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Suç Genel Teorisi ve Suçun Unsurları 

Suç, kanunun karşılığında bir ceza yaptırımı öngördüğü fiillere suç adı verilir. Suçun belli başlı 

unsurları vardır. Bunlar; 

Suçun Unsurları 

1. Tipiklik Dış dünyada gerçekleşen fiilin yasadaki suç tanımına/tipine uymasıdır. Kanunilik ilkesinin 

bir sonucudur. Tipikliği ortadan kaldıran durum mefruz (sözde) suçtur. 

2. Maddi Unsurlar 

A. Hareket 

Fiil, insanın dış dünyaya yansıyan ihmali ya da icrai bir davranışıyla gerçekleştirilir. Fiil ceza hukuku 

anlamında hareket olarak tanımlanmıştır. Hareket iki şekilde ortaya çıkabilir, bir şeyi yapmak 

(vurmak, öldürmek vs) 

Hareketin sayısına Göre Suçların Sınıflandırılması 

Tek Hareketli Suçlar: Suçun oluşması için tek bir hareket yeterlidir. Hareketin tekliği doğal anlamda 

değildir. Hukuki anlamdadır. Örneğin bir kişiye 10 ere vurmak tek hareketli suçtur. 

Çok Hareketli Suçlar: Suçun oluşması için 1’den fazla farklı hareketin yapılması gerekir. Örneğin; 

yağma hem cebir ve tehdit suçu oluştururken hem hırsızlık suçu oluşturur. 

Seçimlik Hareketli Suçlar:Suçun oluşması için suç tanımındaki hareketlerden bir veya bir kaçının 

yapılması gerekir. 

İtiyadi Suç: Alışkanlık yapan suçlardır. 

Hareketin Şekline Göre Suçlar: İcrai-İhmali Suçlar: İcrai, “yapmak” şeklinde oluşan suçlardır. İhmali, 

“yapmamak” şeklinde oluşan suçlardır. 

Hareketin Sayısına Göre Suçlar: Bağlı Hareketli Suç, Çok hareketliden farkı başka seçim olmamasıdır. 

Suçun oluşması için iki hareketin birlikte yapılması gerekir. 

Serbest Hareketli Suç: Suçun oluşması için kanunda bir tanım yapılmamıştır. Suç her türlü hareketle 

istenebilir. 

B.Netice (Sonuç) 

Hareketin ortaya çıkması ile meydana gelen sonuca netice denir. Örneğin, kasten öldürme fiilinde, 

kişinin bedenine bıçak saplamak hareket, bu hareketin sonucu olarak mağdurun ölmesi ise neticedir. 

Netice bazen hareket ile aynı anda meydana gelir iken, bazen de hareketten az veya çok bir zaman 

sonra meydana gelir.  Neticenin meydana geldiği zaman birçok açıdan önemlidir. 

Neticesine Göre Suçların Tasnifi 

Neticesi Harekete Bitişik Suç- Neticesi Hareketten Ayrılabilen Suç: Bitişik suçlar için hırsızlık, yaralama, 

hakaret gösterilebilir. Suç işlendiği anda netice ortaya çıkmıştır. ayrılabilen suçlar ise hareketten daha 

sonra sonucun meydana gelmesidir. 

Zarar Suçu -Tehlike Suçu:  Zarar Suçu; hırsızlık, öldürme suçu. Tehlike Suçu: Ruhsatsız silah taşımak. 

Ani Suç- Kesintisiz Suç: Ceza kanununda tanımlanan hareketten doğan netice derhal sona ermiş ise 

ani suçtan söz edilir. Netice tamamlandığı anda suç da sona ermiştir. Kesintisiz suç ise neticenin belli 



 

 

bir süre devam ettiği suça kesintisiz suç denir. Suçun devam etmesi söz konusudur. Suçun 

tamamlanması ve sona ermesi farklı zamanlarda meydana gelir. 

Kesintisiz suç için önemli olan, devam eden neticenin failin kusurundan ileri gelmesi ve bu sürekliliğe 

son vermek konusunda failin iktidarı bulunmasıdır. Kesintisiz suç kesinti başladığı anda işlenmiştir ve 

bu andan itibaren işlenmeye devam etmektedir. Netice kesildiği anda zaman ve yerde işlenmiş sayılır 

ve suç ancak bu anda sonra ermiş sayılır. 

Ani Suç ile Kesintisiz Suç Ayrımının Önemi 

1. Ani suçlarda, fiilin işlendiği anda yürürlükte bulunan ceza kanunu; kesintisiz suçlarda ise 

kesintinin gerçekleştiği anda yürürlükte bulunan kanun uygulanır. 

2. Kesintisiz suçlarda zamanaşımı süresi kesinti gerçekleştiği andan itibaren baş suçlarda ise, 

zamanaşımı süresinin başlangıcı hareketin yapıldığı andır. 

3. Ani suçlarda icra hareketleri tamamlandıktan sonra suç iştirak olmaz iken; kesintisiz suçlarda 

suç sona erinceye kadar iştirak mümkündür. 

4. Ani suçlarda. hareket devam ettiği müddetçe meşru müdafaa mümkün iken; kesintisiz 

suçlarda netice devam ettiği müddetçe meşru müdafaada bulunulabilir. Ani suçlarda 

neticenin gerçekleştiği (hareketin yapıldığı) yer mahkemesi yetkili iken; kesintisiz suçlarda 

“kesintinin gerçekleştiği yer” mahkemesi yetkilidir. Ani suç- Kesintisiz suç ayrımı mutlak bir 

ayrım değildir. Bazı ani suçlar da kesintisiz suç şeklinde işlenebilir. 

C. İlliyet Bağı (Nedensellik/Sebep-Sonuç İlişkisi) 

Bir fiilin suç teşkil edebilmesi için hareket ile sonuç arasında bir illiyet bağının bulunması 

gerekmektedir. Yani sonuç hareketten dolayı ortaya çıkmalıdır. Nedensellik bağı hareket ile netice 

arasındaki neden sonuç ilişkisidir. Nedensellik bağı TCK’da açık bir biçimde düzenlenmiştir. 

Eğer netice hareketten dolayı meydana gelmiş ise, hareket ile netice arasında uygun illiyet bağı var 

ise fail sebep olduğu neticeden dolayı sorumludur. Olaya bir bütün olarak bakıldığında netice 

hareketin sonucu olarak görülüyor ıse fail bu neticeden sorumludur. 

Örneğin; Fail F aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan arkadaşı R’yi yaralamıştır. R hastaneye 

kaldırılırken 112 Ambulansının kaza yapması sebebiyle ölmüştür. Bu durumda ölüm ile F’nin hareketi 

arasında neden sonuç ilişkisi kesilmiştir. İlliyet bağı kesilmiş olduğu için F ölümden dolayı sorumlu 

değildir. F’nin hareketi sadece yaralama neticesini doğurmuştur ve sadece yaralamaktan dolayı 

sorumludur. 

Örneğin; Fail Zehrettin sınıf arkadaşı Memnun ile tartışmış ve onu bıçaklanmıştır. Birer ay ara ile 5 

ameliyat geçiren Memnun bir türlü iyileşememiş ye bıçaklanmanın sebep olduğu yaralanmalar 

nedeniyle ölmüştür. Bu durumda illiyet bağı kesilmediğinden ölüm, bıçaklama hareketinin sonucudur. 

Bu sebeple Zehrettin öldürme suçundan dolayı sorumludur. Aynı olayda Memnun ameliyatta hekim 

hatası yüzünden ölmüş olsa idi illiyet bağı kesilmiş olur idi ve Zehrettin ölümden dolayı sorumlu 

olmazdı. 

Fail 

İradi hareket yeteneği, yaşayan insana has bir özelliktir. Hayvan ya da eşyanın ya da ölü bir kimsenin 

iradi hareket yeteneği bulunmamaktadır.,Bu nedenle ancak yaşayan bir insan suç faili olabilir. 

Hareket yeteneği bulunmayan tüzel kişiler suç faili olamazlar. 



 

 

Ceza kanununda yer alan bazı suçlar herkes tarafından işlenebilir iken, bir takım suçlar ise sadece 

kanunun öngördüğü kimseler tarafından işlenebilir. Ancak kanunda gösterilen kimselerin 

işleyebileceği suçlara özgü suç (mahsus suç) adı verilir. 

Özgü suç iştirak bakımından önemlidir. Zira özgü suçlarda kanun koyucunun öngördüğü sıfatı 

taşımayan kimseler fail sıfatıyla değil azmettiren veya yardım eden , sıfatıyla sorumlu olurlar. 

(İştirakte Bağlılık Kuralı) 

E. MAĞDUR 

Her suçta bir mağdur vardır. Mağdur, işlenen suç ile haksızlığa uğrayan, suçun konusunun sahibi olan 

kişidir. Mağdur gerçek kişidir. Ancak kanun maddesinde belirtilmiş ise devlet veya bir tüzel kişi de 

olabilir. 

Bir suçun işlenmesi ile hukuken korunan menfaatleri doğrudan veya dolaylı olarak ihlal olan kimse 

suçtan zarar görendir. Yaralama suçunda yaralanan kişi hem mağdur hem de zarar görendir. Öldürme 

suçunda ölen kimse mağdur, yakınları ise suçtan zarar görendir. 

Suçtan zarar gören kavramı aynı anlama gelmez; suçtan zarar gören kavramı, mağdur kavramını da 

içine alan daha geniş bir kavramdır. Örneğin; Öldürme suçunun mağduru, ölen kimsedir. Hırsızlık 

suçunun mağduru ise malın sahibi olan kimsedir. 

Örneğin; A’nın gerçeğe aykırı olarak B şirketinin muhasebecisini dolandırması eyleminde, 

dolandırıcılık suçunun mağduru muhasebeci iken, B şirketi suçtan zarar görendir. 

F.KONU 

Suç sayılan hareketin yöneldiği kişi ya da şey suçun konusunu oluşturmaktadır. Konusuz bir suç 

yoktur. Örneğin, kasten öldürme suçunda mağdur ölen kimsedir. Suçun konusu ise onun canlı 

bedenidir. 

3. MANEVİ UNSUR 

Manevi unsur, işlenin fiil ile fail arasındaki psikolojik bağdır. Bu bağ kurulmadan suçun Varlığından söz 

edilemez. Fail ile eylem arasında kanunda sayılan, kasıt, olası kasıt, bilinçli taksir ve taksir şeklinde 

ortaya çıkan psikolojik bağlardan birisi yok ise fail bul eylemden dolayı kınanamaz ve 

cezalandırılamaz. 

Örneğin; Kasten bir başkasını öldüren kişi öldürme suçunu işlemiştir ve cezalandırılır. Ancak öldürme 

suçunu 5 yaşındaki bir çocuk işlemiş ise eylem hukuka aykırıdır, suçtur fakat 5 yaşındaki çocuğun 

kusur yeteneği olmadığı için çocuk kınanamaz ve cezalandırılamaz. 

Genel Olarak Kast ve Taksir 

Ceza kanununda asıl olan kasttır.  Kasten işlenen suçların cezalandırılması kuraldır. Taksir istisnai 

bir düzenlemedir. Eğer bir suçun taksirli hali kanunda düzenlenmemiş ise faile bu suçtan dolayı ceza 

verilmez. 

Örneğin; Mala zarar verme suçu, insan ticareti suçu, resmi evrakta sahtekarlık suçu gibi suçların 

taksirle işlendiği halde cezalandırılması söz konusu değildir. Çünkü kanunda taksirli mala zarar verme, 

taksirli insan ticareti, taksirli evrakta sahtekarlık suçu düzenlenmemiştir. 

