
 
 

KUSURLULUK, SUÇUN ÖZEL 
GÖRÜNÜŞ ŞEKILLERI, YAPTıRıM 

 



KUSURLULUK 

Kusurluluk, gerçekleştirdiği eylem dolayısıyla failin şahsen 
cezalandırılmasının gerekip gerekmediği, diğer bir ifadeyle 
kınanabilirliği hususundaki yargıyı ifade etmektedir.  
 



Kusur, ceza hukuku anlamında failin kınanmasıdır. 

 

Bu itibarla kavram, suç teşkil eden fiilin kasta yahut taksire dayalı bir 
haksızlık olmasından yahut hukuka aykırı bulunmasından ayrı olarak, 
failin hareketi hakkındaki kişisel haksızlık kararını ifade eder. 



 

TCK.’da kusur prensibi nazara alınarak kusurluluğu azaltan 
ve kaldıran hallere yer verilmiştir.  
 

Kusurluluğu etkileyen hallerin varlığı halinde kişi suç teşkil 
eden eylemden ya hiç sorumlu tutulmamakta (kusurluluğu 
kaldıran hal) ya da sorumluluğu azalmaktadır (kusurluluğu 
azaltan hal). 

 

KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER 



 

1- Hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi (TCK. 
m.24/2-4, kusurluluğu kaldıran hal),  

2- Zorunluluk (zaruret) hali dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin 
etkilenmesi (TCK.m.25/2, kusurluluğu kaldıran hal),  
3- Hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması (TCK.m.27/1, 
kusurluluğu kaldıran veya azaltan hal)  

4- Meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek heyecan, korku veya 
telaş ile aşılması (TCK.m.27/2, kusurluluğu kaldıran hal)  

5- Cebir veya tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi 
(TCK.m.28, kusurluluğu kaldıran hal) 
 

 

 

 

 



 
 
 6- Haksız tahrik (TCK.m.29, kusurluluğu azaltan hal), 

 7- Kusurluluğu etkileyen sebeplerde yanılma (TCK.m.30/3, 
kusurluluğu azaltan veya kaldıran hal). 

 8- Haksızlık yanılgısı (TCK.m.30/4, kusurluluğu kaldıran hal)  

 9- Yaş küçüklüğü (TCK.m.31, kusurluluğu azaltan veya 
kaldıran hal)  

 10- Akıl hastalığı (TCK.m.32, kusurluluğu azaltan veya 
kaldıran hal)  

 11- Sağır ve dilsizlik (TCK.m.33, kusurluluğu azaltan veya 
kaldıran hal)  

 12- Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde 
olma (TCK.m.34, kusurluluğu kaldıran hal) 



TCK.’nun 24 üncü maddesinde; “(2) Yetkili bir merciden verilip, 
yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan 
sorumlu olmaz. 

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

 (4) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tara-
fından engellendiği hâllerde, yerine getirilmesinden emri veren so-
rumlu olur” denilmektedir. 

1- HUKUKA AYKIRI, BAĞLAYICI EMRİN 
YERİNE GETİRİLMESİ (m. 24/2–4) 



Yetkili merciin emrini yerine getirmenin kusurluluğu 
ortadan kaldırabilmesi için emrin meşru olması 
gerekmektedir.  

 Şekli meşruluk (emri verenin yetkili olması, emri alanın bunu 
yerine getirmeye yetkili ve görevli olması, kanunun 
öngördüğü şekli şartları taşıması) ve maddi meşruluk (emrin 
muhteva itibariyle kanunun göstermiş olduğu şartlara 
uyması) şartlarına uyan bir emir, meşrudur. 

 
 



Emri alan kamu görevlisi, emrin şekli ve maddi 
meşruluğunu araştırmak zorundadır. Şekli bakımdan 
kanuna aykırı ve dolayısıyla gayri meşru bir emri 
yerine getiren kamu görevlisi, TCK.m.24/2’den 
faydalanamaz, sorumluluğu devam eder. 

  
 



 1- Emrin konusu kanuna aykırı olmakla beraber suç değildir. Bu durumda 
memur aykırılığı amirine bildirir. Emrin hukuka uygunluğu fikrinde ısrar 
eden amir, emrini yazıyla yenilerse emir yerine getirilir. Bu durumda emri 
yerine getiren sorumlu olmaz (AY. m. 137/1). Sorumluluk emri verene 
aittir. 

 

 2- Emrin konusu suçtur. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle 
yerine getirilmez. Böyle bir emri veren ve bunu yerine getirenler işlenen 
fiilden dolayı sorumludurlar (AY. m. 137/2, PVSK.m.2/2, Ask. CK. m.41/2 
B). 

Şekil bakımından kanuna uygun emir, kapsam bakımından iki 
nedenden dolayı kanuna aykırı olabilir:  
 



 Kanun; askerlik ve güvenlik hizmetleri alanında astın, amirin verdiği 
emrin muhtevasını kontrolünü engelleyebilir (AY.m.137/3). Böyle 
hallerde, astın üstten emri yazılı olarak yenilemesini isteme hakkı 
olmadığından “bağlayıcı gayri meşru emir”den söz edilir.  

 Bunun nedeni bu tür hizmetlerde, ilk anda emrin yerine getirilme 
mecburiyetinin bulunmasıdır.  

 Aksi halde kamu düzeni, kamu güvenliği konusunda tehlike oluşacağı 
düşünülür. 

 Bu son halde de bağlayıcı hukuka aykırı emir söz konusu olup, konusu 
suç teşkil eden emir, nu alanlarda da yerine getirilemez. 

  
 



Zorunluluk hali, TCK.’nun 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasında;  
“Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, 
bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı 
bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya 
başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile 
konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile 
işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez” şeklinde 
düzenlenmiştir. 

2- ZORUNLULUK HALİ (m.25/2) 



Ağır ve muhakkak bir tehlike ile karşı karşıya kalan kişi, 
kendini koruma içgüdüsüyle kanunun suç saydığı bir fiili 
işlemek suretiyle, tehlikeden kurtulmak için bazen tehlikenin 
kaynağına bazen tehlikenin kaynağı ile ilgili olmayan 3. 
kişilerin haklarına zarar verici hareketlerde bulunabilir.  

 
 



 

1-  Tehlikeye İlişkin Şartlar 
a- Ağır bir tehlikenin varlığı 
b- Tehlikenin “muhakkak” olması 
c- Tehlikenin kişinin kendisine veya başkasının hakkına 

yönelik  olması  
d- Tehlikeye bilerek sebebiyet verilmemesi. (Kasten ve olası 

kastla sebebiyet verme halinde fail zorunluluk halinden 
yararlanamaz) 

  

Zorunluluk halinin mevcudiyeti için gerekli şartlar, tehlikeye ve 
korunmaya ilişkin olmak üzere iki grupta incelenmektedir: 



2- Korunmaya İlişkin Şartlar  
a-Tehlikeden başka türlü korunma imkanının 

bulunmaması  
b-Zorunluluk halinde işlenen fiil ile tehlike arasında 

oran bulunması  
c-Tehlikeye göğüs germe mükellefiyetinin 

bulunmaması, yasada bulunmayan bir koşuldur. 
Ancak tehlikeye göğüs germe mükellefiyeti, 
yükümlülük altında bulunan kişinin kendisine ait 
yaşam hakkı veya vücut bütünlüğü gibi haklarını 
hiçe sayması gerekliliği olarak anlaşılmamalıdır.  
 

 
 
 



 a- Meşru savunma bir hukuka uygunluk sebebi iken, zorda kalma kusurluluğu ortadan 
kaldıran bir haldir. 

 b- Meşru savunma, saldırgana karşı yapıldığı halde; zaruret halinde, korunmak gayesiyle icra 
edilen hareketler tehlikeye sebebiyet verme bakımından ilgisi olmayan, tamamen masum 
üçüncü bir şahsa yöneliktir. 

 c- Meşru savunma haksız saldırı, cezalandırılabilir olsun olmasın, insandan 
kaynaklanmaktadır. Zaruret halinde ise, tehlike insan hareketinden meydana gelebileceği 
gibi, bir doğa olayı veya hayvan hareketinden de kaynaklanabilir. 

 d- Meşru savunmada, savunmada bulunabilmek için kusursuz olmak gerekmez. Diğer bir 
deyişle kusurlu hareket eden de kural olarak kendini savunabilir. Buna karşılık zaruret 
halinde meydana gelen tehlikeye bilerek sebebiyet verilmemiş olması gerekir. Tehlikeye 
bilerek sebebiyet veren zaruret halinden faydalanamaz. 

 e- Zorunluluk halinde zarar gören masum üçüncü şahsa hakkaniyete dayanan bir tazminat 
ödeme yükümlülüğü varken (BK. m. 64/2) meşru müdafaada böyle bir husus söz konusu 
değildir. Bu sebepten yeni TCK.’nda birincisi “kusurluluğu ortadan kaldıran hal”, ikincisi 
“hukuka uygunluk sebebi” olarak düzenlenmiştir. 
 

Zorunluluk Hali İle Meşru Savunmanın 
Karşılaştırılması 



TCK.’nın 28 inci maddesinde; “karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı 
cebir ve şiddet … sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez” denilmektedir. 
Cebir, kusurluluğu kaldıran bir sebep olarak yasada düzenlenmiştir.  
Cebir, maddi güç kullanılması dolayısıyla kişinin arzu ve rızası hilafına bir 
hareketi yapmaya veya yapmamaya zorlanmasıdır (bkz.m.108). 

 3- CEBİR (m.28) 



 

 

 Cebir halinde suç işlemeye zorlanan başka türlü hareket edebilme yeteneğini 
tamamen kaybetmiştir. Bu kimse artık hareket etmemekte, ettirilmektedir. Cebri icra 
edenin aleti, uzanmış bir eli gibidir. Sorumluluk cebre maruz kalanın değil, onu suç 
işlemeye zorlayanındır. Nitekim 28 inci maddede, cebir halinde, cebri icra edenin 
suçun faili sayılacağı hükme bağlanmıştır. Burada dolaylı failliğe ilişkin hükümler 
uygulanır (m.37/2).  



TCK’nın 28 inci maddesinde; “…muhakkak ve ağır bir korkutma veya 
tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez” denilerek kusurluluğu 
kaldıran bu hale yer verilmiştir. Kişinin huzurunu bozmaya, 
endişelendirmeye veya onda bir güvensizlik duygusunun meydana 
gelmesine yönelik bir fiil olan tehdit, mağdura ağır ve haksız bir zarara 
uğratılacağının bildirilmesidir. 

