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 SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ 

I- Hukuk Devleti İlkesi 
II- Kusur İlkesi 
III- Hümanizm İlkesi 
IV- Ultima Ratio (Son Çare) İlkesi 



  HUKUK DEVLETİ İLKESİ 

Hem şekli hem de maddi sonucu vardır: 
 

Şekli sonucu hukuk güvenliğini temin etmesidir ve bu da suçta 
ve cezada kanunilik ilkesi ile gerçekleşir. 
 

Maddi sonucu ise, ceza hukuku kurallarının insan haklarını 
koruma odaklı düzenlenmesidir. 



  SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ 

Suç sayılan fiillerin ve bunlara verilecek yaptırımların 
önceden kanun tarafından açıkça belirlenmesi anlamına 
gelmektedir. Bu ilkenin sonuçları; 

 İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza yaratılamaz.  
Ceza hukukunda örf ve adet hukukuna dayalı işlem 

yapılamaz.  
Belirlilik ilkesi 

Kıyas yasağı 
Geçmişe yürüme yasağı 



  KUSUR İLKESİ 
 

Kusur ilkesi, kişinin kusurlu davranışı ile sebebiyet vermediği bir 
neticeden ve başkasının fiilinden  sorumlu tutulamamasını ifade 
eder.  

Bu değerlendirme yapılırken fail değil, fiil ceza hukuku anlayışı ile 
hareket edilmelidir.  

Kusura ilişkin araştırma kişinin sürdürdüğü yaşam tarzına göre 
değil, somut olayda işlediği fiile göre yapılmalıdır. 

Kusur ilkesi bir yanı ile cezanın meşruluğunu temin eder, diğer 
yanı ile uygulanacak cezanın kusurla oranlı olması bağlamında 
cezayı sınırlar.  

  Şüpheden sanık yararlanır ilkesi bir nevi bu ilkenin ceza 
yargılamasına yansımasıdır. 



   HÜMANİZM (İNSANİLİK) 
 

Gerek cezaya hükmedilirken, gerekse de hükmedilen bu 
cezalar infaz edilirken mahkumun durumunun gözetilmesi, 
onun tekrar topluma kazandırılması gayesiyle hareket 
edilmesidir. 

 

 İnsan onuru ile bağdaşmayan ceza verilemez. Cezanın 
infazı sırasında da insan onuru gözetilir.  



  ULTIMA RATIO (SON ÇARE) İLKESİ 
Devlet, toplumsal değerlere aykırılık teşkil eden davranışları başka 

çarelerle önleyebiliyorsa (medeni hukuk, ticaret hukuku, borçlar 
hukuku yahut idare hukuku ), ceza hukuku yaptırımlarını değil, o 
çareleri öncelikle tercih etmelidir.  

Ceza hukuku yaptırımları; ister ceza, ister güvenlik tedbiri niteliğinde 
bulunsun, kişi hak ve özgürlüklerine önemli ve sert bir müdahale teşkil 
eder.  



  CEZA HUKUKUNUN DOĞRUDAN KAYNAKLARI 
Ceza Hukukunun doğrudan (biçimsel) kaynaklarını, anayasa, kanun ve 

uluslararası antlaşmalar olarak belirtmek mümkündür.  

A- Anayasa 
 Ülkemizde halen yürürlükte olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38 

inci maddesinde; suçta ve cezada kanunilik, geçmişe yürüme yasağı, masumiyet 
karinesi, ceza sorumluluğunun şahsiliği, ölüm cezası ve genel müsadere cezası 
verilemeyeceği, uluslararası ceza divanına üye olmaktan kaynaklanan yükümlülükler 
hariç vatandaşın yabancı ülkeye iade edilemeyeceği gibi temel ilkeler düzenlenmiştir.  

 Anayasa’da ceza hukukunu ilgilendiren hükümler 38 inci maddeyle sınırlı değildir. 
Doğal hâkim ilkesinden (m.37), yasama dokunulmazlığına (m.83), hâkimlik ve savcılık 
teminatına (m.139) kadar pek çok hüküm, ceza hukuku alanında etki doğurur.  



 CEZA HUKUKUNUN DOĞRUDAN KAYNAKLARI 

B- Kanun 
 TCK.’nun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre; “Kanunun açıkça suç saymadığı bir 

fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı 
cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine 
hükmolunamaz”.  

 TCK’nın 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve 
ceza konulamaz” denilerek, suç ve ceza koyma yetkisinin sadece yasama organına 
ait olduğu ve “kanun” teriminden de biçimsel anlamda kanunun anlaşıldığı ortaya 
konulmuştur.  

 Örf ve adet, suç ve ceza bakımından göz önüne alınamaz. Böylece, suç ve cezalar, 
örf ve adet ile ortadan kaldırılamazlar. Örf ve âdete aykırı fiiller de, yasada yer 
almadıklarından, cezalandırılamaz. Aynı düşünceler ahlak için de geçerlidir. 