Ancak taksirle yaralama, taksirle öldürme kanunda düzenlendiği için taksirle ölüm ya da yaralanmaya 

sebep olunmuş ise fail sorumludur ve faile bu maddeler kapsamında ceza verilir. 



 

 

A. Kast 

Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast bir suçun kanuni tanımında yer alan unsurların bilerek 

ve isteyerek gerçekleştirilmesidir. Kanunda iki tür kast düzenlenmiştir. 

Doğrudan Kast: Suçun kanuni tanımındaki maddî unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. 

Örneğin; A öldürmek maksadı ile B’ye ateş etmiş ve B’nin ölümüne neden olmuş ise bu durumda 

hareketi bilerek yapmıştır. Hareketin sonucunu da bilmekte ve istemektedir. A, kasten hareket 

etmiştir. 

Olası Kast: suçun kanuni tanımında yer alan unsurlardan birinin somut olayda gerçekleşebileceği 

öngörülmesine rağmen, kişi fiili işlemektedir. Diğer bir deyişle, fail unsurların meydana gelmesini 

kabullenmektedir.Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis 

cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir. 

Olası Kast failin netice bakımından “olursa olsun” dediği ve neticeyi kabullendiği kasttır. Fail neticeyi 

görecek ve neticeyi kabullenerek eyleme devam edecektir. 

Olası kast genel bir indirim nedenidir. Olası kast ile işlenen suçlarda, kasıtlı suça nazaran daha az ceza 

verilir. Fail bir suçu işlemek için plan yapar ve suç işleme kararlılığını uzun bir süre devam ettirir ve 

mutlak olarak neticenin meydana gelmesi için elinden geleni yapar ve neticeyi şansa bırakmamak ve 

mutlak surette elde etmek için soğukkanlı bir şekilde suçu işlerse bu durumda tasarlama kastı vardır. 

5237 sayılı TCK’ya göre, tasarlama kastı bir kast türü olmayıp sadece “kasten öldürme suçu” 

bakımından cezayı ağırlaştıran bir nitelikli haldir. 

B. Taksir 

Türk Ceza Kanununda iki türlü taksir düzenlenmiştir.Bilinçli taksir ve bilinçsiz taksir. 

TCK madde 22’ye göre: 

Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. Taksir, dikkat ve özen 

yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi 

öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin 

meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına 

kadar artırılır. 

Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. Birden fazla kişinin 

taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna 

göre ayrı ayrı belirlenir. Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve 

ailevî durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur 

olmasına yol agmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza arıdan altıda bire kadar 

indirilebilir. 

Taksir (Bilinçsiz Taksir): Kastın iki unsuru bulunmaktadır; bilmek ve istemek. Bir kimse bilerek ve 

isteyerek bir hareketi gerçekleştirirse ve ölüm meydana gelir ise kasten hareket etmiştir. 

Kast ve taksiri ayıran kısım ise neticesinin istenip istenmediğidir. 

Taksirli suçta da hareket bilerek ve isteyerek yapılabilir ( bilmeden ya da istemeden de, dikkat ve özen 

yükümlülüğüne aykırı olarak hareket meydana gelmiş te olabilir ) ancak netice bilinir fakat hiç bir 

zaman istenemez. 



 

 

Örneğin; Bir doktorun hastaya yanlış müdahale yaparak hastanın ölümüne sebebiyet verdiği 

durumda; hastaya yaptığı müdahaleyi (hareket) bilerek ve isteyerek yapar. Doktor yanlış müdahale 

yaptığı zaman hastanın öleceğini bilir ancak hiçbir zaman hastanın ölmesini istemez. 

Örneğin; Ormanda ava çıkan A çalılıkların arkasından çıtırtı gelmesi üzerine keklik var zannedip 

tüfeğini ateşlemiş ancak keklik olduğunu düşündüğü çalılığın arkasında duran M’nin ölümüne neden 

olmuştur. Bu durumda taksirle (Bilinçsiz taksirle) öldürme söz konusudur. 

Kanunun suça iştirake ilişkin hükümleri, kasten işlenen suçlarda suçun işlenişine iştirak eden 

kişilerin sorumluluk statülerini belirlemektedir. Ancak taksirli suçlarda teşebbüs ve 

iştirak hükümleri uygulanmaz. 

C. Bilinçli Öngörülü Taksir  

Failin hareketi bilerek yapıyor neticeyi öngörüyor. Fakat eyleme devam ediyor; ancak hiç bir zaman 

istemiyor. Fail neticeyi öngörüyor fakat nasıl olsa olmaz düşüncesiyle hareket ediyor. Neticenin 

gerçekleşmesi gibi bir isteği yoktur. 

Bilinçli taksiri basit taksirden ayıran özellik, fiilin neticesinin failce fiilen öngörülmüş ve fakat 

istenmemiş olmasıdır. Bilinçli taksir cezayı arttıran genel bir nedendir. Bilinçli taksir halinde 

hükmedilecek ceza üçte birden yarısna kadar artırılacaktır. 

Örneğin; Aracı ile karayolunda ilerlemekte iken, bir aracın manevra yaptığını görmesine rağmen 

nasılsa kurtarırım diyerek yavaşlamayan (neticeyi öngörüyor ve eyleme devam ediyor) ve bir insanın 

ölümüne neden olan kimse veya kabalık bir caddede hızla araç kullanmasına rağmen sürüş 

kabiliyetine ve aracın frenine güvenen bir kimsenin yaptığı kazada ölüme sebebiyet 

vermesi halinde bilinçli taksir vardır. 

Örneğin; Alkollü olan ve sürücü belgesi bulunmayan sanığın, otomobili ile geceleyin hızlı seyredip 

direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracındaki bir kişinin ölümüne neden olduğu olayda 

Bilinçli Taksirin koşulları vardır. (Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/1640 E. N, 2007/6502 K. N. ) 

Taksirle netice sadece biliniyor; ancak bilinçli taksirde neticenin bilinmesine ek olarak meydana 

gelebileceği de öngörülüyor ve harekete devam ediliyor. 

Gerek olası kastta gerekse bilinçli taksirde, sonuç fail tarafından öngörülmektedir. Bilinçli taksirde, 

öngörülen ve gerçekleşen netice istenmemekte, olası kastta ise istenmemesine rağmen fail 

tarafından kabullenilmektedir. Olası kastta fail, öngördüğü sonucun meydana gelmesini kabullenip, 

sonucun meydana gelmemesi için herhangi bir önlem almazken, bilinçli taksirde fail neticeyi 

öngörmesine rağmen şansa veya başka etkenlere hatta kendi beceri veya bilgisine güvenerek, 

öngörülen sonucun gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket etmektedir. 

Hukuka Aykırılık Unsuru 

Bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için hukuka aykırı olması gerekir. Hukuka aykırılıktan 

anlaşılması gereken ise; “ söz konusu eylemin sadece ceza kanunu değil hukuk düzeni içerisinde yer 

alan normlar tarafından mubah sayılmaması ve cevaz verilmemesidir.” Eğer bir eyleme hukuk düzeni 

izin vermiş ise, o eylemi hukuka uygun kabul etmiş ise o eylemi suç olarak nitelendirmek mümkün 

değildir. Failin eylemi hukuka uygun olarak gerçekleştirmiş ise (hukuka uygunluk sebepleri içerisinde 

sayılıyor ise) failin bu fiili hukuka aykırı ve suç olarak kabul edilemez. 

Ceza Hukuku-Yaptırımlar 



 

 

Suçun karşılığı olarak uygulanabilecek  yaptırımlar, ceza ve güvenlik tedbirleridir. Ceza ve ceza yerine 

geçen güvenlik tedbirleri ancak kanun ile konulur. 

Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. 

kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine 

hükmolunamaz. ( T.C.K m. 2) 

Türk Ceza Kanununda öngörülen cezalar iki türlüdür: 

 Hapis Cezası. 

 Adli Para Cezası. 

Bir suçun karşılığı olarak sadece hapis cezası öngörülebilir, hapis cezası ile birlikte adli para cezası 

öngörülebileceği gibi sadece adli para cezası da tek başına öngörülebilir. 

HAPİS CEZALARI: Türk Ceza Kanununda hapis cezaları: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası, Müebbet 

Hapis Cezası ve Süreli Hapis Cezası olarak hükme bağlanmıştır. 

 Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis: Sık güvenlik tedbirleri ile ömür boyu çektirilen cezadır. 

 Müebbet Hapis: Ömür boyu infaz edilen hapis cezasıdır. 

 Süreli Hapis Cezası: 1 Aydan 20 Yıla kadar olan hapis cezasıdır. 

 Kısa Süreli Hapis Cezası ise süreli hapis cezasının bir türüdür ve 1 yıl veya daha az süreli hapis 

cezasına kısa süreli hapis cezası adı verilir. 

KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR 

1 yıl veya daha az hapis cezalarının infaz kurumunda çektirilmesinin mahzurları (olumsuz yanları) söz 

konusu olduğu için bu cezaların aşağıda sayılan seçenek yaptırımlara çevrilebilir. Ancak bu çevirme 

hakimin takdirine bağlıdır. 

Seçenek yaptırımlar 

 ADLİ PARA CEZASI GÜN ESASINA GÖRE ADLI PARA CEZASI: (Kanunda aksi belirtilmedikçe 5 

günden az 730 günden fazla olmayan ve failin ekonomik durumuna göre bir gün için 20-100 

TL’nin devlet hazinesine ödenmesidir. Hakim bu miktarı taksitlendirebilir. Taksit süresi 2 yılı 

geçemez ve taksit sayısı dörtten az olamaz.) 

 Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya 

tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine, 

 En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma 

imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye, 

 Mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya 

belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya, 

 Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve, özen 

yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkum olunan cezanın 

yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir 

meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya, 



 

 

 Mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla 

kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya, çevrilebilir. 

Hakkında seçenek yaptırımlardan birine hükmedilen kişinin bu yaptırımın gereklerine uygun hareket 

etmesi durumunda, bu ceza infaz edilmeyecek ve kişi açısından bu mahkumiyete ilişkin sonuçlar 

ortaya çıkmayacaktır. Çünkü: ”Uygulamada asıl mahkumiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen 

adli para cezası veya tedbirdir.” 

Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde,hapis cezasına 

hükmedilmişse; bu ceza artık adli vara cezasına çevrilmez. 

SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVİRME ZORUNLULUĞU 

Daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak koşuluyla, mahkum olunan 30 gün ve daha az 

süreli hapis cezası ile, fiili işlediği tarihte; tarihte on sekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını 

bitirmiş bulunanların mahkum edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası ise seçenek 

yaptırımlardan birine çevrilir. Bu iki durumda hakimin takdir yetkisi yoktur, cezayı seçenek 

yaptırımlardan birine çevirmek zorundadır. 

Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de 1 yıldan fazla olsa dahi olsa bu ceza 

diğer koşulların varlığı halinde taksirli hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Ancak bu hüküm 

bilinçli taksir halinde uygulanmaz. 

SEÇENEK YAPTIRIMLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ 

Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde 

seçenek yaptırımın gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam 

edilmemesi halinde hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına 

karar verir ve bu karar derhal infaz edilir. Artık mahkumiyet bu yaptırımlar değil mahkum olunan 

hapis cezası olacaktır. 