 4-KORKUTMA VE TEHDİT (m.28) 



Tehdit halinde, irade ve karar serbestîsi ortadan kaldırılan kimse, belirli 
bir yönde davranmaya zorlanmakta, henüz gerçekleşmemiş fakat ileride 
gerçekleşebilecek bir zarardan, kötülükten kurtulmak için suç 
işlemektedir.  

Örneğin, bir kimseye sahte senet tanzim edip vermediği takdirde 
öldürüleceğini söyleyenin hareketi tehdittir. Tehdit sonucunda mağdur 
korkutulmuş, ikrah edilmiş olmaktadır. 



a) İhlal edilen hakla korunmak istenen hak arasında eşitlik bulunması, 

b) Korunmaya çalışılan zararın ağır ve muhakkak olması, 

c) Tehditte bulunanın emirlerine boyun eğmeden bundan kurtulmanın mümkün 
olmaması 

d) Tehdidin meydana gelmesine bilerek sebebiyet verilmemesi, 

       
TEHDİDİN KUSURLULUĞU KALDIRABİLMESİNİN ŞARTLARI  

  



TCK.nun 29 uncu maddesinde; “(1) Haksız bir fiilin 
meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi 
altında suç işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve 
müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla 
kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek 
cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir” 
denilmektedir.  
 

5- HAKSIZ TAHRİK(m.29) 



a) Tahriki teşkil eden bir fiil gerçekleşmiş bulunmalıdır,  

b) Bu fiil haksız olmalıdır,  
 c) Haksız fiil sonucunda failde hiddet veya şiddetli elem 

ortaya çıkmış olmalıdır,  
d) Suç hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmelidir, 

yani tahrik ile işlenen suç arasında bağlantı olmalıdır, 

Haksız tahrik hükmünün uygulanabilmesi için bulunması gereken şartlar şu 
şekilde belirtilebilir:  



 (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler 
hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 

  (2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği 
fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu 
fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis 
cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer 
cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz.  

  (3) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler 
hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört 
yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası oniki 
yıldan fazla olamaz. 

 

6- YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ (m.31) 



 Türk Ceza  Kanunu, yaş küçüklüğünün  
 kusur yeteneğine etkisini üç devrede 
 incelemiştir: 
 a- 0-12 yaş 

 b- 12-15 yaş 

 c- 15-18 yaş  



Birinci devre 12 yaşın bitirilmesine kadar ki devredir (TCK.m.31/1).  

Kanun 12 yaşını bitirmeyenlerin kusur yeteneğine sahip olmadıklarını 
aksi ispat edilemeyen bir karine olarak öngörmüştür.  

 Fiili işlediği sırada 12 yaşını bitirmemiş olanlar hakkında ceza takibatı 
yapılamaz ve ceza verilemez. Ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 
uygulanabilir (m.31/1). 

 

   0-12 YAŞ  



 İkinci devre fiili işlediği zaman 12 yaşını bitirmiş ve fakat 15 yaşını 
tamamlamamış küçüklere ilişkindir.  

 Bu devredeki küçükler hakkında mahkemece, küçüğün işlediği suçun anlam ve 
sonuçlarını kavrayabilme yönünden bedeni, akli ve ruhi durumu hakkında bir 
tespit yapılır. Bu tespit sonucuna göre küçüğün ya fiilinin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmiştir 
veya gelişmemiştir.  

 Gelişmemişse cezai sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara 
özgü güvenlik tedbirleri uygulanır. Buna karşılık fiilinin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmişse cezai 
sorumluluk vardır, ancak ceza indirilir. 

 12-15 Yaş 



Üçüncü devre 15 yaşın tamamlanmasından 18 yaşın 
tamamlanmasına kadar olan devredir.  

 

Bu yaşlar arasında olanlarda kusur yeteneğinin varlığı kabul 
edilmekte, ancak yaş küçüklüğü sebebiyle cezalarında bir 
miktar indirim yapılacağını öngörmektedir.  

 

 15-18 Yaş 



   Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, Çocuk Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu     
tedbirler şunlardır: 

a) Danışmanlık tedbiri  

b) Eğitim tedbiri 

c) Bakım tedbiri 

d) Sağlık tedbiri 

e) Barınma tedbiri  

 Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 



 a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme 
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol 
göstermeye, 

 b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş 
ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya 
meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine 
yerleştirilmesine, 

 c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle 
görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da 
koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine,  

 d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli 
geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri 
kullananların tedavilerinin yapılmasına, 

 e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan 
hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya, yönelik tedbirdir. 

 



İ  
“ (1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan 
veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış 
olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. 
    (2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak  
davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası yerine yirmibeş yıl, müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer 
hallerde verilecek ceza, altıda birden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkûm olunan 
ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik 
tedbiri olarak da uygulanabilir. 

 

7- AKIL HASTALIĞI (m.32) 



İradeyi büsbütün ortadan kaldıran veya zayıflatan akıl hastalığı, kusur 
yeteneğini ortadan kaldıran veya hafifleten bir sebep teşkil eder. 
TCK., akıl hastalığının, işlenen fiille ilgili kusur yeteneğine etkisini dikkate 

alarak ikili bir ayırıma yer vermiştir.  
Buna göre, bir kimse ya akıl hastasıdır ya da değildir. Burada önemli olan 

kişinin maruz kaldığı akıl hastalığının davranışları üzerindeki etkisinin, 
onun algılama ve irade yeteneğini ne ölçüde azalttığının saptanmasıdır. 



Bu tespiti yapacak olanlar ise, psikiyatri biliminin verileri 

çerçevesinde uzman hekimlerdir.  

 

Hekimler tarafından yapılan bu tespitler ışığında, akıl 
hastalığının somut olayda işlenen fiille ilgili kişinin cezai 
sorumluluğuna etkisini mahkeme takdir ve tayin edecektir. 



TCK.’nun 32 nci maddesinin 1 inci fıkrası akıl hastalığı 
dolayısıyla işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama 
ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli 
derecede azalmış olan kişiye ceza verilemeyeceğini kabul 
etmiştir. Bu ihtimalde akıl hastası hakkında, güvenlik 
tedbirine hükmolunur (m.57).  



a) Kişide bir akıl hastalığı bulunmalıdır. 
b) Hastalık suçun işlendiği anda mevcut olmalıdır. 
c) Bu akıl hastalığı kişinin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği ile 

davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli derecede azaltmış olmalıdır.  
d) Algılama ve irade yeteneğinin kaybı ile akıl hastalığı arasında nedensellik bağı 

bulunmalıdır. 
Bu şartların tümünün gerçekleşmesi halinde akıl hastası olan kişiye ceza verilmemekte, 

ancak hakkında güvenlik tedbirine hükmolunmaktadır.  
 

 

 

Kanunumuzun Bu Hükmüne Göre Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğini Ve 
Dolayısıyla Failin Cezai Sorumluluğunu Ortadan Kaldırması İçin;  

 



 TCK.’nın 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, birinci fıkrada yazılı 
derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneği azalmış olan kişinin cezai sorumluluğunun 
bulunduğu fakat cezasında indirim yapılacağı hükme bağlanmıştır. 
Ancak burada hâkime bir takdir yetkisi de verilmiştir. Buna göre, 
mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla kısmen veya 
tamamen akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir 
(m.32/2, 57/6).  



Kanunumuz kusur yeteneğini azaltan akıl hastalığı 
dolayısıyla cezada indirim yapılabilmesini, akıl hastalığının; 

a) fiilin işlendiği anda mevcut olması, 
b) failin algılama ve irade yeteneğini 32/1 derecesine 

varmamakla birlikte azaltması,  
koşullarına bağlı tutmuştur (TCK.m.32/2).  

 



(1) Bu Kanunun, fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümleri, 
onbeş yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş 
yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını 
doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını 
doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onsekiz yaşını doldurmuş olup da yirmi bir yaşını 
doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında da uygulanır. 

 

  8- SAĞIR VE DİLSİZLİK(m.33)  



 Doğuştan ya da küçük yaştan itibaren hem sağır hem de dilsiz olan sağır 
dilsizlerin durumunu TCK. kusur yeteneğini ortadan kaldıran veya zaafa 
uğratan bir neden olarak dikkate almıştır (m.33).  

 TCK.’da, sağır ve dilsizin ceza sorumluluğunun belirlenmesinde, suç oluşturan 
fiilin işlendiği sıradaki yaş ölçü alınmıştır. Böylece sağır ve dilsizlerle ilgili 
olarak, küçüklerin sorumluluk rejimine paralel bir düzenleme yapılmıştır.  

 Ancak sağır ve dilsizlerin algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
daha geç gelişebileceği düşüncesiyle, ayrı bir yaş gurubu sınıflandırması 
yapılmıştır: 

 0-15 

 15-18 

 18-21 

 

 



 

(1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği fiilin 
hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme 
yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. 

(2) İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi hakkında birinci 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

 

 

 9- GEÇİCİ NEDENLER (m.34) 



 Suçun işlenmesi anında mevcut olan geçici (arızi) sebepler, kusur 
yeteneğini tamamıyla kaldırmış ya da önemli derecede azaltmış ise 
(bkz. m.32/1) kişiye ceza verilmez.  

 

Geçici neden kavramına girebilecek hususların nelerden ibaret 
olduğunu önceden tespit etmeye imkân yoktur.  



Bu bakımdan kusur yeteneğini ortadan kaldıran ve akıl hastalığına 
girmeyen her hangi bir hal geçici nedendir.  

 

Ateşli hastalık, hipnotizma, zehirlenme, istemeyerek sarhoşluk, uyku hali, 
geçici nedenlere örnek olarak gösterilebilir. Bu hallerin kusur yeteneği 
üzerinde etkide bulunarak onu ortadan kaldırmaları halinde m.34/1 
uygulanır.  
 



Geçici nedenin söz konusu olması, failin bu sebebin ortaya çıkmasında 
hiçbir kusurunun bulunmamasına bağlıdır. Bu bakımdan örneğin, ilaç 
sanarak sarhoş edici bir madde kullanan veya arkadaşlarının muzipliği 
yüzünden alkollü olduğunu bilmediği bir içkiyi içen veyahut zorla 
vücuduna böyle bir madde zerk edilen failin, sarhoşluğun meydana 
gelmesinde kusuru olmadığından cezai sorumluluğu yoktur. 



Kastlı veya taksirli olarak geçici nedenin meydana gelmesine 
neden olan, kusur yeteneği varmış gibi cezalandırılır. 
Kanunumuzda açıkça öngörülmemiş olan bu sonuç, actio 
liberae in causa (sebebinde serbest hareketler) teorisi ile 
açıklanır. 



