bulunmak suretiyle ya da basın ve yayın yoluyla 
yapılması gerekir.  
Kişiye karşı suç isnadı ihbar veya şikayet suretiyle yapılmış olabilir. Dolayısıyla, 
ihbar veya şikayetin yapılabileceği her makam nezdinde yapılan isnatla iftira 
suçu işlenebilir. Başlatılmış olan hukuk veya ceza muhakemesi sürecinde 
davanın tarafı, sanık veya tanık konumundaki kişiler de, bulundukları beyanlarla 
iftira suçunu işleyebilirler. Gazete veya diğer kitle iletişim araçlarında yayın 
yapılması suretiyle bir kişiye suç isnadında bulunulması halinde de iftira suçu 
oluşur. Cumhuriyet savcıları, kamu adına kendiliğinden soruşturulabilen suçlarla 
ilgili olarak yayınlanan haberleri ihbar kabul ederek, soruşturma 
başlatmaktadırlar. Bu bakımdan, basın ve yayın yolu ile bir kişiye gerçeğe aykırı 
olarak hukuka aykırı fiil isnat edilmesi halinde, iftira suçu oluşur.  
Kişiye isnat edilen fiil hiç işlenmemiş olabileceği gibi, kendisine isnatta 
bulunulan kişi tarafından işlenmemiş olabilir. Kişi suç teşkil eden bir fiili 
işlemiştir. Fakat bu suça ilişkin ihbar veya şikayette bulunan, fiile, suç olarak 
niteliğini değiştirecek bazı eklemelerde bulunmuş olabilir. Şöyle ki; fiil, 
sahibinin bilgisi ve rızası dışında malını almaktan ibarettir. Ancak, bildirimde 
bulunan, bunun cebir veya tehditle işlendiği iddiasında bulunmuştur. Bu ilave 
unsurlar açısından iftira suçu oluştuğunu kabul etmek gerekir. İsnadın belli bir 
kişiye yönelik olması gerekir. Bu kişinin ismi açıkça belirtilmese bile, yapılacak 
bir araştırma sonucunda kimliğinin belirlenebilir olması yeterlidir.  
İftira suçunun oluşabilmesi için, kendisine hukuka aykırı fiil isnat edilen kişinin 
bu fiili işlemediğinin bilinmesi gerekir. Bu bakımdan, söz konusu suç, ancak 
doğrudan kastla işlenebilir. Başka bir deyişle iftira suçu muhtemel kastla 
işlenemez. Bu suçun oluşabilmesi için, ayrıca, kendisine hukuka aykırı fiil isnat 
edilen kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir 
yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla hareket edilmesi gerekir. Bu nedenle, 
iftira suçu açısından failde kastın ötesinde belirtilen amacın varlığı gereklidir.  
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Barış esasına dayalı hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, 
toplum barışını bozucu nitelik taşıması dolayısıyla devletten suç işlenmesinin 
önlenmesini ve suçluların cezalandırılmasını talep hakkına sahiptir. Suç teşkil 
eden bir fiilin işlendiğini öğrenen bireyin, bununla ilgili olarak yetkili makamlar 
nezdinde bildirimde bulunma hakkı vardır. Bu bakımdan, belli bir suç vakıasıyla 
ilgili olarak bildirimde bulunmak, hukuka uygunluk nedeni olarak bir hakkın 
kullanılmasından ibarettir.  
Suçluların cezalandırılmasını devletten istemek, kişi açısından bir hak olduğu 
gibi; herhangi bir suç olgusunun gerçekleştiğini öğrenen kişinin durumu suçu 
takibe yetkili makamlara bildirmesi, aynı zamanda bir yükümlülüktür. Bu 
itibarla, herhangi bir suç olgusunun gerçekleştiğini öğrenmesine rağmen 
durumun suçu takibe yetkili makamlara bildirilmemesi, genel olarak haksız bir 
davranıştır. Ancak, izlenen suç siyaseti gereğince sadece belli suçların 
bildirilmemesi veya sadece belli kişilerin bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi, suç olarak tanımlanmıştır.  
Madde metninde belli suçlar açısından bildirim yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi, suç olarak tanımlanmıştır.  
Bu maddeye göre, suçu bildirmeme suçunun oluşabilmesi için henüz icrası 
devam etmekte olan bir suçun varlığı gereklidir. Örneğin, bir kimsenin 
kaçırılarak belli bir yerde tutulduğunun bilinmesine rağmen, durumdan yetkili 
makamların haberdar edilmemesi keza, mütemadi suç niteliği taşıyan elektrik 
hırsızlığının işlendiğinden haberdar olunmasına rağmen, durumun yetkili 
makamlara bildirilmemesi, bu suçu oluşturacaktır.  
İcrası tamamlanmış olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin 
sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçun yetkili makamlara 
bildirilmemesi halinde de bu suç oluşur. Örneğin icrası tamamlanmış olan bir 
hırsızlık sonucunda elde edilmiş olan malların bir depoda saklandığının 
bilinmesine rağmen, durumdan yetkili makamların haberdar edilmemesi, bu suçu 
oluşturacaktır.  
Maddenin üçüncü fıkrasına göre; bir ve ikinci fıkralar kapsamına giren suçun 
mağdurunun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan 
özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda 
bulunan kimse olması halinde, ceza belli oranda artırılacaktır.  
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Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine meşruiyet görüntüsü verilerek 
ekonomik sisteme sokulması, suç işlemenin kazanç elde etme açısından cazip bir 
yol olarak görülmesine neden olmaktadır. Suç işlemek suretiyle veya dolayısıyla 
elde edilmiş olan ekonomik değerlerin meşruiyet görüntüsü kazandırılarak 
ekonomik sisteme sokulması, aynı zamanda suç delillerinin değiştirilmesi, 
gizlenmesi ve dolayısıyla, suçlunun kayrılması sonucunu doğurmaktadır. Bu 
düşüncelerle, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin, yurt dışına transfer 
edilmesi veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde 
edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi 
tutulması, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.  
Bu suçun konusunu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri oluşturmaktadır. 
Bu malvarlığı değerlerinin elde edildiği suçun türü veyamahiyeti önemli değildir. 
Önemli olan, bu suçun konusunu oluşturan ekonomik değerlerin, başka bir suçun 
işlenmesi suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olmasıdır. Söz konusu suç, 
seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır. Birinci seçimlik hareket, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerinin yurt dışına transfer edilmesidir. Bu seçimlik 
hareketin gerçekleştirilişi sırasında, yurt dışına transfer edilen malvarlığı 
değerlerinin suçtan elde edilmiş olduğunun bilinmesi gerekir. Başka bir deyişle,
bu seçimlik hareket açısından kastın varlığı yeterlidir.  
İkinci seçimlik hareket ise, serbest hareket olarak belirlenmiştir. Bu hareketler 
açısından önemli olan, bunların gerçekleştirilişi sırasında güdülen amaçtır. Başka 
bir deyişle, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin, gayrimeşru kaynağını 
gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak 
maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutulması gerekir. Bu işlemler değişik şekillerde 
gerçekleşebilir. Örneğin, yurt dışında işlenmiş olan bir suçtan kaynaklanan 
gelirin, meşru yolla elde edilmiş bir para görüntüsüyle yabancı sermayeyi teşvik 
mevzuatı çerçevesinde ülkeye sokulması halinde de bu suçun oluştuğunu kabul 
etmek gerekir.  
Maddenin ikinci fıkrasında bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali 
düzenlenmiştir. Buna göre, söz konusu suçun kamu görevlisi tarafından görevini 
yaparken ve görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak ya da belli bir meslek 
sahibi kişi tarafından mesleğinin icrası sırasında ve sağladığı 
kolaylıktanyararlanarak işlenmesi halinde, ceza artırılacaktır. Üçüncü fıkrada, bu 
suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
halinde, verilecek cezanın belli oranda artırılması öngörülmüştür. Ancak, 
belirtilmelidir ki, bu suçtan dolayı verilecek artırılmış ceza, örgüt kurmak, 
yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı ayrıca cezalandırılmaya engel 
teşkil etmemektedir. Dördüncü fıkraya göre, bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel 
kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacaktır.  
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İşlenmiş olan bir suçun failine, suçun işlenişine herhangi bir şekilde iştirak 
etmeksizin, yardımda bulunulması cezai müeyyide altına alınmıştır. Bununla 
güdülen amaç, suç işlendikten sonra failin herhangi bir şekilde yardım görmesini 
engellemektir. Bu suretle ceza adaletinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ceza 
muhakemesinin amacını oluşturan maddi gerçeğin araştırılıp ortaya çıkarılması 
ve bu suretle adil bir yargıya varılması, suç şüphesi altında bulunan kişinin dahi 