Hapis Cezasının Ertelenmesi (Tecil) 

Türk ceza kanununa göre erteleme bir infaz biçimidir. Cezası ertelenen kişi erteleme süresinin 

sonunda cezasını çekmiş sayılır. 

Erteleme için gerekli şartlar; 

 Kişinin 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olması (Eğer fail suçu işlediği 

sırada 18 yaşını tamamlamamış ise veya 65 yaşını bitirmiş ise süre 3 yıldır. 

 Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan daha fazla hapis cezasına mahkum olmamış 

olması, 

 Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç 

işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir. 

Ertelemenin Şarta Bağlanması: cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen 

iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı 

tutulabilir. Bu durumda da koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine 

devam edilir. koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal 

salıverilir. 

Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi 

belirlenir. Bu sürenin alt sınır, mahkum olunan ceza süresinden az olamaz. 



 

 

Denetim Süresi İçinde 

 Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam 

etmesine, 

 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, 

 On sekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak 

amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğirim kurumuna devam etmesine 

Mahkemece karar verilir. 

Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. 

Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin 

herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar 

verebilir. 

Ertelemenin Ortadan Kalkması 

Hükümlünün denetim süresi ( 1-3 Yıl) 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. 

Erteleme ile belirlenen denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği 

taktirde ceza infaz edilmiş sayılır. 

Güvenlik Tedbirleri 

Güvenlik Tedbiri: Toplum için tehlike oluşturan suçun işlenmesinden sonra fail hakkında hakim 

tarafından hükmedilen yaptırımdır. 

Güvenlik tedbirleri bir yandan toplumu korumak diğer yandan da, suç teşkil eden fiili ortaya koyan 

şahsın, yeni suçlar işlememesi için uygulanır. Güvenlik tedbiri, tekrar suç işlenmesini önlemek için 

öngörülmüş olan toplumsal savunma mekanizmasıdır. 

1. Türk Ceza Kanununda gerçek kişiler için güvenlik tedbirleri üç türdür: 

 Belli hakları kullanmaktan yoksun kılma, 

 Eşya müsaderesi, 

 Kazanç müsaderesi, 

2. Tüzel kişilere has Güvenlik Tedbiri ise, faaliyet izninin iptalidir. Faaliyet izni kötüye kullanarak 

işlenen suçlarda faaliyet izni iptal edilebilir. 

Yine eğer şartları var ise, tüzel kişiler için de eşya müsaderesi ve kazanç müsaderesi güvenlik 

tedbirleri de uygulanabilir. 

A. Belli Haklardan Yoksun Kılma 

Kişi, kasten işlemi olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 

 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, 

 Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, 

 Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,  

 Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya 

denetçisi olmaktan, 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. 

Bu haklar sadece işlenen suçun cezası çekilinceye kadar kullanılamaz. Ömür boyu yasaklama söz 

konusu değildir. 

B. Eşya Müsaderesi 

Müsadere, suça konu olan veya suçta kullanılan, suçtan elde edilen veya suç işlenmek suretiyle 

ortaya çıkan bir eşyanın mülkiyetinin devlete geçmesidir. İyi niyetli 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 durum unda müsadere 

edilir. 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. 

Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve 

bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir. 

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

Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı 

ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir. 

Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden kişinin payının 

müsaderesine hükmolunur. Basın aletleri suç eşyası olduğundan bahisle müsadere olunmaz. (Anayasa 

m. 30) 

C. Kazanç Müsaderesi 

 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. Müsadere konusu eşya veya maddi 

menfaatlere el konulamadığı veya bunların merciine teslim edilmediği hallerde, bunların karşılığını 

oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir. 

D. Çocuklara özgü Güvenlik Tedbirleri 

Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne suretle uygulanacakları ilgili kanunda 

gösterilir. Çocuk Koruma Kanunu’na göre bu tedbirler; Danışmanlık, Eğitim, Bakım, Sağlık ve Barınma 

Tedbirleridir. (Çocuk Kor. Kan. m. 5) 

E. Akıl Hastalarına özgü Güvenlik Tedbirleri 



 

 

Fiili İşlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine 

hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları yüksek güvenlikli saflık 

kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar. 

Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca 

düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının 

belirtilmesi üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir. 

Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlar 

Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi 

halinde (aynı türden suç olmasına gerek yoktur. Başka bir suç işlenmiş olsa bile) tekerrür hükümleri 

uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez. ilk cezanın kesinleşmiş olması yeterlidir. 

Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı; 

a. Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkumiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten 

itibaren beş yıl 

b. Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına mahkumiyet halinde, bu cezanın infaz 

edildiği tarihten itibaren üç yıl, geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. Tekerrür 

halinde sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adli para cezası 

öngörülmüşse hapis cezasına hükmolunur. Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askeri 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. 

Fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür 

hükümleri uygulanmaz. Tekerrür sebebiyle failin cezası artırılmaz. 

Sınır Dışı Edilme 

İşlediği bir suç sebebiyle hapis cezasına mahkum olan yabancı koşullu salıverilmeden yararlandıktan 

ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak 

değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir. 

Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 

Somut olayda önce temel ceza belirlenir. Daha sonra temel ceza üzerinden önce artırımlar sonra 

indirimler yapılır. Daha sonra ise ilk önce teşebbüs en son ise takdiri indirim nedenleri uygulanarak 

sonuç ceza belirlenir. Kanunda açıkça yazılı olmadıkça, cezalara ne artırılabilir ne eksiltilebilir ne de 

değiştirilebilir. ( TCK m. 61/10 ) 

Takdiri İndirim Nedenleri 

Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 

yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmi beş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların 

altıda birine kadarı indirilir. 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 

Hakim takdiri indirim yapmak zorunda değildir; ancak takdiri indirim uygulasa da uygulamasa da bunu 

kararda göstermek zorundadır. 

Mahsup 

Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller 

nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. Adli para cezasına hükmedilmesi 

durumunda bir gün yüz Türk lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır. Mahsup sadece bir 

mahkumiyet için yapılır. 

Dava ve Cezanın Düşürülmesi 

1. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 

Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla 

müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine 

hükmolunabilir. Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezalarını ortadan 

kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden Önce kesinleşmiş bulunan 

hüküm, infaz olunur. 

2. Af 

Özel Af: Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam 

ettirir. Özel af sadece Hapis cezasının infazını ortadan kaldırır. 

Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda 

çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adli para cezasına çevrilebilir. Özel Af ile adli para cezası sona 

ermez 

Affın genelliği özelliği; kapsadığı suçların ve suçluların sayısına göre değil, doğurduğu sonuçlara göre 

belirlenir. Genel afta, affa uğrayan cezalar adli sicilden silinirler ve affa uğramış mahkumiyetler 

tekerrüre esas olamaz. genel af halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile 

birlikte ortadan kalkar. 

Özel afta, ceza hala tekerrüre esastır ve adli sicilde varlığını korur. Orman suçları için genel ve özel af 

çıkarılamaz. Orman yakma, yok etme ve daraltma eylemleri orman suçu sayılmaktadır. 

3. Dava ve Ceza Zamanaşımı 

Kanunda öngörülen süreler içerisinde kamu davası hiç açılmaması durumunda dava açılmaması, 

açılmışsa da davanın düşmesini gerektiren sürelere dava zamanaşımı denilir. 

Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi 

Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi 

gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hâllerde; izin veya kararın alınmasına veya 

meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç 

faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur. Bir suçla ilgili olarak; 

1. Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi, 

2. Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi, 

3. Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi, 



 

 

4. Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkumiyet kararı verilmesi, halinde dava zaman aşımı 

kesilir. 

Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen 

birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği 

tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar. Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak 

Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar. 

Ceza Zamanaşımı 

Kanunda yazılı sürelerin geçmesiyle birlikte cezanın infaz edilmemesi sonucunu ortaya çıkaran 

sürelere ceza zamanaşımı adı verilir. 

Ceza Zamanaşımının Kesilmesi 

Mahkumiyet hükmünün infazı için yetkili mercii tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan tebligat 

veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser. Bir suçtan dolayı mahkum olan 

kimse üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlediği takdirde ceza 

zamanaşımı kesilir. 

Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunları 

Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluklarının süresi ceza zamanaşımı doluncaya 

kadar devam eder. 

Müsadere Zaman Aşımı 

Müsadereye ilişkin hüküm kesinleşmeden itibaren 20 yıl geçtikten sonra infaz edilmez. 

Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanamayacağı suçlar 

Soykırım Suçu ve İnsanlığa Karşı Suçlarda ve Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitap dördüncü kısmında yer 

alan “Millete ve devlete Karşı Suçlar” bakımından ki bu suçlar içerisinde zimmet, rüşvet, irtikap gibi -

Kamu idaresinin güvenilirliğine karşı suçlar da var-bu suçlar içerisinde Ağ. müebbet, müebbet veya 10 

yıldan fazla hapis gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi halinde dava zamanaşımı hükümleri 

uygulanmaz. 

Bu bağlamda öncelikle bu suçların müebbet müebbet ya da 10 yıldan fazla hapsi gerektirmesi lazım 

ve yurt dışında işlenmiş olması gerekir.  (Zimmet rüşvet ve irtikap suçlarının üst sınırı 12 yıldır.) 

Soykırım ve İnsanlığa Karşı suçlarda suçun yurt dışında işlenmiş olmasına gerek yoktur. 

4. Şikayet 

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikayette 

bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Zamanaşımı süresini geçmemek 

koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiğini ve öğrendiği günden 

başlar. 

Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları 

düşmez. (Şikayetin Bağımsızlığı) 

Kovuşturma yapılabilmesi şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören 

kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına 

engel olmaz. Hüküm kesinleşinceye kadar vazgeçme mümkündür. 

İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayet de kapsar. (Şikayetin Bölünemezliği) 



 

 

Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. Yani şüpheli/sanık 

kabul etmedikçe, şikayetçi tek taraflı olarak soruşturmayı veya davayı düşüremez. Şikayetten 

vazgeçme tek taraflı bir beyan ile hüküm ve sonuç doğurmaz. 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. 

Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Valilik 

veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına 

gönderilir. 

Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da 

ihbar veya şikayette bulunulabilir.Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia 

edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin 

ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir. 

Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikayete bağlı 

olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikayetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam 

olunur. 

5. Ön Ödeme 

Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adli para cezasını gerektiren veya kanun 

maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı açmayan suçların faili; 

a. Adli 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 adli para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için bu fıkranın (b) bendine 

göre belirlenecek miktar ile adli para cezasının aşağı sınırını, soruşturma giderleri ile birlikte, 

Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası 

açılmaz. 

Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Suç 

Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, 

kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket 

etmesi gerekir. TCK, failin cezalandırılması bakımından kusur sorumluluğu esas almıştır. Failin 

hareketinden sonra meydana gelen bütün neticelerden sorumlu tutulmasını öngören objektif 

sorumluluk terk edilmiştir. Bunun yerine failin kusuru oranında cezalandırılmasını benimseyen “kusur 

sorumluluğu” esası benimsenmiştir. 

Meydana gelen bir netice bakımından failin taksir derecesinde dahi sorumluluğu yok ise failin bu 

neticeden sorumlu tutulabilmesi ve cezalandırılması mümkün değildir. 

Örneğin, basit yaralamada bulunulmak istenirken, kişi görme, işitme yeteneğini yitirmiş olabilir. 

Yaralama fiili gerçekleştirilirken, genellikle bunun sonucunda ağır bir neticenin meydana gelebileceği 

düşünülür. Örneğin; gözün, kulağın üzerine sert bir biçimde vuran kişi, bu yumruk neticesinde 

mağdurun görme veya işitme yeteneğini yitirebileceği olasılığını göz önünde bulundurur. 