 

 

 TCK.’nın 34 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; “iradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu 
madde etkisinde suç işleyen kişi hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz” denmektedir.  

 Fıkranın bu ifadesinden kanunun sarhoşluk neticesini meydana getiren maddelerin 
alınması ile ilgili olarak ikili bir ayırım yaptığı anlaşılmaktadır: Alkol veya uyuşturucu 
maddenin istemeyerek arızi olarak alınması (istemeyerek sarhoşluk) ya da isteyerek 
alınması (ihtiyari sarhoşluk).  

 



 

 İstemeyerek Alkol veya Uyuşturucu Madde Alınması 

 Birinci hali teşkil eden geçici bir nedenle veya istemeyerek sarhoşluk veya 
uyuşturucu madde alınması, kişinin kendi fiilinin sonucu olabileceği gibi (ilaç 
zannıyla içki içme), başkasının fiilinden (kişinin kandırılıp kendisine alkol 
verilmesi) veya zaruret hali (başka türlü giderilemeyecek bir susuzluktan 
kurtulmak amacıyla alkol alınması) veya tesadüften (bir ilaç fabrikasında çalışıp 
da alkol gazlarından sarhoş olma) ileri gelebilir.  

 

 Bu şekilde, istemeyerek alkol veya uyuşturucu madde alan fail, bu geçici 
nedenden istifade eder ve hakkında TCK.’nun 34/1 hükmü tatbik olunur. 



 İsteyerek Alkol veya Uyuşturucu Madde Kullanılması 

TCK.’nun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasından, isteyerek kullandığı 
alkol veya uyuşturucu madde tesiriyle suç işleyen kişinin, 1 inci fıkra 
hükmünden istifade edemeyeceği ve cezai sorumluluğunun tam olduğu 
anlamı çıkmaktadır.  
 



 

a) Belli bir suçu işlemek amacıyla cesaret gelmesi için sarhoş olma veya uyuşturucu 
madde kullanma (tasarlayarak sarhoş olma veya uyuşturucu kullanma)  

b) Söz konusu maddelerin etkisinde kalmayı isteyerek kullanma (kasti sarhoşluk veya 
basit ihtiyari sarhoşluk) 

c) Alkol veya uyuşturucu madde kullanmayı isteyip, etkisinde kalmayı istememe 
(taksirle sarhoş olma veya uyuşturucu madde kullanma) 

Bu üç hal de isteyerek sarhoşluktur ve cezai sorumluluğu etkilemez. 

 

 

 

 
 İsteyerek Sarhoşluk Çeşitli Şekillerde Gerçekleşebilir: 
 



Bilmemek veya yanlış bilmek şeklinde ortaya çıkan hata, 
kişinin tasavvuru, zihninden geçirdikleri ile gerçeğin birbirine 
uymaması anlamına gelir. 

Kişinin bilgisizliği yahut yanlış bilgisinin, ilgili bulunduğu 
konuya göre hata, kasta yahut kusurluluğa etki edebilir. 
Örneğin, kişinin bilgisizliği suç tipinin maddi unsurlarına 
ilişkinse, kasta etkili bir hatadan, kusurluluğu etkileyen 
hallerin maddi şartlarına yönelikse kusurluluğu etkileyen bir 
hatadan bahsedilir.  

HATA (m.30) 



 Hata kurumu, TCK.’nın 30 uncu maddesinde bahsi geçen ayırımları 
gözetmek suretiyle düzenlenmiştir: “(1) Fiilin icrası sırasında suçun kanuni 
tanımındaki maddî unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. 
Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli saklıdır.  

 (2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin 
gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.  

 (3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların 
gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından 
yararlanır.  

 (4) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen 
kişi, cezalandırılmaz”. 

 
 



Kastı kaldıran hata;  
a) suçun maddî unsurlarında hata (TCK.m.30/1),  
b) suçun nitelikli unsurlarında hata (TCK.m.30/2),  
c) hukuka uygunluk sebeplerinin maddi şartlarında 

hata (TCK.m.30/3)’dır.  
 

Böylece hata; kastı kaldıran ve kusurluluğu etkileyen hata olmak 
üzere iki kısımda incelenebilir:  
 



Kusurluluğu etkileyen hata ise,  

a) kusurluluğu etkileyen nedenlerin maddi şartlarında hata 
(TCK.m.30/3), 

b) haksızlık yanılgısı ya da diğer bir ifadeyle işlenen fiilin 
haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hata 
(TCK.m.30/4)  

olmak üzere ikiye ayrılır.  
 

 
 



1- Şahsi cezasızlık sebepleri 
2- Cezayı kaldıran veya azaltan şahsi sebep olarak etkin 

pişmanlık halleri  
3- Objektif cezalandırılabilme şartları 
4- Ceza muhakemesi şartları 
 - Şikayet 
 - Talep 

 - Yabancı devletin şikayeti 
 - İzin 

 

 

 UNSURLARIN DIŞINDA KALAN DİĞER   
HALLER 
  



 Şahsi cezasızlık sebepleri, suçun icrası sırasında mevcut bulunan, belirli 
kişisel özellikler, durumlar veya ilişkilerin varlığı dolayısıyla haksızlık ve 
suç teşkil eden fiilden failin ya hiç cezalandırılmaması veyahut cezasında 
indirim yapılması sonucunu doğuran hallerdir.  

 Örneğin, yağma ve nitelikli yağma dışında kalan malvarlığına karşı 
suçların, aralarında belli akrabalık ilişkisi bulunan kişilerden birinin 
zararına işlenmiş olması, akrabalığın derecesine göre ya şahsî cezasızlık 
sebebi (m. 167/1) ya da cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep 
(m.167/2) teşkil etmektedir.  

 

Şahsi cezasızlık sebepleri 



 Etkin pişmanlık, suç tamamlandıktan sonra, mahiyeti etkin pişmanlığa 
müsait belli suçlar bağlamında ortaya çıkan, cezayı ortadan kaldıran veya 
cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeptir. 

 Örneğin, zimmet suçunda (TCK.m.247) suçun işlenmesi ve 
tamamlanmasından sonra, meydana gelen (maddi) zararın tamamıyla 
ödenmesi, ödeme zamanını da dikkate almak suretiyle cezayı azaltan 
şahsi sebep sayılmıştır (m.248).  

Cezayı kaldıran veya azaltan şahsi sebep olarak etkin 
pişmanlık halleri  
 



Objektif cezalandırılabilme şartları, suçun bütün unsurları 
gerçekleştikten sonra söz konusu olabilen ve esasen 
gerçekleşmediği takdirde kişinin haksızlık ve suç teşkil eden 
eyleminden cezalandırılmasını engelleyen şartlardır. 

Örneğin, bir kimsenin hileli iflâs veya taksirli iflâs suçlarından 
dolayı cezalandırılabilmesi için, somut olayda iflasa karar 
verilmelidir (TCK. m. 161, 162). Burada iflas kararının 
verilmesi “objektif cezalandırılabilme şartı”dır. 

Objektif cezalandırılabilme şartları 



Bir muhakeme şartı olan şikâyet, şikayete tabi suçlarda, 
suçtan zarar görenin soruşturma ve kovuşturma yapılmasını 
istemesidir. Şikâyet şartı gerçekleşmemişse, savcılık suç teşkil 
eden fiili soruşturamayacaktır.  

Örneğin, hakaret (m.125), cinsel saldırı (m.102/1), konut 
dokunulmazlığının ihlali (m.116/1) şikayete tabi suçlardandır. 

Şikayet  



Kamu davasının re’sen açılacağı kuralının istisnası olan talep, 
devletin resmi makamları vasıtasıyla yaptığı şikâyettir. Talep, 
resmi merciin şikâyetidir. 

Örneğin, TCK.’nun 12 ve 13 üncü maddelerinde yer alan 
suçların kovuşturulması talep şartının bulunmasına bağlıdır. 
 

TALEP  



Yabancı devletlerin, kendilerini ilgilendiren suçlarda 
yaptıkları şikâyete müracaat denilir.  

Örneğin, TCK.’nın 340 (yabancı devlet başkanına 
karşı suç) ve 341 inci (yabancı devlet bayrağına 
karşı hakaret) maddelerindeki suçların 
soruşturulması ve kovuşturulması yabancı devletin 
şikâyetine bağlıdır. 

Yabancı devletin şikayeti 



 İzin, devletin iddia makamı olan savcının, belirli bazı suçların işlendiği 
haberini alınca, kamu davasını açmak için yetkili bir diğer Devlet 
makamından müsaade istemesi üzerine, söz konusu makamın, yaptığı 
değerlendirme sonucu, somut olayda dava açılmasında kamu menfaati 
görerek, kanunun koyduğu engeli kaldırması, savcıya kovuşturmaya 
başlanabilmesi hususunda müsaade etmesidir.  

 Örneğin, Cumhurbaşkanına hakaret (TCK m.299/3), temel milli yararlara 
karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama (TCK m.305/3) suçlarının 
soruşturulması ve kovuşturulması izne bağlıdır. 

 

İZİN 



Ceza kanunlarındaki soyut suç tanımları genelde; tamamlanmış, bir kişi 
tarafından işlenmiş, tek fiille tek neticenin meydana geldiği ve tek bir hukuki 
değerin ihlal edilmesi ihtimaline göre yapılır.  

Şu halde suç sayılan fiil, kanundaki norma tıpatıp uyan bir eylem olup işleniş 
bakımından şu özelliklere sahiptir:  

a-Kanunda öngörülen bir suç tipinin unsurlarının hepsi mevcuttur ve suç 
tamamlanmıştır.  

b-Suç, kanunda “her kim”, “bir kimse” “kişi” vs. şekillerde ifadelendirildiği gibi 
fiilin bir kişi tarafından ika edilmiş olması ihtimali üzerine kurulmuştur.  

c- Ayrıca suç tanımı, işlenen tek fiille tek neticenin meydana gelmesi, tek 
hukuki değerin ihlal edilmesi ihtimaline göre yapılmıştır.  

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 



İşte bu hallerin istisnasını oluşturan durumlar, 
TCK.’nun genel hükümler suçun özel görünüş 
şekilleri başlığı altında düzenlenmiştir. Bu haller 
şunlardır: 
1- Teşebbüs (m.36-36) 

2- İştirak (m.37-41) 

3- İçtima (m.42-44) 
 



 Kişi hakkında ceza müeyyidesinin uygulanabilmesi, işlediği fiilin ceza 
kanununda tarif edilen suç tipine uygun olmasına bağlıdır. Kişi, işlemeyi 
kastettiği suça ilişkin icra hareketlerini tamamlar ve sonuçta yasaklanan 
netice gerçekleşirse, o suç hakkında kanunda öngörülen müeyyide ile 
cezalandırılır.  