esasta menfaatine bir husustur. Çünkü insan şahsiyetinin oluşması, ancak hakikat 
ve adaletle mümkün olabilecektir. Maddi gerçeğin tespitine dayalı olarak 
mahkemece hükmolunan ceza veya tedbirin infazı, suçlu kişinin işlediği suçtan 
dolayı içinde bulunduğu kusurluluk durumundan ibra olmasını, yani yeniden 
topluma kazandırılmasını sağlayacaktır. Bu bakımdan, suç şüphesi altında 
bulunan kişinin yargılanmasının veya hükümlü kişinin mahkum olduğu cezanın 
veya tedbirin infazının engellenmesi, ceza adaletinin gerçekleşmesini 
engelleyecektir.  
Bu suçun konusu, daha önce işlenmiş olan bir suçun işlenişine herhangi bir 
şekilde iştirak etmiş olan bir kişidir. Kayrılan kişi, önceki suçun faili veya şeriki 
olabilir. Bu kişi, önceden işlenen bir suçtan mahkum olmuş bir kişi olabileceği 
gibi, sadece şüpheli veya sanık olması nedeniyle aranan bir kişi de olabilir.  
Sanık veya mahkum olan kimsenin saklanmasına yönelik her hareket, bu suçun 
oluşmasını sağlayacaktır. Sanık veya mahkumun belli bir yerde saklanmasının 
temin edilmesinden başka bu kişi, soruşturmanın veya infazın engellenmesi 
amacıyla örneğin bir başka ülkeye kaçırılmış olabilir. Bu tür fiilleri de söz 
konusu suç kapsamında değerlendirmek gerekir.  
Belirtmek gerekir ki, hakkında tutuklama veya mahkumiyet kararı verilen kişinin 
bir yerde barınmasını temin etme durumunda dahi, bu suçun oluştuğunu kabul 
etmek gerekir.  
Bu suçun oluşabilmesi için, kayrılan kişinin araştırma, yakalanma, tutuklanma 
veya hükmün infazından kurtulması amacıyla hareket edilmesi gerekir. Böyle bir 
amaç güdülmemekle beraber kişinin insani mülahazalarla bazı ihtiyaçlarının 
karşılanmış olması durumunda, söz konusu suç oluşmayacaktır.  
Bu suçun faili herkes olabilir. Ancak, izlenen suç siyaseti gereğince, kayırma 
suçundan dolayı cezalandırılabilmesi için, kişinin önceden işlenmiş olan suça 
herhangi bir şekilde iştirak etmemiş olması aranmıştır. Keza, kayırma suçunun 
konusunu belli akrabalık ilişkisi içinde bulunan kişilerin oluşturması halinde de 
cezaya hükmedilmeyecektir.  
Kişinin önceden işlenmiş olan asıl suça fail veya şerik olarak iştirak etmiş olması 
veya suçun konusunu oluşturan kişilerle belli akrabalık ilişkisi içinde bulunması, 
bu suç açısından sadece bir şahsi cezasızlık sebebi oluşturmaktadır. Şahsi 
cezasızlık sebebinin bulunduğu hallerde işlenen fiil suç ve dolayısıyla haksızlık 
oluşturma özelliğini muhafaza etmektedir. Ancak, kişinin ceza hukuku açısından 
sorumluluğu cihetine gidilmemektedir.  
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Hukukun genel kurallarından birisi, soruşturmanın gizliliğidir. Soruşturma 
evresinin içeriği ve sınırları, bu evrenin ne suretle cereyan edeceği, aktörleri ve 
yetkileri kanunla saptanmıştır. Soruşturma evresi genel olarak ve esas itibarıyla 
kamuya karşı gizli biçimde cereyan eder.  
Soruşturma evresinin gizliliği, bir defa ceza adaletinin doğruluk, dürüstlük, 
gerçeğe ulaşma ilkelerine uyulması için bir zorunluluktur. Ancak, her şeyden 
önce suçsuzluk karinesinin sağlam tutulabilmesi yönünden de vazgeçilemez 
niteliktedir. Aksi takdirde, bizde ve yabancı ülkelerde örneklerine rastlandığı 
üzere yargısız infazlar sonucu insanlar ıstıraplara sürüklenmekte ve suçsuzluk 
karinesi böylece lafta kalmaktadır.  
Usul kanunları, soruşturma evresinde tarafların ve özellikle şüphelinin ve 
avukatının yetkilerini belirtmektedir. Avukat, soruşturma dosyasını incelemek 
olanağına sahiptir. Avukat adalete hizmet eden bir mesleğin mensubu olarak 
dosyadan elde ettiği bilgileri kanunun verdiği olanaklar çerçevesinde sadece 
müvekkilini savunması için kullanacak, bunları yayınlamak, örneğin medyaya 
vermek gibi fiillere girişemeyecektir. Ancak, elbette ki, soruşturması yapılan 
suçlar hakkında, halkın bilgi sahibi olmak ihtiyacı da vardır. Medya bu suçlar 
hakkında bilgilenerek halkın bilgi edinmek ihtiyacını karşılamak görevindedir. 
Medya mensupları, bu konularda doğru haber elde edemediklerinde öteden 
beriden devşirilen ve çok kere yanlış olan bilgileri halka yansıtmakta ve 
insanların en temel hakkı olan suçsuzluk karinesi böylece ihlal edilmektedir; 
soruşturma da zarar görmekte ve delillerin yok edilmesi hususunda, elbette ki 
istemeden şüphelilere yardım sağlanmış olmaktadır.  
Bu maddede, soruşturma evresinde yapılıp aleni olmayan gizli işlemlerin, yani 
ceza usulüne ilişkin kanunların netice ve içeriklerinin gizli olduğunu belirttiği 
işlem içeriklerinin yetkisiz kişilerce öğrenilmesinin sağlanması, suç olarak 
tanımlanmıştır. Ancak, bu nedenle cezaya hükmedilebilmesi için, 
bilgilendirmenin alenen gerçekleştirilmesi gerekir.  
Soruşturma aşamasında alınan bazı kararların, örneğin telefon dinleme 
konusunda alınmış hakim kararının ve buna dayalı olarak yapılan dinleme 
işleminin kanun gereğince gizli tutulması gerekmektedir. Bu gizliliğin ihlali, 
alınan kararın uygulanmasını engelleyecektir. Bu nedenle, belirtilen kararların ve 
bunların uygulanmasına ilişkin işlemlerin gizliliğinin açıklanması açısından 
aleniyet koşulu aranmayacaktır.  
Maddenin ikinci fıkrasına göre, kanun gereği olarak kapalı yapılması gereken 
veya kapalı yapılmasına karar verilen duruşmadaki açıklama veya görüntülerin 
gizliliğinin ihlali de, suç oluşturmaktadır. Bu nedenle cezaya hükmedilebilmesi 
için, birinci fıkrada olduğu gibi, gizlilik ihlalinin alenen gerçekleşmesi gerekir.  
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Genel sağlık sigortalıları, prim ödemek veya aylıklarından kesinti yapılmak 
suretiyle sosyal güvenlik sistemine dahil olan iştirakçilerdir. Dava konusu 
kuralda belirlenenler ise sağlık yardımı yapılmak suretiyle genel sağlık sigortası 
sistemine dahil edilenlerdir. Genel sağlık sigortalıları, prim ödemek veya 
aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle sosyal güvenlik sigortası sistemine 
katılmakta, bunun yanında müracaat ettikleri sağlık hizmeti sunucusunun yer 
aldığı basamağa, sağlık hizmeti sunucusunun resmi ve özel sağlık hizmeti 
sunucu olup olmamasına, bir önceki basamaktan sevkli olarak başvurup 
başvurmadıklarına bakılarak muayene, reçete ve ilaç katılım payları 
ödemektedirler. Bu düzenlemenin temel amacı, genel sağlık sigortalılarının 
sağlık koruma masrafları konusunda bilinçli hale gelmeleri ve gereksiz sağlık 
hizmeti kullanımının engellenmesidir.  
Genel sağlık sigortalıları bakımından muayene, reçete ve ilaç katılım payı 
alınmak suretiyle uygulanan sağlık ekonomisi, kural kapsamındakiler 
bakımından sözleşmeli üniversite ve istisnai hallerde özel sağlık hizmeti 
sunucularına müracaat edebilme koşullarını belirleme yetkisinin idareye 
bırakılmasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. Dava konusu kural kapsamındakilerin 
gereksiz ve pahalı sağlık harcamalarını denetlemek ve sınırsız hasta talebi ile 
sağlık hizmeti sunumunu dengeleyebilmek amacıyla, sözleşmeli üniversite ve 
istisnai hallerde özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat edebilme koşullarına 
ilişkin olarak idareye düzenleme yetkisi verildiği anlaşılmaktadır. Kanun 
koyucunun, sağlık hizmeti sunumu ile sosyal güvenlik sistemini ekonomik 
bakımdan sürdürülebilir kılmak amacıyla dava konusu kural kapsamındakilerin 
durumlarındaki özel koşulları gözetmek suretiyle ve sağlığa erişim haklarını 
engellememek koşuluyla çeşitli tedbirler alınabilmesini sağlamak amacıyla 
idareye düzenleme yetkisi vermesinde eşitlik ilkesine aykırı bir yön 
bulunmamaktadır. 
Öte yandan, sağlık hizmeti talep edenlerin sağlığa erişim haklarının 
engellenmemesi amacıyla kanunun ilgili maddelerinde, prim ödeyip 
ödemediklerine, devletin sağlık yardımı yaptığı kesim içerisinde yer alıp 
almadıklarına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden hangi usul ve esaslar 
dahilinde yararlanacakları ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Dava konusu 
kuralla idareye tanınan sözleşmeli üniversite ve istisnai hallerde özel sağlık 
hizmeti sunucularına müracaat edebilme koşulları ile uygulamaya ilişkin usul ve 
esasları belirleme yetkisinin bu maddelerdeki ilke ve kurallar çerçevesinde 
kullanılacağı açıktır. Buna göre, dava konusu kural ile yasama yetkisinin 
devredildiğinden söz edilemez.  