 

 

Ağır neticenin ortaya çıkacağının bu şekilde öngörüldüğü durumlarda, meydana gelen ağır netice 

açısından fail olası kastla hareket etmektedir. 

Buna karşılık, yaralama Fiili sonucunda kişinin öngörmediği ağır bir netice de meydana gelmiş olabilir. 

Failin öngördüğü’neticeden daha ağır bir netice meydana geldiğinde neticenin fail tarafından 

öngörülebilip öngörülmeyeceğine bakılacaktır. Failin neticeyi öngörebileceği kabul edilir ise fail, 

gerçekleşen ağır neticeden dolayı sorumlu tutulacaktır. 

Bu açıklamalardan hareketle; sadece gerçekleşen ağır neticeden hareket edilerek, hareket ile 

ağırlaşan netice arasında illiyet bağı kurup oluşan sonuçtan faili sorumlu tutmak yerine; ağırlaşan 

neticenin fail tarafından öngörülüp öngörülemeyeceği ve gerçekleşen netice bakımından en azından 

taksir derecesinde manevi unsurun varlığının araştırılması zorunludur. 

Bir kimseye yumruk/tokat atan birinin; yumruk attığı kimsenin ölebileceğini öngörmesi/ 

öngörebilmesi gerektiğini söylemek, objektif esaslara, hayatın olağan akışına ve beşer takatine uygun 

düşmeyen bir iddia olacaktır. Bir kimseye yumruk ile etkili eylemde bulunan bir kimsenin; yumruk 

attığı kişinin çenesinin ya da dişlerinin kırılması halinde bu sonuçlara ilişkin olası kastının olduğunu 

söylemek mümkün iken aynı kimsenin ölüm neticesi bakımından TAKSİR derecesinde dahi 

sorumluluğunu kabul etmek mümkün değildir. 

Hukuka Uygunluk Halleri 

Hukuka Uygunluk Halleri 

1. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi 

2. Amirin Hukuka Uygun Emrini Yerine Getirme 

3. Meşru Müdafaa 

4. Hakkın Kullanılması 

5. Mağdurun Rızası 

Bu durumda işlenen fiiller suç değildir. Bu hallerde kişiye ceza verilmez ve güvenlik tedbiri 

uygulanmaz, dava açılmış ise beraat kararı verilir. Bu nedenler objektiftir. Kişiye bağlı nedenler 

değildir. bu durumlarda bulunan bütün kimseler bu hükümler uyarınca değerlendirilir. 

1. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi 

Yasa hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez ( T.C.K m. 24/1 ) Kanun hükmünün yerine 

getirilmesi halinin hukuka uygunluk nedeni olması için şu koşulların bulunması gerekir: 

 Kanunun yetkili kıldığı kimsenin eylemde bulunması gerekir 

 Kanunun öngördüğü şekilde davranılmış olmalıdır 

 Kanunun öngördüğü sınır aşılmamalıdır 

Örneğin; İcra İflas Kanununa göre hacze gidilen evde kimse yok ise ya da mal kaçırmak için evde 

bulunulmuyor ise bu halde icra müdürü kapıyı açtırabilir. Bu durumda kapının çilingir marifetiyle 

açtırılması halinde suç oluşmayacaktır. 

Örneğin; hakkında yakalama emri bulunan bir kimseyi yakalayan kolluk görevlisi de kanun hükmünün 

yerine getirilmesi (görevin ifası) hukuka uygunluk hali kapsamındadır. 



 

 

2. Amirin Hukuka Uygun Emrini Yerine Getirme 

Emri veren ile alan arasında kamu hukukundan kaynaklanan bir hiyerarşik ilişki olmalı. (özel hukuk 

ilişkileri için geçerli değildir.) 

Emir meşru olmalı (Eğer emir hukuka aykırı bağlayıcı emir ise hukuka uygunluk nedeni değil, 

kusurluluğu kaldıran nedendir.) 

3. Meşru Müdafaa (Haklı Savunma) 

Bir kimsenin kendisine ya da bir başkasına ait bir hakka yönelik olarak gerçekleşen veya gerçekleşmesi 

kesin olan haksız bir saldırıyı o anda durum ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde ortadan 

kaldırmaya meşru müdafaa denir. meşru müdafaadan söz edebilmek için saldırı ve saldırıya karşı 

gösterilen savunmaya ilişkin bazı şartların bulunması gerekmektedir. 

Koşulları; 

 Saldırı insan saldırısı olmalı 

 Saldırı size ya da 3. kişiye yönelik olmalı 

 Haksız saldırı herhangi bir hakka yönelik olmalı 

 Saldırıyı önlemek için son çare olmalı 

 Savunma saldırıya yönelik olmalı 

 Meşru müdafaa orantılılık sınırı aşılmamalı 

 Savunma saldırıyla eş zamanlı olmalı 

 İsnat yeteneği olmayanlara saldıranlara karşıda meşru müdafaa mümkündür. 

 Saldırıda gerçekleşen gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan bir saldırı olmalı 

4. Hakkın Kullanılması 

Türk ceza kanununa göre hakkını kullanan kimseye ceza verilmez. örneğin evinin bahçe duvarına 

“Dikkat Köpek Var” uyarısı bulunan ev sahibi M’nin, geceleri konutuna gelebilecek tehlikelere karşı 

kendini korumasu söz konusudur. Eve hırsızlık amacıyla gece gelen hırsızın köpek tarafından 

yaralanması durumundan ev sahibi M, hakkını kullandığı için ceza sorumluluğu yoktur. 

Koşulları; 

 Ortada hukuk düzenince tanına ve korunan bir hak olmalı 

 Hakkın kötüye kullanılması korunmaz 

 Orantılılık sınırı aşılmamalı 

5. İlgilinin Rızası 

Mağdurun rızasının hukuka uygun olarak kabul edilmesi için öncelikle rıza göstermeye ehil olması 

gerekir. Yani 15 yaşını tamamlamış olması ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. 

Koşulları; 

 Kişi üzerinde mutlak suretle tasarrufta bulunabileceği hakkında rıza gösterebilir. Yaşama 

hakkından ise rıza gösterilemez. 



 

 

 İlgili rıza açıklamaya ehil olacak (15 yaşını doldurması gerekir.9 

 rızanın konusu hukuku ve ahlaka uygun olmalı 

 Kural olarak rıza, fiilin işlenmesinden önce ya da en geç işlendiği sırada gösterilmelidir. 

 Orantılılık aşılmamalıdır. 

Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması 

Hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılmasında üç şekilde olabilir; 

Sınırın Kasten aşılması: Sınır kasten aşılmış ise suç oluşur. Örneğin saldırgan saldırıyı bitirmiş ve 

arkasını dönüp gider iken ona karşı öldürme fiili gerçekleştirilirse kasten öldürme suçu oluşur. 

Sınırın Taksirle Aşılması: Eğer sınır dikkatsizlik ve özensizlik sebebiyle aşılmış ise eylem taksirli 

olduğunda cezalandırılıyorsa taksirli halden ceza verilir. Örneğin, Kendisine saldıran saldırgan a karşı 

savunmada bulunurken onun aşarı şekilde yaralanmasına neden olan kimse sınırı taksirle aşmış ise 

taksirle yaralama suçundan sorumlu olur. 

Sınırın Korku Heyecan ve Panik İle sınırın aşılması, sadece meşru müdafaa halinde olayın olduğu 

sırada, heyecan ve panik ile sınırın aşılması durumunda failin sorumluluğu yoktur.Örneğin, gece vakti 

kendisine saldıran kişilere karşı güç kullanırken heyecan ve korku nedeniyle aşırı giiç kullanan kimse 

saldırganlar ölmüş olsa bile sorumlu olmaz. 

Kusurluluk (İsnad Kabiliyeti) 

Kusurluluk, işlenen fiil dolayısıyla bir insan olarak failin hangi şartlarda sorumlu tutulacağını tespit 

etmeye yarar ve işlediği fiille ilgili olarak kişideki iradenin oluşum şartlarının tespiti ve bu tespite 

istinaden gerçekleştirdiği eylem dolayısıyla failin şahsen cezalandırılması gerekip gerekmediği, diğer 

bir ifadeyle kınanabilirliği hususundaki yargıyı ifade eder. Örneğin, Bir akıl hastası bir şahsı öldürse 

eylem suçtur ve fail akıl hastası olduğu için kusur . yeteneği yoktur ve cezalandırılamaz. 

Kusurluluğun iki unsuru vardir; algılama yeteneği (işlediği fiilin mahiyetini ve sonuç arı anlama ), irade 

(hareketlerini yönlendirebilme) yeteneği. 

Kusur yeteneği, fiilin işlendiği anda mevcut olmalıdır. Suçun işlenmesinden sonra kusur yeteneğinin 

kalkması failin bu suç dolayısıyla sorumluluğunu etkilemez. 

Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Nedenler 

Aşağıda sayılan durumlarda kişinin kusurluluğu tam ya da kısmen kalkmaktadır ve bu sebeple da 

kişinin ceza sorumluluğu kalmakta ya da azalmaktadır. 

1. Zorunluluk hali ( ıztırar) 

2. Haksız Tahrik 

3. Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi, 

4. Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit 

5. Hata 

6. Yaş Küçüklüğü 

7. Sağır ve Dilsizlik 



 

 

8. Akıl Hastalığı 

9. Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Olma. 

Zorunluluk Hali 

Gerek kendisine ve gerekse bir başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden oimadığı ve başka 

surette 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 fiilden dolayı kişiye ceza verilmez. 

Bu hallerde eylem suç teşkil etmektedir; fakat faile ceza verilemez. Zorunluluk halinde işlenen suç 

hakkında beraat kararı değil, ceza verilmeye yer olmadığına karar verilir. Yine bu eylem nedeniyle 

ortaya çıkan zararların tazmini gerekir. 

Zorunluluk Halinden Söz edebilmek için aşağıdaki şartların bulunması gerekmektedir. Koşulları; 

1. Tehlike size ya da 3. kişiye yönelik olabilir. 

2. Ortada haksız saldırı değil. tehlike olmalıdır. 

3. Tehlike her hangi bir hakkı tehdit edebilir. 

4. Kişi tehlikeye sebebiyet vermemeli 

5. Tehlike ağır ve muhakkak bir tehlike olmalı 

6. Zaruret hali tehlikeden korunak için son çare olmalıdır. 

7. Kişinin tehlikeye katlanma yükümlülüğü olmamalı 

2. Haksız Tahrik 

Haksız bir Fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimsenin 

cezasında indirim uygulanmasına imkan sağlayan durum haksız tahriktir. Bu durumda fail suçu 

işlerken içinde bulunduğu ruh hali ve psikolojik durum itibariyle ve hiddet ve elemin etkisi altında suç 

işlemektedir. 

Haksız tahrik ceza sorumluluğunu kaldırmaz, azaltır. Faile ceza verilir fakat indirim yapılır. (Tahrikin 

niteliğine ve olayın özelliğine göre 1/4- 3/4 arasında indirim yapılır.) 

Koşulları; 

 Ortada haksız bir fiil olmalı 

 Haksız fiilin suç olmasına gerek yoktur. Hukuka aykırı olması yeterlidir. 

 Haksız fiil failde üzüntü ve öfke meydana getirecek ve kişi suçu bu öfke ve üzüntünün etkisi 

altında işleyecek (Aradan zaman geçebilir.) 