 Çoğu zaman, fail, işlemeyi kastettiği suçun icra hareketlerini bitirince 
istediği netice de meydana gelir. Bu halde tamamlanmış suç söz 
konusudur. Ancak bazı durumlarda failin meydana gelmesini istediği 
netice ya gerçekleşmez ya da daha ağır bir sonuç ortaya çıkar. Birinci 
halde teşebbüs, ikinci halde ise netice sebebiyle ağırlaşmış suç söz 
konusudur. 

 

1-TEŞEBBÜS (m.35) 



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

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

 

Teşebbüse ilişkin düzenleme TCK.’nun 35 inci maddesinde yer almaktadır: 



 A- Suçun işlenmek istenmesi,  

 B- Suçun kasten işlenebilen bir suç olması,  

 C- Gerçekleştirilen fiilin icra hareketi niteliğinde bulunması,  

 D- Gerçekleştirilen fiilin neticeyi meydana getirmeye elverişli olması,  

 E- Neticeli bir suçun veya icra hareketleri kısımlara bölünebilen sırf hareket 
suçunun bulunması,  

 F- Suçun icra hareketlerine başlanmış olmakla birlikte, bu hareketlerin 
tamamlanamamış veya kanunî tanımdaki neticenin gerçekleşememiş olması.  

 

 
TCK.’nun 35 inci maddesindeki hükümden anlaşılacağı üzere teşebbüs derecesinde 
kalan bir suçtan söz edebilmek için işlenen fiilin bazı özelliklere sahip bulunması 
gerekmektedir: 

 



 TCK.nun 35 inci maddesinde; “ ... kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu ... 
tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur” denilmek suretiyle, 
suça teşebbüsün cezalandırılacağı vurgulanmıştır.  

 Kanun koyucu teşebbüsü düzenleyen TCK.’nun 35 inci maddesinde 
sadece “suç" terimine yer vermek suretiyle, kabahatlere teşebbüsü 
cezalandırma kapsamı dışında bırakmıştır. 

 

“Suç”un işlenmek istenmesi 



 TCK.m.35’de “kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu” tamamlayamazsa 
teşebbüsten dolayı cezalandırılır denilmek suretiyle ancak kasten işlenen 
suçlara teşebbüsün mümkün olduğu belirtilmiştir. 

 Taksirle işlenen suçlara teşebbüs olmaz. Çünkü bu suçlarda netice 
istenmediğinden, istenmeyen bir neticeye yönelen icra hareketlerinden 
söz edilemez. 

 

Suçun kasten işlenebilen bir suç olması 
 



 TCK.’nun 35 inci maddesinde, “kişi ... bir suçu elverişli hareketlerle 
doğrudan doğruya icraya başlayıp da” tamamlayamazsa teşebbüsten 
cezalandırılır denilmek suretiyle bu şarta işaret edilmiştir.  

 Kanun koyucu suça teşebbüsü cezalandırmak için icra hareketlerinin 
başlamış olmasını aramaktadır. 

 5237 Sayılı TCK.’da icra hareketlerinin ne zaman başladığının 
belirlenmesi için duraksamaya yer vermeyen objektif bir kriter 
benimsenmiştir. Kanunda “doğrudan doğruya icraya başlama” ölçütü 
kabul edilmiştir. Buna göre, işlenmek istenen suç tipiyle belirli bir yakınlık 
ve bağlantı içindeki hareketlerin yapılması, doğrudan doğruya icraya 
başlama anlamına gelmektedir. 

Gerçekleştirilen fiilin icra hareketi niteliğinde 
bulunması 



 Ceza hukukunda hazırlık hareketleri cezalandırılmaz. Hazırlık 
hareketlerinin cezalandırılmamasının en önemli sebebi; insanlara 
olabildiğince geniş bir serbest alan bırakmak düşüncesidir. Ayrıca 
bunların gayelerinin her zaman açık olmaması da cezalandırmamada 
etkendir. 

 Kanun koyucu kural olarak cezalandırılmayan hazırlık hareketlerini, 
istisnai bir takım hallerde tamamlanmış suçun cezasını belirli bir oranda 
azaltılmak suretiyle müeyyide altına almıştır.  

 Bazı suçlarda suçun hazırlık hareketleri dahi tamamlanmış suç gibi 
cezalandırılmayı gerektirmektedir (örneğin m.227, m.316). 



 
 

Hazırlık Hareketlerinin 
Cezalandırılmamasının Sebeplerine İlişkin 

Teoriler 
 Şu halde, neticeye uzak olup failin iradesinin açık seçik bir biçimde hangi 

suça yönelik olduğunun tespitinin mümkün olmadığı hallerde, hazırlık 
hareketleri cezalandırılmaz (iradenin zayıflığı teorisi).  

 Hazırlık hareketleri, işlenmesi kastedilen suç bakımından çok az bir 
tehlike, hatta bir tehlikesizlik hali gösterir (tehlikesizlik teorisi).  



 Hazırlık Hareketleriyle İcra Hareketlerinin Birbirinden Ayrılması 

 1.Sübjektif Teoriler 

 A.Açıkça Ortaya Çıkan Suç Kastı Teorisi: Teoriye göre failin suç işleme 
kastını kesin surette, tereddütsüz ortaya koyan fiiller, icra hareketleridir 

 B.Failin Planına Dayanan Sübjektif Teori : Teoriyi savunan Welzel’e göre, 
“teşebbüs failin yapmış olduğu suç planına göre, kanuni suç tipini 
doğrudan doğruya gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetle başlar 

 

 



 
  2.Objektif Teoriler:  

 A.Kronolojik Teori: İtalyan yazarlar Petrocelli, Scarano ve Massari’ye göre, 
tamamlanma anına uzak olan hareketler hazırlık, yakın hareketler ise icra 
hareketleri olup, teşebbüs, uzak teşebbüs ve yakın teşebbüs olmak üzere 
ikiye ayrılır. 

 B.Şekli ve Maddi Objektif  Teorii 

 Şekli objektif teoriye göre, icra hareketi, suçun kanuni tipindeki yani 
tanımındaki hareketlerdir. Bu bakımdan suç tipinde gösterilen 
hareketlerin yapılmaya başlanması halinde, icra hareketleri safhasına 
geçilmiş demektir. 



 Maddi objektif teori ise, “Frank teorisi” ve “hukuki değere tecavüz teorisi” 
olmak üzere ikiye ayrılabilir 

 Frank Teorisine göre, tüfeği desteğe koymak ve emniyet mandalını açmak 
ateş etme hareketiyle doğal ve zorunlu bir bağ içindedir. Keza 
atardamarlarını kesmek maksadıyla bir kimsenin morfinle uyutulmasında 
icra hareketleri başlamıştır.   

 Hukuki Değere Tecavüz Teorisi, Teoriye göre, hukuki değere tecavüz 
eden hareket icra hareketidir. Diğer bir deyişle, bu eylem, hukuken himaye 
edilen bir değeri, varlığı doğrudan doğruya tehlikeye koymaktadır. 



 C.Tek Anlamlı Hareket Teorisi 

 Hazırlık hareketleriyle icra hareketlerinin ayrılması konusunda bilimsel 
bir kriter bulmaya en çok çalışan kişi olduğu belirtilen İtalyan müellifi 
Carrara’nın ortaya attığı ve geliştirdiği bu teoriye göre, failin cürmi kast 
ve niyetini açık olarak, iltibasa mahal bırakmayacak bir şekilde 
(=unzweideutig, univoque) ortaya koyan hareket, icra hareketidir. 

 3. Karma Teoriler  

 Doktrinde değişik nitelikte karma teorilerin ileri sürüldüğü de 
görülmektedir. Karma teoriler sübjektif esas üzerine kurulur, ayırımda 
failin hareketi değil, bu hareket ile işlemek istediği cürüm bakımından 
failin tasavvuruna ulaşılmak istenir. Failin tasavvurunu ortaya çıkaran 
hareketler icra, bunu ortaya koyamayan hareketler ise hazırlık hareketi 
olarak görülür. 

 TCK’nda icra hareketlerinin ne zaman başladığının belirlenmesi için 
duraksamaya yer vermeyen objektif bir esas olarak “doğrudan doğruya 
icraya başlama” ölçütü kabul edilmiştir 



Bir suçun icrasına teşebbüsten söz edilebilmesi için, icrasına 
başlanılan fiilin kanuni tarifte unsur olarak yer alan neticeyi 
gerçekleştirmeye elverişli olması gerekir.  

 Fiilin neticeyi meydana getirmeye elverişli olup olmadığının 
somut olayın durumuna göre tespit edilmesi gerekir. Suçta 
kullanılan vasıta, fiilin elverişli olup olmadığı hususunda etkili 
olabilir. 

Gerçekleştirilen fiilin neticeyi meydana getirmeye 
elverişli olması 



 Sırf hareket suçlarına teşebbüs mümkün değildir. Çünkü suçun oluşması 
için hareketin yapılmış olması yeterlidir. Örneğin, iftira suçunda 
(TCK.m.267) asılsız ihbar veya şikâyetin yapılmasıyla suç tamamlanır. Ayrı 
bir neticenin gerçekleşmesi aranmaz. 

 Sırf hareket suçlarında, icra hareketleri kısımlara ayrılabiliyorsa bunlara 
da teşebbüs mümkündür. Örneğin, hakaret (TCK.m.125) sırf hareket 
suçudur. Ancak hakaretin mektupla yapılması ihtimalinde, icra hareketleri 
kısımlara ayrılabildiği için teşebbüs mümkün olabilir. 

 

Neticeli bir suçun veya icra hareketleri kısımlara 
bölünebilen sırf hareket suçunun bulunması 



 TCK.’nun 35 inci maddesinde; “…kişi işlemeyi kast ettiği bir suçu elverişli 
hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle 
tamamlayamazsa…” denilmektedir. 

 Teşebbüs bakımından ilk ihtimal, işlenmesi düşünülen suçun icrasına 
elverişli hareketlerle başlayan failin, elinde olmayan engel sebeplerle icra 
hareketlerini tamamlayamamasıdır. 

 İkinci ihtimal ise, icra hareketlerinin tamamlanıp, neticenin 
gerçekleşmemesidir. 

Suçun icra hareketlerine başlanmış olmakla birlikte, bu hareketlerin 
tamamlanamamış veya kanuni tanımdaki neticenin gerçekleşememiş 
olması 



 TCK.’nun 35 inci maddesinde “suça teşebbüs” başlığı kullanılarak 
kabahatlere teşebbüsün (kabahat teşkil eden fiilin bünyesi müsait olsa dahi) 
cezalandırılmayacağı belirtilmiştir. 