78 
 

Anayasa'nın 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli 
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu maddede nitelikleri belirtilen sosyal 
hukuk devleti, insan haklarına dayanan, kişilerin huzur, refah ve mutluluk içinde 
yaşamalarını güvence altına alan, kişi hak ve özgürlükleriyle kamu yararı 
arasında adil bir denge kurabilen, çalışma hayatını geliştirmek ve ekonomik 
önlemler alarak çalışanlarını koruyan, onların insan onuruna uygun hayat 
sürdürmelerini sağlayan, milli gelirin adalete uygun biçimde dağıtılması için 
gereken önlemleri alan, sosyal güvenlik hakkını yaşama geçirebilen ve sosyal 
adaleti ve toplumsal dengeleri gözeten devlettir. Çağdaş devlet anlayışı sosyal 
hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla Anayasa'nın özüne ve ruhuna uygun 
biçimde kurularak işletilmesini, bu yolla bireylerin refah, huzur ve mutluluğunun 
sağlanmasını gerekli kılar.  
Anayasa'nın onuncu maddesinde yer verilen eşitlik ilkesi hukuksal durumları 
aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik 
öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin kanunlar 
karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmasını ve 
ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve 
topluluklara ayrı kurallar uygulanarak kanun karşısında eşitliğin ihlali 
yasaklanmıştır. Kanun önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı 
tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da 
topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal 
durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa'da 
öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.  
Dava konusu kuralla, farklı sosyal güvenlik kuruluşlarındaki hizmet süreleri 
birleştirilerek Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarından 
emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara, kamuda geçen çalışmaları 
için emekli ikramiyesi ödenmesine imkan sağlanmıştır. Ancak, bu 
kapsamdakilere kamuda geçen çalışmaları için emekli ikramiyesi ödenebilmesi 
için hizmet akdiyle çalışanlar için öngörülen kıdem tazminatına hak kazanma 
koşullarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Böylece, hizmet akdiyle çalışanlar 
için öngörülen kıdem tazminatı ödenme koşulları, kural kapsamındaki kişilerin 
kamuda geçen çalışmaları için emekli ikramiyesi ödenmesi bakımından geçerli 
kılınmıştır.  
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Davalı vekili, davacının işten ayrılırken tüm haklarını aldığını ibraname ile kabul 
ettiğini, davacının iş akdinin haksız olarak feshedilmediğini, davacının sağlık 
nedenlerini gerekçe göstererek verdiği yazılı istifa beyanı ile iş akdinin sona 
erdiğini, bu nedenle ihbar tazminatı istemesinin mümkün olmadığını, davacıya 
ayrılırken üç maaş kadar ikramiye ödemesi yapıldığını, lehine alacak tespit 
edilmesi halinde mahsup ve takas talebinde bulunduklarını, davacının 
taleplerinin beş yıllık zamanaşımına uğradığını, davacının fazla mesai yaptığı 
iddiasının gerçek dışı olduğunu, bütün çalışma süresi boyunca günlük onbeş saat 
çalıştığı iddiasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, ayrıca fazla mesai 
ücreti alacağı iddiasında olduğu gibi çalıştığı süre boyunca tüm resmi ve dini 
bayramlarda, ulusal tatillerde çalıştığını iddia ettiğini, bu durumun hayatın 
olağan akışına ve akla yatkın olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar 
verilmesini savunmuştur.  
Mahkemenin, davacının istifa ederek iş akdini sona erdirmiş olması nedeni ile 
ihbar tazminatı isteminin reddine, iş akdinin feshinden sonra verilen ibraname 
nedeni ile diğer alacak istemlerinin reddine dair verdiği karar, özel dairece 
yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş, yerel mahkemece, davalının cevap 
dilekçesinde fazla çalışma yaptığı iddiasının her zaman fazla mesai yapılması 
olgusunun mümkün olmadığı, yaz ve kış aylarında farklı çalışma yapıldığı, tüm 
resmi ve dini bayramlarda çalıştığını iddia etmesinin hayatın olağan akışına 
aykırı olduğu savunmasının ibraname ile çelişmediği, kastettiği hususun zaman 
zaman fazla mesai yapıldığı ve genel tatil günlerinde çalışıldığını belirtmek 
istediği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.  
Uyuşmazlık, davalının cevap dilekçesindeki beyanlarının dava konusu alacaklar 
yönünden ibraname içeriği ile çelişki oluşturup oluşturmadığı noktasında 
toplanmaktadır.  
İbranamede, yevmiyeler, hafta tatili, genel tatil yevmiyeleri, prim ve fazla mesai 
ücretinin ödendiği herhangi bir alacağı kalmadığı ifade edilmektedir. Davalı 
işverenin savunmasında fazla çalışma ve resmi ve dini bayramlarda, ulusal 
tatillerde çalışmasının bulunmadığını bildirmesi, buna karşılık düzenlenen 
ibranamede ise fazla çalışma, resmi ve dini bayramlarda, ulusal tatil ücretlerinin 
ödendiğinin belirtilmesi nedeniyle ibraname ile savunma arasında bir çelişki 
meydana gelmiştir.  
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Taraflar arasındaki manevi tazminat davasından dolayı yapılan yargılama 
sonunda, asliye hukuk mahkemesince davanın yetkisizlik nedeniyle reddine dair 
verilen kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiştir.  
Her dava, yasada aksine bir düzenleme bulunmadıkça davanın açıldığı günde 
davalının yerleşim yeri sayılan yer mahkemesinde görülür. Özel bir düzenleme 
içeren Türk Medeni Kanununun 21 inci maddesi gereğince de haksız eylemden 
doğan dava, haksız eylemin gerçekleştiği yer mahkemesinde açılabilir. Ayrıca 
davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının 
yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir. Böyle bir durumda davayı hangi 
mahkemede açacağı konusunda seçimlik hakkı bulunan davacı, davasını dilerse 
davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde, dilerse haksız eylemin 
gerçekleştiği yer mahkemesinde veya kendi yerleşim yeri mahkemesinde 
açabilir.  
Eldeki dava, kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın 
ödetilmesi istemine ilişkin olup davacının kendi yerleşim yeri mahkemesinde 
dava açmak suretiyle seçimlik hakkını doğru olarak kullandığı sonucuna 
varılmaktadır.  
Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, yetki itirazının reddiyle işin esası 
incelenip varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yerinde 
olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun 
düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.  
Yerel mahkemece yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine dair verilen 
karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay ilgili dairesince bozulmuş, 
mahkemece önceki kararda direnilmiştir.  