 Tepki etkide bulunana karşı gösterilmeli 

 Haksız tahrikte orantılılık aranmaz. (Bu nedenle indirimli ceza verilir.) 

 Haksız tahrike karşı haksız tahrik olmaz. 

 Olayın mağduruna yönelik haksız tahrik olmaz. 



 

 

Haksız fiil ile işlenen suç arasında oran aranmaz. Çünkü haksız tahrik bir cezasızlık nedeni değil sadece 

indirim nedenidir. 

3. Bağlayıcı emrin yerine Getirilmesi 

Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan kimse bu 

hareketinden dolayı sorumlu olmaz. (T.C.K m. 24-2) 

Emir bir TÜRK merciinden verilmelidir. Emri veren emir vermeye yetkili olmalıdır, emrin yerine 

getirilmesi zorunlu olmalıdır.  Emir kanuna uygun olmalıdır. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette 

yerine getirilemez. (T.C.K m. 24-3 ) 

4. Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit 

T.C.K m. 28 e göre: Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir şiddet veya muhakkak ve ağır bir 

korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hallerde cebir, şiddet veya 

tehdidi kullanan kimse fail sayılır. 

Örneğin; itfaiye görevlisinin bir odaya kapatılarak yangın söndürmesinin engellenmesi ya da yardıma 

gelen kimselerin yardım etmesine izin verilmemesi. 

Örneğin;A, suç işlemesi amacıyla B’yi aç bırakmıştır. Olayda korkutma (açlıktan ölmek korkusu) söz 

konusudur. Yine A kendisine, kaçak inşaat ruhsatı vermezse B’yi öldüreceğini söylemiş ise bu 

durumda tehdit vardır ve faile ceza verilmez. 

Koşulları; 

 İşlenen suçla yapılan tehdit arasında orantı olmalı 

 Tehdit ağır ve muhakkak olmalı 

 Tehdit’e boyun eğmeden kurtulma olanağı olmamalı 

5. Hata 

Fiilin icrası sırasında suçun unsurlarında hataya düşen kimse cezalandırılmaz. Hatanın kusurluluğu 

kaldırması için esaslı bir hata olması gerekir. Yani failin hatası olmasaydı suç gerçekleşmeyecekti 

diyebiliyor isek hata esaslıdır. 

Örneğin; Kendisinin zannedip bir başkasının bisikletini alıp giden kimse bisikletin başkasına ait 

olduğunu bilseydi bisikleti yerinden almayacaktı. Bu durumda hata esaslıdır ve fail bu yanılması esaslı 

olduğu için ceza verilmez. 

Örneğin; Kişi gece karanlığında vahşi bir hayvan zannıyla hareketli bir cisme ateş eder. Ancak, 

gerçekte bu hareket eden cisim bir insandır ve dolayısıyla; bu insan ölür veya yaralanır. Örnek olarak 

verilen bu olaylarda failin bilgisi gerçeğe uysaydı; işlediği fiil haksızlık teşkil etmeyecekti. Bu nedenle 

hata halinde kasten işlenmiş bir suçtan söz etmek mümkün değildir. Bu durumlarda taksirli suç 

hükümleri çerçevesinde failin sorumluluğu tespit edilecektir. 

Ancak hata sebebiyle, taksirli suçtan sorumluluk devam eder. Buna göre, meydana gelen neticeye 

ilişkin olarak gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olsaydı böyle bir netice ile karşılaşılmazdı şeklinde bir 

yargıya ulaşılabiliyorsa; taksirle işlenmiş bir suç söz konusu olur. Ancak bu durumda neticenin taksirle 

gerçekleştirilmesinin kanunda suç olarak tanımlanmış olması gerekir. 



 

 

Bu nedenle, kendisinin sanarak başkasının çantasını alan kişinin yanılgısında taksirin varlığı kabul 

edilse bile; kanunda hırsızlık fiilinin ancak yararlanma kasdıyla işlenebileceği belirtildiği için; böyle bir 

olay dolayısıyla ceza sorumluluğu doğmayacaktır. 

Buna karşılık, av hayvanı zannederek gerçekte bir insana ateş edip onun ölümüne neden olan kişinin 

bu hatasında taksiri varsa, adam öldürme kanunda taksirle işlenen bir suç olarak da tanımlandığı için, 

böyle bir olayda fail, taksirle adam öldürme suçundan dolayı sorumlu tutulacaktır. 

Suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren halleri konusunda hataya düşen kişi bu hatasından 

yararlanır. 

Örneğin; Annesini öldürmek isterken, gece. vakti annesi sanarak başkasını öldüren kimse hatasından 

faydalanır. (Anneyi öldürmek ağırlaştırıcı sebep iken fail hata ile normal birini öldürdüğü için annesini 

öldürmekten ceza almaz.) 

Örneğin; Annesini öldürmek isterken hata ile babasını öldürmüş ise gerçekte öldürmek istediği kişi 

babası olmadığı için hatasından faydalanır ve babasını öldürmüş gibi değil de normal bir kimseyi 

öldürmüş gibi ceza alır. 

Hukuka uygunluk nedeni var zannederek suç işleyen kişi (hukuka uygunluk nedeninde hata eden) bu 

hatasından faydalanır ve hukuka uygunluk nedeni varmış gibi değerlendirilir ve ceza verilmez. 

Örneğin: Gece vakti elindeki silahı önündeki şahsa doğrultan bir kimseyi görüpte silah kullanan polis 

memuru, gerçekte silah doğrultan kimse arkadaşına şaka maksadıyla doğrultmuş olsa da somut 

olayda hukuka uygunluk nedeni bakımından kaçınılmaz bir hataya düştüğü için hatasından 

faydalanacak ve cezalandırılmayacaktır. 

Örneğin; Bir Danimarka vatandaşı Antalya da uyuşturucu içerken yakalansa suç olduğunu 

bilmiyordum diyemez. Çünkü bu kimsenin yanılgısı fiilin haksız olup olmadığı konusunda değildir. Bu 

kimse, fiilin haksız olduğunu bilmekte ve fakat suç olup olmadığı konusunda hataya düşmektedir. Bu 

durumda kanunu bilmemek mazeret sayılmayacağı için (T.C.K m. 4) bu fail cezalandırılır. 

Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılamayacağından failin kanunu bilmediğinden bahisle suç 

işlemesi durumunda ceza sorumluluğu tamdır. 

6. Yaş küçüklüğü 

Ceza kanunun bakımından 12 yaşını doldurmamı kimselerin ceza sorumluluğu yoktur. Bu yaştaki 

kimseler suç işleseler dahi cezalandırılamaz. Ancak bu çocuklar hakkında güvenlik tedbiri 

uygulanabilir.(Aile yanına yerleştirme, eğitim kurumu, tedavi vs.) 

Çocuk: Ceza kanununa göre 18 yaşını tamamlamamı kimseler çocuk olarak kabul edilmektedir. 

Ceza Kanunu Bakımından Çocuklar üç Gruba Ayrılır; 

 0-12 yaş; Ceza almaz “Ceza verilmesine yer olmadığı” kararı verilir. 

 12-15 yaş; ayırt etme gücü varsa 15-18 gibi ayırt etme gücü yoksa 0-12 yaş arası gibi 

değerlendirilir. 

 15-18 yaş; indirimli ceza alır. 

7. Sağır ve Dilsizlik 

Sağır ve dilsiz kimselerin algılama yetenekleri yaşıtlarına göre daha geç geliştiğinden sağır ve dilsizler 

hakkında indirim öngörülmüştür. Bu durumda olan kimseler hakkında: 



 

 

 15 yaşını doldurmamış sağır dilsizlerin cezai sorumluluğu yoktur ( 12 yaşını doldurmamış 

çocuklar gibi ) 

 15-18 Yaş arasındaki sağır dilsizler hakkında 12-15 yaş arasındaki çocuklar ilişkin hükümler ve 

indirimler uygulanır. 

 18-21 Yaş arasındaki sağır dilsizler hakkında 15-18 yaş arasındaki çocuklara ilişkin hükümler 

ve indirimler uygulanır. 

 21 yaşını tamamlamış sağır ve dilsizler hakkında indirim yoktur. Bunların cezai sorumlulukları 

tamdır. 

8. Akıl Sağlığı 

Akıl hastalığının tam ve kısmi akıl hastalığı olarak ikiye ayrılmaktadır: 

Tam Akıl Hastalığı: İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak 

davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Güvenlik 

tedbiri uygulanır. 

Kısmi Akıl Hastalığı: İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak 

davranışlarını yönlendirme yeteneği kısmen azalmış olan kişiye ceza verilir; ancak cezada indirim 

yapılır. 

Akıl hastalığı bakımından önemli olan husus, akıl hastalığının suçun işlendiği sırada olması ve failin 

hareketlerini yönlendirme yeteneğini tamamen veya kısmen ortadan kaldırmasıdır. 

9. Geçici Nedenler 

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.”(TCK m. 34) 

Örneğin; Zorla alkol ya da uyuşturucu verilerek bir kimseyi zayıflamış kişinin suç işlemesi halinde bu 

kimseye ceza verilmez. 

Örneğin; Uyurgezer bir annenin gece çocuğunun üzerine basması ya da ateşli hastalık sırasında kişinin 

yanındakine hakaret etmesi veya epilepsi (sara) hastası birinin kriz geçirirken bir başkasına zarar 

vermesi gibi. 

İradi olarak alkol ya da uyuşturucu alınmış ve bu etki ile suç işlenmiş ise bu durumda failin cezai 

sorumluluğu tamdır. Cezadan hiç bir indirim yapılmaz. 

Örneğin; Alkol alıp trafiğe çıkan ve alkollü olarak kaza yapan kimse veya uykusu geldiği halde araç 

kullanmaya devam eden sürücü geçici nedenin Oluşması bakımından kusurludur ve kusuru oranında 

sorumludur. Ancak zorla uyuşturucu ya da alkol verilerek araca bindirilip kaza yapan kimse ise 

sorumlu değildir. 

Suçun Özel Görünüş Biçimleri 

TEŞEBBÜS 

T.C.K madde 35’te: “ Kişi işlemeye kast ettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya 

başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamazsa teşebbüsten dolayı sorumludur” 

denilmektedir. Teşebbüs halinde suçun işlenmiş halinden daha az bir ceza verilmektedir. 



 

 

Teşebbüs olabilmesi için gerekli olan şartlar: 

 Kasten işlenebilen, icrai bir suç olmalı (Taksirle İşlenen Suçlara ve İhmali Suçlara Teşebbüs 

Mümkün Değil) 

 İcra hareketleri elverişli araçlarla doğrudan doğruya başlamış olmalı 

 Failin gerçekleştirmek istediği netice elde olmayan sebeplerle gerçekleşmemiş olacak. ( Fail 

netice için her şeyi yapmış olmalı; fakat netice başka bir sebepten ötürü meydana gelmemiş 

olmalı) 

5237 Sayılı Kanunda tek bir teşebbüs vardır. Eksik- tam teşebbüs şeklinde bir ayrım yoktur. 

Örneğin; Fail X öldürmek maksadı ile Y’ye ateş etmiş ve onu yaralamıştır. Yaralanan Y kaldırıldığı 

hastanede ameliyata alınarak kurtarılmıştır. Bu durumda X öldürmek kastı ile ateş etmiş fakat 

ölüm elinde olmayan sebeplerle (Zamanında tıbbi müdahale) meydana gelmemiştir. X’in eylemi 

kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturur. 