 



 CEZA HUKUKUNUN DOĞRUDAN KAYNAKLARI 
 Maddedeki “açıkça” sözcüğü, belirlilik ilkesi ile kıyas yasağına işaret etmektedir.  

 Türk Ceza Kanununun suçların kanuniliğini konu edinen 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 2 inci 
cümlesi hem cezaların hem de güvenlik tedbirlerinin kanuniliğinden bahsetmektedir. Böylece 
“güvenlik tedbirleri” bakımından da kanunilik prensibi vurgulanmıştır.  

 KIYAS YASAĞI 

 Türk Ceza Kanunu’nun 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında, “Kanunların suç ve ceza içeren 
hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz” denilerek kıyas yasağı açıkça düzenlenmiştir.  

 Bu itibarla, gerek suçun gerekse de suç karşılığı öngörülen ceza veya emniyet tedbirinin 
tespitinde kıyas yapılamaz. Kanun koyucu, kıyas yasağının istisnasız kabul edildiğini vurgulamak 
amacıyla, fıkranın ikinci cümlesinde; “suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş 
yorumlanamaz” hükmünü sevk etmiştir.  

 Burada amaç, genişletici yorumun yasaklanması değil, genişletici yorum gerekçesiyle kıyasa yol 
açan uygulamaların önüne geçilmesidir.  

 

 



 CEZA HUKUKUNUN DOĞRUDAN KAYNAKLARI 
 Lehe kıyas da yasaktır. TCK.’nun 61 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında “kanunda açıkça 

yazılı olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksiltilebilir ne de değiştirilebilir” denilmek 
suretiyle, lehe kıyas yapılamayacağı açık bir biçimde düzenlenmiştir.  

 

 TÜRK CEZA KANUNU İLE ÖZEL YASALAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

 

 TCK.’nın 5 inci maddesinde; “bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza 
içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır” hükmüne yer verilmiştir. Böylece TCK., 
yürürlük tarihi olan 1 Haziran 2005’ten önce, yürürlükte bulunan diğer kanunların 
genel hükümlere ilişkin kendisiyle çelişen düzenlemelerini (örneğin, teşebbüse, iştirake, 
suçların içtimaına, tekerrüre) ilga etmiş olmaktadır.  

 Hükmün sadece genel hükümlerle ilgili olduğu unutulmamalıdır.  

 



   CEZA HUKUKUNUN DOĞRUDAN KAYNAKLARI 

 C- ULUSLAR ARASI  ANTLAŞMALAR 

 1982 Anayasasının 90 ıncı maddesinin 5 inci fıkrasında; “Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine 
başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” denilmektedir. Bu 
düzenleme çerçevesinde, uluslararası antlaşmaların da biçimsel 
kaynaklardan olduğu kabul edilmelidir.  



  
CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN  

UYGULAMA ALANI 

  A- CEZA YASALARININ YAPILMASI, YÜRÜRLÜK BAŞLANGICI, YAYINI VE İLANI 
 Ceza yasalarının yapılması bir özellik taşımadığından, diğer yasalar nasıl yapılıyorsa, ceza yasaları 

da o şekilde yapılır. 

 Kural olarak, her fiil işlendiği tarihte yürürlükte olan yasaya göre cezalandırıldığından, bir ceza 
yasasının hangi tarihte yürürlüğe girdiğini saptamak gerekir. 

 Kendi metninde, genellikle son maddelerinde yürürlük açısından belli bir tarih gösteren yasalar, 
Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra belirtilen tarihte yürürlüğe girer. Gerçekten, Türk Ceza 
Kanunu 344 üncü maddesinde, 181/1 ile 182/1 hükümleri hariç olmak üzere 1 Haziran 2005, 
184 üncü maddesinin ise kanunun yayım tarihi olan 12.10.2004’de yürürlüğe gireceğini açıkça 
bildirmiştir.  

 Bazı yasaların Resmi Gazete ile yayınları tarihinden itibaren on beş gün veya bir ay gibi bir süre 
sonra, birçoğunun da “yayınları tarihinden itibaren” yürürlüğe girecekleri bildirilir.  

 



CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN  
UYGULAMA ALANI 

  Ancak bir zorunluluk olmadıkça ceza hükümlerini kapsayan yasaların “yayınları tarihinden 
itibaren” yürürlüğe girmelerinin doğru olmadığı, çünkü hem bu gibi yasaların varlığından haberi 
olmayanların olabileceği, hem de mahkemelerin ve idari makamların yasaları uygulama için 
gerekli hazırlıkları yapma konusunda bir zamana ihtiyaçları bulunduğu ileri sürülmüştür. Buna 
göre, özellikle ceza hükümlerini kapsayan yasaların yayımı tarihi ile yürürlüğe girme tarihi 
arasında zorunlu olmadıkça geniş bir zaman bırakmak gerekmektedir. Nitekim 26.09.2004 
tarihinde yasalaşan ve 12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Ceza 
Kanununun yürürlüğe girme tarihi olarak 1 Haziran 2005’i kabul eden yasa koyucu, arada belirli 
bir süre bırakmıştır. 

