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B–42 TÜRK CEZA KANUNU
Kanun Numarası: 5237, Kabul Tarihi: 26/9/2004

Yayımlandığı Resmi Gazete: 12/10/2004, Sayı 25611

BİRİNCİ KİTAP 
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM 
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM 
Temel İlkeler ve Tanımlar

Madde 1- Ceza kanununun amacı
(1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen 

ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını 
korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştiril-
mesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik 
tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

Madde 2- Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
(1) 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.

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.
(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas 

yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş 
yorumlanamaz.

Madde 3- Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
(1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve 

güvenlik tedbirine hükmolunur.
(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mez-

hep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, fel-
sefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal 
konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanı-
namaz.

1) İçtihat.
►16.CD 18.4.2019, E. 2019/191, K. 2019/2757; TCK m.3/1’de 
düzenlenen orantılılık ilkesine göre; suçun işleniş biçimi, işlenme-
sinde kullanılan araçlar, işlendiği zaman ve yer, konusunun önem 
ve değeri, meydana getirdiği tehlike ile sanığın kasta dayalı kusu-
runun ağırlığı, güttüğü amaç ve saik nazara alınmalıdır.
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Madde 4- Kanunun bağlayıcılığı
(1) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.
(2) (Mülga)

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kanunun bağlayıcılığı 
MADDE 4. - (1) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. 
(2) Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği 
için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz.
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 1. - 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
4 üncü maddesinin ikinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

Madde 5- Özel kanunlarla ilişki
(1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren 

kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.
3) İçtihat.
►CGK 6.4.2010, K. 2010/79

Madde 6- Tanımlar
(1) Ceza kanunlarının uygulanmasında;
a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi,
b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi,
c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine ata-

ma veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya 
geçici olarak katılan kişi,

d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler, adlî ve idarî 
mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar,

e) Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başla-
yan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi,

f) Silah deyiminden;
1. Ateşli silahlar,
2. Patlayıcı maddeler,
3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, 

delici veya bereleyici alet,
4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve 

savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa 

yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler,
g) Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve 

elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınlar,
h) İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha 

ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve 
farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi,

i) Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan 
elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi,
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j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, 

örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç 
işleyen kişi,

Anlaşılır.
1) 2018-700 sayılı KHK ile yapılan değişiklik.
MADDE 156- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun;
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve 
adlî, idarî ve askerî” ibaresi, “adlî ve idarî” şeklinde değiştiril-
miştir.
b) 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi 
“Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştiril-
miştir.
c) 287 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzüklerde” iba-
resi “yönetmeliklerde” şeklinde değiştirilmiştir.
2) İçtihat.
TCK 6/1-f: ►CGK 19.2.2019, E. 2017/311, K. 2019/112; Sanık ... 
ile eski damadı olan mağdur...’ın, boşanma meselesinden kaynak-
lanan sorunları görüşmek amacıyla buluştukları, aralarında çıkan 
tartışmada sanığın su dolu 500 ml’lik pet şişeyi mağdura fırlattığı 
ve tekme atmaya çalıştığı olayda; kullanılış amacı ve yapısı ba-
kımından saldırı ve savunma amacıyla üretilmediği, caydırıcı ve 
korkutucu özelliğe sahip olmadığı hususunda tereddüt bulunmayan 
su dolu 500 ml’lik pet şişenin, sanık tarafından kullanılış biçimi-
ne göre mağdurun yaralanması sonucunu doğuracak elverişlilikte 
olmaması, kullanılış biçimine göre kavgada tokat veya yumrukla 
meydana getirilebilecek zarardan öte sanığa bir avantaj veya üs-
tünlük sağlamaması nedeniyle su dolu 500 ml’lik pet şişenin, kulla-
nılış biçimine göre kasten yaralama suçu bakımından silah olarak 
nitelendirilemeyeceği kabul edilmelidir. ►4. CD 16.6.2010, K. 
2010/11870 ►4. CD 21.6.1991, E. 1991/2956, K. 1991/4226, YKD 
EKIM 1991.

İKİNCİ BÖLÜM 
Kanunun Uygulama Alanı

Madde 7- Zaman bakımından uygulama
(1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan 

bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. 
İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden 
dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulana-
maz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanu-
ni neticeleri kendiliğinden kalkar.

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yü-
rürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun 
uygulanır ve infaz olunur.

apple
Vurgu
(A)

apple
Vurgu
(B)'nin
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(3) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili 
olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.

(4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde 
işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Zaman bakımından uygulama
MADDE 7. - (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre 
suç sayılmayan birfiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güven-
lik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna 
göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz 
ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya gü-
venlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri kendili-
ğinden kalkar. 
(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan 
yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan 
kanun uygulanır ve infaz olunur.
(3) Güvenlik tedbirleri hakkında, infaz rejimi yönünden hüküm za-
manında yürürlükte bulunan kanun uygulanır.
(4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre 
içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 2. - Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkra-
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(3) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle 
ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygu-
lanır.
3) İçtihat.
►CGK (2018/1,33,100)  ►8. CD 26.10.2017, E. 2016/8357, K. 
2017/11952 ► 14. CD 5.10.2017, E. 2014/9999, K. 2017/4528 ► 
8. CD 25.9.2017, E. 2016/11498, K. 2017/10364 ►Case of C. R. 
v. The United Kingdom (20190/92) ►Case of S. W. v. The Uni-
ted Kingdom (20166/92) ►CGK 24.5.2016, E. 2015/12-276, K. 
2016/263 ►AYM Özlem Kır Başvurusu (2014/5097) ►AYM Zey-
can Yedigöl Başvurusu (2013/1566) ►AYM Ali Rıza Aksoy Başvu-
rusu (2013/4836) 

Madde 8- Yer bakımından uygulama
(1) Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fii-

lin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de 
gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır.

(2) Suç;
a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında,
b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve 

hava araçlarında veya bu araçlarla,
c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla,
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d) Türkiye’nin kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde 

tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı,
İşlendiğinde Türkiye’de işlenmiş sayılır.

1) İçtihat.
►5. CD 15.7.1988, E. 1988/4593, K. 1988/5162; ►4. CD 
8.11.1985, E. 1985/7803, K. 1985/8078; ►5. CD 18.7.1985, E. 
3718, K.1985/3104

Madde 9- Yabancı ülkede hüküm verilmesi
(1) Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm 

verilmiş olan kimse, Türkiye’de yeniden yargılanır.
Madde 10- Görev suçları
(1) Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş 

olup da bundan dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı 
ülkede hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye’de 
yeniden yargılanır.

1) İçtihat. 
►CGK 28.6.1989 (YKD 1990, 133) ►1. CD 10.4.1987, E. 860, K. 
1987/1181:EC) ►5. CD 18.7.1985, E. 1985/3718, K. 1985/3104, EC

Madde 11- Vatandaş tarafından işlenen suç
(1) Bir Türk vatandaşı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk 

kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerek-
tiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu 
takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması ve 
Türkiye’de kovuşturulabilirliğin bulunması koşulu ile Türk kanunlarına 
göre cezalandırılır.

(2) Suç, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde yargı-
lama yapılması zarar görenin veya yabancı hükûmetin şikayetine bağlıdır. 
Bu durumda şikayet, vatandaşın Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde yapılmalıdır.

1) İçtihat. 
►6. CD 20.11.1990, E. 7079, K. 1990/9010 ►CGK 25.1.1990 
(YKD 1990, 741) ►1. CD 25.1.1990, E. 84, K. 1990/35

Madde 12- Yabancı tarafından işlenen suç
(1) Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunla-

rına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yaban-
cı ülkede Türkiye’nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu 
takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Ada-
let Bakanının istemine bağlıdır.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya 
Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına iş-
lenmesi ve failin Türkiye’de bulunması halinde, bu suçtan dolayı yabancı 
ülkede hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar görenin şikayeti 
üzerine fail, Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
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(3) Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı halinde fail, Ada-
let Bakanının istemi ile yargılanır:

a) Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan ha-
pis cezasını gerektirmesi.

b) Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri ve-
rilme isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu 
devletin hükûmeti tarafından kabul edilmemiş olması.

(4) Birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolayı yabancı mahkemece 
mahkûm edilen veya herhangi bir nedenle davası veya cezası düşen veya 
beraat eden yahut suçu kovuşturulabilir olmaktan çıkan yabancı hakkın-
da Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye’de yeniden yargılama yapılır.

(5) Birinci fıkra kapsamına giren hâllerde rüşvet ve nüfuz ticareti suç-
larından dolayı yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlı de-
ğildir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Yabancı tarafından işlenen suç
MADDE 12. - (1) Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışın-
da, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını 
gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye’nin zararına işlediği 
ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre 
cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağ-
lıdır.
(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya 
Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına 
işlenmesi ve failin Türkiye’de bulunması halinde, bu suçtan dolayı 
yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar 
görenin şikayeti üzerine fail, Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
(3) Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı halinde fail, 
Adalet Bakanının istemi ile yargılanır:
a) Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan 
hapis cezasını gerektirmesi.
b) Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri 
verilme isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda 
bulunduğu devletin hükûmeti tarafından kabul edilmemiş olması.
(4) Birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolayı yabancı mahkeme-
ce mahkûm edilen veya herhangi bir nedenle davası veya cezası 
düşen veya beraat eden yahut suçu kovuşturulabilir olmaktan çıkan 
yabancı hakkında Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye’de yeni-
den yargılama yapılır.
2) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 56 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Birinci fıkra kapsamına giren hâllerde rüşvet ve nüfuz ticareti 
suçlarından dolayı yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine 
bağlı değildir.”
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3) İçtihat.
►5. CD 14.10.1987, E. 1987/4154, K. 1987/5301 (YKD Nİ-
SAN 1988) ►5. CD 14.1.1987, E. 4154, K. 1987/5301 ►9. CD 
23.11.1983, E. 1983/2665, K. 1983/2946 (YKD 1984, 146)

Madde 13- Diğer Suçlar
(1) Aşağıdaki suçların, vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ül-

kede işlenmesi halinde, Türk kanunları uygulanır:
a) İkinci Kitap, Birinci Kısım altında yer alan suçlar,
b) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, 

Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerde yer alan suçlar.
c) İşkence (madde 94, 95).
d) Çevrenin kasten kirletilmesi (madde 181).
e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), uyuş-

turucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190).
f) Parada sahtecilik (madde 197), para ve kıymetli damgaları imale 

yarayan araçların üretimi ve ticareti (madde 200), mühürde sahtecilik 
(madde 202).

g) Fuhuş (madde 227).
h) (Mülga)
i) Deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım araçlarının kaçırılması veya 

alıkonulması (madde 223, fıkra 2, 3) ya da bu araçlara karşı işlenen zarar 
verme (madde 152) suçları.

(2) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Be-
şinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerde yer alanlar hariç; birinci fıkra kap-
samına giren suçlardan dolayı Türkiye’de yargılama yapılması, Adalet 
Bakanının talebine bağlıdır

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı suçlar dolayısıyla ya-
bancı bir ülkede mahkûmiyet veya beraat kararı verilmiş olsa bile, Adalet 
Bakanının talebi üzerine Türkiye’de yargılama yapılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Diğer suçlar 
MADDE 13. - (1) Aşağıdaki suçların, vatandaş veya yabancı ta-
rafından, yabancı ülkede işlenmesi hâlinde, Türk kanunları uygu-
lanır: 
a) İkinci Kitap, Birinci Kısım altında yer alan suçlar.
b) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Be-
şinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerde yer alan suçlar.
c) İşkence (madde 94, 95).
d) Çevrenin kasten kirletilmesi (madde 181).
e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (mad-
de 190).



8

B-42 m.14 Türk Ceza Kanunu

f) Parada sahtecilik (madde 197), para ve kıymetli damgaları imale 
yarayan araçların üretimi ve ticareti (madde 200), mühürde sahte-
cilik (madde 202).
g) Fuhuş (madde 227).
h) Rüşvet (madde 252).
i) Deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım araçlarının kaçırılması 
veya alıkonulması (madde 223, fıkra 2, 3) ya da bu araçlara karşı 
işlenen zarar verme (madde 152) suçları. 
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı suçlar dolayısıyla 
yabancı bir ülkede mahkûmiyet veya beraat kararı verilmiş olsa 
bile, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye’de yargılama yapılır. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 3. - Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesine birinci fık-
radan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra 
numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
(2) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Be-
şinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerde yer alanlar hariç; birinci fıkra 
kapsamına giren suçlardan dolayı Türkiye’de yargılama yapılması, 
Adalet Bakanının talebine bağlıdır.
3) 2009-5918 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 1 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

Madde 14- Seçimlik cezalarda soruşturma
(1) 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen hallerde, soruşturma konusu 

suçun yer aldığı kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından 
birinin uygulanması seçimlik sayılmış ise soruşturma veya kovuşturma 
açılmaz.

Madde 15- Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması
(1) Miktarının soruşturma koşulu oluşturduğu hallerde ceza, soruş-

turma evresinde ileri sürülen kanuni ağırlaştırıcı nedenlerin aşağı sınırı 
ve kanuni hafifletici nedenlerin yukarı sınırı göz önünde bulundurularak 
hesaplanır.

Madde 16- Cezadan mahsup
(1) Nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı, yabancı ülkede gö-

zaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı 
suçtan dolayı Türkiye’de verilecek cezadan mahsup edilir.

1) İçtihat.
►18.CD 30.3.2015, E. 2015/134, K. 2015/48; Sanığın göçmen ka-
çakçılığı eyleminin sabit olması halinde göçmenlerin Türkiye’den 
çıktıkları anda suçun oluşacağı ve suçun Türkiye’de işlenmiş sayı-
lacağı, sanığın Yunanistan’da yargılanmasının anılan suç sebebiy-
le Türkiye’de yeniden yargılanmasına engel teşkil etmediği, mah-
kumiyeti halinde ise TCK 16 uyarınca yabancı ülkede gözaltında, 
gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen sürenin, aynı 
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suçtan dolayı Türkiye’de verilecek cezadan mahsup edilmesi gere-
kir. ►1. CD 6.7.1992, E. 1992/1415, K. 1992/1668 (YKD AĞUS-
TOS 1992) ►1. CD 30.1.1990, E. 1990/129, K. 1990/74 (YKD Nİ-
SAN 1990) ► 9. CD 29.11.1989, E. 2865, K. 1989/4598

Madde 17- Hak yoksunlukları
(1) Yukarıdaki maddelerde açıklanan hallerde mahkeme, yabancı 

mahkemelerden verilen ve Türk hukuk düzenine aykırı düşmeyen hük-
mün, Türk kanunlarına göre bir haktan yoksunluğu gerektirmesi halinde, 
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Türk kanunlarındaki sonuçlarının 
geçerli olmasına karar verir.

Madde 18- Geri verme
(Mülga)

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Geri verme
MADDE 18. - (1) Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia 
edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza kovuşturması başlatılan 
veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, 
kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı ama-
cıyla geri verilebilir. Ancak, geri verme talebine esas teşkil eden 
fiil;
a) Türk kanunlarına göre suç değilse,
b) Düşünce suçu veya siyasi ya da askerî suç niteliğinde ise,
c) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya 
bir Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir 
tüzel kişinin zararına işlenmişse,
d) Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç ise,
e) Zamanaşımına veya affa uğramış ise,
Geri verme talebi kabul edilmez.
(2) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yüküm-
lülükler hariç olmak üzere, vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ül-
keye verilemez.
(3) Kişinin, talep eden devlete geri verilmesi halinde ırkı, dini, va-
tandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüş-
leri nedeniyle kovuşturulacağına veya cezalandırılacağına ya da 
işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe 
sebepleri varsa, talep kabul edilmez.
(4) Kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, geri verme talebi 
hakkında bu madde ve Türkiye’nin taraf olduğu ilgili uluslararası 
sözleşme hükümlerine göre karar verir. Bu karara karşı temyiz yo-
luna başvurulabilir.
(5) Mahkeme geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar 
verirse, bu kararın yerine getirilip getirilmemesi Bakanlar Kurulu-
nun takdirine bağlıdır.
(6) Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine baş-
vurulmasına, Türkiye’nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme 
hükümlerine göre karar verilebilir.
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(7) Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi 
halinde, ayrıca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine 
göre tutuklama kararı verilebilir veya diğer koruma tedbirlerine 
başvurulabilir.
(8) Geri verme halinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak 
teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir veya mahkûm olduğu 
ceza infaz edilebilir.
2) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 57 – 5237 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fık-
rasına “ceza” ibaresinden sonra gelmek üzere “soruşturması ya 
da”, “talep üzerine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “soruşturma 
ya da” ibaresi; üçüncü fıkrasına “nedeniyle” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “soruşturulacağına ya da” ibaresi eklenmiş ve yedin-
ci fıkrasında yer alan “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu” ibaresi 
“Ceza Muhakemesi Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.
3) Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu (2016-
6706 sK)
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 36- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;
a) 1/3/1977 tarihli ve 2080 sayılı Ceza Kovuşturmalarının Aktarıl-
masına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması ve Uygulanması 
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi,
b) 1/3/1977 tarihli ve 2081 sayılı Ceza Yargılarının Milletlerarası 
Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygu-
lanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve üçüncü 
fıkraları ile 5 inci maddesi,
c) 8/5/1984 tarihli ve 3002 sayılı Türk Vatandaşları Hakkında 
Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk 
Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair 
Kanun, 
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 18 inci 
maddesi,  yürürlükten kaldırılmıştır.
4) İçtihat.
►CGK 13.3.2018, E. 2015/670, K. 2018/93 ►CGK 23.1.2018, 
E.:2017/463, K. 2018/20 ►CGK 16.1.2018, E. 2017/904, K. 
2018/10

Madde 19- Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması
(1) Türkiye’nin egemenlik alanı dışında işlenen suçlar dolayısıyla Tür-

kiye’de yargılama yapılırken, Türk kanununa göre verilecek olan ceza, 
suçun işlendiği ülke kanununda öngörülen cezanın üst sınırından fazla 
olamaz.

(2) Ancak suçun;
a) Türkiye’nin güvenliğine karşı veya zararına olarak,
b) Türk vatandaşına karşı ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş özel 

hukuk tüzel kişisi zararına olarak,
İşlenmesi durumunda, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
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İKİNCİ KISIM 

Ceza Sorumluluğunun Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

Madde 20- Ceza sorumluluğunun şahsiliği
(1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı so-

rumlu tutulamaz.
(2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç 

dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar 
saklıdır.

1) İçtihat.
►16.CD 29.03.2019, E. 2019/1950, K. 2019/2164; TCK’nın 
220/5. maddesinde “Örgüt yöneticileri, örgüt faaliyeti çerçevesin-
de işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırı-
lır.” denilerek örgüt yöneticileri hakkında özel faillik düzenlemesi 
ile TCK’nın 20. maddesindeki “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ve 
faillik bakımından “fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurma” ilke-
lerine istisna getirilmiştir.