 Olası kastın varlığı durumunda, fiilin muhtemelen sebebiyet vereceği netice 
gerçekleşmemiş ise bu gerçekleşmeyen netice açısından faili teşebbüs 
hükümlerine göre sorumlu tutmak mümkün değildir. 

 Taksirle işlenen suçlara da teşebbüs mümkün değildir. 

 Kalkışma suç tiplerinde teşebbüs veya hazırlık hareketleri müstakil ceza 
tehdidi altına alınmış olmaları sebebiyle teşebbüse elverişli değildir. 

 Objektif cezalandırılabilme şartını ihtiva eden suç tipleri teşebbüse müsait 
değildir. 

 Saf ihmali suçlara teşebbüs mümkün değil iken, ihmal suretiyle icra 
suçlarında teşebbüs mümkün olabilir. 

Teşebbüse elverişli olmayan suçlar 



 TCK.’nun 36 ncı maddesinde; “fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü 
vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin 
gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam 
olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile 
cezalandırılır” denilmek suretiyle gönüllü vazgeçme düzenlenmiştir.  

 

GÖNÜLLÜ VAZGEÇME (m.36) 



 Gönüllü vazgeçmede girilen suç yolunda soyut olarak durmak yeterlidir. 

 Vazgeçme iradi olmalıdır. Ancak bu irade; hür, serbest bir ortamda 
tezahür etmiş olmalıdır. 

 Gönüllü vazgeçme halinde teşebbüs hükümleri uygulanmaz ve bu 
sebeple fail icra hareketlerine başladığı fiilden dolayı cezalandırılmaz. 
Ancak vazgeçme anına kadar yapılan hareketler ayrı bir suç teşkil 
ediyorsa, fail bu eyleminden sorumlu tutulur. 



 İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme TCK.’nun 41 inci 
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “(1) İştirak hâlinde işlenen suçlarda, 
sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümlerinden 
yararlanır.  

 (2) Suçun; a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple 
işlenmemiş olması, b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş 
olması hâllerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır”. 

 

İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü 
vazgeçme (m.41) 



 Kural olarak, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme 
hükümlerinden yararlanır.  

 a) Gönüllü vazgeçme nedeniyle suç işlenemez ise,  

 b) Suç, gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple 
işlenememiş ise, 

 c) Gönüllü vazgeçmeye ve suçun işlenmemesi için bütün gayretine 
rağmen, suç diğer ortaklar tarafından işlenmişse,  gönüllü vazgeçen suç 
ortağı bundan yararlanabilir.  

 



 TCK.’nun sisteminde etkin pişmanlık, suç tamamlandıktan sonra mahiyeti 
etkin pişmanlığa müsait belli suçlar bağlamında cezayı ortadan kaldıran 
veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep olarak kabul 
edilmiştir. 

 Örneğin, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu (m. 110), malvarlığına 
karşı suçlar (m. 168), suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (m. 221), 
zimmet suçu (m. 248), iftira suçu (m. 269), bakımından TCK.’da etkin 
pişmanlık hükümleri yer almaktadır.  

 

Etkin pişmanlık 



 İşlenemez Suç (Elverişsiz Teşebbüs) 
 İşlenemez suçu; ceza normunu ihlale yönelmiş olmasına rağmen, ya 

vasıtanın ihlal edilmek istenen suçu karakterize eden zarar veya tehlikeyi 
meydana getirmeye elverişli olmaması (boş bir tabancayla bir kimseyi 
öldürmeye çalışma) yahut hareketin konusunun bulunmaması sebebiyle 
başarısız kalmaya mahkûm bir davranış (ölmüş bir kimseye yaşıyor 
zannıyla ateş edilmesi) olarak tanımlamak mümkündür. 

 İşlenemez suçlara teşebbüs halinde faile ceza verilip verilmeyeceği 
konusu çeşitli teorilerin ileri sürülmesine neden olmuştur.  

 Objektif teoriye göre, neticenin meydana gelmesi imkânsız bir suça, 
teşebbüs de imkânsız olduğundan faile ceza verilemez. 

 Bu düşünce uyarınca, imkânsızlık mutlak ise işlenemez suçun varlığı 
kabul edilerek faile ceza verilmez. Mutlak imkânsızlık konuda ya da 
vasıtada olmak üzere iki şekilde ortaya çıkabilir. 

 Buna karşılık imkânsızlık nisbi ise, teşebbüsün varlığı kabul edilerek, faile 
ceza verilmesi savunulmaktadır. Nisbi imkânsızlık da konuda veya 
vasıtada olabilir 



 Suça iştirake ilişkin hükümler, birden fazla kişinin suç teşkil eden bir fiilin 
icrasına iştirak etmeleri halinde, suç ortaklarının sorumluluk statülerini 
belirler. 

 İştirak; faillik ve şeriklik olarak ikiye ayrılmaktadır. İştirak kavramı, faillik 
ve şerikliği birlikte ifade etmektedir. Fail, kanunda tanımlanan haksızlığı 
gerçekleştirir. Suçun icrasına iştirak etmekle beraber, işlenişine 
bulunduğu katkı kanuni tanımdaki haksızlığı gerçekleştirmeyen diğer suç 
ortakları ise şeriktir. 

 

İŞTİRAK 



 TCK.’nun 37 nci maddesinde; “(1) suçun kanuni tanımında yer alan fiili 
birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur” 
denilmektedir. Bu düzenleme ile suçun kanuni tanımında yer alan fiili, 
birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail kabul edilmiştir.  

 

A- Faillik 



a) Müstakil fail 

b) Müşterek fail 
c) Dolaylı fail 

 

Faillik türleri  



 Ceza normunda yasaklanan haksızlığı yalnız başına gerçekleştiren kişiye 
"doğrudan" (Unmittelbaretäterschaft) veya "müstakil" fail denir. 

 Müstakil faillik; tek başına fail (alleintäter) şeklinde olabileceği gibi 
birbirinden bağımsız olarak suçun işlenişine katılan, aralarında birlikte 
suç işleme kararı bulunmayan müstakil faillik  şeklinde de olabilir. 

 Aralarında birlikte suç işleme kararı olmaksızın, birden fazla kişi 
tarafından aynı konu üzerinde aynı suçun aynı anda işlenmesi halinde bu 
kişiler) müşterek fail olarak değil, müstakil failler olarak sorumlu tutulur. 

 Doktrinde bu tür halleri ifade etmek üzere “yan yana faillik” 
(Nebentaeterschaft) terimi kullanılmaktadır. 

 

Müstakil fail 



 Kanunda tanımlanan haksızlık, birden fazla suç ortağı tarafından 
müştereken gerçekleştirilebilir. Bu durumda "müşterek faillik" 
(Mittäterschaft) söz konusudur. 

 Müşterek faillikte, birlikte suç işleme kararına bağlı olarak, suçun icraî 
hareketleri birlikte gerçekleştirilmekte ve dolayısıyla, fiilin icrası üzerinde 
müşterek hâkimiyet kurulmaktadır. 

 Buna göre müşterek failliğin iki şartı bulunmaktadır: 

 - Birden çok failin, fiilin icrasını fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurarak 
gerçekleştirmesi,  

 - Birlikte suç işleme kararının bulunması. 

 

Müşterek faillik 



Bu konu TCK.’nun 37 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında; “suçun işlenmesinde bir başkasını araç 
olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur 
yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak 
kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar 
artırılır” şeklinde düzenlenmiştir. 
 

 

Dolaylı faillik 



 

 Kişi, suçu bir başkası vasıtasıyla gerçekleştirmiş e "dolaylı faillik" 
(Mittelbaretäterschaft) söz konusu olur (m.37/2).  

 “Dolaylı faillik”ten maksat, suçun işlenmesinde bir başkasının araç olarak 
kullanılmasıdır. 

 Kusur yeteneği olmayan bir kimseyi örneğin küçük veya akıl hastasını 
suça azmettiren, suç işletmek amacıyla bir kimseyi anlama ve isteme 
yeteneğinden yoksun hale getirerek o suçu işleten, bir kimseyi maddi 
veya manevi cebirle bir suçu işlemeye zorlayan, bir suçu işletmek için 
kişiyi aldatıp onu işleten kimseler, dolaylı fail olarak cezalandırılır.  

 



 Suçun icrasına iştirak etmekle beraber, kanunî tanımdaki haksızlığı 
gerçekleştirmeyen diğer suç ortakları, şerik olarak vasıflandırılır. 
Kanunun şerikliğe ilişkin düzenlemeleri, sorumluluk alanını genişleten 
hükümler olup şeriklik; azmettirme ve yardım etme (m. 38, 39) olarak 
ikiye ayrılır.  

 

B- Şeriklik 



 TCK.nun 38 inci maddesinde; (1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, 
işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.  

 (2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça 
azmettirme hâlinde, azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır. 
Çocukların suça azmettirilmesi hâlinde, bu fıkra hükmüne göre cezanın 
artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz.  

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

 

Azmettirme (m.38) 



 TCK.’nun 38 inci maddesindeki azmettirme (anstiftung) , ceza hukuku 
terminolojisinde “suç işleme düşünce ve kararı bulunmayan bir kimseye, 
suç işleme kararı verdirme” anlamına gelmektedir. 



a) Suç işleme hususunda karar vermemiş olan kişiye belli bir suçun 
işlenmesine karar verdirilmesi, 

b) Azmettirilenin kasten, hukuka aykırı ve en azından teşebbüs aşamasında 
kalmış bir fiil işlemesi. 

 

Azmettirmeden dolayı sorumluluk için gereken 
şartlar şunlardır:  



 Kışkırtıcı Ajan ve Gizli Soruşturmacı  
 Kışkırtıcı ajan; “kendisine herhangi bir çıkar sağlamak maksadıyla suç 

işlediğinden şüphelenilen ancak hakkında yeterli delil bulunmayan bir 
kimseyle ilişki kurup suçun işlenmesine katkıda bulunduktan sonra, onu 
ele veren kişi” olarak tanımlanabilir. Kışkırtıcı ajan terimi bir üst kavram 
olup uygulamada bu kimselere, haber elamanı, istihbarat elamanı, muhbir 
vb isimler de verildiği görülmektedir .  



Failin kasten işlediği suça, kasten maddi veya 
manevi nitelikte destekte bulunan kişi, 
bağlılık kuralı gereğince “yardım eden” 
olarak sorumlu tutulur. 
 