 Eğer yasa kendi metninde hangi tarihte yürürlüğe gireceğini göstermemişse, bu takdirde 
“Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi” hakkındaki 28 Mayıs 
1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine başvurmak gerekir. Bu maddeye göre 
yasa, Resmi Gazetede yayımını takip eden günün başlangıcından hesap edilmek üzere 45 inci 
günün bitiminden itibaren Türkiye’nin her tarafında aynı zamanda yürürlüğe girer.  

                                                            



CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN  
UYGULAMA ALANI 

  B-  CEZA YASALARININ YÜRÜRLÜK SÜRELERİ 
 Ceza hükümlerini taşıyan yasalar yürürlük süreleri bakımından üçe ayrılır: 

 1- Sürekli Yasalar: Bunlar, ceza kanunumuz gibi başka bir yasa tarafından ortadan 
kaldırılıncaya kadar yürürlükte kalan yasalardır. 

 2- Süreli Yasalar: Yürürlük süreleri önceden belli edilen yasalara, süreli yasalar denir. 
Bu tür yasalar, uygulanmalarına kendileri bir son verir.  

 3-Geçici Yasalar: 

 Günün birinde sona erecek olan geçici bir durum veya olayı düzenleyen yasalara geçici 
veya istisnai yasalar denir. Bu bakımdan örneğin, “Seferberliğin sonuna kadar 
yürürlüktedir” gibi hükümleri içeren yasalar, geçici yasalardan sayıldıkları gibi, II. Dünya 
Savaşı ve olağanüstü durumlar dolayısıyla çıkarılan 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu 
da geçici nitelikte idi.  

 

 



CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN  
UYGULAMA ALANI 

  C-   CEZA YASALARININ GEÇMİŞE YÜRÜRLÜ OLMAMALARI,  
LEHE YASANIN GEÇMİŞE YÜRÜRLÜ OLMASI 

 Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası bu kuralı şu şekilde ifade etmektedir: “İşlendiği 
zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik 
tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da 
kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri 
hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.  

 İşlendiği zamanın yasasına göre suç sayılan bir fiilin, sonradan yürürlüğe giren bir yasayla suç 
olmaktan çıkarılması veya cezasının azaltılması hallerinde yeni yasa geçmişe yürütülür.  

 Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri 
farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur (TCK m.7/2) 

 Bu suretle sonraki yasanın evvelce işlenmiş olan fiillere uygulanması, “suçun işlendiği zamanın yasasına 
tabi oluşu olan ceza yasalarının geriye yürümemesi” kuralının istisnasını oluşturmakta ve buna 
“lehteki yasanın geçmişe yürürlü olması” denilmektedir.  

 



CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN  
UYGULAMA ALANI 

 

 Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geçmişe yürüyüp yürümeyeceği konusuna da 
temas etmek gerekir. 1982 Anayasası’nın 153 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında “iptal 
kararları geriye yürümez” denilmektedir.  

 Doğaldır ki, failin aleyhine bir durum yaratan Anayasa Mahkemesi iptal kararı 
geçmişteki olaylara uygulanamaz. Buna karşılık Anayasa Mahkemesinin iptal kararı lehe 
bir durum yaratmışsa derhal tatbik edilmelidir. Aksi halde adalet ve eşitlik ilkelerine ve 
hukuk devleti ilkesine aykırı durumlara düşülebilir.  

 



CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN  
UYGULAMA ALANI 

 

 5237 sayılı TCK.’nın lehe olan hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar, 5252 
sayılı TCK.’nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesinde 
düzenlenmiştir.  

 Hükme göre lehe kanun belirlenirken, her iki kanunun karma şekilde uygulanması 
mümkün değildir. Önceki ve sonraki yasalara göre, somut olayda uygulanması gereken 
tüm hükümler ayrı ayrı tatbik edilerek her bir yasaya göre sonuç cezalar (hüküm) 
tespit edilmeli ve elde edilen neticeler karşılaştırılmalı, hangisi sanığın lehine ise, 
hadiseye o kanun tatbik edilmelidir.  