Madde 21- Kast
(1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanı-

mındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.
(2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceği-

ni öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. 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.

1) İçtihat.
►1.CD 23.01.2019, E. 2018/5889, K. 2019/238; Sanığın, bebeği 
kanepeye fırlatması sonucunda yere düşüp kafasını çarpabileceğini 
öngördüğü ancak buna rağmen eylemine devam ettiği ve ölümün 
bu harekete bağlı olarak gerçekleştiği olayda, sanığın kastının ve 
iradesinin bebeği öldürmeye yönelik olduğuna dair yeterli delil 
bulunmaması ve eylemin ölümle sonuçlanmasının da mutlak olma-
ması sebebiyle olası kast söz konusu değildir. ►1.CD 22.01.2019, 
E. 2018/4135, K. 2019/93;  Sanığın, itekleyerek denize düşürdüğü 
maktulün, gece vakti, almış olduğu darp ve alkolün etkisiyle kendi-
sini kurtaramayıp boğularak denizde ölebileceğini öngörebilecek 
konumda olmasına rağmen denize düşürmek suretiyle öngördüğü 
neticeyi göze aldığı ve kabullendiği, bunun sonucunda da mak-
tulün ölümüne neden olduğu olayda, olası kastla öldürme suçun-
dan cezalandırılması gerekir. ►CGK 16.1.2018, E. 2017/904, K. 
2018/10; Sanığın maktulün oğlu olduğu, Kocaeli ilinde maktul ile 
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birlikte müteahhitlik yaptıkları ve aynı apartman dairesinde ikamet 
ettikleri, olay gecesi dışarıda içki içen ve alkollü olduğu olaydan 
sonra tespit edilen sanığın, gece saat 23.00 sıralarında üzerinde 
taşıdığı ruhsatlı tabancası ile müşterek konuta geldiği, kapıyı anne-
sinin açtığı, sanığın üzerini değiştirdikten sonra salondaki koltukta 
oturan maktulün yanına gittiği, bu sırada sanık ile maktul arasında 
nedeni tespit edilemeyen bir tartışma çıktığı, tartışma sırasında sa-
nığın herhangi bir arızası bulunmadığı Adli Tıp Kurumunca düzen-
lenen raporlarla belirlenen tabancayı, maktule doğrultarak en az 
iki defa tetiğe bastığı, atışlar sonucu maktulün akciğer, kalp, mide 
ve ince bağırsak delinmesi sonucu hayatını kaybettiği olayda sa-
nığın olay gecesi tartıştığı babası maktulü hedef alıp tabancasıyla 
iki kez ateş etmek suretiyle kasten nitelikli öldürme suçunu işlediği 
kabul edilmelidir.

Madde 22- Taksir
(1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalan-

dırılır.
(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir 

davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek 
gerçekleştirilmesidir.

(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meyda-
na gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza 
üçte birden yarısına kadar artırılır.

(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna 
göre belirlenir.

(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusu-
rundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı be-
lirlenir.

(6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin 
kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini 
gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bi-
linçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

1) İçtihat.
►CGK 13.3.2018, E. 2015/670, K. 2018/93; Sanığın sevk ve ida-
resindeki otomobil ile asfalt, 7 metre genişliğinde, yol şeridi şek-
linde orta refüjle bölünmüş düz yolda, aydınlatmanın bulunmadığı 
meskûn mahalde, düğün konvoyunun önünde seyri sırasında, di-
reksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjde bulunan ölene çarptığı, 
çarpmanın etkisi ile ileri fırlayıp aracın altına giren ölenin uzuvla-
rının yolun 100 metrelik kısmına yayıldığı olayda; aracın çarpma 
noktasından 150 metre sonra durabilmesi, ölenin vücut ve kemik 
yapısının tamamen bozulmuş olması dikkate alındığında mahal sı-
nırlarının çok üzerinde bir hızla seyir halinde olduğu anlaşılan sa-
nığın, olay yerinde geçiş halinde olabilecek ya-yalara çarpabilece-
ğini öngörmesine karşın şoförlük yeteneğine, şansına ve yayaların 
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kendisini fark ederek tedbirli ve dikkatli davranacağına güvenerek 
istemediği neticeye neden olduğu kazada bilinçli taksirin koşulla-
rının oluştuğu kabul edilmelidir.►CGK 23.1.2018, E. 2017/463, 
K. 2018/20; sanığın sevk ve idaresindeki kamyon ile orta şeritte 
seyrederken taşıdığı straforlardan birinin kamyonun arkasında sağ 
şeritte motosikleti ile seyir halinde olan katılanın üzerine düşmesi 
neticesinde katılanın direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bari-
yerlere çarparak hayati tehlike geçirecek, kemik kırığı oluşacak ve 
organlarından birinin işlevini yitirecek şekilde yaralandığı olayda; 
başka araçlara ya da motorsiklet ile seyir etmekte olan insanla-
ra çarparak yaralanmasına yol açabileceğinin kamyon sürücüsü 
sanık tarafından da öngörülmesi gereken bir husus olduğu, buna 
rağmen sözü edilen hatalı taşıma yönteminin zaman ve emekten ta-
sarruf sağlaması ve bu yöntemle ilgili geçmiş deneyimlerinin şanslı 
sonuçlanması gibi nedenlerle, sanığın istemediği neticenin meyda-
na gelmeyeceği inancıyla hareket ettiği anlaşıldığından, sanığın 
meydana gelen neticeyi 5237 sayılı TCK’nın 22. maddesinin üçün-
cü fıkrası kapsamında öngördüğünün, ancak istemediğinin, dola-
yısıyla da olayda bilinçli taksirinin bulunduğunun kabulü gerekir. 
►1. CD 26.03.2018, E. 2016/5461, K. 2018/1391; Birlikte gittikle-
ri avdan dönerken, sanığın aracın engebeli yolda hareket halinde 
olduğu sırada, ...’ya ait tüfeğin tetiğine bastığı, saçma tanelerinin 
maktule isabet ederek ölümüne neden olduğu, yakın arkadaş olan 
sanıkla müteveffa arasında herhangi bir husumetin veya kavganın 
olmadığı, sanığın olaydan hemen sonra yaralanan müteveffayı ta-
nıkla birlikte hastaneye götürdüğü olayda, bilinçli taksirle öldürme 
suçunun oluştuğu yönünde karar verilmiştir. ►CGK 16.1.2018, 
E. 2017/904, K. 2018/10 ►12. CD 2.11.2017, E. 2016/3043, K. 
2017/8315; Olayda, sanığın eşi, kardeşi ve kardeşinin eşinin ölme-
si, sanık için meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alındığında, 
sanığın münhasıran kişisel ve ailevi durumu bakımından artık bir 
cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olduğu, 
eylemin bilinçli taksirle gerçekleşmesi sebebiyle sanık hakkında 
TCK’nın 22/6. maddesinin 2. cümlesinin ailenin tüm fertlerinin 
olay sebebiyle hayatlarını kaybettiği bu durumun sanık açısından 
yarattığı ağır sonuç nazara alınmak suretiyle en üst sınırdan indi-
rimi gerekmektedir.

Madde 23- Netice sebebiyle ağırlaşmış suç
(1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşu-

muna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabil-
mesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.

1) İçtihat.
►CGK 2018/17, 120, 149 ►1. CD 2.02.2016, E. 2015/5759, K. 
2016/351; Maktül A, oğlu M ve komşuları H’nın maktüle ait nal-
buriye dükkanı önünde boya kutuları üzerinde oturdukları sırada 
boya kutularından birinin patlaması ve boyanın sanık Ö’nün dük-
kanının önüne akması sebebiyle taraflar arasında çıkan kavgada, 
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karşılıklı olarak birbirlerine vurmalarından sonra araya girenlerin 
müdahalesiyle kendi dükkanına giden sanığın bıçak alarak maktu-
lün dükkanının önüne gittiği ancak kapının açılmaması sebebiy-
le bıçağı cama fırlattığı, bu sırada dükkan içerisinde bulunan ve 
kendisinde kronik kalp, damar hastası olan maktulün olayın efor 
ve stresinin tetiklemesiyle ani kalp krizi sonucu öldüğü anlaşılan 
olayda; maktülü basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde 
yaralayan sanığın TCK’nun 86/2 ve 23/1 maddeleri yollamasıyla, 
85/1. maddesi gereğince taksirle ölüme neden olma suçundan mah-
kumiyeti gerekmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

Madde 24- Kanunun hükmü ve amirin emri
(1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.
(2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu 

olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz.
(3) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi 

takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.
(4) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından 

engellendiği hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.
1) İçtihat.
►CGK 19.03.2019, E. 2016/346, K. 2019/221; Türk Ceza Kanu-
nunun 24 üncü maddesindeki kanunun hükmü ve âmirin emrini 
yerine getirme, 25 inci maddesindeki meşru savunma ve zorunlu-
luk hâli ve 26 ncı maddesindeki hakkın kullanılması ve diğer ka-
nunların öngördüğü hukuka uygunluk sebepleri ve suçüstü hâlinde 
yapılan aramalarda, toplum için veya kişiler bakımından hayatî 
tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla veya kapalı yerlerden gelen 
yardım çağrıları üzerine, konut, işyeri ve yerleşim yeri ile eklen-
tilerine girmek için” şeklinde olup bu durumlarda arama kararı 
alınmasına gerek yoktur. ►16. CD 23.01.2019, E. 2018/2519, 
K. 2019/323; “Sıkıyönetim Direktifi” konulu emir ve eklerindeki 
“Atama Listesinde” ismi yer alan Komutanın doğrudan emir ve ta-
limatı gereğince, tatbiki eğitim kampında bulunan harbiyelileri çok 
ivedi olarak içtima alanında toplayıp, önceden hazırlanan listede 
isimleri bulunanlarla birlikte tam teçhizatlı olarak kendilerine ve-
rilen konusu suç oluşturan emir ve direktifler doğrultusunda darbe 
kalkışmasına destek vermek amacıyla ulaştığı yerde trafiğin durma 
noktasına geldiği, yola devam etme imkanı kalmayan sanıkların bu 
tepkilere duyarsız kalarak sabaha kadar araçlar içerisinde bekle-
dikleri, aynı gün saat 08:00 sıralarında polis ekiplerince gözaltı-
na alındıkları anlaşılan olayda, Anayasanın 137/2, TCK’nın 24/3 
ve 211 sayılı Kanunun 41/2-3 maddelerindeki , “konusu suç teşkil 
eden emir hiçbir surette yerine getirilemez, yerine getiren kimse de 
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sorumluluktan kurtulamaz” şeklindeki düzenleme değerlendirildi-
ğinde; Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tara-
fından yasaklanmadığı, hukuka uygunluk veya kusurluluğu ortadan 
kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılmadığı, sanıkların 
TCK’nın 30/1-4 maddesi bağlamında bir hata içinde olduklarının 
kabulüne imkan bulunmadığı da gözetilerek; tüm unsurları itibariy-
le oluşan müsnet Anayasayı İhlal suçundan cezalandırılmalarında 
hukuka aykırılık yoktur. ►AYM 28.9.2016, Özlem Kır (2014/5097) 
►AYM 15.12.2015, Turan Uytun ve Kevzer Uytun Başvurusu 
(2013/9461) ►1. CD 6.2.1991, E. 1991/48, K. 1991/263

Madde 25- Meşru savunma ve zorunluluk hali
(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, ger-

çekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o 
anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunlulu-
ğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

(2) 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 zorunlu-
luğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı 
bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

1) İçtihat.
TCK 25/1:►CGK 4.10.2018, E. 2015/424, K. 2018/399; Sanık ile 
maktulün yaklaşık 25 yıldır evli oldukları, alkol alışkanlığı bulunan 
maktulün sarhoş olduğu zamanlarda sanığa ve çocuklarına şiddet 
uyguladığı, 22.04.2011 günü saat 23.00 sıralarında alkollü olarak 
eve gelen maktulün, salonda alkol almaya devam ettiği ve pornog-
rafik içerikli film izlemeye başladığı, evde sanık ile maktulden baş-
ka kimsenin olmadığı, maktulün ilerleyen saatlerde yatak odasında 
yatmakta olan sanığın yanına giderek sanıkla cinsel ilişki kurmak 
istediği, sanığın kabul etmemesi üzerine yatak odasında başlayan 
tartışma sırasında yaşanan arbedede yatağın üzerindeki çarşaf, 
yastık ve yorganın yere kayıp düştüğü, duvara dayalı ve sarılı hâl-
deki halıların yere devrildiği, yatak odasındaki tartışmanın sonlan-
masından sonra maktulün evin salonuna geçerek alkol almaya ve 
film izlemeye devam ettiği, sabaha karşı aldığı alkolün tesiriyle sı-
zan maktulün bulunduğu odaya gelen sanığın, başörtüsünü maktu-
lün boynuna birkaç kez dolayıp sıkıca bağlamak suretiyle maktulü 
boğarak öldürdüğü olayda; maktulün yaşı ve otopsi raporunda be-
lirlenen üstün fiziki yapısı da göz önüne alındığında, sanığın iddia 
ettiği şekilde yaşamına ve cinsel bütünlüğüne yönelik sürmekte olan 
bir saldırı bulunmadığı gibi önceki tarihlerde vuku bulmuş saldırı-
nın o an için tekrarının da muhakkak olmadığı, bu itibarla sanık 
açısından meşru savunma şartlarının oluşmadığı anlaşıldığından, 
sanığın meşru savunma şartları altında hareket ettiği yönündeki 
dosyada bulunan tutanak ve bilimsel raporlarla örtüşmeyen, ceza-
dan kurtulmaya yönelik soyut savunmalarına itibar edilemeyeceği 



16

B-42 m.25 Türk Ceza Kanunu

ve sanığın eşi maktulü yoğun tahrik altında kasten öldürdüğü kabul 
edilmelidir. ►CGK 27.2.2018, E. 2017/1051, K. 2018/69; Maktul 
ile sanığın kardeş oldukları, maktul ile sanık aralarında köydeki 
arazinin kullanımından kaynaklanan anlaşmazlık bulunduğu, an-
laşmazlığın zaman içerisinde husumet boyutuna ulaştığı, olaydan 
bir gün önce maktulün, eşi ve çocuklarıyla birlikte Nizip’e geldiği, 
olay günü yanına av tüfeğini alan sanığın traktörüne binerek fıs-
tık bahçesinde olduğunu düşündüğü maktulün yanına gittiği, fıstık 
bahçesinde maktul, maktulün eşi, kızları, oğlu ve tarım işçilerinin 
fıstık topladığını gören sanığın cep telefonu ile jandarmayı araya-
rak fıstığının çalındığını bildirip suç ihbarında bulunduğu, telefonu 
kapattıktan sonra henüz maktul ve aile fertlerine yaklaşmadan ilk 
önce tüfekle bir el havaya ateş ettiği, sanığın tüfekle havaya ateş 
ettiğini gören maktulün, yanında taşıdığı tabancasını çıkarıp sanı-
ğa doğru koşmaya başladığı, sanığa yaklaştığı sırada, birkaç metre 
mesafeden tabanca ile sanığın bacaklarını hedefleyerek ateş edip 
sanığı sağ uyluk bölgesinden yaraladığı, bacağından vurulan sanı-
ğın av tüfeğini maktule doğrultarak bir el ateş edip maktulü öldür-
düğü olayda; maktul tarafından yaralama kastıyla ateş edildiğinin 
bilincinde olan sanığın, arazi uyuşmazlığından kaynaklanan husu-
met ve olay esnasında maktul tarafından silahla ağır bir şekilde 
yaralanmasının doğurduğu öfke ve gazabın etkisiyle hareket edip, 
av tüfeği ile yaklaşık 2 metre mesafeden sanığın doğrudan göğüs 
bölgesini hedefleyerek ateş etmek suretiyle maktulü öldürdüğünün 
anlaşılması karşısında; meşru savunma veya meşru savunmada sı-
nırın aşılması hükümlerinin uygulanma imkânının bulunmadığının, 
sanığın eyleminin yoğun haksız tahrik altında nitelikli öldürme su-
çunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir. ►8. CD 18.01.2018, 
E. 2017/14410, K. 2018/587; Aralarında husumet bulunan müş-
teki ve sanığın birbirlerine karşı ateş açtıkları, sanığın müştekiyi 
sol bacağından basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde 
ve hayat fonksiyonlarına etkisi 5. derecede ( ağır ) olacak şekilde 
yaralandığı olayda; diğer sanığın, sanığın mevcut saldırısını def 
etmek ve olay yerinden uzaklaşmasını sağlamak amacıyla kendisi-
ne ait tabanca ile rastgele ateş etmek şeklinde gelişen eylemi hak-
kında TCK’nın 25/1. maddesinde düzenlenen meşru müdafa şart-
larının oluşup oluşmadığının tartışılması gerekmektedir. ►1. CD 
14.11.2017, E. 2016/1777, K. 2017/3936; Taraflar arasında çıkan 
tartışmada birinin, diğerini akciğer ve diyafram yaralanmalarına, 
yaşamsal tehlike geçirmesine, ağır 6. derecede kemik kırıklarına 
ve yüzde sabit ize neden olacak şekilde bıçakladığı, öbürünün de 
bu saldırıyı defetmek için bıçağını çıkararak diğerini hayati teh-
like geçirecek şekilde yaraladığı olayda; sanığın eyleminin yasal 
savunma sınırları içerisinde kaldığı ve TCK’nın 25/1 ve CMK’nın 
223/2-d. maddesi uyarınca beraatine karar verilmesi gerekir. 
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Madde 26- Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası
(1) Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez.
(2) Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına 

ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı 
kimseye ceza verilmez.

1) İçtihat.
►4. CD 5.10.2017, E.2017/18554, K.2017/21559; Sanığın maruz 
kaldığını düşündüğü ve iddia ettiği haksızlığa karşı şikayet hakkını 
kullanacağını bildirme niteliğinde ve şikayet hakkının kullanılması 
kapsamında söylediği sözleri, dosya kapsamından da sanığın katı-
lanlar hakkında görevi kötüye kullanma suçundan şikayetçi olduğu 
ancak soruşturma izni verilmemesi nedeniyle dosyanın işlemden 
kaldırılmasına karar verildiği, Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına 
göre de anılan sözlerin tehdit niteliği taşımadığının anlaşılması 
karşısında, olayda TCK’nın 26/1. maddesinde düzenlenen “hakkın 
kullanılması” kapsamında hukuka uygunluk nedeni bulunmaktadır. 
►14. CD 30.11.2016, E. 2016/3510, K. 2016/8162; Suça sürükle-
nen çocuk ile sanık haklarında mağdurenin onbeş-onsekiz yaş gru-
bunda bulunduğu, çocuğun cinsel istismarı suçundan açılan kamu 
davalarına konu eylemlerin TCK’nın 104. maddesinde düzenlenen 
reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturup, bu suçlara dair kamu 
davalarının şikâyet yokluğu sebebiyle düşmesine ve aynı Kanunun 
26/2. maddesi kapsamında mağdurenin hukuken geçerli rızasına 
istinaden sanık ile suça sürüklenen çocukla birlikte kalması halinin 
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmayacağına karar 
verilmiştir. ►AYM Ahmet Acartürk Başvurusu (2013/2084). 