Yardım etme (m.39) 



 Yardım etme, TCK.’nun 39 uncu maddesinde “1) Suçun işlenmesine yardım 
eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi 
hâlinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, on 
yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde cezanın yarısı indirilir. 
Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez. 

 (2) Aşağıdaki hâllerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:  
 a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin 

işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek, 
 b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde 

kullanılan araçları sağlamak, 

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



 Maddi yardım etme halleri şunlardır;  

 a) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları temin etmek, 

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

Yardım etme, maddi ve manevi olmak üzere 
ikiye ayrılır : 
 



 Birtakım fiillerle suçun işlenmesini kolaylaştıran kimseye “araç temin 
eden” denir. Buradaki “araç”tan maksat, suçun işlemesinde kullanılmak 
üzere sağlanan herhangi bir taşınır veya taşınmaz eşyadır. Örneğin, 
kasten öldürmede kullanılmak üzere tabanca temin edilmesi veya pusu 
kurulması için evinin kullanılmasına müsaade edilmesi, araç teminidir.  

Suçun işlenmesinde kullanılan araçları 
temin etmek 
 



 Maddî yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak, suçtan önce olabileceği 
gibi suç işlendiği sırada da olabilir.  

 Maddî yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak ile müşterek faillik 
birbirine benzemektedir. Bu yüzden suç işlendiği sırada maddî yardımda 
bulunarak icrasını kolaylaştırma, şeriklik sınırını aşmamalıdır. Aksi takdirde 
kişi müşterek fail konumuna girer.  

 Suçun işlenmesini kolaylaştırmaktan daha ileri hareketler müşterek failliktir. 
Örneğin, birden fazla el ateş ederek maktulü öldürene engel olmayıp, aksine 
tabancalarını çekerek olaya karışan kimselerin eylemi, asıl suçu işleyene 
cesaret, maktule ise korku vermek suretiyle öldürme suçuna maddî 
yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmaktır. Buna karşılık kaçıp kurtulmak 
isteyen mağdurenin, elbisesinden tutup kaçmasına engel olan kişi, müşterek 
fail olarak sorumlu tutulmalıdır.  

Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında maddi yardımda 
bulunarak icrasını kolaylaştırmak 

 



Manevi yardım etme,  

 a) Suç işlemeye teşvik etmek,  

 b) Suç işleme kararını kuvvetlendirmek, 

 c) Suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaad etmek, 

 d) Suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek, 

 şeklinde gerçekleşebilir 



 Suç işlemeye teşvik, suça niyetli ve fakat henüz karar vermemiş bir 
kimsenin bu niyetinin karara dönüşmesini sağlayacak telkinlerde 
bulunarak suçu işlemeye yöneltmedir. 

Suç işlemeye teşvik etmek 
 



 Suç işlemeye karar vermiş bir kimsenin bu kararını destekleme, faili 
karar aşamasından icra aşamasına geçmeye itme, bu konuda etkili 
olmadır. İcra hareketlerinin başlamasından evvel gerçekleşen suçun 
irtikâp kararını takviye, failin daha önceden suç işleme kararını vermiş 
olması bakımından teşvikten ayrılır.  

   

Suç işleme kararını kuvvetlendirmek 



 Faile, suçu işlediği takdirde kendisine yardım yapacağı vaadi ile cesaret 
veren, tereddütlerini gidermek suretiyle onun iradesini etkileyen kimseye 
“yardımda bulunmayı vaad eden” denir. 

 Suçun işlenmesinden önce gerçekleşen bu vaat, suçtan sonrası içindir. 
Örneğin, mahkûm olursa para cezasını ödeme, hapse girerse geride 
kalan çocuklarına bakma vaadi gibi. 

Suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı 
vaad etmek 



 “Suçun nasıl işleneceği konusunda faile yol gösterme, akıl verme” manevi 
yardım etme şekillerinden biri olup suçun işlenmesinden önce veya 
suçun işlenmesi esnasında olabilir. Bunun özel bir şekli yoktur. Suç 
işlenirken, nasıl işleneceği konusunda faile yol gösterme, “müşterek 
faillik” boyutuna varmamalıdır. Müşterek faillik boyutuna varmışsa kişi 
artık fail olarak sorumlu olur. 

Suçun nasıl işleneceği konusunda yol 
göstermek 



 

 

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

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

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

  Bağlılık kuralı  



 

 Azmettiren ve yardım eden, kanuni tarifteki haksızlığı gerçekleştirmeyen 
suç ortaklarıdır. Bunların gerçekleşen haksızlıktan sorumlu 
tutulabilmeleri bağlılık kuralı ile mümkün olmaktadır. Azmettiren ve 
yardım edenin işlenen suçtan sorumlu tutulabilmesi failin icra ettiği fiile 
bağlı olup bu husus, bağlılık kuralı olarak isimlendirilir. 

 

 
 



a) Kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı 
(m.40/1), 

b) İlgili suçun en azından teşebbüs aşamasına 
varmış olması (m.40/3). 

Bağlılık kuralının şartları;  



 Suçun tipe uygun bir surette işlenebilmesi için birden fazla kişinin 
bulunmasınin şart olduğu bu tip durumların “zorunlu iştirak” hali olarak 
nitelendirildiğini ve zorunlu iştirak hallerinin de; “çok failli suçlar” ve 
“zorunlu şerikliğin söz konusu olduğu suçlar” olarak ikiye ayrılmakta 
olduğunu yukarıda açıklamıştık. 

 Birden fazla kişinin fail olarak katılımının zorunlu olduğu çok failli suçlar” 
da; yakınsama (tekarüb) ve karşılaşma (telaki) suçları olmak üzere iki 
gruba ayırarak incelenir  

 Yakınsama suçlarında, zorunlu olarak suçun işlenişine katılan kişiler aynı 
yönde hareket etmekte ve aynı gayenin gerçekleşmesini 
hedeflemektedirler.  

 Karşılaşma suçlarında ise, yakınsama suçlarında olduğu gibi, zorunlu 
olarak suçun işlenişine katılanlar, yine aynı gayenin gerçekleşmesini 
hedeflemektedirler; fakat burada aynı gayede birleşmek üzere farklı farklı 
yönlerden hareket eden faillerin suçun işlenişine yaptıkları katkılar da 
değişik niteliktedir 

 

Çok failli suçlar 
 



 TCK.nun iştirake ilişkin hükümleri kabahatler hakkında uygulanamaz.   
 Kabahatlere iştirak Kabahatler Kanununun 14 ncü maddesinde; “(1) 

Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri 
hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir. 

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

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

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

Kabahate iştirak 



 Kabahate iştirakte, faillik ve şeriklik ayrımı yapılmamış, tek tip faillik 
sistemi kabul edilmiştir. Bu bakımdan şerikler de fail olarak 
cezalandırılacaktır.  

 Kabahatlerde özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak 
eden ve bu niteliği taşımayan kişi hakkında da fail olarak cezaya 
hükmedilebilecektir.  



 Suçların içtimaında, birden çok suçun tek failde birleşmesi, toplanması 
meselesi incelenmektedir. Toplanmanın değişik şekilleri vardır: 

 a- Failin işlediği bir suç, diğer suçun unsur veya ağırlaştırıcı sebebini teşkil 
edebilir (bileşik suç, m.42),  

 b- Fail kanunun aynı hükmünü birkaç defa ihlal etmesine rağmen bu tek suç 
sayılabilir (zincirleme suç, m.43/1),  

 c- Fail tek fiille birkaç suç işlemiş olabilir (fikri içtima, eğer tek bir fiille 
birden fazla farklı suç işlenmişse, farklı neviden fikri içtima, m.44, tek bir fiille 
aynı suç birden fazla kişiye karşı işlenmişse, aynı neviden fikri içtima, m.43/2),  

 d- Fail birkaç hareketle birkaç suç işleyebilir (cezaların toplanması CGTİHK. 
m. 99).  

   

İÇTİMA 



 Bileşik suç (mürekkep suç); TCK.’nun 42 nci maddesinde; “(1) Biri 
diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil 
sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz” 
şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Bileşik suç (m.42) 



 Kanunkoyucu, gerekli gördüğü hallerde suçlardan bazılarını birleştirip 
bunlardan yeni bir suç tipi meydana getirebilir. Böylece oluşturulan yeni 
suç tipinin ihlalinde, karmaya dâhil olan suçlar ihlal edilmiş gibi 
görünmekte ise de gerçekte ihlal edilen, yeni oluşturulmuş olan 
normdur. Bu bakımdan böyle hallerde faile birleştirilen bütün suçların 
değil, karma haline getirilmiş tek suçun cezasının verilmesiyle yetinilir.  

 Örneğin, yağma suçu bileşik bir suçtur. 

 



 Zincirleme suç, 5237 sayılı TCK.’nun 43 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasında; “(1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik 
zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir 
cezaya hükmedilir. Ancak, bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. 
Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli 
şekilleri, aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra 
hükmü uygulanır” şeklinde düzenlenmiştir. 

Zincirleme suç (m.43) 



 a-Aynı suçun değişik zamanlarda birden çok işlenmesi, yani birden fazla 
suçun bulunması,  

 b-Bir suç işleme kararının bulunması,  

 c-Bir kişiye karşı suçun işlenmesi.  

 

Zincirleme suçun varlığı kabul edildiğinde işlenmiş olan birden çok suç tek 
suç sayılacak ancak faile verilecek ceza dörtte birden dörtte üçüne kadar 
artırılabilecektir (m.43). 

 

Zincirleme suçun şartları 



TCK’nun 43/3 üncü maddesine göre; 

 

- Kasten öldürme 

- Kasten yaralama 

- Yağma 

- İşkence  suçlarında zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. 



 

FİKRİ İÇTİMA 

 
 Kanunumuzun düzenlemesine göre içtima iki şekilde gerçekleşebilir: 

 A) Aynı Neviden Fikri İçtima 

 B) Farklı Neviden Fikri İçtima 



 Aynı neviden fikri içtima, 5237 sayılı TCK.’nun zincirleme suça 
ilişkin düzenlemenin yer aldığı 43/2 nci maddesinde 
düzenlenmiştir. Maddede; “Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir 
fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır” 
denilmektedir. 

Örneğin, birden çok kimsenin aynı sözle tahkir edilmesinde, “aynı 
neviden fikri içtima” (gleichartige idealkonkurrenz) söz konusudur. 

 TCK’nun 43/3 üncü maddesine göre; Kasten öldürme, Kasten 
yaralama, Yağma, İşkence  suçlarında bu madde hükümleri 
uygulanmaz. 

 

A) Aynı neviden fikri içtima (m.43/2) 



 Farklı neviden fikri içtimanın söz konusu olabilmesi için, aynı hareketle, 
birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet vermek gerekmektedir 
(m.44). 