Örneğin; Ahmet öldürmek maksadı ile Cemil’e ateş etmiş fakat kurşun Cemil’e isabet etmemiştir. Bu 

durumda da ölüm Ahmet in elinde olmayan sebeplerle (İsabet etmeme) meydana gelmemiştir. 

Ahmet’in eylemi kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturur. 

Failde suç işleme fikrinin oluşması ile birlikte suçun evreleri başlamış olacaktır. 

Suçun işlenme aşamaları 

Suç fikrinin ortaya çıkması ⇒ Hazırlık Hareketleri ⇒ İcraa Hareketlerinin Başlaması, İcra hareketlerinin 

tamamlanması ⇒ Neticenin Meydana Gelmesi evrelerinde oluşmaktadır. 

Bu aşamalar içerisinde teşebbüs, icra hareketlerinin tamamlanması evresinden sonra ortaya 

çıkmaktadır. 

Teşebbüs ancak hareket ve fiilin ayrılabildiği suçlarda söz konusu olabilir (mesafe suçları). Neticesi 

harekete bitişik suçlarda (hakaret)teşebbüs mümkün değildir. Yine dış dünyada görülebilen bir 

hareketin olmadığı ihmali suçlarda teşebbüs olmaz. 

Örneğin Hakaret ani bir suçtur. Hakaret suçunda hareket ve netice aynı anda meydana gelir bu 

sebeple hakarete teşebbüs mümkün değildir. 

Örneğin; Kasten yaralama suçu hareket ve neticenin ayrılabildiği bir suçtur. Bu sebeple kasten 

yaralama suçuna teşebbüs mümkündür. 

Kanunda bazı suç tipleri teşebbüs aşamasına kalsa dahi tamamlanmış gibi cezalandırılır. Bu durumlar 

teşebbüsün istisnasıdır. Bu suçlar T.C.K M.310, Cumhurbaşkanına suikast (m.310) ve Anayasayı cebir 

ve şiddet ile ihlal suçu (m.309), devletin bölünmez bütünlüğü aleyhine işlenen suçlara ( m. 302 ) 

teşebbüs dahi olsa tamamlanmış gibi cezalandırılır. Bu tür suçlara kalkışma tipi suçlar denir. 

Gönüllü Vazgeçme: 

Fail icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya 

sonucun gerçekleşmesini önlemesidir. Gönüllü vazgeçme genel bir düzenlemedir. Bütün suçlar 

bakımından mümkün olabilir. 

Suç tamamlandıktan sonra gönüllü vazgeçme mümkün değildir. Suç tamamlandıktan sonra etkin 

pişmanlık söz konusudur. 



 

 

Örneğin; Hırsız A çaldığı eşyaları ertesi gün haline üzüldüğü ev sahibine geri vermiştir. Bu durumda 

gönüllü vazgeçme yoktur. Çünkü suç tamamlanmıştır. 

Örneğin; A, B ve karşı hakaret içeren bir mektup yazmış fakat mektup henüz B’nin eline geçmeden 

mektubu geri almıştır. Bu olayda fail kendi hareketi ile sonucun gerçekleşmesine engel olduğu için 

gönüllü vazgeçme vardır. 

Örneğin; A hasmı C’yi öldürmek için evinin önünde pusu kurmuş ve geldiği saati kollamaya 

başlamıştır. C evinin önüne geldiğinde A silahını çekmiş ve bu arada C’nin kızının babasına doğru 

koştuğunu görmüş ve bu duruma üzülerek öldürmekten vazgeçmiştir. Bu durumda A gönüllü 

vazgeçmiştir. Çünkü hiçbir engel neden yok iken icra hareketine başlamamış ve ateş etmemiştir. 

Örneğin; Öldürmek için ayağına taş bağlayıp denize attığı kişiyi henüz ölmeden denizden çıkarmak 

gönüllü vazgeçmedir. 

Örneğin; Karısını öldürmek isteyen kocanın, karısının yiyeceğine zehir karıştırdıktan sonra henüz ölüm 

meydana gelmeden bir panzehir ile ölümün gerçekleşmesine engel olması. 

Gönüllü vazgeçme; özgür irade ile suç işlemekten vazgeçmektir. 

örneğin; Hırsız H, zengin bir işadamı olan Hulusi’nin evini soymak için malikanesinin önüne gitmiş 

fakat tam eve girecek iken evin önünde polis otosu görmüştür. O günün hırsızlık yapmak için iyi bir 

gün olmadığını ve eğer hırsızlık yapar ise polisin kendisini rahatça yakalayacağını düşünerek hırsızlık 

yapmaktan vazgeçmiştir. Bu durumda gönüllü vazgeçme yoktur. H’nin eylemi hırsızlık suçuna 

teşebbüstür. Çünkü gönüllü bir vazgeçme yoktur. 

Gönüllü vazgeçme halinde faile işlemek istediği suçtan dolayı ceza verilmez. Ancak gönüllü 

vazgeçtiği ana kadarki eylemleri suç oluşturuyorsa sadece 0 suçtan ceza verilir. 

Örneğin; Öldürmek için ruhsatsız silah temin etmişse ya da hasmının evine girmişse bu durumlarda 

gönüllü vazgeçme halinde öldürme ve hırsızlık suçlarından ceza verilmez fakat ruhsatsız silah taşıma 

ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ceza verilir. 

Örneğin Öldürmek için zehir vermiş fakat ölüm meydana gelmeden ( netice meydana, gelmeden ) 

panzehir ile mağdurun ölümüne engel olmak durumunda o ana kadar ki eylem kasten öldürmeye 

teşebbüstür ve fail öldürmeye teşebbüsten sorumludur. 

İştirak Halinde Gönüllü Vazgeçme 

Birden fazla kimsenin bir suçu işlemek için bir araya geldiği bir durumda bunlardan birisinin gönüllü 

vazgeçmesi halinde de gönüllü vazgeçen faile ceza verilmez. 

Suç gönüllü vazgeçenin gösterdiği bütün gayrete rağmen işlemiş olursa veya gönüllü vazgeçenin 

gayretinin dışında başka bir nedenden dolayı işlenememiş olsa bile gönüllü vazgeçene ceza verilmez. 

Örneğin; Aile B hırsızlık yapmak için Masum un evine girmiştir. Masum un çok fakir birisi olduğunu 

gören A suç işlemekten vazgeçmiş ve geri dönmüştür. B ise “Fakir de olsa herkesin evinde çalınacak 

bir şey vardır.” diyerek eyleme devam etmiştir. 

Bu olayda, A gönüllü vazgeçmeden faydalanır ve sadece o ana kadarki eylemi bir suç teşkil ediyorsa o 

suçtan cezalandırılır. Eğer Ev sahibi uyandığı için hırsızlık suçu işlenememiş ise B, hırsızlığa 

teşebbüsten sorumludur; çünkü gönüllü vazgeçmesi yoktur. 

ETKİN PİŞMANLIK 



 

 

Suçun bütün unsurları ile tamamlandıktan sonra failin suç yolunda ilerlemekten dönmesine etkin 

pişmanlık denir. Etkin pişmanlık yalnızca suç tamamlandıktan sonra belli suçlar bağlamında cezayı 

kaldıran ya da azaltan kişisel bir nedendir. Etkin pişmanlık her suç bakımından uygulanmaz. 

Örneğin; A, B’yi kaçırmış ve fakat mağdura bir zarar vermeden güvenli bir yerde serbest bırakmıştır. 

Etkin pişmanlık söz konusudur. 

Örneğin; K, gece vakti M’nin evine girerek 100 TL’sini çalmış ancak ertesi gün M’nin çok fakir 

olduğunu öğrenip parasını geri iade etmiştir. 

Teşebbüste Özel Durumlar 

1. Fail daha fazlasını isterken azını almış ise; bu durumda teşebbüs değil tamamlanmış suç vardır. 

Örneğin; A cep telefonundan beş tane telefon çalmak isterken 2 tane çalmış ise bu durumda teşebbüs 

değil tamamlanmış hırsızlık suçu vardır. 

2. Zincirleme suçlarda ilk suçu işleyen failin ikinci suç işlerken yakalanması durumunda; tamamlamış 

olduğu ilk suçtan dolayı ceza alır. Örneğin; A bir beyaz eşya dükkanından ilk gün 5 adet çamaşır 

makinası çalmıştır. İkinci gün yine aynı dükkandan dünden kalan 2 çamaşır makinesini daha almak için 

gelmiş fakat bu makineleri çalarken yakalanmıştır. Bu durumda teşebbüsten değil tamamlamış 

olduğu ilk suçtan dolayı ceza verilir verilir ve zincirleme suç hükümleri uygulanır. 

3. Mütemadi Suç ( Kesintisiz Sürekli Suç ): Bu suçlarda kesinti devam ederken fail yakalanmış ise 

teşebbüs değil tamamlanmış suç söz konusu olur. 

Örneğin; A zorla senet imzalatmak için V’yi yakalamış ve zorla bir odaya kapatmıştır. V bir gün sonra 

durumun arkadaşları tarafından öğrenilmesi üzerine kapatıldığı odadan kurtarılmıştır. Bu durumda 

işlenmiş bir kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu vardır. Teşebbüs yoktur. Bu suç özgürlük kısıtlanması 

yapıldığı ilk anda gerçekleşmektedir. 

İşlenmez Suça Teşebbüs 

Fail tarafından gerçekleştirilmek istendiği halde suçun maddi konusunun bulunmaması ya da 

kullanılan aracın elverişsizliği nedeniyle işlenmesi mümkün olmayan suçlara işlenmez suç adı verilir. 

Örneğin; A komşusu B ile bir gün önce tartışmış ve onu öldürmek istemektedir. Ertesi gün bahçede 

yüz üstü yattığı bir sırada ona karşı iki el ateş etmiştir. Ancak ölüm sonrası yapılan otopsi de B’nin bir 

gün önce gece kalp krizinden ölmüş olduğu ve A’nın eylemi sırasında zaten ölü olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durumda A’ya ceza verilemez. Çünkü suç konusu imkansızdır. Ölmüş bir kimse ikinci kez 

öldürülemez. 

Örneğin; Su tabancası ile bir kimsenin öldürülmesi mümkün olmadığından (aracın mutlak 

elverişsizliği) su tabancası ile öldürme veya öldürmeye teşebbüs suçları işlenemez. 

İşlenemez suçtan dolayı faile ceza verilmez. 

Sözde Suç 

Failin gerçekleştirmeyi düşündüğü ya da gerçekleştirdiği eylemin kanunda suç olarak tanımlanmadığı 

durumlarda sözde (mefruz) suç vardır. Fail suç işlediğini düşünmektedir oysa ortada bir suç yoktur. 

Örneğin; Evlilik dışı birlikteliklerde kişi zina suçu işlediğini düşünmekte ise de zina yasada suç olarak 

tanımlanmadığı için bu durumda söz de suç vardır. 

İştirak 



 

 

Ceza kanununda belirtilen bir suçun birden fazla fail tarafından işlenmesi halinde çok failli suç, 

yalnızca bir kimsenin suç işlemesi halinde ise tek failli suç söz konusu olur. 

Örneğin; Rüşvet suçu, bir rüşvet alan ve bir de rüşvet veren kimsenin varlığını zorunlu kılan suç 

olduğu için çok failli bir suç tipidir. 

T.C.K ya göre İştirak; “Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, 

fail olarak sorumlu tutulur.” Bir suçu beraber işleyen kimselerden her biri asli maddi faildir. Bu 

kimseler suçu beraber işleyen (iştirak) kimselerdir. 