Direnme kararını, davacı temsilcisi temyize getirmiştir.  
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Usulüne uygun tebligata rağmen yasal süre içinde savunma yapılmaması veya 
delillerin sunulmaması halinde evrakın bekletilmeyerek Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğüne gönderilmesi,  
Soruşturmanın tamamlanmasından sonra fezlekeli evrakın dizi pusulasıyla birlikte 
ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığı aracı kılınarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne 
gönderilmesi, yapılan soruşturma sonunda düzenlenen fezlekenin sonuç kısmında 
Cumhuriyet savcısının kovuşturma izni verilip verilmeme konusundaki düşüncesini 
açıkça belirtmesi,  
Bakanlıkça ilgili avukat hakkında genel hükümler uyarınca işlem yapılması gerektiği 
yönünde düşünce bildirilerek soruşturma dosyasının gönderilmiş olması halinde, 
sadece evrakın teslim alındığının bildirilmesi, buna ilişkin soruşturma ve 
kovuşturmanın sonuçları hakkında ayrıca bilgi verilmesi yoluna gidilmemesi,  
Kovuşturma izni üzerine, suçun işlendiği yere en yakın ağır ceza mahkemesi 
Cumhuriyet başsavcılığı tarafından beş gün içinde düzenlenen iddianame üzerine, 
ilgili mahkeme tarafından verilecek olan son soruşturmanın açılmasına ya da 
açılmamasına ilişkin kararın bir suretinin Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne 
gönderilmesi,  
Avukatların, Avukatlık Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrası dışında kalan 
eylemleri hakkındaki soruşturmalarının, isnat edilen suçun tabi olduğu soruşturma 
usulüne göre yapılması, bu kapsamda avukatların Ceza Muhakemesi Kanununun 250 
nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eylemleri sebebiyle aynı Kanunun ilgili 
hükmü gereğince Bakanlıktan izin talep edilmeksizin Cumhuriyet başsavcılıkları 
tarafından doğrudan soruşturma yapılması konularında gereken dikkat ve özenin 
gösterilmesini rica ederim.  
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Noterlerin, görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlarından dolayı 
kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır.  
Noterlik Kanununa göre, adalet müfettişleri veya mahalli Cumhuriyet savcısı 
tarafından düzenlenen dosya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne 
tevdi olunur. İnceleme sonunda kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü 
takdirde dosya, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır 
ceza mahkemesi Cumhuriyet savcılığına gönderilir. Cumhuriyet savcısı beş gün 
içinde, iddianamesini düzenleyerek dosyayı son soruşturmanın açılmasına veya 
açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza mahkemesine verir.  

İddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri 
uyarınca, hakkında kovuşturma yapılan notere tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine 
noter, kanunda yazılı süre içinde bazı delillerin toplanmasını ister veya kabule 
değer bir istemde bulunursa nazara alınır. Gerekirse soruşturma mahkeme 
başkanı tarafından derinleştirilir. Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar 
verilen noterlerin duruşmaları, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde 
yapılır.  
Anılan Kanunun gözetim ve denetimden doğan ceza sorumluluğu kenar başlıklı 
maddesine göre, noterlik dairesinde çalışan katiplerin ve katip adaylarının 
görevlerinden dolayı işledikleri suçlara iştiraki bulunmayan hallerde noter, bu 
kimseler üzerindeki gözetim ve denetim görevini yerine getirmediği sabit olduğu 
takdirde, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi hükmüne göre sorumludur.  

Noterlik Kanununun ilgili maddesi uyarınca görevden doğan veya görev 
sırasında işledikleri suçlarından dolayı noterler hakkında kovuşturma yapılması 
Adalet Bakanlığının iznine bağlı olduğu göz önünde tutularak, evrakın 
soruşturma defterine kaydedilmesi, hakkında soruşturma yapılan noterin, adı, 
soyadı, görev yaptığı ve suç işlediği noterlik dairesinin fezlekede belirtilmesi 
gerekmektedir.  
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Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddesi uyarınca, kanun yararına bozma 
talebi ile Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek olan 
dosyalarda dikkat edilmesi gereken hususların hatırlatılmasında yarar 
görülmüştür.  
Bu itibarla öncelikle karar ve hükümlerin Tebligat Kanununa göre taraflara 
usulüne uygun şekilde tebliğ edilerek kesinleşip kesinleşmediğinin, özellikle 
anılan Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılan tebligatta bu maddelerde 
aranan şartlara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi,  
Hakim ve mahkeme kararlarında hukuka aykırılık bulunması durumunda 
öncelikle, itiraz ve temyiz kanun yollarına müracaat edilmesi, bu yollar 
kullanılmadan kararın kesinleşmesi ve kanun yararına bozmada ortaya konan 
hukuka aykırılığın ciddi boyutlarda bulunduğunun tespiti durumunda olağanüstü 
ve istisnai kanun yolu olan kanun yararına bozma yoluna başvurulması,  
Ceza Muhakemesi Kanununda, kanun yararına bozma yoluna başvurma 
yetkisinin, hükümlünün cezasının kaldırılması veya daha hafif bir cezanın 
verilmesini gerektiren hallere özgü olmak üzere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
tarafından resen de kullanılabileceğinin belirtilmiş olması karşısında, başvuru 
sahiplerinin bu yöndeki taleplerinin merciince değerlendirilmek üzere dosyanın, 
Bakanlık aracı kılınmaksızın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, ilgili 
Cumhuriyet başsavcılığınca bu yola başvurulacak ise Bakanlığımız Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğüne veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi,  

Kovuşturmaya yer olmadığı kararlarına yönelik itiraz üzerine verilen merci 
kararları, adli sicil kaydının silinmesine ilişkin kararlar ile iddianamenin iadesi 
gibi kararların kanun yararına bozma kurumu kapsamı dışında kaldığının 
hatırdan çıkarılmaması,  
Kanun yararına bozma talebine konu kararı kapsayan dosyanın eksikliklerinin 
giderilmesi, dağınık ve kapsamlı dosyaların düzene sokulması ile gönderilen tüm 
dosyaların dizi pusulasına bağlanması gerektiği konularında gereken dikkat ve 
özenin gösterilmesini rica ederim.  