Madde 27- Sınırın aşılması
(1) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın 

aşılması halinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç 
için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek 
hükmolunur.

(2) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heye-
can, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.

1) İçtihat.
►CGK 27.02.2018, E. 2017/1051, K. 2018/69; TCK’nın 
27. maddesinin 1. fıkrasında, fail bir hukuka uygunluk ne-
deninin sınırını aşmakta ise de, bunu bilerek ve isteyerek 
yani kasten yapmamaktadır. Ancak, fiil taksirle işlendiğin-
de de cezalandırılabiliyorsa, fail sınırı kast olmaksızın aş-
mış olması dolayısıyla taksirinden sorumlu tutulmaktadır.  
►1. CD 20.06.2017, E. 2016/5535, K. 2017/2399; Sanığın, olay 
gecesi 0,35 promil alkol ile evine gelen, bıçakla tehdit edip evden 
ayrılmasına izin vermeyen, boğazını sıkan maktulü, içinde bulundu-
ğu korku ve endişenin etkisiyle boğazını sıkarak öldürmesinde, sa-
nığın maktul için onu bekleyerek yapmış olduğu özel bir hazırlığın 
bulunmayışı, yine husumet veya intikam duygusuyla hareket ettiği-
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ne dair bir delilin olmayışı, olayın yeri, zamanı sanık ile maktulün 
kullandığı vasıtalar, yaşları ve fiziki durumları nazara alındığında, 
sanığın kendisine yönelmiş, gerçekleşen ve tekrarı muhakkak olan 
haksız bir saldırıyı o anki hal ve şartlara göre, saldırıyla orantılı 
bir şekilde defetme zorunluluğunda bulunmasına rağmen, bu sınırı 
mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaşla aştığı anlaşıl-
dığı göre, TCK’nın 27/2 ve CMK’nın 223/3-c maddeleri uyarınca 
ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir. ►1. CD 
20.3.1991, E. 570, K. 1991/763 ►1. CD 13.3.1991, E.1991/509, 
K.1991/700 ►CGK 26.3.1990, E. 1990/1-36, K. 1990/87

Madde 28- Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit
(1) Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya 

muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye 
ceza verilmez. Bu gibi hallerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kulla-
nan kişi suçun faili sayılır.

Madde 29- Haksız tahrik
(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 hallerde verilecek cezanın 
dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

1) İçtihat.
►1.CD 23.01.2019, E.2018/4255, K.2019/252; Sanığa yönelen ve 
sanığı basit tıbbi müdahele ile iyileşir şekilde yaralamaktan ibaret 
haksız tahrik teşkil eden davranışın ulaştığı boyut dikkate alındı-
ğında, TCK’nın 29. maddesi uyarınca makul oranda indirim yapıl-
ması gerekir. ►CGK 27.02.2018, E.2017/1051, K.2018/69; Arala-
rında fıstık bahçesinin kullanımından kaynaklanan anlaşmazlık bu-
lunan sanık ile maktulün olay günü, ilk önce sanığın tehdit kastıyla 
tüfekle bir el havaya ateş etmesi üzerine maktulün, silahla tehdit 
eylemine tepki olarak, yaralama kastıyla bel altı bölgesini hedefle-
yerek sanığa ateş edip bacağından ağır şekilde yaraladığı, maktul 
tarafından yaralama kastıyla ateş edildiğini, bu amaçla özellikle 
vücudunun bel altı kısmının hedeflendiği bilincinde olan ve haksız 
tahrikte etki-tepki dengesi lehine bozulan sanığın, arazi uyuşmazlı-
ğından kaynaklanan husumet ve olay esnasında maktul tarafından 
silahla ağır şekilde yaralanmasının doğurduğu öfke ve gazabın 
etkisiyle hareket edip, av tüfeği ile yaklaşık 2 metre mesafeden sa-
nığın doğrudan göğüs bölgesini hedefleyerek ateş etmek suretiyle 
maktulü öldürdüğünün anlaşıldığı olayda, meşru savunma veya 
meşru savunmada sınırın aşılması hükümlerinin uygulanma imkâ-
nının bulunmadığının, sanığın eyleminin yoğun haksız tahrik altın-
da nitelikli öldürme suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir. 
►CGK 16.01.2018, E. 2017/923, K. 2018/11; Sanığın; arsayla il-
gili kira sözleşmeleri yapmaları sözleşme hürriyetine ilişkin yasal 
bir hakkın kullanımı olup haksız bir fiil olarak nitelendirilemeyecek 



19

Türk Ceza Kanunu B-42 m.30
olması, sanığın, ısrarla katılanı söz konusu arsayı kiralamaktan 
vazgeçirmeye çalışarak bir hakkın kullanımını engellemeye kalkış-
ması, katılanın ikna olmaması üzerine de tehdit etmesi ve katıla-
nın üzerine yürüyüp yüzünü tutmaya çalışması hususları birlikte 
değerlendirildiğinde, katılanın, sanığın başlangıçtaki ve tartışma 
sırasındaki haksız davranışlarına karşılık olarak gösterdiği bu tep-
kide orantısızlık olmayıp etki tepki arasındaki dengenin sanık lehi-
ne bozulmadığının anlaşılması karşısında, yerel mahkemece sanık 
lehine haksız tahrik hükmünün uygulanmamasında bir isabetsizlik 
bulunmadığı kabul edilmelidir. ►CGK 15.12.2009, 2009/1-180-
296 ►1. CD 13/3/1991, E. 698, K. 1991/491 (EU 1991, 80) ►5. 
CD  27.2.1991, E. 1991/980, K. 1991/5842 (EC 1991, 80)

Madde 30- Hata
(1) Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları 

bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla tak-
sirli sorumluluk hali saklıdır.

(2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli halleri-
nin 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 hata-
ya düşen kişi, cezalandırılmaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Hata 
MADDE 30. - (1) Fiilin icrası sırasında suçun kanunî 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 hatasın-
dan yararlanır. 
(3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşul-
ların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu 
hatasından yararlanır. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 4. - Türk Ceza Kanununun 30 uncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
(4) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir 
hataya düşen kişi, cezalandırılmaz.
3) İçtihat
►16. CD 16.4.2018, E. 2018/4, K. 2018/1470; Önce dinî bir kült, 
ardından da terör örgütü hâline dönüşen FETÖ/PDY’nin, başlan-
gıçta bir ahlâk ve eğitim hareketi olarak ortaya çıkması ve genel-
likle böyle algılanması, örgütün gayrı meşru amaçlarını gizleyip 
alenen kriminalize olmamaya çalışması ve örgütün kurucusu ve 
yöneticisi (G) hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince ve-

apple
Vurgu
(A)
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rilen beraat kararının onanarak kesinleşmesi karşısında, özellikle 
örgütün sözde meşruiyet vitrini olarak kullanılan diğer katlardaki 
örgüt mensupları tarafından bilinip bilinmediğinin olaysal olarak 
TCK 30 kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. ►14. CD 
31.01.2017, E. 2014/8385, K. 2017/388; Suça sürüklenen çocuğun, 
mağdurenin on beş yaşından büyük olduğunu zannettiğine ilişkin 
savunması, mağdurenin fiziksel görünümünün on beş yaşından 
büyük olduğuna ilişkin savcılık gözlemi ve tüm dosya kapsamına 
göre; suça sürüklenen çocuk hakkında TCK’nın 30. maddesinde 
düzenlenen hata hükümlerinin uygulanma koşullarının mevcut 
olup olmadığının tartışılması gerekmektedir. ►1. CD 5.04.2016, 
E. 2016/2184, K. 2016/1754; Sanığın gece vakti pencereden ge-
len ses üzerine 15 gün kadar önce evine hırsız girmesinin de et-
kisiyle evine hırsız girdiği konusunda kaçınılmaz bir hataya düş-
tüğü dikkate alındığında, pencerede bulunan kişiye yönelik olarak 
doğrudan ateş etmek suretiyle gerçekleştirdiği fiilde haksız tahrik 
hükümlerinin uygulanması gerekir. ►CGK 11.3.2014, E. 2013/14-
747, K.:2014/129 ►CGK 25.02.2014, E. 2013/14-563, K. 2014/95 
►CGK 25.02.2014, E.:2013/14-349, K. 2014/96

Madde 31- Yaş küçüklüğü
(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 algıla-
yamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişme-
miş 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 yön-
lendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; 
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla ka-
dar 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 ce-
zasını 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.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Yaş küçüklüğü 
MADDE 31. - (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış 
olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza 
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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 yete-
rince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak 
bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmo-
lunur. İşlediği fiili algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz 
yıldan oniki yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde yedi 
yıldan dokuz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezala-
rın üçte ikisi indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası 
altı yıldan fazla olamaz.
(3) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz 
yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ondört yıldan yirmi yıla; 
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir 
ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası sekiz yıldan fazla 
olamaz.  
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 5. - Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını 
doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını 
algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yete-
rince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak 
bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmo-
lunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu 
fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı 
hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zasını 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 mü-
ebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört 
yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan on-
beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte 
biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası oniki 
yıldan fazla olamaz.
3) İçtihat
►2. CD 17.01.2019, E. 2018/2062, K. 2019/1016; Camiden hır-
sızlık suçu işlediği iddia edilen SSÇ lerin fiilin hukuki anlam ve so-
nuçlarını alygılayıp algılamadığı veya davranışlarını yönlendirme 
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yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği konusunda uzman hekim 
raporu alınması gerekir. ►2. CD 5.03.2018, E. 2016/17602, K. 
2018/2194; Suç tarihinde 12-15 yaş grubu içinde bulunan ve hak-
kında başka suçtan düzenlenen tek hekim raporunda davranış bo-
zukluğu sebebiyle davranışlarını yönlendirme yeteneğinin kısmen 
etkilendiği bildirilen sanık hakkında, TCK’nın 31/2. maddesi uya-
rınca hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçları yönünden 
işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranış-
larını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği husu-
sunda uzman hekim raporu alınması gerekir. ►2. CD 13.03.2018, 
E. 2018/1149, K. 2018/2644; Suç tarihinde 12-15 yaş grubundaki 
suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan hüküm kuru-
lurken, TCK’nın 31/2. maddesi yerine aynı Kanun’un 31/3 mad-
desi gereğince 1/3 oranında indirim yapılması gerekir. ►1. CD 
22.12.2008, K. 2008/8096 ►2. CD 30.6.2008 K.:2008/11971 

Madde 32- Akıl hastalığı
(1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 

algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yete-
neği 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, ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezası yerine yirmibeş yıl, müebbet hapis cezası yeri-
ne 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.

1) İçtihat.
►4. CD 7.03.2018, E. 2018/175, K. 2018/4581; Sanığın Devlet 
Hastanesi’nin raporunda ‘’unıpolar depresyon ve davranış bozuk-
lukları’’ hastalığının olduğunun belirtilmesi karşısında, suç tarihi 
itibariyle TCK’nın 32 ve 34. maddeleri uyarınca “akıl hastalığı 
veya zayıflığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını 
algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışları-
nı yönlendirme yeteneğinin azalmış veya önemli derecede azalmış 
olup olmadığı” konusunda usulünce sağlık kurulu raporu alınarak, 
sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir. 
►2. CD 5.03.2018, E. 2016/17602, K. 2018/2194; Suç tarihinde 
15-18 yaş grubundaki sanık hakkında düzenlenen sosyal incele-
me raporunda “...işlediği suç davranışının sonuçlarını muhakeme 
edemediği ve davranışlarını yönlendiremediğinin gözlemlendi-
ği” hususunun bildirilmesi karşısında; suça sürüklenen çocuğun 
TCK’nın 32. maddesi uyarınca suç işlediği tarihte akıl hastalığı 
ve zayıflığı nedeni ile eylemin hukuksal anlam ve sonuçlarını algı-
lama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini tamamen kaldıran 
veya önemli ölçüde azaltacak şekilde akıl hastalığı ve ceza ehliyeti 
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bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınarak sonucuna göre 
suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun belirlenmesinde zo-
runluluk bulunmaktadır. ►9. CD 13.4.2011, K. 2011/2270 ►1. CD 
25.1.2011, K. 2011/88 ►1. CD 26.3.1991, E. 651, K. 1991/834

Madde 33- Sağır ve dilsizlik
(1) Bu Kanunun, fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan ço-

cuklara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsiz-
ler 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 yirmibir yaşını doldurmamış olan sağır ve dil-
sizler hakkında da uygulanır.   

1) İçtihat.
►6. CD 13.2.1990, E. 9821, K.:1990/853 EC 1991, 114) ►6. CD 
16.12.1986, E. 9046, K. 1986/11395 ►2. CD 9.4.1985, E. 2667, 
K. 1991/3737

Madde 34- Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma
(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 de-
recede azalmış olan kişiye ceza verilmez.

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Suça Teşebbüs

Madde 35- Suça teşebbüs
(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 halinde 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 ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte 
birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

1) İçtihat.
►2. CD 28.1.2019, E. 2018/6792, K. 2019/1142; Eve katılanlar 
yokken balkon kapısının camını kırarak giren ve evi karıştıran suça 
sürüklenen çocuğun, ihbar üzerine olay yerine kolluk görevlilerinin 
gelmesiyle evden herhangi bir şey alamadan kaçtığı ve sonrasın-
da kolluk görevlilerince yakalandığı olayda, TCK’nın 142/1-b, 35. 
maddelerinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturup oluşturma-
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yacağını araştırması için üst dereceli mahkemeye gönderilmiştir. 
►CGK 22.01.2019, E. 2016/135, K. 2019/32; Şikâyetçiyle arka-
daş olan ve aralarından husumet bulunmayan sanığın, ani gelişen 
hareketli kavga ortamında şikâyetçinin karın bölgesini bilerek ve 
isteyerek hedeflediğine ilişkin kesin bir belirlemenin yapılama-
yışı, şikâyetçide yaşamsal tehlikeye neden olacak şekilde sadece 
bir adet yaranın bulunması, sanığın engel neden bulunmamasına 
karşın şikâyetçiye yönelik eylemlerini devam ettirmemesi ve eyle-
mine kendiliğinden son vererek olay yerinden uzaklaşması husus-
ları birlikte değerlendirildiğinde, kasten öldürme suçuna teşebbüs 
yerine sanığın kastının yaralamaya yönelik olduğunun kabulü ge-
rekmektedir. ►CGK 3.5.2018, E. 2017/735, K.2018/143; Gece geç 
saatlerde Suriye’den gelip siyasi sınırı aracı ile geçerek Türkiye’ye 
giriş yapan sanığın gümrük sahasından geçiş yapmak istediği, in-
şaat halinde bulunan gümrük sahasındaki fiziki şartların uygun 
olmaması nedeniyle işlemlerinin sabah yapılacağının ve gümrük 
sahasında beklemesi gerektiğinin gümrük muayene memurlarınca 
sanığa söylendiği, fiilin, henüz icra hareketlerine başlanılmama-
sı nedeniyle teşebbüs aşamasına ulaşmamış hazırlık hareketi ni-
teliğinde olduğu, bu aşamaya kadarki fiilerin bir başka suçu da 
oluşturmadığı, sanıkların ülkeye işlenmemiş altın ithal edebilme 
şartlarına sahip olmadığının, hazırlık hareketi niteliğindeki fiilinin 
cezalandırılamayacağı gerçeğini değiştirmeyeceği anlaşıldığın-
dan, sanıklara atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığının kabu-
lü gerekmektedir. ►CGK 30.5.2017, E. 2017/1-490, K. 2017/299 
►CGK 10.2.2009, E. 2008/4-165, K. 2009/18

Madde 36- Gönüllü vazgeçme
(1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi ça-

balarıyla 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.

1) İçtihat.
►1. CD 13.12.2017, E. 2016/3088, K. 2017/5089; Sanık, icra ha-
reketlerini tamamlayıp neticenin meydana gelmesini önlediğinden, 
eyleminin öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi gerekmekle 
beraber, TCK’nın 36. maddesinde düzenlenen gönüllü vazgeçme 
hükmü göz önünde tutularak ve aynı Kanun’un 61. maddesi uya-
rınca suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, 
suç konusunun önem ve değeri, kasta dayalı kusurun ağırlığı 
hususları dikkate alınarak, temel ceza makul bir oranda belirle-
nerek kasten yaralama suçundan hüküm kurulması gerekir. ►14. 
CD 12.04.2017, E. 2016/12465, K. 2017/1869; Sanığın yanında 
uzanmakta olan mağdureden cinsel organıyla oynamasını istediği, 
onun kabul etmemesi üzerine kollarından tutarak yapması yönünde 
isteğini tekrarladığı, ardından yatak üzerinde bulunan bıçağı işa-
ret ederek, tanığın gözü önünde soyunup kendisiyle cinsel ilişkiye 
girmesini istediği ve tanığın ikna etmesi üzerine kendiliğinden ey-
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lemine son verdiği anlaşıldığından, mevcut haliyle olayda çocuğun 
nitelikli cinsel istismarı suçu yönünden teşebbüs hükümlerinin uy-
gulanma koşulları bulunmayıp, mevcut haliyle sanığın o ana kadar 
gerçekleştirdiği eylemi TCK’nın 36. maddesinde düzenlenen gö-
nüllü vazgeçme hükümleri uyarınca sarkıntılık düzeyinde kalan ço-
cuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturur. ►CGK 9.6.2015, E. 
2014/14-600, K.2015/194 ►10. CD 22.6.1992, E. 1992/4262; K. 
1992/7198 (YKD 1992; 1314) ►3. CD 29.1.1992, E. 1991/13559, 
K. 1992/1347 (YKD 1992; 957)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Suça İştirak

Madde 37- Faillik
(1) Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişiler-

den her biri, fail olarak sorumlu olur.
(2) 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.