 



CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN  
UYGULAMA ALANI 

  

 E- LEHDE OLAN YASANIN ETKİ ALANI 

 a) Fail hakkında henüz kesin bir hüküm verilmeden yürürlüğe giren yeni yasa, fiili suç 
olmaktan çıkarmışsa, kovuşturma safhasında mahkeme sanık hakkında beraat kararı verir 
(bkz. CMK.m.223/2). Temyiz incelemesi esnasında, eylemi suç olmaktan çıkaran yasanın 
yürürlüğe girmesi durumunda, Yargıtay kararı düzeltebilir (CMK.m.303). 

 Fail hakkında henüz kesin bir hüküm verilmeden önce yürürlüğe giren yeni yasa, fiili suç 
olmaktan çıkarmayıp sadece failin lehine hükümler getirmesi halinde, mahkeme lehe olan 
yeni yasayı, doğrudan doğruya uygular. Hatta iş, Yargıtay’da ise, Yargıtay’ın hükmü bozup 
iade etmesi üzerine, ilk derece mahkemesi yeni yasaya göre hükmünü verir (bkz. 5252 
sayılı Kanun, m.9). 

 

 



CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN  
UYGULAMA ALANI 

  b) Hüküm kesinleştikten sonra failin lehinde olan bir yasanın yürürlüğe girmesi 
halinde, lehte olan yasanın kesin hükme etki edip edemeyeceği sorunuyla karşılaşılır. 
Yasamızın kabul ettiği sisteme göre, bir fiili suç olmaktan çıkaran veya sadece sanığın 
lehine hükümler taşıyan yeni yasa kesin hükme etkilidir. Yeni lehe yasa uygulanacaktır. 
Nitekim Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 2 ve 3 üncü 
cümleleri” işlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı 
da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza ve 
güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar” hükmünü 
taşıdığından, fiili suç olmaktan çıkaran yeni yasa yürürlüğe girmeden önce fail 
hakkında mahkûmiyet kararı verilip, kararın infazına başlansa dahi, cezanın icrası, yani 
infazı kendiliğinden sona erdiği gibi, onun yasal sonuçları da aynı şekilde ortadan 
kalkacaktır. 

 



CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN  
UYGULAMA ALANI 

 

 F- SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN 

 Yasaların zaman bakımından uygulanması konusunda “suçun işlendiği zamanın” saptanması 
önemlidir. Çünkü “işlendiği zamanın” yasasına göre, suç sayılmayan bir fiilden dolayı 
kimseye ceza verilemez (m.7/1, c.1). “İşlendiği zaman”dan sonra suç olmaktan çıkarılan bir 
fiilden dolayı da kimseye ceza verilemeyeceği, güvenlik tedbiri uygulanamayacağı gibi 
hükmolunmuş ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ve yasal sonuçları kendiliğinden kalkar 
(m.7/1, c.2, 3). Suçun “işlendiği zamanın” yasası ile sonraki yasanın hükümlerinin 
birbirinden farklı olması halinde, failin lehinde olan yasa uygulanır (TCK.m.7/2). 

 İcrai veya ihmali hareketin neden olduğu sonucun devam etmeden hemen son bulması 
durumuna “ani suç” (delit instantané) denir. Örneğin, kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, 
dolandırıcılık fiilleri ani suçlardandır.  

 



CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN  
UYGULAMA ALANI 

  Kanuni tipte, “sırf hareket suçu” olarak tanımlanan ani suçlar yönünden, “icrai yahut ihmali fiilin 
işlendiği andaki yasanın uygulanacağı” hususunda tereddüt bulunmamaktadır.  

 Kanuni tipte suçun tamamlanabilmesi için hareketten ayrı bir neticenin arandığı ani suçlarda, 
suçun işlendiği zamanın tespitinde; “hareketin icrasının mı” yoksa “neticenin gerçekleşmesinin 
mi” esas alınacağı noktasında tartışma bulunmaktadır.  

 Düşüncemize göre; öldürücü bir yarayla yaralanan kişinin bir ay sonra ölmesi halinde, suç 
yaralama günü işlendiğinden, faile ölüm tarihindeki yasa değil, yaralama günü yürürlükte olan 
yasa uygulanacaktır.  

 Tipiklikteki hareketin yapılmasıyla tamamlanan ve icrası devam eden suçlara “mütemadi suç” 
denir. Örneğin, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu (m.109). 

 Devam eden suç olan mütemadi suçun, sürekliliğin sona erdiği anda işlendiği kabul edilir ve o 
anda yürürlükte bulunan yasa -failin lehinde veya aleyhinde olmasına bakılmadan- uygulanır. 
Zincirleme (müteselsil) suçlarda teselsülün sona erdiği anda yürürlükte olan yasa, failin aleyhine 
dahi olsa uygulanır. 