İştirak tek failli bir suçun birden fazla kimse tarafından işlenmesidir. iştirak ceza sorumluluğunu 

genişleten bir kurumdur. 

İştirakin Şartları 

 Birden çok fail olmalı. 

 Suçun icrasına başlanmalı (Asıl fail en azından suçun icra hareketlerine başlamış olmalı) ve 

bütün ortaklar bakımından işlenmesi konusunda anlaşılan suç aynı olmalı. 

 Failleri işlenen suça katkı sağlamalıdır. Suç konusu üzerinde bir fiil hakimiyeti bulunmalıdır. 

Örneğin; Bir öldürme suçuna gülümseyerek bakan kimsenin eylemi iştirak değildir. Bu eylem 

suç konusu üzerinde fiili hakimiyet sağlanmadığı için iştirak sayılamaz. 

 İştirak yalnızca aktif hareketlerle değil ihmali hareketlerle de olabilir. (Örneğin; Hırsızla 

anlaşan güvenlik görevlisinin gece kasaları kilitlememesi suretiyle iştirak etmesi ise ihmali bir 

harekettir. ) 

 Suça katılma suçtan önce olabileceği gibi suç işlendiği sırada da olabilir. 

 Failler birbirinden habersiz hareket ediyorsa iştirakten söz konusu olmaz. 

Örneğin; B’ye birbirinden habersiz olarak zehir veren A ve C arasında iştirakten söz edilemez. Çünkü 

faillerin suç işlemek konusunda ortak bir amacı yoktur. 

İşlenmiş (Tamamlanmış suça-Netice sona ermiş suça) iştirak mümkün değildir. 

Örneğin;: Hırsızlık yapmış olan A’nın çaldığı eşyayı saklayan B’nin eylemi hırsızlık suçuna , iştirak 

olmayıp suç eşyasını saklamak suçudur. Çünkü suç işlenmiştir. İşlenmiş suça iştirak , mümkün değildir. 

Ancak bu yardım suç işlemeden önce vaad edilmiş ise ve bu suretle failin suç kararını 

kuvvetlendirmiş ise bu durumda iştirak söz konusu olur. 

Suça İştirak Türleri 

Suça iştirak türleri faillerin eylemin işlenişinde suç konusu üzerindeki egemenlikleri (hakimiyetleri) 

göz önüne alınarak belirlenmektedir. 

İştirak faillik (beraber işleyen-müşterek faillik),azmettirme, yardım etme olmak üzere üç tür söz 

konusudur. 

1. Birlikte Faillik (Müşterek Faillik) 

Suçun kanuni tanımında öngörülen hareketlerin birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesi 

durumunda her bir kimse fail (birlikte fail-müşterek fail) olarak sorumludur. Bu durumda her bir fail 

suç konusu üzerinde ortak hakimiyet kurmaktadır. Örneğin; İki kişinin bir başkasını tutarak kasten 

yaralama suçunu işlemesi. 



 

 

Örneğin; aralarında iştirak idaresi bulanan beş kişi bir mağdura karşı silah ile ateş etse ve mağdur bu 

hareketler neticesinde ölmüş olsa. Suç sonrası yapılan araştırmada öldürücü darbenin kimin 

silahından çıkan mermiden dolayı olduğunu ortaya çıkmasa ve hatta bazı faillerin mağdura isabet dahi 

ettirememiş olması halinde failler suç konusu üzerinde ortak hakimiyete sahip oldukları için her bir 

fail tamamlanmış kasten öldürme suçundan sorumludur. 

Failler arasında iştirak iradesi olmasaydı, A ve B mağdur M ye karşı aynı anda fakat birbirlerinden 

habersiz bir şekilde Öldürmeyecek kadar zehir vermeleri ve fakat iki zehir birleşerek ölümü meydana 

getirmiş ise bu durumda failler arasında iştirak iradesi söz konusu olmadığı için iki fail de öldürmeye 

teşebbüsten sorumludur. Eğer her bir fail öldürecek kadar zehir vermiş ise artık her iki fail de kasten 

öldürmeden dolayı sorumludur. 

2. Dolaylı Tahrik 

Suçun işlenmesinde bir başkasının araç olarak kullanılması durumunda dolaylı faillik adı verilir. Bir 

başkasını araç olarak kullanan kimse fail olarak sorumludur ve suçu kendisi işlemiş gibi ceza alır. 

Örneğin; Akıl hastasına birisini öldürmesini öğreten bir kimse akıl hastası öldürme suçu işlediği zaman 

öldürmeyi öğreten kimse dolaylı fail olarak sorumludur. 

Örneğin; Notere, yanılgıya düşerek sahte vekaletname düzenletilmesi sahte vekaletnameyi bilmeden 

düzenleyen noter değil, düzenlettiren kimse belgede sahtecilik suçu sebebiyle dolaylı fail 

durumundadır. 

Dolaylı faillikte araç olarak kullanılan kimse cezalandırılamaz. 

Suçun işlenmesinde kusur yeteneği olmayan kişilerin (akıl hastası, suç işleme kabiliyeti olmayan 

çocuk) araç olarak kullanılması durumunda dolaylı faile verilecek ceza 1/3’ten yarıya kadar artırılır. 

Özgü Suç; Bazı suçların ancak belirli bir niteliğe sahip kimseler tarafından işlenmesinin öngörüldüğü 

suçlara özgü suç adı verilir. Örneğin; Zimmet ya da görevi kötüye kullanma suçunu işleyen kimse 

ancak kamu görevlisi olabilir. 

Özgü suçlara iştirak mümkündür. Ancak iştirak eden kimseler, azmettiren ya da yardım eden sıfatıyla 

sorumludur. (İştirakte Bağlılık Kuralı) 

Örneğin; Bir memurun kendisine teslim edilmiş olan parayı zimmetin iştirak eden kimse (parayı onun 

adına banka hesabında tutan) azmettiren sıfatıyla sorumlu olur. 

3. Azmettiren 

Hiçbir suç işleme kararı olmayan bir kişiye suç işlettirilmesine azmettirme adı verilir. 

Örneğin; A hasmını öldürmek için çok miktarda para vererek B ile hasmı H’yi öldürmesi konusunda 

anlaşmışsa A azmettirendir. Bu durumda Hem A hem de B kasten öldürme suçundan dolayı 

sorumludur. 

 Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. 

 Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hâlinde, 

azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır. 

 Çocukların suça azmettirilmesi halinde, azmettirme suretiyle cezanın artırılabilmesi için 

üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz. 



 

 

 Azmettirenin belli olmaması halinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya diğer 

suç ortağı hakkında indirim yapılır (üçte bir oranında) 

Azmettiren ile dolaylı fail arasındaki fark; 

 Azmettirmede azmettiren kimsenin yanında suç işleyen kimse de cezalandırılır. Ancak dolaylı 

faillikte suç işleyen kimse cezalandırılmaz. 

 Azmettirmede fail özgür iradesi ile hareket ediyorken, dolaylı faillikte suç işleyen kimse suç 

işlediğinin farkında değildir. 

 Azmettirilen suçu azmettiren adına işlediğini bilir. Oysa dolaylı faillikte fail suçta kullanıldığını 

bilmez. 

Azmettirilen azmettirdiği suçtan başka suç işlerse azmettiren sorumlu mudur? 

Azmettirilen kimse azmettiren ile anlaştığı suçtan başka (Hukuksal Niteliği Farklı) bir suç  işlemiş ise 

bu durumda azmettiren sorumlu olmaz. Örneğin; Hırsızlık suçu konusunda anlaşılmış iken 

azmettirilen fail cinsel saldın suçu işlemiş ise, azmettiren bu suçtan sorumlu olmaz. 

Fail teşebbüs aşamasında kalmış ise Azmettiren de teşebbüsten sorumlu olur. Fail; çoğu yerine azını 

işlemiş ise azmettiren ortaya çıkan suçtan dolayı sorumludur. 

Fail suç işlerken suç konusunda bir sapma yapmış ise azmettiren bu sapmadan dolayı da sorumludur. 

Örneğin; fail B, C’nin öldürülmesi için A tarafından azmettirilmiştir. Bu durumda fail B suç işlerken C 

yerine D’yi öldürmüş ise D’nin öldürülmesinden dolayı azmettiren sorumlu olur. 

4. Yardım Etme 

Suç işleme kararı vermiş bir kişiye yasada sayılan kolaylıkların sağlanması suretiyle suç katılmış olan 

kimseye yardım eden adı verilir. yardım etme halleri sadece kanunda sayılan haller için söz konusu 

olabilir. Yardım eden kişiye işlenen suçun cezası yarı oranında verilir. Yardımda bulunma maddi ve 

manevi olabilir. 

Maddi yardımlar; Araç sağlamak (suç aleti sağlamak), suç işleyen kimseye maddi yardım (yemek 

götürmek, yer temin etmek). Bu yardımlar olmaksızın suç işlenemeyecek durumda ise o zaman 

yardım etme değil beraber işleme- müşterek faillik söz konusu olur. 

Manevi Yardımlar: 

Teşvik; Şuç işlemeyi düşünen ancak henüz kesin karar vermemiş bulunan kişinin kararını vermesini 

sağlamak. Örneğin; Yaparsan iyi olur, iyi yapıyorsun yap devam et demek. 

Suç Kararını Kuvvetlendirme; Şuç işleme kararını vermiş bir kişiyi icraya geçmeye yöneltmek halidir. 

Örneğin; Gün bu gündür bas tetiğe ya da sen onu şimdi vurmazsan o seni sonra vurur demek. 

Yardımda Bulunacağını Vaat; Suç işlemeden önce faile suç işlediğinden yardım edeceğini söylemektir. 

Örneğin; Yakalanırsan mahpusta ben sana bakarım. Sana iki günde pasaport alır yurt dışına kaçırırım. 

Yol Göstermek: Suç işlemesinden önce suçun nasıl işleneceği konusunda öneride bulunmak. Örneğin; 

Eve şuradan gir. Şurasına vur. Şuradan bıçaklarsan bir daha iflah olmaz. Şu yoldan geçerken sıkıştır 

orada kimse olmaz yakalanmazsın demek gibi. 

Bu sayılanlardan başka yardım biçimi yoktur. Bu haller sınırlayıcı bir biçimde sayılmıştır. 

İştirakte Suç Ortaklarının Kararlaştırılan Suçtan Başka Bir Suçu İşlemesi 



 

 

Ortaklardan birisi iştirak anlaşması dışındaki bir suç işlerse sadece bu farklı suçu işleyen fail sorumlu 

olur. 

Örneğin; A, B, C hırsızlık için D’nin evine girmiş ise fakat içeride B D’yi öldürmüş ise A, C öldürmekten 

dolayı sorumlu değildir. 

Örneğin; A, gazeteci ile B’nin gazete köşesinde işadamı C’ye hakaret etmesi konusunda anlaşmış; 

fakat Gazeteci B hakaret fiili ile birlikte iftira da ederse A iftira suçundan dolayı sorumlu olmaz. 

İştirakte Bağlılık Kuralı 

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. (A aynı konutta oturduğu babasının cebinden para çalmak 

konusunda B ve C ile anlaşmış ise A kişisel cezasızlık nedeniyle ceza almazken B ve C ceza alır.) Henüz 

11 yaşında olan A ile 19 yaşında olan B, C’yi öldürmek konusunda anlaşmışlar ve öldürmüşler ise A 

kişisel cezasızlık nedeniyle ceza almazken B bundan etkilenmeyecek ve ceza alacaktır. 