1) İçtihat.
►1. CD 29.03.2018, E. 2017/3152, K. 2018/1487; Sanığın nitelikli 
kasten öldürme eylemine ortak suç işleme kararına bağlı olarak, 
fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurmak suretiyle katıldığı anla-
şıldığından, TCK’nın 37/1. maddesi uyarınca sorumlu tutulması 
gerekir. ►2. CD 15.3.2018, E. 2015/18104, K. 2018/2800; Gü-
venlik kamera görüntüleri tutanak içeriğine göre sanığın baştan 
itibaren diğer sanıkla birlikte adliye içinde odalara girip çıktıkları, 
sanığın bilgisayarı aldığı ve adliyeyi terk ettikleri anlaşıldığından, 
fiilleri yardım eden değil (TCK 39), suçu birlikte işleyen olarak 
(TCK 37/1) kabul edilmelidir. ►1. CD 15.03.2018, E. 2018/498, 
K. 2018/1213; Diğer sanığın isteğiyle maktulün el ve ayaklarını 
bağlayarak savunmasız bırakan ve gün içinde gelen müşterilerle 
de ilgilenen sanığın, alt kata inen merdivenlerde yoğun kan izi ve 
birikintileri tespit edilen aynı işyeri içerisinde bütün gün olanlar-
dan habersiz kalmasının da mümkün olmayacağı dikkate alınarak, 
öldürme suçuna iştirak ettiğine ve TCK’nın 37, 81. maddelerinin 
uygulanmasına karar verilmiştir. ►CGK 13.3.2018, E. 2014/727, 
K. 2018/99; Kasten yaralama suçunu işlediği iddiasıyla şüpheli sı-
fatıyla aranan sanığın, görevli polis memurları, şikâyetçiler ..., ..., 
... ve ... tarafından ikâmet ettiği ….. Mahallesinde bulunan kahve-
hanenin önünde görüldüğü, polis memurlarının kendisini aradığını 
fark eden sanığın kahvehanenin karşı sokağında bulunan iki katlı 
binaya girdiği, bina etrafının görevlilerce sarıldığı sırada ikinci 
kattan asfalt zemine atlayıp kaçmaya devam eden sanığın bahçe 
kapısı açık olan bir eve girdiği, yapılan kontrolde evin avlusunda 
bulunan kömürlükte saklanan sanığın yakalanarak etkisiz hâle ge-
tirildiği ve sanığa kelepçe takıldığı, polis aracına götürülmek üzere 
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mahalledeki kahvehane ile bakkalın bulunduğu yere gelindiğinde, 
sanığın kelepçeyi bir şekilde çıkarıp çevredekiler duyacak şekil-
de “Beni kurtarın” diye bağırması üzerine yaklaşık 50-60 kişilik 
grubun sanığı görevlilerin elinden almaya çalıştıkları, görevli me-
murların, sanığı yaralama olayına karışması nedeniyle götürmek 
istediklerini anlatmaya çalıştıkları, ancak kalabalıkta bulunan 
bazı şahısların sanığın yakasına, boynuna ve bacaklarına sarılıp 
“Biz bunu kimseye teslim edemeyiz, buradan adam alamazsınız” 
diyerek yere yatırdıkları, sanığın üzerine kapandıkları, sanığın 
polis aracına bindirildiği sırada inceleme dışı sanıkların da ara-
larında bulunduğu mahalle sakinlerinin attıkları taşlar nedeniyle 
görevli polis memuru olan şikâyetçiler ... ve ...’un yaralandığı ve 
polis araçlarının zarar gördüğü olayda; Sanığın yardım istediği 
ana kadar etrafta bulunan şahısların polis memurlarına yönelik 
suç işleme konusunda bir fikirlerinin bulunduğuna ilişkin dosyaya 
yansıyan bir delilin olmaması ve olayın gerçekleştiği yerin sıkça 
suç işlenen bir mahalle olarak bilinmesi dikkate alındığında, sanı-
ğın bu aşamada söylediği “Beni kurtarın” şeklindeki sözlerin suç 
işleme konusunda karar uyandırıcı nitelik ve ağırlıkta olduğu, sa-
nığın bu söz ile polis memurlarının görevini yapmasını engelleme 
ve polis araçlarına zarar verme hususunda henüz bir fikri olmayan 
inceleme dışı sanıkları harekete geçirip, polis memuru olan şikâ-
yetçilere yönelik görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına 
zarar verme suçlarını işleme kararının oluşmasını sağladığı an-
laşıldığından; sanığın TCK’nın 38. maddesi uyarınca azmettiren 
sıfatıyla cezai sorumluluğunun bulunduğu kabul edilmelidir

Madde 38- Azmettirme
(1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile ce-

zalandırılır.
(2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle 

suça azmettirme halinde, azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar 
artırılır. Çocukların suça azmettirilmesi halinde, bu fıkra hükmüne göre 
cezanın artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz.

(3) Azmettirenin belli olmaması halinde, kim olduğunun ortaya çıkma-
sını 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 
hallerde verilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir.

1) İçtihat.
►1. CD 15.01.2018, E. 2017/1888, K. 2018/2; Sanığın olay ön-
cesinde ve olay sırasında birlikte hareket etmek suretiyle “daha 
önce maktul ve arkadaşları ile aralarında herhangi bir husumet 
bulunmayan ve o aşamaya kadar suç işleme yönünde bir kararı da 
olmayan” diğer sanığa maktulün öldürülmesi olayında kullanılan 
av tüfeğini alarak olay yerine gelmesini söylemeleri ve olay sıra-
sında da her ikisinin birlikte maktulün bulunduğu araca “sık sık” 
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demek suretiyle sanığa talimat vermeleri şeklindeki eylemlerinin 
TCK’nın 38. maddesi kapsamında azmettiren sıfatıyla suça katılma 
niteliğinde olduğuna karar verilmiştir. ►20. CD 26.02.2018, E. 
2017/6703, K. 2018/1145; Sanığın, kız arkadaşı olan ve hakkın-
da ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilen yaşı küçük 
..... suç işlemeye zorladığına dair delil bulunmaması, ... ... ele ge-
çen uyuşturucu maddeleri sanığın kendisine emanet ettiği, ancak 
satışını yapmadığı, sadece bir defaya mahsus sanığın söylediği 
kişiye teslim ettiği şeklindeki beyanı ve iletişim tespit tutanakları 
karşısında, ..... emanet ettiği uyuşturucu maddelerden alması ko-
nusunda yönlendirmek suretiyle uyuşturucu madde ticareti yapma 
suçuna müşterek fail olarak iştirak ettiği anlaşılan sanık hakkında 
koşulları oluşmadığı halde TCK’nın 38/2. maddesinin uygulanması 
hukuka aykırıdır. 

Madde 39- Yardım Etme
(1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, onbeş yıldan yirmi yıla; mü-
ebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis 
cezası verilir. Diğer hallerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda 
verilecek ceza sekiz yılı geçemez.

(2) Aşağıdaki hallerde 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 işlenme-
sinde kullanılan araçları sağlamak.

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulu-
narak icrasını kolaylaştırmak.

1) İçtihat.
►20. CD 23.01.2018, E. 2017/5678, K. 2018/469; Sanığın suçun 
kanuni tanımında yer alan eylemi gerçekleştirdiğine dair delil 
bulunmadığı gibi üzerinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı 
madde ele geçirilemediği, kendisini arayan uyuşturucu madde kul-
lanıcılarını sanıklar ..., ... ve ...’e yönlendirdiği anlaşılan olayda, 
sanığın eylemi TCK’nın 39/2-c maddesinin uygulanmasını gerek-
tirmektedir. ►10. CD 28.12.2017, E. 2016/2896, K. 2017/7538; 
Sanığın eyleminin, diğer sanığın uyuşturucu madde temin etme-
sine yardımda bulunarak suçun icrasını kolaylaştırmaktan ibaret 
olması karşısında, hakkında TCK’nın 39. maddesinin uygulanması 
gerekir.

Madde 40- Bağlılık kuralı
(1) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı 

yeterlidir. Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılma-
sını önleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusur-
lu fiiline göre cezalandırılır.
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(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.

1) İçtihat.
►5. CD 10.01.2019, E. 2016/8853, K. 2019/348; Hayvanların 
proje çerçevesinde hak sahiplerine dağıtılmış gibi gösterildiği, 
sanıkların bu şekilde kooperatif parasını mal edindikleri kabul 
edilen olayda; sanıklar ... ve ...’in eylemlerinin TCK’nın 247/2. 
maddesinde tanımlanan nitelikli zimmet suçunu, diğer sanıkların 
da TCK’nın 40/2. maddesi uyarınca özgü suçun faili olabilecek di-
ğer sanığın eylemine azmettiren ya da yardım eden sıfatıyla iştirak 
edebileceklerine karar verilmiştir.

Madde 41- İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme
(1) İştirak halinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç orta-

ğı, gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır.
(2) Suçun;
a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple iş-

lenmemiş olması,
b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması,
Hallerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Suçların İçtimaı

Madde 42- Bileşik suç 
(1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması 

dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima 
hükümleri uygulanmaz.

1) İçtihat.
►CGK 17.1.2019, E. 2017/212, K. 2019/20

Madde 43- Zincirleme suç
(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.

(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi duru-
munda da, birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu 
madde hükümleri uygulanmaz.
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1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Zincirleme suç
MADDE 43. - (1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, de-
ğişik 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. 
(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi duru-
munda da, birinci fıkra hükmü uygulanır. 
(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, ço-
cukların cinsel istismarı ve yağma suçlarında bu madde hükümleri 
uygulanmaz. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 6. - Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesinin birinci 
fıkrasına “Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra 
hükmü uygulanır.” cümlesi eklenmiş, üçüncü fıkrasında geçen 
“cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı” ibaresi madde metnin-
den çıkarılmıştır.
3) İçtihat.
►CGK 17.1.2019, E. 2017/212, K. 2019/20; Sanığın, A isimli fir-
maya başvurarak üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ancak mağdu-
run kimlik bilgilerini haiz ve başka bir olay nedeniyle resmî belge-
de sahtecilik suçundan ayrıca yargılanmasına yol açan sahte nüfus 
cüzdanını kullanmak suretiyle mağdur adına düzenlenmesini sağ-
ladığı abonelik sözleşmesini imzaladığı ve ... numaralı GSM hattını 
çıkarttırdığı, yine aynı şekilde mağdur adına düzenlenmesini sağla-
dığı Digiturk abonelik sözleşmesini imzalayarak Digiturk abonelik 
kaydı tesis ettirdiği olayda; sanığın eyleminin özel belgede sahteci-
lik suçuna göre özel norm niteliğinde bulunan 5809 Sayılı Kanun’un 
56. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kaldığı kabul edilmelidir. 
►CGK 15.01.2019, E. 2017/572, K. 2019/2; Sanığın değişik za-
manlarda birden fazla kez cebir ve tehditle mağdureyi fuhşa teşvik 
edip fuhuş yapmasına aracılık etmesi, aynı suç işleme kararının ic-
rası kapsamında aynı mağdura yönelik değişik zamanlarda birden 
fazla kez fuhuş suçunu işleyen sanık hakkında TCK’nın 43. maddesi 
uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekir. ►19. 
CD 21.02.2018, E. 2015/15922, K. 2018/1770; Sanığın kendisine 
ait olan seyyar tezgahta, iddianame tarihine kadar farklı tarihlerde 
bandrolsüz kitapları satışa arz etmesi eylemleri zincirleme biçimde 
işlenmiş tek suç oluşturduğu gözetilerek, bu eylemlerin bir suç iş-
leme kararı icrası kapsamında işlendiği anlaşıldığından, TCK’nın 
43/1. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması 
gerekir. ►13. CD 4.10.2017, E. 2015/17375, K. 2017/10057; Sa-
nıkların ve suça sürüklenen çocuğun çalmış oldukları eşyaların 
farklı kişilere ait olduğunu bilebilecek durumda olmadıkları, suça 
konu yerin konut olması sebebiyle eşyaların farklı kişilere ait ol-
duğunu bilseler dahi, ortak hakimiyet ve müşterek zilyetlik kuralı 



30

B-42 m.44 Türk Ceza Kanunu

gereği sanıklar ile suça sürüklenen çocuk hakkında tek bir hırsızlık 
suçundan hüküm kurulması gerekirken hatalı nitelendirme ile aynı 
neviden fikri içtima olarak kabul edilip, TCK’nın 43/2. maddesi 
uyarınca uygulama yapılması hukuka aykırıdır.

Madde 44- Fikri İçtima
(1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet ve-

ren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.
1) İçtihat.
►4. CD 8.03.2018, E. 2014/26783, K. 2018/4599; Sanığın, katıla-
nın evinin önünde av tüfeği ile havaya doğru üç el ateş ettiği olay-
da, sanığın eyleminin TCK’nın 106/2-a maddesinde tanımlanan 
silahla tehdit ve aynı Kanunun 170/1-c maddesinde tanımlanan 
genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını oluşturduğu 
ve TCK’nın 44. maddesi uyarınca en ağır cezayı gerektiren suçtan 
hüküm kurulması gerektiği yönünde karar verilmiştir. ►12. CD 
21.12.2017, E. 2016/2886, K. 2017/10706; Sanık hakkında trafik 
güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan TCK’nın 179/2. maddesi 
gereğince dava açılmasına rağmen TCK’nın 44. maddesi gereğin-
ce değerlendirme yapılarak, zarar-tehlike suçu ayrımına göre so-
mut olayda zarar suçu olan taksirle yaralama suçu oluştuğundan 
trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan hüküm kurulmasına 
yer olmadığına karar verilmesi gerekir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM 
Cezalar

Madde 45- Cezalar
(1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî 

para cezalarıdır.
Madde 46- Hapis cezaları
(1) Hapis cezaları şunlardır:
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
b) Müebbet hapis cezası.
c) Süreli hapis cezası.
Madde 47- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
(1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca 

devam eder, kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirti-
len sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.

1) 2018-700 sayılı KHK ile yapılan değişiklik.
MADDE 156- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve adlî, 
idarî ve askerî” ibaresi, “adlî ve idarî” şeklinde değiştirilmiştir.
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b) 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi 
“Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştiril-
miştir.
c) 287 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzüklerde” iba-
resi “yönetmeliklerde” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 48- Müebbet hapis cezası
(1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.
Madde 49- Süreli hapis cezası
(1) Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan 

az, yirmi yıldan fazla olamaz.
(2) Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli ha-

pis cezasıdır.
Madde 50- Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar
(1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik du-

rumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesinde-
ki özelliklere göre;

a) Adlî para cezasına,
b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önce-

ki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,
c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak ama-

cıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna de-
vam 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 gerek-
tirdiği 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 mes-
lek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,

f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gö-
nüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya,

Çevrilebilir.
(2) Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak 

öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî 
para cezasına çevrilmez.

(3) 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 bulu-
nanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci 
fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.

(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de 
olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı halinde, birinci fıkranın (a) bendine 
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göre adlî para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir ha-
linde uygulanmaz.

(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevri-
len adlî para cezası veya tedbirdir.

(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan teb-
ligata rağmen otuz gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getiril-
mesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, infaz 
hâkimliği kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar 
verir ve bu karar derhal infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü 
uygulanmaz.

(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan neden-
lerle yerine getirilememesi durumunda, infaz hâkimliğince tedbir değiş-
tirilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar
MADDE 50. - (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sos-
yal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişman-
lığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;
a) Adlî para cezasına,
b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan 
önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,
c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak 
amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim ku-
rumuna devam etmeye,
d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, 
belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasak-
lanmaya,
e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya ge-
rektirdiği 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.
(2) Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek ola-
rak öngörüldüğü hâllerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza 
artık adlî para cezasına çevrilmez.  
(3) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, 
mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işle-
diği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitir-
miş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis 
cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir. 
(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli 
de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı hâlinde, birinci fıkranın 
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(a) bendine göre adlî para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, 
bilinçli taksir hâlinde uygulanmaz.
(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çev-
rilen adlî para cezası veya tedbirdir. 
(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan 
tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek yaptırımın gereklerinin 
yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edil-
memesi hâlinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının 
tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar derhâl infaz 
edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz. 
(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan ne-
denlerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü veren mahke-
mece tedbir değiştirilir.
2) 2008-5739 SK ile yapılan değişiklik.
MADDE 4 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
50 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yaptırımın” ibaresi 
“tedbirin” olarak değiştirilmiştir.
3) 2020-7242 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 8 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 50 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “hükmü veren 
mahkeme” ibaresi “infaz hâkimliği” ve yedinci fıkrasında yer alan 
“hükmü veren mahkemece” ibaresi “infaz hâkimliğince” şeklinde 
değiştirilmiştir.
3) İçtihat.
►3. CD 10.01.2019, E. 2018/7920, K. 2019/406; Suça sürüklenen 
çocuğun fiili işlediği tarihte on sekiz yaşını doldurmadığı ve dosya-
da mevcut adli sicil kaydına göre de daha önceden hapis cezasına 
mahkum edilmemiş olduğu anlaşıldığından, hükmolunun kısa sü-
reli hapis cezasının TCK’nin 50/3. maddesindeki zorunluluk gere-
ğince TCK’nin 50/1. maddesinde düzenlenen seçenek tedbirlerden 
birine çevrilmesi gerekir. ►13. CD 28.02.2018, E. 2016/3507, K. 
2018/3003; Suça sürüklenen çocuk hakkında konut dokunulmazlı-
ğının ihlali ve mala zarar verme suçlarından belirlenmiş kısa süreli 
hapis cezalarının TCK’nın 50/3 maddesi gereğince, adli para ceza-
sı veya seçenek tedbirlerden birine çevrilmesi zorunludur. ►2. CD 
16.03.2017, E. 2014/30819, K. 2017/3112; Suça sürüklenen çocuk 
hakkında hırsızlık suçundan hükmolunan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis 
cezası, TCK’nın 49/2 ve 50/3. madddeleri uyarınca kısa süreli ha-
pis cezası olmaması sebebiyle adli para cezasına çevrilemez.

Madde 51- Hapis cezasının ertelenmesi
(1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına 

mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işle-
diği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan 
kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için 
kişinin;
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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 gi-
derilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye 
kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun ye-
rine getirilmesi halinde, infaz hâkimi kararıyla hükümlü infaz kurumun-
dan derhal salıverilir.

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan faz-
la olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, 
mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.

(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 bulu-
nan bir eğitim kurumuna devam etmesine,

Mahkemece karar verilebilir.
(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir 

uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulma-
sını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hü-
kümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde 
çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranış-
ları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık 
sürelerle rapor düzenleyerek infaz hâkimine 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, infaz hâkiminin uyarısına rağmen, 
uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen 
infaz kurumunda çektirilmesine infaz hâkimliğince karar verilir.

(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçiril-
diği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.
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1) 2020-7242 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 9 – 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin ikinci fıkra-
sında yer alan “hakim” ibaresi “infaz hâkimi”, beşinci fıkrasında 
yer alan “hakime” ibaresi “infaz hâkimine” ve yedinci fıkrasında 
yer alan “hakimin” ibaresi “infaz hâkiminin” şeklinde değiştiril-
miş ve yedinci fıkrasına “çektirilmesine” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “infaz hâkimliğince” ibaresi eklenmiştir.
2) İçtihat.
►1. CD 19.03.2018, E. 2018/502, K. 2018/1257; Deneme süresin-
de işlendiği iddia olunan yeni suçun denetim süresinin bitiminden 
sonra işlendiği göz önüne alındığında, sanığın deneme süresi içe-
risinde işlediği bir suç bulunmadığı gerekçesiyle TCK 51/7 uygu-
lama alanı bulamamaktadır. ►2. CD 14.02.2018, E. 2017/6061, 
K. 2018/1236; Sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis ceza-
sının TCK’nın 51. maddesi gereğince ertelenmesine karar verildi-
ği halde TCK’nın 53/4 maddesine aykırı olarak aynı maddenin 1. 
fıkrasında düzenlenen hak yoksunluklarının uygulanmasına karar 
verilmesi hukuka aykırıdır.