84 
 

Taşınmaz, borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir 
belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte 
ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri 
tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse işgalci zorla çıkarılıp taşınmaz 
alıcıya teslim olunur. 
Üçüncü kişi taşınmazda hacizden önceki tarihli bir sözleşmeye dayalı olarak 
bulunduğunu resmi nitelikte bir belge ile ispat etmelidir. Burada ispat külfeti 
üçüncü kişiye aittir. Sözleşmenin hacizden önceki bir tarihte tapuya şerh verilmiş 
olması veya hacizden önceki bir tarihte noterlikçe düzenlenmiş ya da onaylanmış 
olması hallerinde tahliye emrinin iptali gerekir.  
Yasa hükmü karşısında adi nitelikte bir sözleşmeye dayanılamayacağı gibi, 
mahkemece de bu nitelikte bir belgeye dayalı olarak tahliye emrinin iptaline 
karar verilemez. Zira adi nitelikte bir sözleşme her zaman düzenlenebilir.  

Bu nedenle yukarıda değinildiği üzere, kanun koyucu olası kötüniyetli 
anlaşmaları önlemek için anılan maddenin ikinci fıkrasını değiştirmiştir.  
Öte yandan, icra mahkemesinin bu konuda verdiği karar kesin hüküm teşkil 
etmeyeceğinden, üçüncü kişi genel mahkemede taşınmazda hacizden önceki 
tarihli bir sözleşmeye dayalı olarak bulunduğuna ilişkin tesbit davası açabilir. Bu 
dava, bir menfi tespit davasıdır. Genel mahkemede bu davanın açılmış olması, 
icra mahkemesinde görülmekte olan şikayet bakımından bekletici mesele 
yapılmasını gerektirmez. Zira icra takip hukukunun kendisine özgü şekli yapısı 
buna olanak vermez.  
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Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, tüzel kişilerin 
kişilik haklarının bulunup bulunmadığı, burada varılacak sonuca göre kişilik 
haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkin 
davanın davacı şirketin yerleşim yeri mahkemesinde açılıp açılamayacağı 
noktalarında toplanmaktadır.  
Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle manevi tazminat ve tüzel kişilik kavramları 
üzerinde durmakta yarar vardır.  
Hemen belirtmelidir ki manevi tazminat ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir 
tazminattır. 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde belirtildiği 
gibi, ceza değildir. Çünkü davacının yararı düşünülmeksizin sorumlu olana 
hukukun ihlalinden dolayı yapılan bir kötülük değildir. Bu nedenle gerçek 
anlamda bir tazminat sayılmaz. Manevi tazminat mağdurda veya zarara 
uğrayanda bir huzur hissi, bir tatmin duygusu doğurmalıdır. Manevi tazminatta 
temel olan ana düşünce budur.  
Tüzel kişiliğe gelince, ortak bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini 
sağlayacak örgütlenmeye sahip kişi veya mal topluluklarına, birleşen kişilerden 
veya malı tahsis eden kişiden, bağımsız bir kişilik tanınmıştır. İşte bu tür kişi 
veya mal toplulukları tüzel kişiler diye adlandırılmaktadır.  
Böylece tüzel kişiler, toplumsal yaşayışta bireylerin dağınık güçlerini bir araya 
toplayan, onları koruyan, faaliyet alanlarını genişleten ve insanların tek başlarına 
gerçekleştiremeyecekleri bireyüstü amaçları gerçekleştiren amaç birlikleridir.  

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere tüzel kişiler bağımsız varlığa ve iradeye sahip 
olduğundan iradesini organları aracılığıyla kullanan hak ve borçlara ehil hukuki 
varlıklardır.  
Bu nedenle kişi olma yönünden kural olarak gerçek kişilerle tüzel kişiler 
arasında fark gözetilmemiştir. Haklara ve borçlara ehil varlıklar olma 
bakımından eşit durumdadırlar.  
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Disiplin soruşturmasına konu eylem, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 
gerektiriyorsa, Devlet Memurları Kanunundaki usule göre Bakanlık Disiplin 
Kuruluna teklifte bulunulması, teklifin, Bakanlık Disiplin Kurulunca uygun 
görülmesi halinde, bu görüş doğrultusunda karar verilerek ilgiliye tebliği, 
teklifin, Bakanlık Disiplin Kurulunca uygun görülmeyerek reddedilmesi 
durumunda ise atama amiri sıfatı ile adalet komisyonunca tarif edilen eylemin 
karşılığı veya uygun görülecek disiplin cezasının verilerek ilgiliye tebliği 
gerekmektedir.  
Verilen kararlarda ilgilinin hangi yasa yoluna, kaç gün içinde ve nereye 
başvuracağının belirtilmesi, eylem, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını 
gerektirdiği takdirde dosyanın Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesi, ceza 
mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olmasının disiplin soruşturmasını 
geciktirmeyeceği hususu birlikte değerlendirilip, zamanaşımı sürelerinin 
hesaplanmasında önem arz eden suç tarihinin titizlikle tespit edilmesi gerekir.  
Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 
gerektiren eylemlerde bir ay, devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren 
eylemlerde ise en geç altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanılması, disiplin 
suçlarında zamanaşımı süresinin her halde suç tarihinden itibaren iki yıl olduğu 
hususu göz önüne alınarak, dosyaların Bakanlık ve Yüksek Disiplin Kurullarına 
ivedilikle intikal ettirilmesi, aksi durumun ilgililer hakkında cezai ve disiplin 
yönünden sorumluluk doğuracağının hatırdan çıkartılmaması ve hakkında 
soruşturma yapılan memura, Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi 
gereğince savunma isteğini içeren yazıda eylemleri açık ve ayrıntılı bir şekilde 
belirtilerek ve yedi günden az olmamak üzere süre verilerek savunmasının 
alınması konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.  
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Hükümlü ve tutukluların sınav başvuruları yakınları tarafından yapılabilir. 
Başvuru ceza infaz kurumlarının bulunduğu mahalde yapılabiliyorsa kurum 
tarafından görevlendirilen bir personel tarafından gerçekleştirilir. Sadece il 
merkezlerinde başvuru yapılıyorsa, öğrencinin bulunduğu kurum tarafından 
sınav merkezi olan kuruma bilgi verilerek gerekli belgeleri gönderecek ve 
başvuru işlemi il merkezlerindeki sınav merkezi olan ceza infaz kurumlarından 
yapılacak müracaatlarla birlikte sınav merkezi olan kurum idaresince 
görevlendirilecek bir personel tarafından gerçekleştirilecektir.  
Sınavların başvuru tarihi kurum öğretmeni, yokluğunda ise eğitimden sorumlu 
personel tarafından takip edilecektir.  
Sınavlar, belirlenen sınav merkezlerindeki ceza infaz kurumlarına gelen sınav 
komisyonları tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, sınavlara katılacaklara 
ilişkin kimlik numarası, adı soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihine ilişkin 
bilgileri içeren liste sınavdan en az yirmi gün önce Genel Müdürlükte olacak 
şekilde gönderilecektir. Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutuklu olduğu takdirde 
sınavdan önceki son iş gününe kadar bildirim yapılabilecektir.  
Herhangi bir yüksek öğretim kurumuna devam ederken tutuklanan veya hüküm 
giyen öğrencilerin ya da ceza infaz kurumundayken üniversite sınavını kazanan 
hükümlü ve tutukluların kapalı ceza infaz kurumlarından, okullarının kabul 
etmesi durumunda, dış güvenlik görevlisi muhafazasında, açık ceza infaz 
kurumlarından iç güvenlik görevlisi nezaretinde ara sınav, yılsonu sınavı, 
bütünleme ve mazeret sınavlarına katılmaları sağlanacaktır. Talebi olması 
halinde okullarının kabul etmesi koşuluyla kayıt dondurma işlemi yapılması için 
girişimlerde de bulunulacaktır.  
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Hükümlü ve tutuklular, mensup bulunduğu dinin ibadetlerini düzeni bozmayacak 
ve çalışmayı engellemeyecek biçimde serbestçe yerine getirebilir ve ibadette 
kullanılan eşyayı, dini yaşamı bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve 
bulunduğu yerlerde muhafaza edebilir.  
Yabancı hükümlü ve tutukluların mensup bulunduğu dinin görevlilerince ziyaret 
edilmesi ve onlarla iletişim kurulması için Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret 
Edilmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca işlem yapılacaktır.  
Kütüphane faaliyetleri, Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık 
Yönergesine göre yürütülecektir.  
Eğitimde teknolojik imkanların kullanılması amacıyla kurumun uygun bir 
bölümü televizyon, projeksiyon cihazı, VCD ve öğrenci sırası gibi eğitim 
araçlarıyla donatılıp, hazırlanacak programlarla hükümlü ve tutukluların belirli 
saatlerde bu sınıflardan yararlanmaları sağlanacaktır. Söz konusu sınıflarda 
kullanılmak üzere gerekli olan araçların öncelikle yerel olanaklarla 
karşılanmasına çalışılacaktır. Bu amaçla Açık İlköğretim Okulu, Açık 
ÖğretimLisesi, Açık Öğretim Fakültesi ve üniversiteye giriş sınavlarına 
hazırlanmaya yönelik dersler için, il milli eğitim müdürlükleri ve il veya ilçe 
halk eğitimmüdürlükleri, Açık Öğretim Fakültesi İrtibat Büroları ve özel 
dershanelerle iş birliği yapılacaktır. Hükümlü ve tutuklular tarafından sağlanan 
ve kurum idarelerince denetimleri yapılan bilgisayar, kasetçalar gibi eğitim 
amaçlı kullanılacak ders araçlarının oda veya koğuşlara götürülmesine izin 
verilmeyecek, bu sınıflarda eğitim ve öğretim servisi tarafından hazırlanacak 
programlar çerçevesinde kullanılmasına müsaade edilecektir. Merkezi yayın 
sisteminden de aynı amaç doğrultusunda yararlanılacaktır.  
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Sekizinci bölümde düzenlenen psikososyal yardım servisi çalışma esasları 
çerçevesinde, yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında ve kapalı ceza infaz 
kurumlarının yüksek güvenlikli bölümlerinde kalan hükümlüler, bireysel veya on 
kişiyi aşmayacak şekilde grup halinde psikososyal yardım çalışmalarından 
yararlandırılacaktır.  
Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında ve kapalı ceza infaz kurumlarının 
yüksek güvenlikli bölümlerinde kalan hükümlü ve tutuklulardan, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası almış hükümlülere öncelikle bireyselleştirilmiş psikososyal 
yardım programları uygulanacaktır. Uygulanan programlar sonucunda bu 
çalışmalarda gösterdiği gayret ve iyi hale göre idare ve gözlem kurulu kararıyla 
sadece kendileriyle aynı ünitede kalan hükümlülerle birlikte sınırlı olarak, grup 
halinde psikososyal yardım programlarına katılmalarına izin verilecektir.  

Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları ile kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek 
güvenlikli bölümlerinde bulunan diğer hükümlü ve tutuklular psikososyal yardım 
çalışmalarına, güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı ölçüde bir araya 
getirilerek katılacaklardır.  
Standartlar sistemi çerçevesinde iyileştirme haritasında belirlenen programlara 
hükümlü ve tutukluların katılmaları, ceza infaz kurumu idaresi tarafından teşvik 
edilecektir. Kurumların bu çalışmaları, gerçekleştirilen psikososyal yardım 
faaliyetlerinin sayısına, niteliğine ve katılım sayısına göre Genel Müdürlük 
tarafından not verilerek takip edilecektir.  
Kurumda yürütülen psikososyal yardım servisi çalışmaları, değerlendirilme 
yapılması için her yıl ocak ayının onbeşine kadar Genel Müdürlüğe 
gönderilecektir. Değerlendirme çizelgesi, psikolog ve sosyal çalışmacı ile 
eğitimden sorumlu ikinci müdür tarafından imzalanacak ve kurum müdürü 
tarafından da bilgilerin doğruluğu onaylanacaktır.  
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Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği 
anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü.  
Dava, terk hukuksal nedenine dayalı olarak boşanma, nafaka ve velayetin 
düzenlenmesi istemlerine ilişkindir. Davacı koca vekili dava dilekçesinde özetle, 
davalı kadının ortak konutu terk ettiğini ve ihtara rağmen haklı neden olmaksızın 
dönmediğini, ihtarın tebliğinin üzerinden iki ay geçtiğini beyanla tarafların 
boşanmaları ile müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesini talep ve dava 
etmiştir.  
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, davacı kocanın müşterek hayatı 
çekilmez hale getiren davranışları nedeniyle davalının müşterek haneyi terk 
etmek zorunda kaldığını, bu nedenle ihtar çekilmesinin haklı olmadığını, 
davacının barışma teklifini kabul etmesine rağmen dönüş süresini beklemeden 
ihtar çekerek dava açmasının barışma teklifinde samimi olmadığını gösterdiğini 
belirterek boşanma davasının reddi ile ayrı yaşamaya hak kazandığından kendisi 
ve müşterek çocuk için nafaka bağlanmasını ve maddi ve manevi tazminata 
hükmedilmesini istemiştir.  
Yerel mahkemece, tarafların davacının tedavi olmasından sonra bir araya gelmek 
üzere anlaştıkları ancak davacı kocanın bundan vazgeçerek haksız ve kötüniyetli 
olarak eve dön ihtarı çektiği, bu nedenle davalının dönmemekte haklı olduğu ve 
terk sebebine dayalı boşanma davasının koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle 
reddine, davalı ve müşterek çocuk yararına talep tarihinden itibaren nafakaya 
hükmedilmesine dair verilen karar, davacı vekilinin temyizi üzerine, özel daire 
tarafından yukarıda açıklanan gerekçelerle bozulmuş, mahkemece önceki 
gerekçe tekrarlanmak suretiyle direnme kararı verilmiştir.  
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Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, yerel 
mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın incelenmesi davalılar vekilleri 
tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay özel dairesince aşağıdaki şekilde bozma 
kararı verilmiştir.  
Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. 
Mahkemece dava kısmen kabul edilmiş, kararı davalılar temyiz etmişlerdir.  