 Örneğin, evi yakılarak kişinin öldürülmesi halinde, hem genel güvenliğin 
kasten tehlikeye sokulması suçu (m. 170), hem de kasten öldürme 
suçunun nitelikli hali (m. 82/1, bent c) işlenmektedir. 

 Farklı neviden fikri içtima halinde suçlar arasında en ağırının cezası 
verilir. 

 TCK.nun düzenlemesine göre fikri içtima için iki şart gerekir:  

 a-Fiilin tek olması,  

 b-Birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet verme.  

 

B) Farklı neviden fikri içtima (m.44) 



 

 

TCK.’ya göre yaptırımlar şunlardır: 
1- Ceza  

2- Güvenlik tedbirleri 
 

YAPTIRIM HUKUKU  



 

 Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para 
cezalarıdır (m.45). 

 

1- CEZALAR 



 

Hapis cezaları şunlardır: 
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. 
b) Müebbet hapis cezası. 
c) Süreli hapis cezası 

 

A- Hapis Cezası 



Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
hükümlünün hayatı boyunca devam eder, 
kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik 
rejimine göre çektirilir (m.47). 

 

Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı 
boyunca devam eder (m.48). 
 



Süreli hapis cezası, kanunda aksi 
belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi 
yıldan fazla olamaz (m.49/1). 
 

Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis 
cezası, kısa süreli hapis cezasıdır (m.49/2). 



 

 Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu 
pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre; 

 a) Adlî para cezasına, 
 b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin 

suretiyle, tamamen  

 giderilmesine, 

 c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı 
da bulunan  

 bir eğitim kurumuna devam etmeye, 

 d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli 
etkinlikleri  

 yapmaktan yasaklanmaya, 

 e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırı  

 davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar 
süreyle, ilgili ehliyet ve  

 ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya, 
 f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya 

yararlı bir işte  
 çalıştırılmaya, çevrilebilir. 

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar 
(m.50) 



 Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü 
hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para cezasına 
çevrilmez. 

 Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan 
otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını 
doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl 
veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan 
birine çevrilir. 

 Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, 
diğer koşulların varlığı halinde,  

 birinci fıkranın (a) bendine göre adlî para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, 
bilinçli taksir halinde uygulanmaz. 

 Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para 
cezası veya tedbirdir. 



 

 

 Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen 
otuz gün içinde seçenek tedbirin 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 derhal infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra  hükmü uygulanmaz. 

 Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine 
getirilememesi durumunda, hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir. 



 (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası  

 ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler  

 bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin; 

 a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,  

 b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda  

 mahkemede bir kanaatin oluşması, 

 Gerekir. 

 (2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya  

 tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz  

 kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz kurumundan  

 derhal salıverilir. 

 (3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu  

 sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz. 

Hapis cezasının ertelenmesi 



 (4) Denetim süresi içinde; 

 a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine, 
 b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra 

eden  

 bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, 
 c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde  

 barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine, 

 Mahkemece karar verilebilir. 

 (5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü  
 alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte 

bulunur;  

 eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün 
davranışları,  

 sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.  
 (6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi 

bir  

 yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir. 
 (7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin  
 uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda 

çektirilmesine  

 karar verilir. 

 (8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır. 
 



 Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan 
hallerde yedi yüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün 
sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması 
suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir (m.52/1). 

B- Adli para cezası 



 En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, 
kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir 
(m.52/2). 

 Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün 
karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir (m.52/3) 

 Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını 
ödemesi için hükmün  

 kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, 
bu cezanın belirli taksitler halinde  

 ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten 
az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin  

 zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve 
ödenmeyen adlî para cezasının hapse  

 çevrileceği belirtilir (m.52/4). 

 

 
 



 Güvenlik tedbirleri; kanunda öngörülen toplumsal savunma vasıtaları 
olup, toplum için tehlike oluşturan suçun işlenmesinden sonra fail 
hakkında hâkim tarafından hükmedilen yaptırımlardır. 

  2- GÜVENLİK TEDBİRLERİ 



 A- Suç, toplum için tehlikeli halin belirtisini oluşturmalıdır,  

 B- Güvenlik tedbirine suçun işlenmesinden sonra hükmedilmelidir, 

 C- Güvenlik tedbiri kanun tarafından öngörülmelidir,  

 D- Güvenlik tedbirine hâkim tarafından hükmedilmelidir. 

 

Güvenlik tedbirlerinin uygulanması dört şartın 
varlığına bağlıdır:  
 



(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; 
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi  

üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca 
verilen,  

atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, 

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, 
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, 

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,  
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı,  
kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, 
Yoksun bırakılır. 
(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu 
hakları  
kullanamaz. 

 

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma 
(m.53) 



 

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet,  

vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen  

hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir. 

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında  

birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis  

cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına  

kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması  

suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının  

yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya  

konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar. 

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık  

dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya  

sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün  

kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar. 



(1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun  
işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak  

üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere 
edilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin  

başka bir surette imkansız kılınması halinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilir. 

(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle  

hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir. 

(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir. 

(5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı  

ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir. 

(6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden kişinin payının müsaderesine  

hükmolunur. 

Eşya müsaderesi (m.54) 



(1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun 
işlenmesi için sağlanan  

maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya 
çıkan ekonomik kazançların  
müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için 
maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir. 

(2) Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere elkonulamadığı veya bunların 
merciine teslim edilmediği hallerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin 
müsaderesine hükmedilir. 

(3) Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı sonradan 
iktisap eden kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 
iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlanamıyor olması gerekir. 

Kazanç müsaderesi (m.55) 



Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, Çocuk Koruma Kanunu’nda 
düzenlenmiştir. Bu tedbirler şunlardır: 

a) Danışmanlık tedbiri  

b) Eğitim tedbiri 

c) Bakım tedbiri 

d) Sağlık tedbiri 

e) Barınma tedbiri 

 Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 



(1) Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine  

hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma 
ve tedavi  

altına alınırlar. 

(2) Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen  

raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine 
mahkeme  

veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir. 

(3) Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine göre, güvenlik bakımından kişinin tıbbi  

kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyor ise, bunun süre ve aralıkları belirtilir. 

(4) Tıbbi kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, Cumhuriyet savcılığınca bu kişilerin teknik donanımı  

ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna gönderilmeleri ile sağlanır. 

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri (m.57) 



(5) Tıbbi kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı itibarıyla toplum açısından 
tehlikeliliğinin arttığı anlaşıldığında,  
hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik 
tedbirine hükmedilir. Bu durumda, bir ve  
devamı fıkralarda belirlenen işlemler tekrarlanır. 
(6) İşlediği fiille ilgili olarak hastalığı yüzünden davranışlarını yönlendirme yeteneği 
azalmış olan kişi hakkında  
birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yerleştirildiği yüksek güvenlikli sağlık 
kuruluşunda düzenlenen kurul raporu üzerine,  
mahkûm olduğu hapis cezası, süresi aynı kalmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, 
mahkeme kararıyla akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir. 
(7) Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin, 
güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına 
özgü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar verilir. Bu kişilerin tedavisi, 
alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar 
devam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca bu yönde 
düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir. 

 



(1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra 
yeni bir suçun işlenmesi halinde,  
tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması 
gerekmez. 

(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı; 
a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu 
cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl, 
b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına 
mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, 
Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. 

Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular (m.58) 



 

 

(3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası  

öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur. 

(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten  

öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli  

damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.  

(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri  

uygulanmaz. 

(6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında  

cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. 

(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra  

denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir. 

(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen  

şekilde yapılır. 

(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu  

meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir. 



İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu 
salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan 
sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere 
derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir 

Sınır dışı edilme (m.59) 



(1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel 
hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği 
yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı  

suçlardan mahkûmiyet halinde, iznin iptaline karar verilir. 

(2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri 
hakkında da uygulanır. 

(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işlenen fiile nazaran daha 
ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda, hakim bu tedbirlere 
hükmetmeyebilir. 

(4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hallerde uygulanır. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri 
(m.60) 



(1) Hakim, somut olayda; 

a) Suçun işleniş biçimini, 

b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları, 

c) Suçun işlendiği zaman ve yeri, 

d) Suçun konusunun önem ve değerini, 

e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını, 

f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını, 

g) Failin güttüğü amaç ve saiki, 

Göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen 
cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirler (m.61/1). 

 

Cezanın belirlenmesi (m.61) 



(2) Suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle indirim veya artırım, 
birinci fıkra hükmüne göre belirlenen ceza  

üzerinden yapılır. 

(3) Birinci fıkrada belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hallerde, bunlar 
temel cezanın belirlenmesinde ayrıca göz  

önünde bulundurulmaz. 

(4) Bir suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren birden 
fazla nitelikli hallerin gerçekleşmesi durumunda;  temel cezada önce artırma sonra 
indirme yapılır. 

(5) Yukarıdaki fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden sırasıyla teşebbüs, iştirak, 
zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim yapılmasını 
gerektiren şahsi sebeplere ilişkin hükümler ile takdiri indirim nedenleri uygulanarak 
sonuç ceza  belirlenir. 



(6) Hapis cezasının süresi gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir 
ay, otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre  
hesap edilir. Hapis cezası için bir günün, adlî para cezası için bir Türk Lirasının 
artakalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez. 
(7) Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre 
belirlenen sonuç  
ceza, otuz yıldan fazla olamaz.  
(8) Adlî para cezası hesaplanırken, bu madde hükmüne göre cezanın belirlenmesi ve  
bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve indirimler, gün üzerinden yapılır. Adlî para cezası, 
belirlenen sonuç gün ile kişinin bir gün karşılığı  
ödeyebileceği miktarın çarpılması suretiyle bulunur. 
(9) Adlî para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün 
biriminin alt  
sınırı, o suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının 
üst sınırından fazla olamaz. 
(10) Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksiltilebilir, ne de 
değiştirilebilir. 

 



(1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis 
cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı 
indirilir.  

(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve 
yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri 
gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda 
gösterilir. 

 

Takdiri İndirim Nedenleri (m.62) 



 (1) Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama 
sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis 
cezasından indirilir. Adlî para cezasına hükmedilmesi durumunda, bir gün yüz 
Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır. 

 MAHSUP (m.63) 



(1) Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, 
niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya 
devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir. 

(2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını 
ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden 
önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz olunur. 