Madde 52- Adlî para cezası
(1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulun-

mayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam 
gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılma-
sı suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir.

(2) 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.

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

(4) Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişi-
ye 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 ge-
çemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin 
zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edile-
ceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.

İKİNCİ BÖLÜM 
Güvenlik Tedbirleri

Madde 53- Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmi-

yetin kanuni sonucu olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu 

kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, be-
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lediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve 
kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hiz-
metlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (...),
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulun-

maktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişilik-

lerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-

ruluşunun 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 ceza-

sının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.
(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik 

tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hüküm-
lünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri 
açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu 
hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası 
infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında birinci fıkranın 
(e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına ka-
rar verilebilir. 

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz 
yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulan-
maz.

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanıl-
ması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halin-
de, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın 
yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklan-
masına 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 kesinleşme-
siyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye 
başlar.
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1) Anayasa Mahkemesi’nin 8/10/2015 tarihli ve 2014/140 E., 
2015/85 K. sayılı kararı.
Anayasa Mahkemesi’nin 8/10/2015 tarihli ve E.: 2014/140, K.: 
2015/85 sayılı Kararı ile; bu maddenin birinci fıkrasında yer 
alan “Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına 
mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;…” bölümü, aynı fıkranın (b) 
bendinde yer alan “…seçilme ehliyetinden…” ibaresi yönünden, 
yine aynı fıkrada yer alan “…hapis cezasına…” ibaresi ise (b) 
bendinde yer alan “Seçme ve…” ibaresi yönünden iptal edilmiş-
tir. Aynı karar ile bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “…ve 
diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresi ile aynı maddenin ikinci 
fıkrası, birinci fıkranın (b) bendinde yer alan “Seçme ve seçilme 
ehliyetinden…” ibaresi yönünden iptal edilmiştir. Aynı karar ile bu 
maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Kısa süreli hapis cezası 
ertelenmiş veya…” ibaresi, aynı maddenin birinci fıkrasında yer 
alan “…seçilme ehliyetinden…” ibaresi yönünden iptal edilmiştir.
2) 2020-7242 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 10 – 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasının birinci cümlesine “ertelenen veya” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası in-
faz edilen ya da” ibaresi ve ikinci cümlesine “cezası ertelenen” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya denetimli serbestlik tedbiri 
uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen” ibaresi 
eklenmiştir.
3) Açıklama.
Anayasa Mahkemesi E.2014/140, K.2015/85, T.8.10.2015. RG 
24.11.2015/29542): Anayasa Mahkemesinin bu kararı göz önünde 
alındığında, TCK 53. maddenin sadece suç işleyen kişilerin seçme 
ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılabileceğini düzenlediği, seç-
me ve seçilme hakkından yoksunluk yaptırımının içeriğinin artık 
TCK’da geçerli olan kurallara göre belirlenemeyeceği, yoksunlu-
ğun içeriğinin Anayasa’nın 67 ve 76. maddeleri ile birlikte ilgili 
kanunlara göre tespit edileceği anlaşılmaktadır. “Diğer siyasi hak-
ları kullanmaktan” yoksunluk ise Anayasa’nın 2. maddesine aykırı 
görülerek iptal edilmiştir.
4) İçtihat.
►CGK 8.04.2019, E. 2019/163, K. 2019/291; Yüklenen suçu 
TCK’nın 53/1-a maddesindeki hak ve yetkileri kötüye kullanmak 
suretiyle işlediği kabul edilen sanıklar hakkında aynı Kanunun 
53/5. maddesi gereğince hükümde belirtilen gün sayısının yarı-
sından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasak-
lanmasına karar verilmesi gerekmektedir. ►6. CD 24.01.2019, E. 
2016/1239, K. 2019/268; Sanık hakkında yakınana yönelik nitelikli 
yağma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün Anayasa Mahke-
mesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas, 2015/85 
Karar sayılı iptal kararının TCK’nin 53. maddesinin uygulanma-
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sı yönünden infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür. 
►17. CD 13.11.2017, E. 2015/23751, K. 2017/13748; Anayasa 
Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesine dair olan, 2014/140 Esas 
ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının, 24.11.2015 gün ve 29542 
Sayılı RG’de yayımlanmış olması sebebiyle iptal kararı doğrultu-
sunda TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının yeniden de-
ğerlendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. ►5. CD 9.11.2017, 
E. 2014/9286, K. 2017/4854

Madde 54- Eşya müsaderesi
(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 ge-
nel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. Eşyanın 
üzerinde iyiniyetli üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş sınırlı ayni hakkın 
bulunması hâlinde müsadere kararı, bu hak saklı kalmak şartıyla verilir.

(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 naza-
ran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı ola-
cağı 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 mü-
saderesine karar verilir.

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

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 54 - Eşya müsaderesi
(1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir su-
çun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen 
ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. 
Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu gü-
venliği, 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 na-
zaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete 
aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir.
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(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satı-
mı suç oluşturan eşya, müsadere edilir.
(5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tü-
müne 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.
2) 2016-6763 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 11- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
54 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Eşyanın üzerinde iyiniyetli üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş sı-
nırlı ayni hakkın bulunması hâlinde müsadere kararı, bu hak saklı 
kalmak şartıyla verilir.”
3) İçtihat.
►15. CD 14.02.2018, E. 2015/2299, K. 2018/938; Adli emanete 
kayıtlı sahte belgelerin dosyada delil olarak saklanması gerekirken 
TCK 54. uyarınca müsaderesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. 
►7. CD 16.01.2018, E. 2017/12744, K. 2018/366;  Mahkemece 
suça konu aracın müsaderesi için Kaçakçılıkla Mücadele Kanu-
nu’nun 13. maddesinde belirtilen müsadere şartlarının gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin değerlendirilmesinden sonra şartların oluştu-
ğunun kabul edilmesi halinde TCK.nun 54/3. maddesi uyarınca 
müsadere edilip edilmeyeceğine karar verilmesi gerekir. ►Case of 
Agosi v. The United Kingdom (9118/80) ►AYM Bekir Yazıcı Baş-
vurusu (2013/3044) ►AYM Fatma Çavuşoğlu ve Bilal Çavuşoğlu 
Başvurusu (2014/5167).

Madde 55- Kazanç müsaderesi
(1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya 

da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlen-
dirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançla-
rın 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, eş-
yayı sonradan iktisap eden kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yarar-
lanamıyor olması gerekir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kazanç müsaderesi
MADDE 55. - (1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun ko-
nusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddî men-
faatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu 
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ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir. Bu 
fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddî men-
faatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir. 
(2) Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere elkonulamadığı 
veya bunların merciine teslim edilmediği hâllerde, bunların karşı-
lığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir. 
2) 2009-5918 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 2 - 5237 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aşağıdaki fık-
ra eklenmiştir.
“(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.”
3) İçtihat.
►20. CD 28.11.2017, E. 2017/5668, K. 2017/6555; “Sanıktan ele 
geçirildiği anlaşılan” denilerek emanette kayıtlı 8.160 TL’nin mü-
saderesine karar verilmiş ise de; bu paranın sanıktan ele geçirildi-
ğine dair dosyada bir belgenin bulunmadığı, alıcı sanık’tan aldığı 
400 TL’nin dışında kalan 7.760 TL’nin suçun işlenmesi ile elde 
edildiğine dair kesin delil bulunmamasına rağmen TCK’nın 55/1. 
maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. 
►17. CD 13.11.2017, E. 2015/23751, K. 2017/13748; TCK’nın 55. 
maddesi gereğince kazanç müsaderesinin suçun işlenmesiyle elde 
edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesiyle 
oluşan maddi menfaatlerle, bunların değerlendirilmesi veya dö-
nüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancın, suçun mağ-
duruna iade edilememesi halinde mümkün olduğu, somut olayda 
suçun mağdurunun açıkça belli olduğu ve bu bağlamda, kazanç 
müsaderesi koşullarının oluşmadığına karar verilmiştir.

Madde 56- Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
(1) Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne suretle 

uygulanacakları ilgili kanunda gösterilir.
Madde 57- Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
(1) Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve te-

davi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik ted-
birine hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında 
koruma ve tedavi altına alınırlar.

(2) Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleş-
tirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından 
tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtil-
mesi üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir.

(3) Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteli-
ğine göre, güvenlik bakımından kişinin tıbbi kontrol ve takibinin gerekip 
gerekmediği, gerekiyor ise, bunun süre ve aralıkları belirtilir.

apple
Vurgu
Değişiklik eklenmeli.
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(4) Tıbbi kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, Cum-

huriyet savcılığınca bu kişilerin teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan 
sağlık kuruluşuna gönderilmeleri ile sağlanır.

(5) Tıbbi kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı itibarıyla toplum açı-
sından tehlikeliliğinin arttığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanıla-
rak, yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedi-
lir. Bu durumda, bir ve devamı fıkralarda belirlenen işlemler tekrarlanır.

(6) İşlediği fiille ilgili olarak hastalığı yüzünden davranışlarını yönlen-
dirme yeteneği azalmış olan kişi hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümle-
rine 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 ki-
şilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı mad-
de 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, yerleşti-
rildiği kurumun sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine 
mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir.

1) İçtihat.
►4. CD 6.11.2017, E. 2015/28621, K. 2017/24077; Akıl hastalığı 
sebebiyle hakkında TCK’nin 32/1. maddesi gereğince ceza veril-
mesine yer olmadığına karar verilen sanığın aynı Kanun’un 57/1. 
maddesi gereğince yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda “ko-
ruma ve tedavi altına alınmasına” karar verilmesi gerektiği gö-
zetilmeden, “güvenlik tedbiri uygulanmasına” denilmek suretiyle 
infazda duraksamaya neden olunması hukuka aykırılık teşkil eder. 
►10. CD 14.07.2017, E. 2016/3511, K. 2017/3522; TCK’nın “Akıl 
Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri” başlıklı 57. maddesinin 7. 
fıkrasında düzenlenen tedavi altına alınma güvenlik tedbirinin, al-
kol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığı altında başka 
suç işleyen kişiler bakımından da uygulanabilmesi mümkündür.

Madde 58- Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular
(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 ce-

zanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,
b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmi-

yet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl,
Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.
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(3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik 
olarak hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hük-
molunur.

(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar 
arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yara-
lama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve tica-
reti 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 işledi-
ği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.

(6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz reji-
mine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra 
denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü in-
faz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin 
uygulanacağı belirtilir.

(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbest-
lik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.

(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra de-
netimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya 
örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.

1) İçtihat.
►6. CD 23.01.2019, E. 2016/241, K. 2019/259; Suç tarihinden 
sonra kesinleşen eski hükümlülük kaydı tekerrüre esas alınamaz. 
►CGK 1.11.2018, E. 2016/860, K. 2018/498; Suç işlendiği tarihte 
yürürlükte bulunan Kanun hükümleri de gözetil-mek suretiyle mik-
tar itibarıyla temyiz kesinlik sınırının altında bulunan adli para ce-
zası ile mahkûmiyet hükümlerinin tekerrür uygulamasına da esas 
alınamayacağının kabulü gerektiğinden, Yerel mahkemece tekerrü-
re esas alınan hükmün 20.06.2007 tarihinde verildiği, bu hükümde 
sanığın doğrudan 500 TL adli para cezası ile mahkûmiyetine karar 
verildiği, sonuç cezanın, hükmün verildiği tarihte yürürlükte bulu-
nan 1412 sayılı CMUK’un 305. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 
miktar itibarıyla kesin nitelikte olması nedeniyle temyiz imkanının 
bulunmadığı ve sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 58. maddesi-
nin uygulanmasına esas alınamayacağı kabul edilmelidir.►7. CD 
4.07.2017, E. 2014/30657, K. 2017/5614; Sanık hakkında hem adli 
para cezası hem de hapis cezası verildiği ve adli para cezası için 
TCK’nın 58. maddeye göre tekerrür hükümleri uygulanamayacağı 
halde tekerrür hükümleri uygulanmasına karar verilirken hiçbir 
ayrım yapmaksızın sanığın cezasının TCK’nın 58/6. maddesi ge-
reğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar 
verilmesi hukuka aykırıdır. 

apple
Vurgu
gözetilmek
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Madde 59- Sınır dışı edilme
(1) İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, ko-

şullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamam-
landıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendiril-
mek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Sınır dışı edilme
MADDE 59. - (1) İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla sü-
reyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancının, cezasının infazın-
dan sonra derhâl sınır dışı edilmesine de hükmolunur.
2) 2005-5328 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 1. - (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 59. - (1) İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm 
edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde 
cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlem-
leriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakan-
lığına bildirilir.

Madde 60- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri
(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 na-
zaran daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda, hakim bu 
tedbirlere hükmetmeyebilir.

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Madde 61- Cezanın belirlenmesi
(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.
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(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 bulun-
durulmaz.

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

(5) Yukarıdaki fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden sırasıyla teşeb-
büs, 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 arta-
kalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez.

(7) Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hüküm-
lerine 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 ek-
siltilebilir, ne de değiştirilebilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Cezanın belirlenmesi 
MADDE 61. - (1) Hâkim, 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 kanunî tanımında öngö-
rülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirler. 
(2) Suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle 
indirim veya artırım, birinci fıkra hükmüne göre belirlenen ceza 
üzerinden yapılır. 
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(3) Birinci fıkrada belirtilen hususların suçun unsurunu oluştur-
duğu hâllerde, bunlar temel cezanın belirlenmesinde ayrıca göz 
önünde bulundurulmaz. 
(4) Bir suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı 
gerektiren birden fazla nitelikli hâllerin 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 şahsî 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, resmî takvime göre he-
sap edilir. Hapis cezası için bir günün, adlî para cezası için bir Türk 
Lirasının artakalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez.
(7) Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne 
eksiltilebilir, ne de değiştirilebilir.
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 7. - Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesine altıncı fık-
radan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fık-
ra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
(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 ce-
zanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve in-
dirimler, gün üzerinden yapılır. Adlî para cezası, belirlenen sonuç 
gün ile kişinin bir gün karşılığı ödeyebileceği miktarın çarpılması 
suretiyle bulunur.
3) 2006-5560 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 1 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
61 inci maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numaraları buna göre teselsül 
ettirilmiştir.
“(9) Adlî para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suç-
larda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı, o suç tanımındaki 
hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst 
sınırından fazla olamaz.”
4) İçtihat.
►6. CD 24.01.2019, E. 2016/1239, K. 2019/268; Sanığın mağdu-
ra yönelik yağma suçunu birden fazla kişi ile birlikte ve kuru sıkı 
tabanca ile işlediklerinin anlaşılması karşısında TCK’nın 61. mad-
desi gereğince temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılması 
gerekmektedir. ►3. CD 10.01.2019, E. 2018/5715, K. 2019/360; 
Sanığın eylemi neticesinde, katılanın yaşamını tehlikeye sokacak 
şekilde yaralandığı, aynı zamanda hayat fonksiyonlarını orta (2.) 
derecede etkileyen kemik kırığının meydana geldiği olayda, birden 
fazla nitelikli hal ihlaline neden olan sanık hakkında TCK’nin 86/1. 
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maddesince temel cezaya hükmedilirken meydana gelen zararın 
ağırlığı ve kastının yoğunluğu da dikkate alınarak TCK’nın 61. ve 
3. maddesindeki orantılılık ilkesi gözetilerek alt sınırdan uzaklaşıl-
ması gerekir.

Madde 62- Takdiri indirim nedenleri 
(1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halin-

de, 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, fiil-
den sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği 
üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdi-
ri indirim nedenleri kararda gösterilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Takdiri indirim nedenleri 
MADDE 62.- (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri neden-
lerin varlığı hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, 
müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis ce-
zası verilir. Diğer cezaların beşte birine kadarı indirilir.
(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fi-
ilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin 
geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulun-
durulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.
2) 2005-5328 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 2.- (1) Türk Ceza Kanununun 62 nci maddesinin birinci 
fıkrasının ikinci cümlesinde geçen “beşte” ibaresi, “altıda” olarak 
değiştirilmiştir.

Madde 63- Mahsup
(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.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Dava ve Cezanın Düşürülmesi

Madde 64- Sanığın veya hükümlünün ölümü
(1) Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar ve-

rilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler 
hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabi-
lir.

(2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para ce-
zalarını ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine 
ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz olunur.
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1) İçtihat.
►6. CD 6.03.2019, E. 2018/501, K. 2019/1358; Sanık hakkında 
yağma ve suç örgütüne üye olmak suçları bakımından, UYAP sis-
teminden alınan sanığın nüfus kaydına göre, sanığın hükümden 
sonra 18.10.2017 tarihinde öldüğünün anlaşılması karşısında, 
TCK’nin 64/1. maddesinin uygulama olanağının değerlendirilmesi 
zorunludur.

Madde 65- Af
(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 ve-

rilebilir 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 66- Dava zamanaşımı    
(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 suçlar-

da yirmi yıl,
d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlar-

da onbeş yıl,
e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerek-

tiren suçlarda sekiz yıl,
geçmesiyle düşer.
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını dol-

durmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldur-
muş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte 
ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer.

(3) Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut de-
liller 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; se-
çimlik cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımından hapis cezası 
esas alınır.

(5) Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mahke-
mece bu husustaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin za-
manaşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar.