Dava, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken, kusurları sonucu kişilere zarar 
vermelerinden kaynaklanan ve zarar görenlerin kamu görevlisi ile idare aleyhine 
açtıkları tazminat davasıdır.  
Sorun, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken, 
kişilerin zarar görmesi halinde, zarar görenin kamu görevlisinin şahsına karşı 
açtığı davada, kamu görevlisinin hizmet kusurundan ayrılabilen kişisel kast ve 
kusurunun araştırılmasına gerek olup olmadığı ve netice itibariyle davanın 
esastan mı yoksa husumetten mi reddine veya kabulüne karar verileceği ve bu 
konuda yorum yolu ile sonuca ulaşmanın ve uygulama yapmanın mümkün olup 
olmadığına ilişkindir.  
Bu durumda, kamu görevlisinin görevini yaparken kusurlu davranışta 
bulunmasının hizmet kusuru mu yoksa hizmetten ayrılabilen kişisel kusuru mu 
olacağının tespiti gerekmektedir.  
Kamu kurumları kamu hizmeti yaparlar. Ancak kamu kurumları tüzel kişilik 
olduklarından ve bu kişilik maddi değil soyut bir kişilik olduğundan, kamu 
hizmetini bizzat yerine getiremezler. Kamu hizmeti, gerçek kişi konumunda olan 
kamu görevlileri ve bunların kullandıkları araç ve gereçlerle yerine getirilir. 
Bunun sonucu olarak, kamu görevlilerinin veya bunların kullandıkları araç ve 
gereçlerin kusur, ihmal ve hatalarından dolayı kamu hizmetinin yerine getirildiği 
sırada kişilerin zarar görmesi halinde meydana gelecek kusur kamu kurumunun 
hizmet kusurunu oluşturur. Burada, kamu görevlisinin hizmetten ayrılabilen 
kişisel kusurundan bahsetmek kesinlikle mümkün değildir. Kamu görevlisinin 
buradaki kusuru hizmet kusurunu oluşturur.  
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Cezaevine kabulü uygun görülen malların kuruma girişini müteakip ilgisine göre 
ambar ya da demirbaş defterine kaydı yapılacak, hibe işlemi ile ilgili bütün bilgi 
ve belgeler teftiş ve denetimlerde incelenmek üzere özel bir dosyada muhafaza 
edilecektir.  
Ceza infaz kurumlarındaki görev, güvenlik ve asayişi yakından 
ilgilendirdiğinden, bu kurumlarda sadece ceza infaz kurumundan sorumlu 
Cumhuriyet savcısı ile ceza infaz kurum müdürünün odasındaki telefon, 
şehirlerarası görüşmelere açık tutulacaktır. Şehirlerarası otomatik görüşmelere 
açık olan telefonların faturalarının dokümanlı olarak tanzim ettirilmesi 
sağlanacak, özel görüşme ücretleri ilgililerinden tahsil edilecektir.  
Faks cihazı kullanımına özen gösterilerek, gecikmesinde sakınca bulunmayan 
yazılar faks ile gönderilmeyecektir. Savurganlığın önlenmesine ve ödeneklerin 
yerinde harcanmasına özen gösterilecek, ihtiyacın önemine göre su ve elektrik 
kullanımı sağlanacaktır. Vana ve musluklar sık sık kontrol ettirilecek, arızalı 
olanlar zamanında onarılacaktır. Elektrik kaçağı bulunup bulunmadığı 
incelettirilerek, varsa kaçaklar önlenecek, gereksiz lambaların yakılmamasına 
özen gösterilecek ve tüm personel bu hususta uyarılacaktır.  
Kurumların soba ihtiyacı, kış aylarına girilmeden karşılanacak, yaz aylarında 
tamiri gereken soba ve kaloriferlerin onarımları ve baca bakımları yaptırılacaktır. 