Özgü suçlarda ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçlara iştirak mümkündür. Ancak 

Bu suçların işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise azmettiren ve yardım eden olarak sorumlu tutulur. 

Ceza Muhakemesi Hukuku 

Ceza Muhakemesine Hakim Olan İlkeler 

 Davasız Yargılama olmaz 

 Doğrudan doğruyalık-Yüzyüzelik 

 Kovuşturma mecburiyeti 

 Şüpheden sanık yararlanır ilkesi 

 İnsan şeref ve haysiyetine saygı 

 Meram anlatma ilkesi 

 Kıyas serbestisi 

 Derhal uygulanırlık ilkesi 

Kavramlar; 

Şüpheli; soruşturma evresinde suçu işlediği düşülünendir. 

Sanık; kovuşturma evresinde suçu işlediği düşünülendir. 

Müdafi; şüpheli ya da sanık avukatıdır 

Vekil; mağdurun avukatı 

Kovuşturma Evresi; duruşma hazırlığı, duruşma, hüküm ve olağan kanun yollarını içerir. 

İfade alma;şüphelinin soruşturma evresinde dinlenmesidir. 

Sorgu; sanığın kovuşturma aşamasında dinlenmesi 

Malen Sorumlu; Dava sonucunda maddi sorumluluk taşıyanlar. 



 

 

Suçüstü; failin fiili işlediği anda yakalanmasıdır. 

Toplu suç; en az 3 kişiden oluşur. 

katılan: suçtan zarar görendir. 

Muhakeme Engelleri 

 Şikayetin yapılmamış veya geri alınmamış olması 

 iznin verilmemiş olması 

 İstemin gerçekleşmemiş olması 

 Ön ödeme yapılmış olması 

 Uzlaşmanın sağlanmış olması 

 Derdestlik 

 Hükmün verilmiş olması 

 Ölüm- Zamanaşımı-Af 

Soruşturma evresinde muhakeme engeli varsa savcı tarafından takipsizlik kararı verilir.  Yargılama 

aşamasında muhakeme engeli olursa mahkeme davanın düşmesine karar verir. Muhakeme engelinin 

kalkma durumu varsa mahkeme muhakemeyi yani yargılama sürecini durdurur. 

Ceza Muhakemesinde Görev ve yetki 

Genel görevli mahkemeler ve Özel görevli ceza mahkemeleri olarak ikiye ayrılır. Genel görevli 

mahkemelerde suçun cezasının üst sınırı 10 yıl ve üstüyse ağır ceza mahkemesi, 10 yılın altındaysa 

Asliye Ceza mahkemesi görevlidir. Özel görevli ceza mahkemesi ise; yüce divan, askeri ceza 

mahkemesi ve çocuk mahkemesi olarak üçe ayrılır. 

Görevsizlik Kararı; görevsizlik kararını hakim resen verir ve işi görevli mahkemeye gönderir. 

Duruşmada aşağı görevli mahkemeye dosya gönderme yasağı vardır. Üst mahkemeye ise en geç 

duruşma başlayana kadar gönderilir. 

Bağlantılı Davalar; Bir kişi aynı olayda birden fazla suçtan sanık olursa (suçluyu kayırma, suç delillerini 

yok etme gibi) savcının talebiyle dosya birleştirilir. Üst mahkemede dava görülmeye devam eder. 

Yetki (Yer İtibariyle Yetki) 

Kural; suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. 

Teşebbüs; Yetki son icra hareketinin gerçekleştiği yerdedir. 

Kesintisiz suç; yetki kesintinin gerçekleştiği yerdedir. 

Mağdur suçun işlendiği yer dışında tutuklu veya hükümlü ise mağdurun bulunduğu yer mahkemesi 

yetkilidir. ülke dışında Türk bayrağını taşıyan  Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında işlenen suçlarda 

Türkiye’de ilk durdukları yer mahkemesi yetkilidir. 

Ülke içinde gemi veya hava taşıtlarında işlenen suçlarda, ilk durdukları yer mahkemesi yetkilidir. 

Yetkili mahkeme belirlenemiyor ve mülkilik ilkesi uygulanamıyorsa; failin yakalandığı yer, fail 

yakalanmazsa failin yerleşim yerinde dava açılır. Yerleşim yeri de yoksa en son adresidir. En son 

adresi de yoksa ilk usul işlemi yapılan mahkeme yer mahkemesidir. 



 

 

Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki; 

 Şüpheli/sanığın yakalandığı yer 

 Şüpheli/sanığın yerleşim yeri 

 Şüpheli/sanığın en son adresi 

 Adalet bakanının talebiyle Yargıtay yetkili mahkemesi belirler. 

Yetkinin İstisnaları 

Mahkeme naklinin sebepleri 

 Hukuki ve fiili sebepler durumunda yeni yetkili mahkemeyi üst mahkeme belirler. 

 Afet durumunda; yetkili mahkemeyi Adalet bakanı belirler. 

 Kamu güvenliği söz konusu olduğunda; Adalet bakanının talebiyle yargıtay yeni mahkeme 

belirler. 

İstinabe; hakimin bir takım işlemler konusunda başka yer mahkemesine yetkili kılması. 

Bağlantı durumunda; Bağlantılı davalarda savcının talebiyle dosya birleştirilir ve dava ağır ceza 

gerektiren mahkemesinin bulunduğu yerde görülür. 

Hakimin davaya Bakmaması veya Reddi 

 Hakimin; şüpheli, sanık veya mağdura yakınlığı 

 Evlilik vesayet kayyımlık 

 Altsoy, üstsoy 

 Evlatlık bağı varsa hakimlik yapamaz 

 3. dereceye kadar kan hısımları durumunda davaya bakamaz. 

 2. dereceye kadar kayın hısımlığına bakamaz. 

Hakimin Davaya katılamayacağı Durumlar 

 Hükme katılma- Hükmü veren hakimin temyiz davasına o davada katılamaması 

 Soruçturmada savcı gibi davrandıysa 

Not; hakim nişanlısının davasına bakabilir. 

Suçtan kendisi zarar gördüyse, aynı davada savcı, adli kolluk, müdafi,vekil, şüpheli olmuşsa; aynı 

davada tanık ve bilirkişi olmuşsa hakimlik yapamaz. 

Hakimin Reddi 

Süre, red talebi sorgu başlayıncaya kadar yapılmalıdır. Fakat red talebi sonradan ortaya çıkmışsa 

(yakın arkadaşı vs) red talebi 7 gün için yapılmalıdır. 

Usul; dilekçe ile red başvurusu yapılır. fakat duruşma aşamasında ise sözlüde yapılabilir. 



 

 

İnceleme; incelemeyi üst mahkeme yapar. hakimin reddedilmesini gerektiren sebep var mı, yok mu 

incelenir ve sırasıyla şunlara bakılır. Sebep duruşmayı uzatmak içinse 500-5000 TL arasında para 

cezası verilir. 

Delil (İlkeler) 

 Delil sınırlaması yoktur. Her şey delil olabilir. fakat; 

 delil gerçekçi ve akılcı olmalı 

 Delil olayı temsil etmeli 

 Delil ispata yardımcı olmalı 

 Delil müşterek olmalı 

 Hukuka uygun yöntemlerle elde edilmeli 

 Deliller hakimi bağlamaz; aksine hüküm verilebilir 

Zorunlu Müdafilik Gerektiren Haller 

 Şüpheli ya da sanık çocuksa 

 Kendini anlatacak kadar malülsa 

 şüpheli ya da sanık sağır ve dilsizse 

 Alt sınırı 5 yıldan fazla mahkumiyet gerektiriyorsa 

 Şüpheli ya da sanığın tutuklanması istenmişse 

 Şüpheli ya da sanık gözlem altına alınmışsa 

 Duruşma yapılan hallerde sanık kaçaksa 

Not; Müdafi ile sanık arasındaki yazışmalar denetlenemez. Sanık dinlenilmeyecek bir ortamda müdafi 

ile görüşme talep edebilir. 

Tanığın Şüpheli veya Sanık ile yakınlık Sebebiyle Çekinmesi 

 Nişanlısı 

 Eşi 

 Altsoy-Üstsoy 

 3. derece kan hısımları 

 2. dereceye kadar kayın hısımları 

 Evlatlık bağı 

Çekinme hakkına sahip tanık bunu yargılamanın her aşamasında yapabilir. 

Meslekleri Sebebiyle Tanıklıktan Çekilebilecekler 

 Hekimler ve bunlara yardımcı tüm tıp meslek mensupları 

 Avukatlar, stajyerleri ve yardımcıları 



 

 

 Mali müşavir ve noterler 

Avukat stajyer ve yardımcıları ilgili rıza gösterse dahi tanıklıktan çekilebilir. Diğerleri ilgili rıza 

gösterirse tanıklık yapmak zorundadır. 

Tanığın yenim etmesi zorunludur. Aksi halde 3 ay disiplin hapsi verilir. Fakat; 15 yaşını doldurmamış, 

temyiz kudreti bulunmayan, iştirak, yardım etme konumu durumunda yemin etmesine gerek yoktur. 

Kişi tanıklıktan çekinme hakkına sahipse yemin etmeme hakkına da sahiptir. 

Mağdurun Beyanı 

Mağdurun sahip Olduğu Haklar 

Soruşturma Evresinde; Delillerin toplanmasını isteme, belge isteme, vekil aracılığıyla soruşturma 

belgelerini isteme, kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkarsa mağdur itiraz edebilir. 

Kovuşturma Evresinde; Duruşmadan haberdar edilme, kamu davasına katılma, vekil aracılığıyla 

belgelerden örnek isteme, tanıkların mahkemeye çağrılmasını isteme hakkına sahiptir. 

Koruma Tedbirleri 

 Yakalama ve gözaltı 

 Zorla getirme 

 Tutuklama 

 Adli kontrol 

 Arama ve el koyma 

 Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi 

 Gizli soruşturmacı 

 Teknik araçlarla izleme 

Gözaltı 

Süre CMK’da 24 saat Anayasada 48 saattir. Toplu işlenen suçlarda gözaltı süresi 4 gündür. Gözaltı 

kararına karşı; yakalanan kişi, müdafi, kanuni temsilci, eşi, 1. veya 2 derece kan hısımı sulh ceza 

hakimine başvurabilir. 

Suçüstü halinde çocuklara karşı işlenen şikayete tabi suçlarda şüphelinin yakalanması için şikayetin 

gerçekleşmesi şart değildir. 

Tutuklama 

Somut delil varsa tutuklama yapılır. Şüphe ve olguya bakılmaz. Zorunlu olan durumlarda ve sadece 

hakim kararıyla karar alınır. Tutuklama nedenleri; 

 Kaçma ihtimali varsa 

 Somut delil varsa 

 Delil Karatma ihtimali varsa 

 Mağdura ya da tanıklara baskı yapma ihtimali varsa 



 

 

Tutuklama Kararı Verilmeyecek Haller 

 Adli para cezası gerektirecek bir suçsa 

 işin önemi tutuklamayı gerekli kılmıyorsa 

 2 yıldan az mahkumiyet gerektiren bir suçsa 

 Adli kontrol ile amaca ulaşılabiliyorsa 

Tutuklama Kararını Kimler Verebilir? 

Soruşturma Aşamasında; Cumhuriyet savcısı talebiyle sulh ceza hakimi 

kovuşturma Aşamasında; Re’sen veya Cumhuriyet savcısı talebiyle mahkeme karar verebilir. 

 

 