(6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşeb-
büs halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suç-
larda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği 



48

B-42 m.66 Türk Ceza Kanunu

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 ağırlaştı-
rılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerekti-
ren suçların yurt dışında işlenmesi halinde dava zamanaşımı uygulanmaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Dava zamanaşımı 
MADDE 66. - (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller 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 suç-
larda yirmi yıl,
d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suç-
larda 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 ya-
şını 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 hâlleri 
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 ha-
pis cezası esas alınır. 
(5) Aynı fiilden dolayı her ne suretle olursa olsun tekrar yargılan-
ması gereken hükümlünün, sonradan yargılanan suça ait üçüncü 
fıkrada yazılı esasa göre belirlenecek zamanaşımı göz önünde bu-
lundurulur.
(6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, te-
şebbüs hâlinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, ke-
sintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son 
suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üze-
rinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda 
çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar.
(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağır-
laştırılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis ce-
zalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi hâlinde dava 
zamanaşımı uygulanmaz. 
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2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 8. - Türk Ceza Kanununun 66 ncı maddesinin beşinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(5) Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mah-
kemece bu husustaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile 
ilişkin zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar.
3) TCK 94’de 2013-6459 sK ile yapılan değişiklik.
İşkence suçunda zamanaşımı işlemez (TCK “2013-6459” 94/6).
4) İçtihat.
►CGK 26.03.2019, E. 2017/1054, K. 2019/250;  Sanığa atılı 6831 
sayılı Kanun’un 93/2. maddesinde düzenlenen yeniden tarla aç-
mak suretiyle veya yanmış orman sahalarında ya da kesinleşmiş 
orman kadastrosu sınırları içerisinde işlenen işgal ve faydalanma 
suçunun yaptırımı Kanun’un 93/1-2. maddeleri uyarınca 1 yıldan 
4 yıla kadar hapis cezası olup, TCK’nın 66/1-e. maddesi uyarınca 
bu suçun asli dava zamanaşımı süresi sekiz yıl, 67/4. maddesi göz 
önüne alındığında ise kesintili dava zamanaşımı süresi on iki yıldır. 
►2. CD 17.01.2019, E. 2018/6837, K. 2019/1114; Suç tarihinde 
12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuğun hırsızlık ve 
iftira suçlarından eylemine uyan TCK’nın 142/1-b, 267/1 ve 31/2. 
maddeleri uyarınca belirlenecek cezanın miktar ve nev’i itibariy-
le tabi olduğu aynı Yasa’nın 66/1-e, 66/2, 67/4. maddelerine göre 
belirlenen 6 yıllık zamanaşımının, 05/06/2012 olan suç tarihinden 
inceleme tarihine kadar gerçekleşmiş olması gerekçesiyle açılan 
kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar ve-
rilmiştir.►AYM Fatma Çavuşoğlu ve Bilal Çavuşoğlu Başvurusu 
(2014/5167) ►AYM Bilal Çiçek Başvurusu (2014/29) ►CGK 
3.3.2009, K. 2009/45

Madde 67- Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi
(1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması 

veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı 
bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözü-
müne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar ve-
rilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zama-
naşımı durur.

(2) Bir suçla ilgili olarak;
a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alın-

ması veya sorguya çekilmesi,
b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının veril-

mesi,
c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,
d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı veril-

mesi,
Halinde, dava zamanaşımı kesilir.
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(3) Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye 
başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, 
zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren ye-
niden işlemeye başlar.

(4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Ka-
nunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.

Madde 68- Ceza zamanaşımı
(1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edil-

mez:
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 dol-

durmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldur-
muş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte 
ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.

(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dı-
şında 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 ko-
nulan 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.

Madde 69- Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları
(1) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluklarının 

süresi ceza zamanaşımı doluncaya kadar devam eder.
Madde 70- Müsaderede zamanaşımı
(1) Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtik-

ten sonra infaz edilmez.
Madde 71- Ceza zamanaşımının kesilmesi
(1) Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hü-

kümlüye kanuna göre yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün ya-
kalanması ceza zamanaşımını keser.

(2) Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı iki yıldan fazla ha-
pis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlediği takdirde, ceza zamanaşımı 
kesilir.
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1) İçtihat.
►19. CD 5.05.2016, E. 2015/25206, K. 2016/17557; Türk Ceza 
Kanunu’nun 71. maddesinde düzenlenen ceza zamanaşımının ke-
silmesine dair hususların disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik 
hapsi için geçerli olmadığı, 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 
354/2. maddesinde yer alan ceza zamanaşımı süresinin kesilmesine 
dair başkaca bir yasal düzenlemenin de bulunmadığı, bu sebeple 
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 354/2. maddesi gereğince bah-
se konu tazyik hapsinin kesinleşmesinden itibaren 2 yıllık sürenin 
geçmesi ile zamanaşımı süresinin 29.5.2014 tarihinde dolduğu gö-
zetilerek itirazın kabulü gerekmektedir.

Madde 72- Zamanaşımının hesabı ve uygulanması
(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.

Madde 73- Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar
(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 baş-
lar.

(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 ol-
maz.

(5) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten 
vazgeçme, diğerlerini de kapsar.

(6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sa-
nığı 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)
1) RG de yayınlanan ilk metin.
Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar, uzlaşma 
MADDE 73. - (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 
olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığı 
takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.
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(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikâyet hak-
kı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği 
günden başlar.
(3) Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirir-
se bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.
(4) Kovuşturma yapılabilmesi şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi 
yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı dü-
şürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infa-
zına engel olmaz.
(5) İştirak hâlinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikâyet-
ten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.
(6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen 
sanığı etkilemez.
(7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikâyetten 
vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsî hak-
larından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahke-
mesinde de dava açamaz.
(8) Suçtan zarar göreni gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi 
olup, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı bulunan 
suçlarda, failin suçu kabullenmesi ve doğmuş olan zararın tümünü 
veya büyük bir kısmını ödemesi veya gidermesi koşuluyla mağdur 
ile fail özgür iradeleri ile uzlaştıklarında ve bu husus Cumhuriyet 
savcısı veya hâkim tarafından saptandığında kamu davası açılmaz 
veya davanın düşürülmesine karar verilir. 
2) 2006-5560 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 2 - 5237 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin başlığında 
yer alan “, uzlaşma” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
MADDE 45- 5237 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin sekizinci 
fıkrası ile 227 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 
3) İçtihat.
►19. CD 12.02.2018, E. 2015/13977, K. 2018/1163; Sanığın üze-
rine atılı suçun soruşturmasının ve kovuşturmasının şikayete tabi 
olduğu gözetilerek, TCK’nın 73/6. maddesi uyarınca şikayetten 
vazgeçmeyi kabul edip etmediği hususu sanıktan sorularak so-
nucuna göre hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk 
bulunmaktadır. ►4. CD 15.01.2018, E. 2014/50711, K. 2018/711; 
Müştekilerin sanık hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini be-
yan etmeleri karşısında, iştirak halinde işlenen suçlardan dolayı 
sanıklardan birisi hakkında şikayetten vazgeçilmesi halinde, vaz-
geçmenin diğer sanığa da sirayet edeceğinin gözetilmemesi su-
retiyle TCK’nın 73/5. maddesine aykırı davranılması ve ayrıca 
sanığın şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediği saptanarak 
sonucuna göre davanın düşmesine karar verilip verilmeyeceğinin 
değerlendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.
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Madde 74- Dava veya cezanın düşmesinin etkisi
(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 zara-

rın 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.

Madde 75- Önödeme 
(1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî para 

cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yu-
karı sınırı altı 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 otuz 

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 açıl-
maz. Failin on gün içinde talep etmesi koşuluyla bu miktarın birer ay ara 
ile üç eşit taksit hâlinde ödenmesine Cumhuriyet savcısı tarafından karar 
verilir. Taksitlerin süresinde ödenmemesi hâlinde önödeme hükümsüz ka-
lır ve soruşturmaya devam edilir. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, önö-
demeye bağlı olarak kovuşturmaya yer olmadığına veya kamu davasının 
düşmesine karar verildiği tarihten itibaren beş yıl içinde önödemeye tabi 
bir suçu işleyen faile bu fıkra uyarınca teklif edilecek önödeme miktarı 
yarı oranında artırılır.

(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 giderle-
riyle birlikte ödediğinde kamu davası düşer.

(3) Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle 
önödeme işlemi yapılmadan dava açılması veya dava konusu fiilin niteliği-
nin değişmesi suretiyle madde kapsamına giren bir suça dönüşmesi halin-
de de yukarıdaki fıkra uygulanır.

(4) Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı altı ayı aşmayan hapis 
cezası veya adlî para cezasından yalnız birinin uygulanabileceği hallerde 
ödenmesi gereken miktar, yukarıdaki fıkralara göre adlî para cezası esas 
alınarak belirlenir. 



54

B-42 m.75 Türk Ceza Kanunu

(5) Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan kal-
dırılması, kişisel hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve müsadereye 
ilişkin hükümleri etkilemez.

(6) Bu madde hükümleri;
a) Bu Kanunda yer alan;
1. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (98 inci 

maddenin birinci fıkrası),
2.  Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (madde 171),
3. Çevrenin taksirle kirletilmesi (182 nci maddenin birinci fıkrası),
4. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (264 üncü maddenin birin-

ci fıkrası),
5. Suçu bildirmeme (278 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları),
suçları,
b)  31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 108 inci madde-

sinin birinci fıkrasında yer alan suç,
c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-

ma Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan suç,

d) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32 nci madde-
sinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan suç,

bakımından da uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki suçların beş yıl için-
de tekrar işlenmesi hâlinde fail hakkında aynı suçtan dolayı önödeme hü-
kümleri uygulanmaz.

(7) Ödemede bulunulması üzerine verilen kovuşturmaya yer olmadı-
ğına dair kararlar ile düşme kararları, bunlara mahsus bir sisteme kay-
dedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı 
olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi 
hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 75 - Önödeme 
(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 yir-
mi Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı,
c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, ha-
pis cezası için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile 
adlî para cezasının aşağı sınırını,
Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapıla-
cak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu 
davası açılmaz.
(2) Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye in-
tikal etmesi halinde de fail, hakim tarafından yapılacak bildirim 
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üzerine birinci fıkra hükümlerine göre saptanacak miktardaki pa-
rayı 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 dö-
nüşmesi halinde de yukarıdaki fıkra uygulanır.
(4) Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı üç ayı aşmayan ha-
pis cezası veya adlî para cezasından yalnız birinin uygulanabilece-
ği 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.
2) 2016-6763 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 12- 5237 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkra-
sında yer alan “üç” ibaresi “altı” şeklinde, “yirmi” ibaresi “otuz” 
şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, dördün-
cü fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “altı” şeklinde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
“Taksirli suçlar hariç olmak üzere, önödemeye bağlı olarak ko-
vuşturmaya yer olmadığına veya kamu davasının düşmesine karar 
verildiği tarihten itibaren beş yıl içinde önödemeye tabi bir suçu 
işleyen faile bu fıkra uyarınca teklif edilecek önödeme miktarı yarı 
oranında artırılır.”
“(6) Bu madde hükümleri;
a) Bu Kanunda yer alan; 
1.Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (98 
inci maddenin birinci fıkrası),
2. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (madde 171),
3. Çevrenin taksirle kirletilmesi (182 nci maddenin birinci fıkrası),
4. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (264 üncü maddenin 
birinci fıkrası),
5. Suçu bildirmeme (278 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları), 
suçları,
b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 108 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan suç,
bakımından da uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki suçların beş yıl 
içinde tekrar işlenmesi hâlinde fail hakkında aynı suçtan dolayı 
önödeme hükümleri uygulanmaz. 
(7) Ödemede bulunulması üzerine verilen kovuşturmaya yer ol-
madığına dair kararlar ile düşme kararları, bunlara mahsus bir 
sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuş-
turmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahke-
me tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için 
kullanılabilir.”
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3) 2019-7188 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 16 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 75 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden son-
ra gelmek üzere aşağıdaki cümleler ve altıncı fıkrasına aşağıdaki 
bentler eklenmiştir.
“Failin on gün içinde talep etmesi koşuluyla bu miktarın birer ay 
ara ile üç eşit taksit hâlinde ödenmesine Cumhuriyet savcısı ta-
rafından karar verilir. Taksitlerin süresinde ödenmemesi hâlinde 
önödeme hükümsüz kalır ve soruşturmaya devam edilir.”
  “c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci 
cümlesinde yer alan suç,
d) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan suç,”
4) İçtihat.
►19. CD 23.10.2017, E. 2015/34193, K. 2017/8445; Sanığa so-
ruşturma aşamasında ön ödeme ihtarı yapılırken anılan madde 
metninde yer alan birim gün sayısının alt sınırı ve bir gün karşılığı 
uygulanacak para miktarının alt sınırı göz önünde bulundurularak 
500 TL olarak ceza miktarı belirlenmesi gerektiği halde, Cumhuri-
yet Savcısınca sanığa her bir eylemi için toplam 1.007,00 TL ceza 
miktarı tebliğ edilmesi usulsüz olduğundan, TCK’nun 75/3. mad-
desi yollamasıyla, aynı maddenin 2. fıkrasına göre mahkemesince 
usulüne uygun önödeme işlemi yapılmadan yargılamaya devam 
edilmesi hukuka aykırıdır.

İKİNCİ KİTAP 
Özel Hükümler

BİRİNCİ KISIM 
Uluslararası Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM 
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Madde 76- Soykırım 
(1) Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun ta-

mamen veya kısmen yokedilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı 
aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur:

a) Kasten öldürme.
b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme.
c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak 

koşullarda yaşamaya zorlanması.
d) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması.
e) Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi.
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(2) Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

Ancak, soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama 
suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri 
uygulanır.

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine 
hükmolunur.

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.
Madde 77- İnsanlığa karşı suçlar
(1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun 

bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insan-
lığa karşı suç oluşturur:

a) Kasten öldürme.
b) Kasten yaralama.
c) İşkence, eziyet veya köleleştirme.
d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma.
e) Bilimsel deneylere tabi kılma.
f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.
g) Zorla hamile bırakma.
h) Zorla fuhşa sevketme.
(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hak-

kında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan 
fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ceza-
sına hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında 
işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen 
mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine 
hükmolunur.

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.
Madde 78- Örgüt
(1) Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları işlemek maksadıyla örgüt ku-

ran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır. Bu örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine 
hükmolunur.

(3) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

İKİNCİ BÖLÜM 
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Madde 79- Göçmen kaçakçılığı
1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek 

maksadıyla, yasal olmayan yollardan;
a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,



58

B-42 m.79 Türk Ceza Kanunu

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağ-
layan,

Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır. Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa 
dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) Suçun, mağdurların; 
a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,
hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. 
(3) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde 

verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır. 

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, 
tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Göçmen kaçakçılığı 
MADDE 79. - (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî 
menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; 
a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağ-
layan, 
b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân 
sağlayan,
Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, 
verilecek cezalar yarı oranında artırılır. 
(3) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâ-
linde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hük-
molunur.
2) 2010-6008 sK ile yapılan değişiklik.
Madde 6 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
79 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ek-
lenmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağı-
daki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi 
cezaya hükmolunur.
(2) Suçun, mağdurların;
a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,
hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.”
3) 2019-7196 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 56 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasına “üç yıldan sekiz yıla 
kadar hapis ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bin günden” iba-
resi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(3) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi ha-
linde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçeve-
sinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar 
artırılır.”
4) İçtihat.
►CGK 5.6.2012 E. 2012/322, K. 2012/221; Sanığın eylemini yasal 
olmayan yollardan ülkeye sokma ve ülkede kalmalarına imkan sağ-
lama olarak kabul eden ve suçun tamamlandığı gerekçesi ile teşeb-
büs hükümlerini uygulamayan yerel mahkemenin direnme hükmü 
isabetsizdir. ►CGK 5.4.2011, E. 2010/204, K. 2011/39: Sanık Yu-
nanistana gitmek üzere ülkemize yasa dışı yollardan giren yabancı 
uyruklu 14 göçmeni evinde maddi menfaat karşılığı barındırdığı ve 
kolluk görevlilerince göçmenlere yiyecek götürmekte iken yakalan-
dığı için TCK 79/1-a madde hükmündeki kalmayı sağlama unsuru 
gerçekleşmiştir. Bu suç kalkışma suçu olmadığı için, genel hüküm-
lere göre teşebbüs kurallarının uygulanması gerekir. 

Madde 80- İnsan ticareti
(1) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete 

tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla 
tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, 
kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresiz-
liklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye so-
kan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere 
götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla 
kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiil-
ler var olduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir.

(3) Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen 
maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere 
götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde suça 
ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada 
belirtilen cezalar verilir.

(4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine 
hükmolunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İnsan ticareti 
MADDE 80. - (1) Zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete 
veya benzerî uygulamalara tâbi kılmak, vücut organlarının veril-
mesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygu-
lamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki 
denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rıza-
larını elde etmek suretiyle kişileri tedarik eden, kaçıran, bir yerden 
başka bir yere götüren veya sevk eden, barındıran kimseye sekiz 
yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası 
verilir.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan 
fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir. 
(3) Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen 
maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir 
yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hâl-
lerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da 
faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir.
(4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine 
hükmolunur.
2) 2006-5560 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 3 - 5237 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esa-
rete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak 
maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu 
kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim ola-
naklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde 
etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik 
eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya 
da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin 
güne kadar adlî para cezası verilir.”
3) İçtihat.
►18. CD 13.2.2017, E. 2015/2430, K. 2017/1481: Yurt dışından 
getirdikleri küçük yaşta mağdurenin para karşılığı fuhuşa zorlanm-
saının aynı zamanda bu suçtan bağımsız olarak TCK 80/3 hümün-
deki insan ticareti suçunun da oluşacağı gözeltilmelidir. ►18. CD 
6.12.2016, E. 2016/15853, K. 2016/18706: TCK 81. maddesindeki 
insan ticareti suçunun oluşması için suçun maddedeki maksatlarla 
seçimlik hareketlerden birinin bulunması suretiyle işlenmesi gere-
kir. 