Bütçe Kanunu ile alınan ödeneklerin çok kısıtlı bulunması sebebiyle, 
harcamalarda azami tasarruf kurallarına uyulacak, gereksiz harcamalardan 
kesinlikle kaçınılacak, ödenek tahsis edilmeden hiçbir mal ve hizmet alımı 
yapılmayacak, ihtiyaç fazlası ödenek bulunması halinde, derhal tenkis ettirilerek 
tenkis ilmühaberi Bakanlığımız Bütçe Dairesi Başkanlığına gönderilerek 
sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilecektir.  
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Öğrenci bilgi formundaki, ilgili bölümler doldurularak, öğrencinin kuruma 
gelişini takip eden en geç üç gün içinde, devam ettiği okulun bağlı bulunduğu il 
ya da ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletilecektir. İlgili okul müdürlüğünden 
gelen cevabi yazı ve eklerinin birer örneği Genel Müdürlüğümüze 
gönderilecektir.  
Ortaöğretim öğrencilerinden, dokuzuncu sınıfa devam edenlerden ortalama 
yükseltme sınavlarına katılmak isteyenlerin sınava girecekleri derslerin 
belirlenmesinde kurum öğretmeni gerekli rehberliği yapacaktır. Öğretmen 
bulunmayan kurumlarımızda bu derslerin seçilmesi için öğrencinin okulu ile 
işbirliği yapılacak ve çocuk bilgilendirilecektir.  
Kurum müdürlükleri, ortalama yükseltme ya da sorumluluk sınavlarına katılacak 
öğrencilerin kimlik bilgileri ile derslerini, okullarından öğrenci bilgi formları 
gelir gelmez milli eğitim müdürlüklerine gönderecektir.  
Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına katılacak çocukların teorik 
sınavları, çocuğun durumunun gizliliğinin korunmaması ve güvenlik gibi 
sebeplerle, çocuğun kurum dışına çıkartılmasının idare tarafından sakıncalı 
görülmesi halinde kurumda gerçekleştirilecektir. Mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumu öğrencilerinin uygulamalı meslek dersleri sınavları ise okullarında 
yapılacaktır. Kurum ve okul müdürlüğü arasında yapılacak görüşmeler 
sonucunda, uygulamalı derslere ait sınavlardan kurumda yapılabileceği
konusunda görüş birliğine varılanlar kurumda gerçekleştirilecektir.  
Kurumda yapılacak sınavlar için gerekli ortam hazırlanacak ve sınav komisyon 
üyelerine ihtiyaç duydukları her türlü yardım ve destek verilecektir. Mezun 
duruma gelen çocukların bir üst öğretim kurumuna kayıt ve kabulleri ile ilgili 
işlemler okulların kayıt dönemi içinde yapılacaktır.  
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Zayi olan dosyaların ihyasına ilişkin Bakanlığımıza intikal eden taleplerde 
eksikliklerin bulunması nedeniyle yazışmalar yapıldığı ve bu durumun yenileme 
sürecini uzattığı anlaşılmıştır. Yangın, yer sarsıntısı ve heyelan gibi hallerde ilgili 
Kanun hükümlerinin, Adalet Bakanlığı kararı üzerine tatbik edilebileceği ve bu gibi 
kararların Resmi Gazete ve ayrıca mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilan olunacağı 
belirtilmiştir.  
Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince adliye dairelerinde zayi olan 
dosyaların yenilenmesi işlemlerinde, öncelikle zayi olduğu ileri sürülen dosyanın ilgili 
mahkeme veya icra dairelerinin kalem ve arşivinde titizlikle aranması, bulunamadığı 
takdirde düzenlenecek tutanağın onaylı bir suretinin Bakanlığımıza gönderilmesi, 
dosyanın kaybolmasında ihmali olan kişilerin tespit edilerek, haklarında ceza ve 
disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifasıyla yapılan işlemlerle ilgili Bakanlığımıza 
bilgi verilmesi, Bakanlığımızca dosyanın yenilenmesine karar verilmesi halinde bu 
kararın bir an önce mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilan edilmesinin sağlanması, 
dosyanın yenilenmesine ilişkin kararın Bakanlığımızca yaptırılacak Resmi Gazete 
ilanı ve mahallinde yapılacak olan ilandan sonra, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 
uygulanabileceği dava dosyaları ile icra dosyalarının zayi olması durumunda Kanunun 
üçüncü maddesinde belirtilen kişilerin dosyanın ihyası talebi üzerine, taraflarca takip 
edilmese dahi işlemden kaldırılamayan ve karara çıkmış dava dosyalarının zayi olması 
durumunda ise ilgililerin talebi aranmaksızın resen ziyaa uğrayan dosyaların 
yenilenmesi için gereken işlemlerin yapılmasının temini konularında gereken dikkat 
ve özenin gösterilmesini rica ederim.  
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Haciz davacının faaliyet adresinde yapılmışsa borçlunun davacı ile gerçek 
ilişkisine bakılmalı, buranın çalışanı mı gizli ortağı mı olduğu konuları 
duraksamaya yer vermeyecek bir biçimde ortaya konulmalıdır. Borçlunun, 
şirketin gizlenen ortağı olduğu sonucuna varılırsa takibe konu çekin keşide 
edilmesine neden olan temeldeki hukuki ilişkinin gerçek tarafları, davacı ve 
alacaklının ticari kayıtları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile 
belirlenmeli ve sonucuna göre muvazaanın olup olmadığı üzerinde durulmalıdır.  
Davacı vekili, alacaklı şirket tarafından, borçlu hakkında yürütülen icra takibi 
sırasında, müvekkiline ait adresinde haciz yapılarak döşemelik kumaşların 
haczedildiğini, haczedilen menkul malların müvekkiline ait olduğunu borçlunun 
müvekkili şirkette sigortalı olarak çalışan işçisi olduğunu, işyerine ait vergi kaydı 
ve sigorta kayıtlarının bulunduğunu belirterek haczedilen mallar üzerindeki 
haczin kaldırılarak söz konusu malların müvekkil şirkete aidiyeti ile davalı 
alacaklı şirket aleyhine tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.  
Davalı vekili, davacı ile borçlu arasında gizli bir ortaklık bağı bulunduğunu, 
davacı şirket adına bulunan vergi kaydının başlı başına mülkiyete karine teşkil 
etmediğini mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı lehine olduğunu, 
haczin yapıldığı adres ile davacı şirketin ticaret sicil kaydındaki adresinin farklı 
olduğunu, borçlunun davacı şirketin işçisi olduğu iddia edilmekte ise de davacı 
şirketin işçisi olduğu iddia edilen borçlunun, yüksek bedelli farklı çekler keşide 
ederek bu çeklerin davacı şirketin iştigal konusu ile aynı olan tekstil şirketlerine 
ciro etmesinin de borçlu ile davacı şirket arasında muvazaalı işlem bulunduğunu 
gösterdiğini ileri sürerek davacının istihkak iddiasının reddi ile davacının 
tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini savunmuştur.  
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Yerel mahkemece, haczin borçlu huzuru ile ve borçlunun takip talebinde 
gösterilen ve ödeme emri tebliğ edilen adresinde yapıldığı, davacı tarafın ibraz 
ettiği, vergi levhasında gösterilen ve ticaret sicilinden bildirilen adresin haciz 
adresi olmaması, borçlunun davacı şirketin çalışanı iddiasının, takibin çeke 
dayalı olması ve çalışanın kendi adına çek keşide etmesinin hayatın olağan 
akışına uygun düşmediği gerekçesiyle istemin reddine dair verilen hüküm, 
Yargıtay ilgili dairesi tarafından bozulmuş, yerel mahkemece önceki hükümde 
direnilmiştir.  
Hukuk Genel Kurulunun önüne gelen uyuşmazlık, mülkiyet karinesinin aksinin 
davacı üçüncü kişi yararına kanıtlanıp kanıtlanamadığı, bu konuda yapılan 
araştırmanın, yeterli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır  
Davanın yasal dayanağını oluşturan istihkak iddiası ile ilgili olarak bir taşınır 
malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu ile üçüncü şahısların 
taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde 
addolunur. Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, 
erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve adet, sanat, meslek 
veya meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti 
iddia eden kişiye düşer.   
İstihkak davacısı malı ne suretle iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını 
gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle 
mükelleftir.  
Anılan madde, borçlu ile üçüncü kişinin taşınır malı birlikte ellerinde 
bulundurmaları halinde dahi malın borçlu elinde addolunacağına ilişkin, borçlu 
dolayısıyla alacaklı yararına mülkiyet karinesi içermektedir.  
Somut olayda, borçlunun istihkak davasına konu olan menkullerin haczedildiği 
tarih itibari ile istihkak davacısı üçüncü kişinin sigortalı işçisi olduğu kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, ödeme emrinin tebliğ edildiği ve borçlunun 
huzuru ile haczin yapıldığı adresin, borçlu ve davacı ile ilgisinin yeterince 
araştırmadan sonuca gidildiği anlaşılmaktadır.  
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Taraflar arasındaki şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, icra 
hukuk mahkemesince şikayetin kısmen kabulüne dair verilen kararın incelenmesi 
alacaklı vekili tarafından istenilmiştir.  
Belediye Yasasına göre, belediye vergi ve resimleri ile belediyenin kamuya 
tahsis edilmiş ve akar olmayan taşınır ve taşınmaz malları haczolunamaz. Ayrıca, 
277 Sayılı Kanunun birinci maddesine göre, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer 
kanunlarla belediyelere kamu hizmetini ifa etmesi için verilmekte olan paylar 
belediye vergi ve resmi hükmünde olup, bu paraların da haczi kabil değildir. Bu 
maddeye göre haczedilmezlik şikayetinin kabul edilebilmesi için mahcuzların 
kamu hizmetinde fiilen kullanılması gerekli olup kamuya tahsis kararı 
alınmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır.  
Somut olayda mahkemece haciz konulan banka hesaplarındaki kayıtların ilgili 
bankadan getirtilerek, hesaplara yatırılan paraların nitelikleri de araştırılmak 
suretiyle haczedilemez nitelikte olanlar yönünden inceleme yapılarak oluşacak 
sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yatırılan paraların kaynağı 
araştırılmadan ve bilirkişi incelemesi yaptırılmadan borçlu belediyeden alınan 
yazı cevabı ile yetinilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi 
isabetsizdir.  
Borçlular vekili, alacaklı tarafından müvekkillerinden belediye başkanlığı 
aleyhine başlatılan icra müdürlüğünün takip dosyasında müvekkili belediye 
başkanlığının diğer müvekkili büyükşehir belediye başkanlığı nezdindeki vergi 
alacakları üzerine haciz konulduğunu, Belediye Kanununa göre belediyeler 
tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri üzerine haciz konulmasının 
mümkün olmadığını belirterek, haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep 
etmiştir.  
Alacaklı vekili, müvekkilinin kamu hizmeti yürüten devlet kurumu olduğunu, 
Belediye Kanununda öngörülen düzenlemenin amacının, özel kişilerin 
borçlarından dolayı belediyelerin yapmış oldukları hizmetlerin aksamasını 
önlemek olduğunu, müvekkilinin de kamu kurumu olması nedeniyle yapılan 
haczin anılan maddedeki düzenleme amacına aykırılık oluşturmadığını, şikayetçi 
büyükşehir belediye başkanlığının ise davada taraf sıfatının bulunmadığını 
belirterek şikayetin reddini savunmuştur.  



98 
 

 
Mahkemece, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlarla belediyeye 
verilmekte olan payların, vergi ve resim hükmünde olduğu, bu payların 6183 
sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili gereken borçlar dışında haczedilmesinin 
mümkün olmadığı, dava konusu takip alacağının 6183 sayılı Kanun kapsamında 
bulunmadığı gerekçesi ile belediye başkanlığı yönünden şikayetin kabulüne, 
diğer şikayetçi büyükşehir belediye başkanlığı yönünden ise şikayet isteminin 
husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir.  
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, toplanan 
delillerin haciz konulan alacağın niteliğinin belirlenmesine elverişli olup 
olmadığı noktasında toplanmaktadır. Öncelikle uyuşmazlığın çözümüne etkili 
yasal düzenlemelerin irdelenmesinde yarar vardır.  
Belediye Kanununa göre belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde 
ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile 
belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.  

Somut olaya ilişkin yapılan değerlendirmede, alacaklı vekili tarafından borçlu 
belediye başkanlığı hakkında ilamlı icra takibi başlatılmış olduğu, icra 
dosyasında davacı belediye başkanlığının büyükşehir belediye başkanlığı 
nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi için büyükşehir belediye 
başkanlığına haciz ihbarnamesi gönderildiği anlaşılmıştır. Düzenlenen 
ihbarname üzerine belediye başkanlığının, ilgili büyükşehir belediye başkanlığı 
nezdindeki eğlence vergisi alacağı üzerine haciz konulmuştur.  
Mahkemece, üzerine haciz konulan alacak vergi alacağı olduğu ve bu alacağın 
haczedilmesinin mümkün olmadığı gerekçesi ile ilgili belediye başkanlığının 
şikayetinin kabulüne karar verilmiştir.  