 



CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN  
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 G- CEZALARIN İNFAZ REJİMİNE, GÜVENLİK TEDBİRLERİNE,  
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA VE ZAMANAŞIMINA  
İLİŞKİN YASALARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  

 1- Cezaların İnfaz Rejimine İlişkin Yasalar 

 Cezaların infaz rejimini değiştiren yasalar bunların niteliklerini değiştirmemek şartıyla ister 
suçlunun lehinde, ister aleyhinde olsun, çekilmekte olan cezalar hakkında derhal uygulanır. 

 TCK’nın 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; “hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve 
tekerrürle ilgili olanlar hariç, infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır” denilerek yukarıda 
bahsettiğimiz prensip vurgulanmıştır.  

 2- Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Yasalar 

 TCK.’nın 2 ve 7 nci maddeleri dikkate alındığında, güvenlik tedbirleri yönünden kanunilik 
prensibinin ve geçmişe yürüme yasağının geçerli olduğu belirtilmelidir. Bununla birlikte 7 nci 
maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca güvenlik tedbirlerinin infaz rejimi ile ilgili konularda (tekerrür 
hariç) derhal tatbik ilkesi uygulanır.  
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 3- Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Yasalar 

 Ceza muhakemesi hukukundaki yasa değişikliklerinde “derhal uygulama” (hemen 
uygulama) kuralı geçerlidir.  Çünkü yeni yasanın eski yasaya göre daha iyi olduğu kabul 
edilmektedir.  

 “Derhal uygulama” ile her iki yasaya uygulama alanı tanınmaktadır. Şöyle ki, yapılmış 
işlemler eski yasaya, yapılacaklar ise yeni yasaya tabi olacaklardır.  
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 “Derhal Uygulama” Kuralının Sonuçları 
 a-  İşlemlerin Yürürlükteki Yasaya Göre Yapılması 

 Suç işlendikten sonra yürürlüğe giren yeni yasa, muhakeme başlamış olsa dahi 
yapılacak muhakeme işlemlerine uygulanır. Bu bakımdan, örneğin bir dava Asliye 
Ceza Mahkemesinde görülürken, bu tür davaları Ağır Ceza Mahkemesine veren 
yeni bir muhakeme yasası yürürlüğe girse Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik 
kararı ile davayı Ağır Ceza Mahkemesine göndermelidir.  

 b-  Eski Yasaya Göre Yapılmış İşlemlerin Yürürlükteki Yeni Yasanın Varlığına 
Rağmen Geçerliliğini Koruması  

 “Derhal uygulanırlık” kuralına göre, yeni yasa, yürürlüğe girdikten sonra eski yasa 
zamanında yapılmış muhakeme işlemleri geçerliliklerini korur.  
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 c-  Eski Yasaya Göre Henüz Yapılmamış İşlemlerin Bundan Böyle  
Artık Yeni Yasaya Göre Yapılması  

 Muhakeme başladıktan sonra, yürürlüğe giren yeni yasa eski yasa zamanında 
yapılmamış muhakeme işlemlerine uygulanır. Örneğin, eski yasa tanığın yeminle 
dinleneceği hükmünü koymuş, yeni yasa ise, tanığın yeminle dinlenmesi hükmünü 
kaldırmışsa, yeminle daha henüz dinlenmemiş tanık, yeminsiz dinlenecektir. 
Böylece henüz yapılmamış muhakeme işlemleri, yeni yasaya bağlı olacaktır. Ancak 
tanık, yeni yasanın yürürlüğe girmesinden önce yeminle dinlenmişse, eski yasaya 
göre yapılmış işlemler, yeni yasaya göre de geçerliliklerini koruduklarından, tanık 
bir kere daha dinlenmeyecektir.  
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 d-  Yeni Yasanın Sanığın Lehinde veya Aleyhinde Olmasına  
Bakılmadan Uygulanması  

 Ceza muhakemesi hukuku alanında yürürlüğe giren yeni yasa, sanığın aleyhinde olsa 
dahi hüküm ifade edecek ve derhal uygulanacaktır. Bu bakımdan, ceza muhakemesi 
yasaları, ceza yasalarından farklıdır. Nitekim ceza hukukunda yeni yasanın failin 
aleyhinde hükümler getirmesi halinde, suçun işlenmesi sırasında yürürlükte olan lehe 
yasa uygulanacak; diğer bir deyişle, aleyhteki yasa geriye yürümeyecektir (TCK.m.7). 
Hâlbuki ceza muhakemesi hukuku alanında, yeni yasanın lehte veya aleyhte hüküm 
getirmesine bakılmadan onun derhal uygulanması kuralı geçerlidir. Örneğin, 
yürürlükte olan yasa, verilen karara karşı, kanun yolu muhakemesini kabul ederken, 
muhakeme sırasında yürürlüğe giren yeni yasa kanun yoluna başvurma olanağını 
kaldırmış ise, son karar verildiğinde yürürlükteki yeni yasa uygulanacak ve kanun 
yoluna başvurulamayacaktır.  
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 4-  Zamanaşımına İlişkin Yasalar: 
 Zamanaşımı müessesesi, dava ve ceza zamanaşımı olmak üzere iki kısımda incelenmektedir. 