İKİNCİ KISIM 
Kişilere Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hayata Karşı Suçlar

Madde 81- Kasten öldürme
(1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

1) İçtihat.
►1. CD 23.1.2019 E. 2018/5213, K. 2019/283; Sanık hakkında te-
şebbüs hükümleri uygulanırken katılanda meydana gelen zarar ve 
tehlikenin ağırlağı gözetilerek ceza belirlenir.  ►1.CD 23.01.2019, 
E. 2018/4255, K. 2019/252; Sanığın kendine ait ağaç biçme ma-
kinesini geri almak için istemesi üzerine başlayan tartışmanın 
kavgaya dönüştüğü, kavga esnasında sanığın mağduru 6 defa ya-
ralaması eyleminin kasten öldürme suçunu oluşturduğu yönünde 
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karar vermiştir. ►CGK 29.5.2018, E. 2014/605, K. 2018/243; Kas-
ten öldürme ve ruhsatsız tabanca taşımak suçlarından yargılama 
yapan mahkemece, emanette bulunan bıçakla ilgili rapor aldırılıp 
ayrı bir iddianame ile dava açılması sağlandıktan sonra, her iki 
kamu davasının birleştirilerek sanığın en ağır cezayı gerektiren 
madde uyarınca alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırıl-
ması gerekmektedir. ►CGK 24.4.2018 E. 2016/757, K. 2018/187; 
Tüfeğin kaza ile ateş aldığını iddia etmesine karşın, tartışma sıra-
sında tüfekle kısa mesafeden maktülün kafasına ateş eden sanığın 
fiilinde öldürme kastı vardır.►8. CD 18.10.2017 E. 2016/3350, K. 
2017/11546; Sanığın mağdurun yanına gelerek silahla birden faz-
la ateş etmesi sonucu sağ arka kasık bölgesinden yaraladığı fakat 
yakınlarının gelmesi nedeni ile fiili tamamlayamadığı olayda; suç-
ta kullanılan aletin öldürmeye elverişli olması, hedef alınan vücut 
bölgesi, atış sayısı, husumet dikkate alındığında kasten öldürmeye 
teşebbüs suçu oluşmuştur. ►CGK 8.4.2008, K. 2008/76 ►Case of 
Lambert and Others v. France (46043/14) 
TCK 81/1-b:►CGK E. 2017-905, K. 2019-146; Sanık A. G. G. 
nin maktül Ç. H. B’yi üzerine benzin döküp yakarak öldürmesi 
olayında, çözülmesi gereken hukuki problem sanığın eyleminin 
TCK’nın 82/1-b, maddesindeki canavarca hisle veya eziyet çekti-
rerek öldürme suçunu mu, TCK 81/1 maddesindeki kasten adam 
öldürme suçunu mu oluşturduğunun belirlenmesine ilişkindir. Türk 
Ceza Kanunu’nun 82. maddesinin birinci fıkrasının “b” bendinde, 
kasten öldürme fiilinin, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek” 
ger-çekleştirilmesi bu suçun nitelikli hâli olarak düzenlenmiştir. 
Madde gerekçesinde, kişinin acıma hissi olmaksızın bir başkasını 
öldürmesi hâlinde canavarca hisle öldürmenin söz konusu olaca-
ğı, öldürmenin vahşi bir yöntemle gerçekleştirilmesinin, canavar-
ca hisle öldürmenin arz ettiği özellik olduğu belirtilerek, kişinin 
yakılarak, öldürülmesi, cana-varca hisle öldürmeye örnek ola-
rak gösterilmiştir. Faildeki ahlaki kötülüğün yoğunluğu ve insani 
duygulardan yoksunluk, cezanın artırılmasını gerektirir hâl kabul 
edilmiştir. Eziyet çektirerek öldürme suçun bir işleniş şekli olduğu 
hâlde, canavarca hisle öldürme failin sübjektif durumuyla ilgili bir 
husustur. Kanunda Canavarca his veya eziyet çektirmenin tanımı 
yapılmamış ise de, bu sözcükler psikolojik bir olgudur. Bu olgu her 
türlü bulgu ve kanıtla belirlenebilir. Bu bağlamda özellikle failin 
davranışları, fiili işlemeye iten nedenlerle sonuç arasındaki oran-
sızlığı ölçüt oluşturabilir. Ancak hiçbir neden olmaması her zaman 
bu içtepinin kanıtı olamayacaktır. Yasa kullanılan aracı değil, sa-
nıktaki içtepiyi ağırlaştırıcı neden olarak benimsemiştir. Suçta kul-
lanılan araç sanıktaki içtepinin kanıtlanmasında yardımcı olacak-
tır. Canavarca his sevki’nin toplumun ortak bilincinin, duygusunun 
ve viCD anının hiçbir zaman onaylamayacağı, alçakça bir güdü/
içtepi olduğunun gözden uzak tutulmaması gerekir. Eylemin ağır-
lığı ile eyleme iten neden arasındaki oransızlık, failin tehlikeliliği 
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ve kötülüğünü sergileyen ölçüt-lerle ortaya konulması gerekeceği, 
(Sami Selçuk, agm, s. 481.) gibi ölçütler de göz önünde bulunduru-
larak bir tanımlama yapmadan her bir olayın kendi koşulları için-
de değerlendirilmesi gerekir. Sanığın yaktığı maktulü tekrar söndü-
rüp doktora götürmesi nedeniyle, azınlık görüşünce sangın eylemi 
TCK’nın 81/1. maddesindeki kasten öldürme suçunu oluşturduğu 
iddia edilmiş ise de, sanık olayı gören tanıkların bağırması nede-
niyle suçtan kurtulma saiki ile yanmakta olan maktulü söndürmeye 
başlamıştır. Sanığın fiilden sonraki davranışları saikini veya ken-
disini bu şekilde suç işlemeye iten hissini değiştirmeyecektir. Suç 
yoluna giren sanığın netice alıncaya kadar canavarca his saikinin 
devamı zorunlu değildir Sanığın netice almaya elverişli hareketle-
ri bu saikle işlemesi yeterlidir. Sanığın bu saiki netice alınmadan 
sona erse dahi, TCK’nın 36. mad-desine benzer bir düzenleme bu-
lunmadığı için burada sanığın canavarca saikle maktulü yakması 
sonucu gerçekleşen ölümden sorumlu tutulması hakkaniyete de uy-
gundur. Sanığın, gerçekleştirdiği eylemin ağırlığıyla onu bu eyleme 
iten neden arasında aşırı derecede ölçüsüzlük-oransızlık bulunma-
sı, sanığın eyleminin toplum tarafından hiçbir zaman onaylamaya-
cak oluşu bir bütün olarak de-ğerlendirildiğinde; Maktulün üzerine 
canavarca ve vahşi bir yöntem olan benzin döküp yakarak öldüren 
sanığın, öldürme suçunu TCK’nın 82/1-b maddesine be-lirtilen şe-
kilde canavarca hisle işlediğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Madde 82- Nitelikli haller
(1) Kasten öldürme suçunun;
a) Tasarlayarak,
b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, 

biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 

durumda bulunan kişiye karşı,
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini 

kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
j) Kan gütme saikiyle,
k) Töre saikiyle,
İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalan-

dırılır.
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Nitelikli hâller 
MADDE 82. - (1) Kasten öldürme suçunun; 
a) Tasarlayarak, 
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b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, 
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükle-
er, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle, 
d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, 
e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunama-
yacak durumda bulunan kişiye karşı,  
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı, 
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 
h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesi-
ni kolaylaştırmak amacıyla, 
i) Kan gütme saikiyle, 
j) Töre saikiyle, 
İşlenmesi hâlinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ce-
zalandırılır. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 9. - Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesinin birinci fık-
rasının (h) bendinde geçen “kolaylaştırmak” ibaresinden sonra 
gelmek üzere, “ya da yakalanmamak” ibaresi ile bu bentten sonra 
gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna 
göre teselsül ettirilmiştir.
i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle, 
3) İçtihat. 
TCK 82/1-a:►1. CD 23.1.2019, E. 2018/4632, K. 2019/268; Sa-
nık hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçunun sevk 
maddesi (TCK 82/1-e) bakımından beraat; tasarlayarak öldürme 
suçundan (TCK 82/1-a) müebbet hapis cezası ile cezalandırılması-
na ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin hükmün tem-
yizen incelenmesi sonucunda suçtan zarar gören Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığının katılma haklarını (TCK 237) kullanabilmesi 
için duruşmadan haberdar edilmesi ve dosyanın yerel mahkemeye 
gönderilerek katılma hakkının kullanılması sağlanması gerektiği 
(CMK 273/4) halde esasa girilerek yargılamaya devam edilmesi 
bozmayı gerektirmiştir. 
TCK 82/1-d:►CGK 27.2.2018, E. 2017/1051, K. 2018/69; Maktül 
ile sanığın kardeş oldukları, aralarında husumet bulunduğu, mak-
tülün sanığı silahla bel altından yaraladığı, sanığın da bu haksız 
tahrikin etkisi ile iki metreden göğsüne ateş ederek öldürdüğü olay-
da meşru savunmada sınırın aşılması yoktur, yoğun haksız tahrik 
altında nitelikli öldürme suçu oluşur.
TCK 82/1-e:►1. CD 23.1.2019, E. 2018/5889, K. 2019/238; Sanı-
ğın bebeğini kanepeye fırlatması sonucu yere düşüp kafasını çarpa-
bileceğini öngörmesine rağmen fiili işlediği anlaşıldığından, olası 
kastla değil, netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK 87/4) 
oluşmuştur.

Madde 83- Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
(1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirme-

mesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi 

apple
Vurgu
küçük punto ile
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için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai 
davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;
a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenleme-

lerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili 

olarak tehlikeli bir durum oluşturması,
Gerekir.
(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, 

temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan 
yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla 
kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

1. İçtihat. 
►12.CD 21.12.2017, E.2016/3435, K.2017/10707; Sanığın aracı-
nın üzerinde yapılan teknik incelemede aracın arka frenlerinin her 
ikisinde de %40-%45 aralığında sapma olduğu tespit edilmiş olma-
sı, sanığın görme düzeyleri itibariyle gece ve gündüz araç sevk ve 
idare etmesinin mümkün olmadığının anlaşılmış olması, kazadan 
sonra ölenin hayatını kurtarma olanağı bulunmasına rağmen, olay 
yerinden hiç durmadan ayrılması gerekçeleriyle TCK’nın 83. mad-
desinde belirtilen kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi 
suçunu oluşturacağı yönünde karar verilmiştir. ►1.CD 9.03.2016, 
E. 2015/5441, K. 2016/1144; Sanığın sevk ve idaresindeki araçla 
hızlı bir şekilde kavşağa girip yolun sağ tarafında dönmek istedi-
ği sırada yaya geçidinden geçmekte olan maktüle çarpıp kaçtığı 
olayda, sanık tarafından sağlık görevlilerine haber verilmesi du-
rumunda ölüm sonucunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin tespi-
tine göre fiilin kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi şek-
linde oluşabileceği yönünde karar verilmiştir. ►12.CD 4.06.2013, 
E. 2012/24745, K. 2013/15126; Sanığın gece vakti önüne aniden 
çıkan maktule aracıyla çarpması ve panikleyerek kaçması ardın-
dan jandarmaya teslim olduğu olayda, sanığın eylemi TCK’nın 83. 
maddesinde düzenlenen ihmali davranışla kasten öldürme suçunu 
oluşturur.

Madde 84- İntihara yönlendirme
(1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kara-

rını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yar-
dım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Mülga)
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(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş 

olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya teh-
dit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme 
suçundan sorumlu tutulurlar.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İntihar 
MADDE 84. - (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, baş-
kasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına 
herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar ha-
pis cezası ile cezalandırılır. 
(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiilin basın ve yayın yolu 
ile işlenmesi hâlinde, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişme-
miş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle ce-
bir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, 
kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 10. - Türk Ceza Kanununun 84 üncü maddesinin başlığı 
“İntihara yönlendirme” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin üçüncü 
fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.
3) İçtihat.
►1.CD 11.04.2013, E. 2010/6485, K. 2013/3121; Maktulün intihar 
etme kararı üzerinde sanığın kendisine ait intihar etme kararının 
etkili olduğu ve onun kararını takviye ettiği söylenebilirse de, sanı-
ğın kararının münhasıran kendi intiharına ilişkin olması ve bunun 
dışında maktulün intiharına yönelik herhangi bir söz veya hareke-
tinin bulunmaması ve hatta intihar anında sanık ve maktulden her 
birinin bir diğerinin intiharını istemek bir yana öncelikle kendisi-
nin intihar etmek istediğinin açıkça anlaşılması karşısında, sanığın 
eylemlerinin intihara yönlendirme suçunun unsurlarını oluşturma-
dığına karar verilmiştir.

Madde 85- Taksirle öldürme
(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişi-

nin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden 
olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Taksirle öldürme 
MADDE 85. - (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, üç 
yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  
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(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla 
kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanması-
na neden olmuş ise, kişi üç yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
2) 2005-5328 ile yapılan değişiklik.
MADDE 3. - Türk Ceza Kanununun 85 inci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarındaki “üç yıldan” ibareleri “iki yıldan” şeklinde 
değiştirilmiştir.
3) İçtihat.
►CGK 4.07.2017, E. 2016/1418, K. 2017/362; Sanığın direksiyon 
hâkimiyetini kaybedip orta refüj taşına ve refüjdeki ağaçlara çar-
parak karşı yön bölümüne girdikten sonra mağdur ...’ın da bulun-
duğu kamyonete çarptığı, kaza neticesinde ....r, ...ve ...’nin öldükle-
ri, ... ile ...’nin yaralandıkları olayda; sanığın pişmanlığını gösterir 
davranışının dosyaya yansımaması ve kazanın meydana gelmesin-
de diğer araç sürücülerinin kusurunun bulunmaması gerekçesiyle 
hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmemesinde 
bir isabetsizlik bulunmadığı yönünde karar verilmiştir. ►1.CD 
22.01.2019, E. 2018/4135, K. 2019/93; Sanık ...’in itekleyerek mak-
tulü denize düşürdüğü, denize düşen maktulün suyun içerisinde de-
nizin dibine doğru battığı, maktulün almış olduğu darp ve alkolün 
etkisiyle kendisini kurtaramayıp boğularak denizde ölebileceğini 
öngörebilecek konumda olmasına rağmen sanığın denize düşürmek 
suretiyle öngördüğü neticeyi göze alması gerekçesiyle olası kast 
oluşur. ►1.CD 26.03.2018, E. 2016/5461, K. 2018/1391; Birlikte 
gittikleri avdan dönerken, sanığın aracın engebeli yolda hareket 
halinde olduğu sırada, ......’ya ait tüfeğin tetiğine bastığı, saçma 
tanelerinin maktule isabet ederek ölümüne neden oldukları, yakın 
arkadaş olan sanıkla müteveffa arasında herhangi bir husumetin 
veya kavganın olmadığı, sanığın olaydan hemen sonra yaralanan 
müteveffayı tanık...’la birlikte hastaneye götürdüğü olayda, bilinçli 
taksirle öldürme suçunun oluştuğu yönünde karar verilmiştir.►C-
GK 15.3.2016, E. 2014/12-411, K. 2016/133 

İKİNCİ BÖLÜM 
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Madde 86- Kasten yaralama 
(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algıla-

ma yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî mü-
dahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti 
üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmo-
lunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;
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a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 

bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak su-

retiyle,
e) Silahla,
f) Canavarca hisle,
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, 

(f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kasten yaralama
MADDE 86. - (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağ-
lığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Kasten yaralama suçunun; 
a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 
bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle,
e) Silâhla,
İşlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunur. 
2) 2005-5328 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 4. - Türk Ceza Kanununun 86 ncı maddesine aşağıdaki 
fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiş, ikinci fıkrasındaki “iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” ibaresi “şikâyet aranmak-
sızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.” şeklinde değiştirilmiş 
ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî 
müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdu-
run şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para 
cezasına hükmolunur.
3) 2020-7242 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 11 – 5237 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin üçüncü fık-
rasına aşağıdaki bent ve “oranında” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, (f) bendi bakımından ise bir kat” ibaresi eklenmiştir.
“f) Canavarca hisle,”
4) İçtihat.
►CGK 22.01.2019, E. 2016/135, K. 2019/32; Sanıkla şikâyetçi ve 
arkadaşları arasında çıkan tartışma esnasında sanığın eline geçir-
diği bıçakla şikâyetçiye saldırdığı, sağ el orta parmakları ile kar-
nında oluşan kesiler nedeniyle şikâyetçinin hayati tehlike geçirecek 
şekilde yaralandığı olayda; ani gelişen hareketli kavga ortamın-
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da şikâyetçinin karın bölgesini bilerek ve isteyerek hedeflediğine 
ilişkin kesin bir belirlemenin yapılamayışı, şikâyetçide yaşamsal 
tehlikeye neden olacak şekilde sadece bir adet yaranın bulunması, 
sanığın engel neden bulunmamasına karşın şikâyetçiye yönelik ey-
lemlerini devam ettirmemesi ve eylemine kendiliğinden son vererek 
olay yerinden uzaklaşması hususları birlikte değerlendirildiğinde, 
sanığın kastının yaralamaya yönelik olduğu yönünde karar ver-
miştir. ►CGK 19.6.2018, E. 2016/626, K. 2018/288; Katılanın yü-
zündeki kesilerin yüzde sabit iz oluşturup oluşturmadığının ancak 
olay tarihinden itibaren en az 6 ay geçtikten ve iyileşme sürecinin 
tamamlanmasından sonra yapılacak muayene sonucu düzenle-
necek rapora göre yapılabileceği göz önüne alındığında, bu süre 
geçmeden alınan rapora dayanılarak katılandaki yaralanmaların 
yüzde sabit iz oluşturduğunun kabulüyle hüküm kurulması bozmayı 
gerektirmiştir. ►3. CD 20.01.2014, E. 2013/7298, K. 2014/1336 
►AYM Yunus Kalkan Başvurusu (2013/4383) ►2.CD 4.03.2008, 
E. 2007/15310, K. 2008/3914; Sanığın kasten yaralama suçunu iş-
lerken kullandığı “kamçının” TCK m.6 kapsamında kabul edilme-
sinden dolayı şikayete tabi olmadığına karar verilmiştir.

Madde 87- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıfla-

masına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğma-

sına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artı-

rılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçün-
cü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata 

girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artı-

rılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçün-
cü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına ne-
den olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya 
çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.
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(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki 

maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, 
üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 
MADDE 87. - (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli za-
yıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
c) Yüzünde sabit ize, 
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğ-
masına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat 
artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde üç yıl-
dan, ikinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan az olamaz. 
(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel ha-
yata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat 
artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde beş 
yıldan, ikinci fıkraya giren hâllerde sekiz yıldan az olamaz.  
(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması 
hâlinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, bir yıldan 
altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarı-
daki maddenin birinci fıkrasına giren hâllerde sekiz yıldan oniki 
yıla kadar, ikinci fıkrasına giren hâllerde ise oniki yıldan onaltı yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 
2) 2005-5328 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 5. - Türk Ceza Kanununun 87 nci maddesinin dördüncü 
fıkrasındaki “ikinci” ibaresi “üçüncü” şeklinde değiştirilmiştir.
3) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 11. - Türk Ceza Kanununun 87 nci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarında geçen “ikinci” ibareleri “üçüncü” olarak de-
ğiştirilmiştir.
4) 2006-5560 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 4 - 5237 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına 
neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, 
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kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına 
kadar artırılır.”
5) 2020-7242 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 12 – 5237 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin dördüncü 
fıkrasında yer alan “onaltı” ibaresi “onsekiz” şeklinde değiştiril-
miştir.
6) İçtihat. 
►8.CD 6.11.2017, E. 2016/12186, K. 2017/12375; Katılanın polis 
memuru sanıklardan kaçmaya çalışırken, tel örgülere takılarak 
yere düştüğü ve bu esnada sanıkların yere düşen katılanın yanına 
gelerek batın bölgesine tekme atmaları sonucu katılanın dalağının 
ağır derecede hasar gördüğü olayda, sanıkların eylemleri siste-
matik ve süreklilik arz eder şekilde olmadığından işkence suçunu 
oluşturmadığı, eylemlerinin neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten 
yaralama suçunu oluşturduğu yönünde karar verilmiştir.
TCK 87/3:►CGK 5.02.2019, E. 2017/308, K. 2019/61; Bar sahibi 
olan sanığın, işyerine eğlenmeye gelen katılan ve yanındakilerin 
aldıkları alkolün tesiri ile istek şarkı çaldırma nedeniyle bar çalı-
şanlarıyla tartışmaya başladıkları, tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
ile kavgaya dâhil olan sanığın sopa ile katılanın sol koluna vurarak 
hayat fonksiyonlarını orta (2) derecede etkileyecek şekilde katılanı 
yaraladığı olayda, kırığın yaşamsal fonksiyonlara etkisi ile oran-
tılı olarak makul bir oranda artırım yapılmayarak fazla ceza tayin 
edilmesini orantılılık ilkesine aykırı bulmuştur.
TCK 87/4: ►1.CD 23.01.2019, E. 2018/5889, K. 2019/238; Sanı-
ğın, bebeği kanepeye fırlatması sonucunda yere düşüp kafasını çar-
pabileceğini öngördüğü ancak buna rağmen eylemine devam ettiği 
ve ölümün bu harekete bağlı olarak gerçekleştiği olayda, sanığın 
eyleminin TCK’nin 87/4. maddesinde ifade edilen neticesi sebebiy-
le ağırlaşmış yaralama suçuna uyduğu yönünde karar vermiştir. 
►CGK 26.6.2018 E. 2018/166, K. 2018/308; Sanığın ani gelişen 
arbede sırasında, hareketli ortamda elindeki bıçağı sallayan tek 
öldürücü darbe ile maktülü yaralaması hayati öneme sahip karın 
bölgesini hedeflememesi ve saldırıya devam etmemesi yaralama 
kastı ile hareket ettiğini gösterir. Kasten yaralama sonucu öldürme 
suçu oluşmuştur.