Sanığın veya hükümlünün ölümü (m.64) 



 Af, kimi zaman kesinleşmiş cezaları kaldıran, hafifleten veya değiştiren, kimi 
zaman da kamu davasını düşüren veya mahkûmiyeti bütün neticeleriyle 
birlikte vaki olmamış sayan, yasama veya yürütme organlarınca gerçekleştirilen 
bir kamu hukuku işlemidir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere af, her ne 
kadar yargısal sonuçlar doğurmaktaysa da, yargısal değil, yasama ya da 
yürütme organı tarafından meydana getirilen idari bir tasarruftur.  

AF (m.65) 



(1) Genel af halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile 
birlikte ortadan kalkar. 

(2) Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir 
veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına 
çevrilebilir. 

(3) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa 
rağmen etkisini devam ettirir. 

MADDE 65’E GÖRE: 



Af karşımıza iki şekilde çıkabilir: Bunlardan ilki, 
mahkûmiyeti ve kamu davasını ortadan kaldıran genel 
af , ikincisi ise, sadece cezaya etki eden özel aftır. 

    Affın Çeşitleri: 



a) Genel af suçun yaptırımının bağışlanması değil, bütün neticeleriyle silinip 
ortadan kaldırılması olduğundan (m.65/1) geçmişin unutulması anlamına 
gelir. Özel affın esası ise, bir suçu bağışlamak, mazur görmek şeklinde 
tezahür eder. Çünkü özel af, hükmedilmiş cezayı kaldırır, hafifletir veya 
değiştirir (m.65/2). Asıl cezanın kalkmasına veya değişmesine rağmen (af 
yasasında özel düzenleme yoksa) cezaya bağlı olan ve hükümde gösterilen 
hak yoksunlukları mevcudiyetlerini korurlar (m.65/3). Gerek genel af 
gerekse özel af, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adli para cezasının 
geri alınmasını gerektirmez (m.74/1). 

 

 

   GENEL-ÖZEL AF FARKLARI: 



b) Genel af suçlara, özel af ise, suçlulara yöneliktir. Ancak toplu özel af 
çıkarılması halinde, diğer bir anlatımla birçok suçluyu kapsar şekilde düzenlenen 
özel af yasalarında, eylem nazara alınmaktadır. 
c) Genel af kesin hükümden önce ya da sonra olabilmektedir. Hükümden önce 
gerçekleşen genel af ya kamu davasının düşmesini (TCK.m.65/1) ya da 
açılmamasını sonuçlar. Kesin hükümden sonra gerçekleşen genel af, hem cezanın 
infazına son verir, hem de mahkûmiyeti bütün neticeleri ile birlikte ortadan 
kaldırır (TCK.m.65/1,2). Özel af ise, kural olarak kesin hükümden sonra cezanın 
infazına etkili olarak çıkarılır. Bununla beraber toplu özel af mahkûmiyetten önce 
gerçekleşebilir. Bu ihtimalde, kamu davasına devam edilmekte ve af kanunu 
hükümleri kesin hükümden sonra tatbik olunmaktadır. Genel af dolayısıyla kamu 
davasının düşmesi, malların geri alınması ve uğranılan zararın tazmini için açılan 
şahsi hak davasını etkilemez (TCK. m.74/2). Keza cezanın düşmesi (örneğin, 
hükmün kesinleşmesinden sonra af ilan edilmesi) şahsi haklar, tazminat ve 
yargılama giderlerine ilişkin hükümleri etkilemez. Ancak genel af halinde 
yargılama giderleri de istenemez (TCK.m.74/3). 
 



d) Genel af, kural olarak bütün suçlulara veya belirli suçların faillerine yönelik 
olur. Özel af ise, prensip olarak tek bir hükümlü nazara alınarak çıkarılır. Ancak 
nasıl toplu özel aflar çıkarılması mümkünse, teorik açıdan bir kişi için de genel af 
kanunu çıkarılması olanaklıdır. 

e) Hukukumuzda gerek genel af, gerekse özel af mecburidir, diğer bir anlatımla 
affın sonuçlarının doğabilmesi bireylerin kabulüne bağlı değildir. Bununla 
beraber, mahkûmiyetin kesinleşmesinden önce çıkarılan genel aflar bakımından, 
af yasasına konulacak bir hükümle bireye affı reddetme hakkının tanınması 
yerinde olacaktır. Çünkü af her ne kadar kamu davasını bütün sonuçlarıyla 
ortadan kaldırsa da, suçun işlenmediği anlamına gelmediği gibi, toplum ve birey 
nazarında beraat kararının yerini tutamaz. 

f) Affın her iki şeklinin de şarta bağlanması mümkündür. Şart, taliki (geciktirici) 
ve infisahi (bozucu) olmak üzere iki türlü olabilir.  

 



Suçun işlenip bittiği tarihten itibaren kanun koyucunun belirlediği muayyen 
süreler geçince artık takibat yapılamıyor, dava açılamıyor ya da açılmış olan 
bir davaya devam edilemiyorsa “dava zamanaşımı”ndan söz edilir. 

Dava zamanaşımı (m.66) 



(1) Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası; 

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,  

b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,  

c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,  

d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,  

e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,  

Geçmesiyle düşer. 

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin  

yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu  davası düşer. 

(3) Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren  

nitelikli halleri de göz önünde bulundurulur. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz  

önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımından hapis cezası esas alınır. 

(5) Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mahkemece bu  

husustaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar. 

(6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin  

yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara  karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler 
tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği  günden itibaren işlemeye başlar. 

(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan  

fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi halinde dava zamanaşımı uygulanmaz. 

 

   ZAMANŞIMI 65.MADDEDE  AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR: 



 

a) İzin 

b) Karar 

c) Bekletici mesele 

d) Suç faili hakkında kanun gereğince hakkında kaçak olduğu 
hususunda karar verilmiş olması 
 

   DAVA ZAMANAŞIMINI DURDURAN 
SEBEPLER 



 

 

 a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması 
veya sorguya çekilmesi, 

 b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi, 
 c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi, 

 d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi. 
 

DAVA ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER 
(M.67/2) 



 

 

Kesinleşmiş ve infaz edilebilir bir ceza mahkûmiyetinin 
muayyen bir müddet geçmesi ile birlikte infaz edilmemesi 
haline ceza zamanaşımı denir. 

  CEZA ZAMANAŞIMI (m.68)   



(1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez: 

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl. 

b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl. 

c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl. 

d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl. 

e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl. 

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin  

yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle  

ceza infaz edilmez. 

(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş  

ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmaz.  

(4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez. 

(5) Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren  

işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır. 

 

CEZA ZAMANAŞIMI 68 İNCİ MADDEDE ŞU ŞEKİLDE 
DÜZENLENMİŞTİR: 



 

 

Ceza zamanaşımını durduran sebepler, yasalarda sınırlı olarak 
gösterilmiştir. Bunlardan ilki,  Anayasa’nın 83 üncü maddesinin 
3 üncü fıkrasında yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
hakkında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza 
hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine 
bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez” hükmüdür.  
 

   CEZA ZAMANAŞIMINI DURDURAN 
SEBEPLER  



 

Kabahatler Kanunun 21/5. maddesinde konu ile ilgili olarak; “Kanun 
hükmü gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması 
veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez” hükmü yer 
almaktadır. 

Ceza zamanaşımını durduran bir diğer sebebe 5320 sayılı CMK.’nın 
Yürürlük Kanununun 15 inci maddesinde yer verilmiştir. 15 inci madde 
uyarınca; “(1) Birden fazla mahkumiyeti olan kişi bu mahkumiyetlerden 
birine ilişkin cezayı infaz kurumunda çektiği sürece, diğer cezaları açısından 
ceza zamanaşımı işlemez. (2) Cezanın infazının ertelenmesi veya 
durdurulması halinde, bu cezaya ilişkin zamanaşımı işlemez”. 

 Son olarak asker edilen kişilerin sırf askeri suçlar ile askeri disiplin 
suçları dışında işledikleri fiillerden kaynaklanan ve infazı askerlik 
hizmetinin sonuna bırakılan cezaları yönünden, ceza zamanaşımı işlemez 
(CGTİK m. 118/1). 

 



 

 

Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluklarının süresi ceza zamanaşımı 
doluncaya kadar devam eder. 

CEZA ZAMANAŞIMI ve HAK 
YOKSUNLUKLARI (m.69) 



Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl 
geçtikten sonra infaz edilmez. 

  MÜSADERE ZAMANAŞIMI 



(1) Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan 
tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser. 

(2) Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 
kasıtlı bir suç işlediği takdirde, ceza zamanaşımı kesilir. 

 CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (m.71) 



(1) Dava ve ceza zamanaşımı süreleri gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; 
bir ay, otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir. 

(2) Dava ve ceza zamanaşımı re'sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlü 
vazgeçemezler. 

ZAMANAŞIMININ HESABI VE UYGULANMASI (m.72) 



(1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette 
bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. 
(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu 
bildiği veya öğrendiği günden başlar. 
(3) Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez. 
(4) Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin 
vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz. 
(5) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar. 

(6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. 
(7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve 
vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava 
açamaz. 

(8) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.) 

SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI 
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR (m.73) 



(1) Genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adlî para 
cezasının geri alınmasını gerektirmez. 

(2) Kamu davasının düşmesi, malların geri alınması ve uğranılan zararın tazmini için açılan 
şahsi hak davasını etkilemez. 

(3) Cezanın düşmesi şahsi haklar, tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin hükümleri 
etkilemez. Ancak, genel af halinde yargılama giderleri de istenemez. 

DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ 
(m.74) 



(1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen 
hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı aşmayan suçların faili; 
a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını, 
b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için yirmi Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı, 
c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek 
miktar ile adlî para cezasının aşağı sınırını, 
Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında 
kamu davası açılmaz. 
(2) Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal etmesi halinde de fail, hakim tarafından yapılacak 
bildirim üzerine birinci fıkra hükümlerine göre saptanacak miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte ödediğinde kamu 
davası düşer. 
(3) Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle önödeme işlemi yapılmadan dava açılması veya dava 
konusu fiilin niteliğinin değişmesi suretiyle madde kapsamına giren bir suça dönüşmesi halinde de yukarıdaki fıkra uygulanır. 
(4) Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı üç ayı aşmayan hapis cezası veya adlî para cezasından yalnız birinin 
uygulanabileceği hallerde ödenmesi gereken miktar, yukarıdaki fıkralara göre adlî para cezası esas alınarak belirlenir.  
(5) Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması, kişisel hakkın istenmesine, malın geri 
alınmasına ve müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez. 

ÖNÖDEME (m.75) 