 Mesele zamanaşımının hukuki niteliğinin tespitindedir. Devletin ceza verme hak ve yetkisinin düşmesi 
zamanaşımının maddî ceza hukukuna ait bir müessese olarak kabulünü sonuçlar.  

 Belirtelim ki, devletin ceza vermek hak ve yetkisinin düşmesi bir muhakeme engeli olarak soruşturma 
veya kovuşturma yapılmasına mani olduğundan muhakeme hukukunu da etkiler.  

 Böylece failin lehine olan zamanaşımına ilişkin hükümler geçmişe yönelik olarak uygulanmalı, buna 
karşılık failin durumunu ağırlaştıran hükümler hakkında geriye yürüme yasağı geçerli olmalıdır. Kısaca 
zamanaşımına ilişkin yasa hükümlerinden hangisi sanığın lehine ise onun uygulanması gerekir. Tabi 
bütün bu belirtilenler eski yasaya göre zamanaşımının henüz bitmemesi halinde geçerlidir. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, şayet eski yasaya göre zamanaşımı sona ermişse, artık yapacak bir iş kalmamıştır.  
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 H- SÜRELİ,  GEÇİCİ VEYA İSTİSNAİ  YASALARIN ZAMAN  
BAKIMINDAN UYGULANMASI 

 Savaş, ihtilal, iktisadi buhranlar gibi olağanüstü durumlarda çıkarılan bazı yasaların yürürlük 
müddeti, belli bir süreyle sınırlandığı gibi (süreli yasalar) bazen de süre, ilgili olduğu 
olayların devamına -örneğin barışın yapılmasına, olağanüstü durumun sonuna kadar- bağlı 
olarak belirlenir (geçici veya istisnai yasalar). Yürürlükleri sırasında işlenen ve suç sayılan 
bir fiil nedeniyle yürürlükten kalkmalarından sonra da bu tür yasaların faile uygulanıp 
uygulanamayacağı sorunuyla karşılaşılır. Diğer bir anlatımla, bu tür yasaların yürürlüğü 
sırasında işlenip de, daha henüz bir karara bağlanamayan fiil veya fiillerin, sözü geçen 
yasaların yürürlükten kalkmasından sonra da cezalandırılması mümkün müdür? 

 TCK.’nın 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “geçici veya süreli kanunların, yürürlükte 
bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir ” denilerek 
bu soruya olumlu yanıt verilmiştir. 
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 SUÇ KAVRAMI VE KABAHATLERDEN FARKI 

 Hukuk kuralları, kişilerin ve toplumun yetki ve görevlerini, bireylerin 
özgürlüklerini ve bunun sınırlarını, diğer kişilerle olan ilişkilerini düzenler.  

 Hukuk kuralları, toplumsal yaşamın bir parçası olup, bu kuralların amacı son 
tahlilde insanların mutlu olması, mutlu bir hayat sürmesidir. 

 Anayasa’nın 5 inci maddesinde de bu husus, “devletin temel amaç ve görevleri, 
(...) kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak (...) insanın 
maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır” şeklinde ifade edilmiştir.  
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 İnsanların mutlu bir şekilde toplumda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla, insanın insan 
olması sebebiyle doğuştan sahip olduğu bir takım hak ve özgürlükler uluslararası belgelerde ve 
anayasalarda düzenlenmiş ve bunlar “insan hak ve hürriyetleri” olarak sistemleştirilip, ceza hukukunun 
güvencesi altına alınmıştır. Anayasalarda yer alan hak ve hürriyetlerin ihlalinin müeyyidesi kural olarak 
ceza kanunlarında gösterilir. Bu hak ve hürriyetlerin ihlal edilmesi halinde ise, ihlal eden kişileri bulup 
cezalandırmak suretiyle bozulan toplumsal barışı tekrar tesis edecektir. Anayasada tarif edilen hukuk 
devleti ancak böyle olunur.  

 Suç, toplumsal düzenin devamı açısından korunması gereken hukuki değerlerin bilerek ve istenerek 
ihlalini (kast) veya bu değerleri korumaya yönelik kurallara karşı özensizliği (taksir) ifade eden insan 
davranışlarıdır. Bu yönüyle suç, bir haksızlıktır. Suç teşkil eden fiilin en önemli özelliği, iradi bir insan 
davranışı olmasıdır. Ayrıca haksızlık teşkil eden bu iradi insan davranışının, kanunla yasaklanmış olması 
da gerekir.  

 Ceza Hukukunun esasını oluşturan suçu, genelde kanunlar tanımlamazlar. Ceza Kanunumuz da, birçok 
yabancı kanunda olduğu gibi suçun genel bir tanımına yer vermemiştir. Ceza hukuku bakımından 
önemli olan suç sayılan fiillerin (örneğin, hırsızlık, güveni kötüye kullanma) tanımının yapılmasıdır.  
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 Suç teorisi, bir fiilin suç sayılması için zorunlu şartları yani unsurları, suçun nitelikli 
unsurlarının nelerden ibaret bulunduğunu, suçun ne zaman gerçekleştiğini araştırır. 
Bundan başka çeşitli suçları ele alıp, bunların hangi hukuki değeri korumak için 
meydana getirildiğini gösterir ve onları insanlığa karşı suçlar, kişilere karşı işlenen 
suçlar, topluma karşı suçlar vb. şekilde gruplandırmaya çalışır.  

 Aşağıda da belirtileceği üzere suçun unsurlarını tipiklik, maddi unsurlar (fiil, netice, 
nedensellik bağlantısı, fail, konu, mağdur, suçun nitelikli unsurları), manevi unsurlar 
(kast, taksir, saik ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar) ve hukuka aykırılık olarak 
dörde ayırmaktayız.  
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 5237 sayılı TCK.’da kabahatler kanundan çıkarılarak, sadece suçlar düzenlenmiştir. 
Kabahatler ise, 30.03.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda yer almıştır.  

 Haksızlık teşkil eden bir fiilin suç ya da kabahat olması uygulanacak hükümler bakımından 
farklılık doğurmaktadır: 

 a) Suçlara teşebbüs cezalandırılır (m.35). Kabahatlere teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak 
kabahatlere teşebbüsün de cezalandırılabileceğine dair ilgili kanunda hüküm bulunan haller 
saklıdır.  

 b) Kanunun suçlar ve kabahatler için kabul ettiği zamanaşımı süreleri birbirlerinden 
farklıdır.  
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 c) Suçlar kural olarak kasten işlenebilir (TCK.m.21). Kanunda açıkça belirtilmişse 
taksirle işlenen fiiller de suç oluşturabilir (TCK.m.22/1). Kabahatler ise, kanunda açık 
hüküm bulunmayan hallerde hem kasten hem de taksirle işlenebilir (KK. m.9).  

 d) Yabancı ülkelerde işlenen suçlardan dolayı ülkemizde soruşturma ve kovuşturma 
yapılabilir. Kabahatler bakımından sadece ülkede işlenen fiiller cezalandırılır (KK. m.6).  

 e) Suça iştirak kuralları ile kabahatlere iştirak arasında fark mevcuttur. Suça iştirakte 
suç ortakları arasında fail, azmettiren ve yardım eden ayrımı yapılmaktadır. Buna 
karşılık kabahat teşkil eden fiilin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde, bu 
kişilerin her biri fail olarak cezalandırılır 
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 f) Suçlar hakkında uygulanacak yaptırımlar hapis ve adli para cezasıdır. 
Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar ise, idari para 
cezası ve idari tedbirlerden ibarettir.  

g) Bir suç dolayısıyla bir kimsenin cezalandırılabilmesi, mahkeme 
tarafından verilen kararın kesinleşmesi ile mümkündür. Kabahatler 
dolayısıyla idari yaptırım uygulanması, kanunda gösterilen idari kurul, 
makam veya kamu görevlilerine aittir (ÖRN:Cumhuriyet savcısı) 



  SUÇUN UNSURLARI 

 I- TİPİKLİK  

 1-  Kavram 

 Tipiklik (suç kalıbı) suç sayılan fiilin ceza normundaki soyut tasviridir. Bireysel 
olaylardan soyutlanarak bir araya getirilen bir takım özellikler bir bütün oluştururlar 
ve bir ceza tehdidi altına konulurlar. Soyut bir kavram olan tipikliği somut hale failin 
fiili getirir ve insanın iradi davranışı tipte belirtilen unsurları ihlal ettiği zaman, tipiklik 
de gerçekleşmiş olur. 

 Eğer işlenmiş olan fiilin kanundaki suç tanımına uygun olduğu tespit edilirse, fiilin tipik 
olduğu kabul edilir. Bu hususta hırsızlık suçuna ilişkin TCK.’nın 141 inci maddesi iyi bir 
örnektir. Kanun koyucu hırsızlık teşkil eden eylemi yasa maddesinde soyut bir şekilde 
tüm özelliklerini belirtecek tarzda tasvir etmiştir: “(1) Zilyedin rızası olmadan başkasına 
ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu 
yerden alan kimseye … cezası verilir. (2) Ekonomik değer taşıyan her türlü enerji de, taşınır 
mal sayılır” . 
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 2-  Tipiklik ve Hukuka Aykırılık 

 Bir fiil, suçun kanuni tanımında yer alan tarife uyuyorsa, yani tipikse, bu onun hukuka aykırılığının bir 
belirtisi, karinesidir. Zira bir davranışın suç tipine uygun olduğunun tespiti ile haksızlığın gerçekleştiği 
anlaşılır. Çünkü kanun koyucu bir hareketi; tasvip edilmediği, yasaklanmış olduğu için bir suç tipinde 
gösterir. Bununla birlikte, fiilin tipe uyması, mutlak olarak hukuka aykırı olduğunu göstermez. Kanun 
hükmünü icra (m.24/1), meşru savunma (m.25/1), ilgilinin rızası (m.26/2) gibi hukuka uygunluk 
sebepleri tipe uygun eylemin hukuka aykırılığını ortadan kaldırır.  

 Örneğin, (A), (B)’yi meşru savunma koşulları içerisinde öldürdüğünde, fiil kasten öldürme suçu 
açısından tipik olmakla birlikte, hukuka aykırı değildir. Keza icra memuru cebren borçlunun evine 
girdiğinde konut dokunulmazlığını ihlal suçunun tipiklik unsuru oluşmuştur (m.116). Ancak İcra İflas 
Kanunu’nun tanıdığı yetki sayesinde eylem hukuka uygundur. Yine baba, çocuğunu terbiye etmek 
maksadıyla kulağını çektiğinde, yüzüne bir fiske vurduğunda kasten yaralama suçunun tipiklik unsuru 
gerçekleşir (m.86). Ancak aile hukukundan ve velayet yetkisinden kaynaklanan terbiye ve tedip etme 
hakkının sınırları aşılmadıkça, bu eylem hukuka uygundur.  

 



 SUÇUN UNSURLARI 

 3- Tipiklik ve Hukuki Hata 

 Hukuki hata, kanun hükmünün mevcudiyetinde veya yorumlanmasında düşülen hatadır. Bu 
şekilde tanımlanan hukuki hata olumlu veya olumsuz olmak üzere iki şekilde ortaya 
çıkabilir:  

 Olumlu hukuki hata, kişinin yasada suç sayılmayan bir fiili, suç sayıldığı düşüncesiyle 
işlemesidir. Doktrinde mefruz veya varsayılan suç, hayali suç, sözde suç, mahiyette hata 
şeklinde isimlendirilen bu ihtimalde, kanunda suç olarak düzenlenmeyen, tipik olmayan bir 
fiilden kimse cezalandırılamayacağından, failin zihninde suç saydığı eyleminden sorumluluğu 
yoluna gidilemez. Örneğin, evli kadınla cinsel ilişkiye giren ve zina suçunu işlediğini 
zanneden bir kimsenin, TCK.’da zina suç sayılmadığından, cezai mesuliyeti bulunmamaktadır. 

 Olumsuz hukuki hata ise, yasada suç teşkil eden bir fiilin, suç teşkil etmediği inancıyla 
işlenmesidir. Örneğin, ruhsatsız ve imara aykırı surette kendisine ait arsa üzerine inşaat 
yapan ve fiilinin suç teşkil etmeyip, sadece idari mahiyette bir yaptırımı bulunduğunu 
düşünen kişinin yanılgısı olumsuz hukuki hatadır (TCK.m.184).  



 SUÇUN UNSURLARI 

    4-  Tipiklik ve İşlenemez Suç 

İşlenemez suçta, failin işlemeyi düşündüğü suç, kanunda düzenlenmektedir. Ancak bazı nedenlerle 
failin kanuni tarife uygun bu fiili işlemesi imkânsızdır. Bu imkânsızlık suçun konusunun bulunmaması 
ya da araçların elverişsizliğinden kaynaklanır. Örneğin, ölmüş bir kimseye öldürmek maksadıyla 
ateş edilmesi yahut kibrit çöpü ile muhkem bir kasanın açılmaya çalışılması. 

    5- Dar ve Geniş Anlamda Tipiklik 

Doktrinde tipikliğin kapsamı, dar ve geniş anlamda olmak üzere iki başlık altında incelendiğine 
rastlanmaktadır. Yukarıda anlattığımız suçun unsuru olarak kabul edilen tipiklik, dar anlamda 
tipikliktir. Bir suça kendi özelliğini veren ve onun haksızlık içeriğini karakterize eden unsurlar, dar 
anlamda tipikliği oluşturur. Yasada düzenlenen her bir suç tipinin temel ve nitelikli şekline ilişkin 
tanımlar bu mahiyettedir.  Buna karşılık geniş anlamda tipiklik sadece bir fiilin suç teşkil etmesi 
bakımından aranan unsurları değil, cezalandırılabilirliğin kanuni olarak belirlenmiş tüm koşullarını 
kapsamaktadır. 

 