Madde 88- Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
(1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek 

ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten 
öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bu-
lundurulur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Daha az cezayı gerektiren hâller 
MADDE 88. - (1) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin 
basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâ-
linde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis 
veya adlî para cezasına hükmolunur. 



71

Türk Ceza Kanunu B-42 m.89
(2) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, ve-
rilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulan-
masında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin 
koşullar göz önünde bulundurulur. 
2) 2005-5328 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 6. - Türk Ceza Kanununun 88 inci maddesi başlığı “Kas-
ten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi” şeklinde değiştiril-
miş, birinci fıkrası metinden çıkarılmış, ikinci fıkra birinci fıkra 
olarak teselsül ettirilmiştir.

Madde 89- Taksirle yaralama
(1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algıla-

ma yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıfla-

masına, 
b) Vücudunda kemik kırılmasına,
c) Konuşmasında sürekli zorluğa,
d) Yüzünde sabit ize,
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında 

artırılır.
(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata 

girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.
(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı 

aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(5) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâ-

yete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun 
bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Taksirle yaralama
MADDE 89. - (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağ-
lığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç 
aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli za-
yıflamasına,



72

B-42 m.89 Türk Ceza Kanunu

b) Vücudunda kemik kırılmasına,
c) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
d) Yüzünde sabit ize, 
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranın-
da artırılır. 
(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel ha-
yata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artı-
rılır.
(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâlinde, 
altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(5) Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına 
giren suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.
2) 2006-5560 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 5 - 5237 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin beşinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması 
şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama 
hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.”
3) İçtihat.  
►3.CD 22.01.2018, E. 2017/4598, K. 2018/641; Sanık ile katılan 
arasında çıkan kavgada, sanığın katılanın göğsüne ve yüzüne yum-
rukla vurduğu, sonrasında katılanın kalp krizi geçirdiği, sanığın ey-
lemlerinin katılanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde 
hafif nitelikte olduğu, ancak olayın efor ve stresiyle katılanda kalp 
krizinin gerçekleştiği, dolayısıyla davaya konu olayla geçirdiği kalp 
krizi arasında illiyet bağı bulunduğu ve geçirdiği kalp krizinin kişinin 
yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğunun belirtildiği 
olayda; sanığın katılanın kalp rahatsızlığını önceden bilip bilme-
diği araştırılıp, bildiğinin tespit edilmesi halinde sanığın eyleminin 
bilinçli taksirle yaralama suçunu, bilmediğinin tespit edilmesi ha-
linde ise taksirle yaralama suçunu oluşturacağı yönünde karar ve-
rilmiştir. ►12.CD 21.12.2017, E. 2016/12211, K. 2017/10611; 146 
promil alkollü olan sanığın idaresindeki araç ile ana yoldan seyirle 
yan yola girmek istemesi sırasında, aracının direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi neticesinde aracında yolcu olarak bulunan mağdur ...’ın 
nitelikli şekilde yaralanmasına tam kusuru ile sebebiyet verdiği olay-
da, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ile aynı zamanda taksir-
le yaralama suçlarının oluştuğu yönünde karar verilmiştir. ►CGK 
6.06.2017, E. 2017/108, K. 2017/311; Işıklı işaret cihazlarıyla dona-

apple
Vurgu
(A)'nın
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tılan kavşağa gelirken kendi yönündeki araçlara kırmızı ışık yandı-
ğını görmesine karşın boş olan kavşaktan geçmeye çalışan sanığın, 
neticeyi öngörmesinin gerekmesi nedeniyle, tam kusurlu olduğu ve 
bilinçli taksirle hareket ettiğinde kuşku bulunmamaktadır. Bu iti-
barla, sanığın eylemi “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralan-
masına neden olma” suçunu oluşturmaktadır. ►4. CD 2.5.2006, E. 
2004/18181, K. 2006/10269; Yanlış aşı yapmak taksirle yaralama 
suçu oluşturur. Şikayet ve uzlaştırmaya tabidir.

Madde 90- İnsan üzerinde deney
(1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla ka-

dar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza sorum-

luluğunu gerektirmemesi için;
a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan gerekli iznin 

alınmış olması,
b) Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda 

hayvan üzerinde yapılmış olması,
c) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deney-

ler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak 
açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,

d) Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir 
etki bırakmaması,

e) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı 
verici yöntemlerin uygulanmaması,

f) Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve 
kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması,

g) Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye da-
yalı olarak açıklanan rızanın yazılı olması ve herhangi bir menfaat temi-
nine bağlı bulunmaması,

Gerekir.
(3) Çocuklar üzerinde bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektir-

memesi için ikinci fıkrada aranan koşulların yanı sıra;
a) Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak 

istenen hedefe ulaşmak açısından bunların çocuklar üzerinde de yapılma-
sını gerekli kılması,

b) Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra 
ana ve babasının veya vasisinin yazılı muvafakatinin de alınması,

c) Deneyle ilgili izin verecek yetkili kurullarda çocuk sağlığı ve hasta-
lıkları uzmanının bulunması,

Gerekir.
(4) Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede 

bulunan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen 
tıbbi müdahale yöntemlerinin uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin an-
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laşılması üzerine, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere 
uygun tedavi amaçlı deneme, ceza sorumluluğunu gerektirmez. Açıklanan 
rızanın, denemenin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye 
dayalı olarak yazılı olması ve tedavinin uzman hekim tarafından bir has-
tane ortamında yapılması gerekir.

(5) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun 
yaralanması veya ölmesi halinde, kasten yaralama veya kasten öldürme 
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçeve-
sinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbir-
lerine hükmolunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İnsan üzerinde deney 
MADDE 90. - (1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza so-
rumluluğunu gerektirmemesi için; 
a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan gerekli iz-
nin alınmış olması,
b) Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayı-
da hayvan üzerinde yapılmış olması,
c) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan 
deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen 
hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını 
gerekli kılması,
d) Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı 
bir etki bırakmaması,
e) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde 
acı verici yöntemlerin uygulanmaması,
f) Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete 
ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması, 
g) Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye 
dayalı olarak açıklanan rızanın yazılı olması ve herhangi bir men-
faat teminine bağlı bulunmaması, 
Gerekir.
(3) Çocuklar üzerinde bilimsel deney hiçbir surette yapılmaz. 
(4) Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı dene-
mede bulunan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. An-
cak, bilinen tıbbî müdahale yöntemlerinin uygulanmasının sonuç 
vermeyeceğinin anlaşılması üzerine, kişi üzerinde yapılan rızaya 
dayalı bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza so-
rumluluğunu gerektirmez. Açıklanan rızanın, denemenin mahiyet 
ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı 
olması ve tedavinin uzman hekim tarafından bir hastane ortamında 
yapılması gerekir. 
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(5) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdu-
run yaralanması veya ölmesi hâlinde, kasten yaralama veya kasten 
öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çer-
çevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü gü-
venlik tedbirlerine hükmolunur.
2) 2005-5328 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 7 - Türk Ceza Kanununun 90 ıncı maddesinin üçüncü fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(3) Çocuklar üzerinde bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerek-
tirmemesi için ikinci fıkrada aranan koşulların yanı sıra;
a) Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak 
istenen hedefe ulaşmak açısından bunların çocuklar üzerinde de 
yapılmasını gerekli kılması,
b) Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı 
sıra ana ve babasının veya vasisinin yazılı muvafakatinin de alın-
ması,
c) Deneyle ilgili izin verecek yetkili kurullarda çocuk sağlığı ve 
hastalıkları uzmanının bulunması,
Gerekir.

Madde 91- Organ veya doku ticareti
(1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan 

kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun 
konusunun doku olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.

(2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi 
hakkında, birinci fıkrada belirtilen cezalara hükmolunur.

(4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve on-
bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(5) Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokuyu sakla-
yan, nakleden veya aşılayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(6) Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik ola-
rak ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır.

(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçeve-
sinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbir-
lerine hükmolunur.

(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun 
ölmesi halinde, kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
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Madde 92- Zorunluluk hali
(1) Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve 

ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek ceza-
da indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Madde 93- Etkin pişmanlık
(1) Organ veya dokularını satan kişi, resmi makamlar tarafından ha-

ber alınmadan önce durumu merciine haber vererek suçluların yakalan-
malarını kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Bu suç haber alındıktan sonra, organ veya dokularını satan kişi, 
gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve diğer suçluların yakalanma-
sına hizmet ve yardım ederse; hakkında verilecek cezanın, yardımın nite-
liğine göre, dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
İşkence ve Eziyet

Madde 94- İşkence
(1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruh-

sal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, 
aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi 
hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak du-

rumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,
İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hük-

molunur.
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan 

onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi 

cezalandırılır.
(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu 

nedenle indirim yapılmaz.
(6) Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İşkence
MADDE 94. - (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve 
bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade 
yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları 
gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur.
(2) Suçun;
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 
durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
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b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,
İşlenmesi hâlinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.  
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi hâlinde, on 
yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi 
gibi cezalandırılır. 
(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada 
bu nedenle indirim yapılmaz. 
2) 2013-6459 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 9 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
94 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.”
3) İçtihat.
►8.CD 20.04.2017, E. 2017/468, K. 2017/4455; Sanığın eylemi-
nin ani olarak gelişen nitelikte olmayıp, mağdurun elleri kelepçeli 
vaziyette iken kelepçelerinden tutup karakolun başka yerine götü-
rerek burada copla vücudunun değişik yerlerine vurma, aynı za-
manda tehdit, hakaret içeren sözler sarf etme şeklinde sübut bulan 
eyleminin işkence suçunu oluşturduğu yönünde karar verilmiştir. 
►8.CD 5.04.2017, E. 2016/5680, K. 2017/3721; Polis merkezine 
getirilen katılanı, gözlem odasına gitmemek için direnmesi üzeri-
ne polis memuru sanıklar ..., ... ve ...’ın darp ettikleri; daha sonra 
da nöbet değişimde polis memuru ...’nın ...’i kameranın olmadığı 
koridora çektiği ve burada da dövdükleri, bu şekilde eylemlerinin 
sürekli ve sistematik bir hal aldığı, o sırada polis merkezinin amiri 
olan ve darp olayını görmesine, önleme görevi bulunmasına rağ-
men müdahale etmeyerek suça iştirak eden ...’nın işkence yapmak 
suçunu işledikleri yönünde karar verilmiştir.►AYM Hidayet En-
mek ve Eyüpsabri Tinaş Başvurusu (2013/7907)► AYM Sinan Işık 
Başvurusu (2013/2482) 

Madde 95- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
(1) İşkence fiilleri, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıfla-

masına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğma-

sına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yarı oranın-

da artırılır.
(2) İşkence fiilleri, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata 

girmesine,
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b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat ar-

tırılır.
(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, 

kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla ka-
dar hapis cezasına hükmolunur.

(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezasına hükmolunur.

Madde 96- Eziyet
(1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleş-

tiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin; 
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak du-

rumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,
İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ceza-

sına hükmolunur.
İçtihat.
►8.CD 14.07.2014, E. 2013/20172, K. 2014/18515; Sanıkların 
katılan P.U a yönelik kasten yaralama şeklinde gerçekleştirdikleri 
eylemlerin TCK m.96 uyarınca tanımlanan eziyet suçunu oluştur-
duğu gerekçesiyle sadece eziyet suçundan hüküm kurulması gerek-
tiği yönünde karar verilmştir. ►14.CD 28.01.2013, E. 2012/13107, 
K. 2013/658; Sanığın, ceza evine konulan mağdurları jiletle tehdit 
etmek suretiyle banyoya götürüp iki kez soğuk suyla duş aldırdığı 
ve elbise askısı ile dövdüğü, ayrıca koğuşta bulundukları sırada 
komiklik yapıp beni eğlendirin diyerek şarkı söylemelerini ve oyna-
malarını istediği, mağdurların kabul etmemesi üzerine onları tek-
rar dövdüğü şeklinde süreklilik arz eden eylemlerin her bir mağdur 
yönünden TCK’nın 96/2-a maddesinde düzenlenen eziyet suçunu 
oluşturduğu yönünde karar verilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli

Madde 97- Terk
(1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda 

olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir 
kimseyi kendi haline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.
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(2) Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya 

ölmüşse, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hük-
molunur.

1)İçtihat
►CGK 20.3.2018, E. 2015/986, K. 2018/102; Sanığın, aynı iş ye-
rinde çalıştığı bir erkekle girdiği ilişki sonucu hamile kaldığı, ai-
lesinden bu durumu gizlediği, 21.12.2012 gecesi, evdekilere haber 
vermeden saat 05.00 sıralarında evinden dışarı çıktığı, dışarıda 
doğum yaptıktan sonra mağdur bebeğini evinin yakınlarında bu-
lunan çöp konteynerinin içine, plasenta ve göbek kordonunu ayır-
madan çöplerin arasına bırakarak ikametine döndüğü, temizlik gö-
revlisinin mağdur bebeğin bulunduğu konteyneri çöp kamyonuna 
devireceği sırada, çöp konteynerinin içinde çöplerin arasında kanlı 
ve kıpırdayan mağduru son anda fark ettiği, çöp kamyonuyla vakit 
kaybetmeksizin Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkla-rı Has-
tanesine götürdükleri, yaşamsal tehlike geçiren mağdurun, yoğun 
bakımda yapılan uzun tedavi sonucu sağlığına kavuşturulabildiği 
olayda; bebeği, en kötü hijyen şartlarına sahip yerlerden olan çöp 
konteynerine bırakan sanığın asıl amacının terk olmadığı, kasten 
nitelikli öldürme suçuna teşebbüsü oluşturacağı, sanığın bebeğini 
geçici olarak çöp konteynerine bıraktığı ve banyo yapıp giysileri-
ni değiştirdikten sonra bıraktığı yerden alacağı şeklindeki savun-
malarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edile-
meyeceği kabul edilmelidir.►4.CD 12.05.2016, E. 2016/5394, K. 
2016/9879; Katılan ...’ı annesi sanığa bırakarak duruşma salonun-
dan uzaklaşması sonrasında, sanığın da katılana bakamayacağını 
söyleyerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bırakması şeklinde gerçekle-
şen olayda, suçun “kendi haline terk” unsurunun gerçekleşmemesi 
ve eylemin bakım ve gözetime yönelik yükümlülüklerine aykırılık 
oluşturmaması sebebiyle bu davranışın TCK’nın 233. maddesinde 
düzenlenen aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal suçu-
nu da oluşturmaması karşısında, TCK m.97’de düzenlenen “Terk” 
suçunun oluşmadığına karar verilmiştir.

Madde 98- Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
(1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi 

bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve ko-
şulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili ma-
kamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır.

(2) Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dola-
yısıyla kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.

İçtihat
►4.CD 18.01.2016, E. 2015/27008, K. 2016/615; Sanıkların, üze-
rine sıcak su dökülmesi sebebiyle yaralanan yaşı küçük çocukla-
rı olan mağdur S. G.’i hastaneye götürmek veya 112 acil servisi 
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aramak yerine, kendi imkanları ile çocuğun yanan yerlerini suya 
tutma ve komşularından aldıkları merhemle tedavi etme şeklinde 
gerçekleşen olayda, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi suçunun unsurlarının oluşmadığına karar verilmiş-
tir. ►2.CD 6.12.2010, E. 2009/20201, K. 2010/32787; 9 yaşındaki 
ölen A. H.’ın dereye yüzmek için girdiği fakat suyun derin kısımla-
rında yüzemeyerek çırpınmaya başladığı, onunla birlikte yüzmeye 
giden arkadaşları 11 yaşındaki B.’ın ardından da H.’in öleni kur-
tarmak amacıyla suya girdikleri ancak kurtaramadıkları, bu duru-
mu gören 15 yaşındaki sanığın, suya batan ölene yardım etmemesi 
veya kurtarılabilmesi için yetkili kurumlara bildirim yükümlülüğü-
nü yerine getirmemesi eylemlerinin TCK m.98’de düzenlenen “Yar-
dım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi” suçunu 
oluşturmadığına karar verilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

Madde 99- Çocuk düşürtme
(1) Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebe-

lik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki 
yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, çocu-
ğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadar hapis 
veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Birinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımın-
dan bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi altı yıldan oniki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halin-
de, onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) İkinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından 
bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, dört 
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(5) Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan 
bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi 
halinde; iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıda-
ki fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından 
işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırı-
larak hükmolunur.

(6) Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, 
süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, 
gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman 
hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir.
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Madde 100- Çocuk düşürme
(1) Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek 

düşürmesi halinde, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmo-
lunur.

1) İçtihat.
►8.CD 5.04.2011, E. 2010/14557, K. 2011/2772; Müşteki ile evli 
ve 28 haftalık hamile olan şüphelinin, müşteki ile tartışması üzeri-
ne evi terk ederek sağlık kontrollerine gitmemesi üzerine, ebesi ile 
yaptığı telefon görüşmesinde evde düşük yaptığını söylediği olayda 
kamu davasının açılmasına karar verilmesi gerektiği yönünde ka-
rar verilmiştir.

Madde 101- Kısırlaştırma
(1) Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıran kimse, üç yıl-

dan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, kısırlaştırma işlemi 
yapma yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa, ceza üçte bir ora-
nında artırılır.

(2) Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili olmayan bir kişi 
tarafından işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur.

ALTINCI BÖLÜM 
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Madde 102- Cinsel saldırı
(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl 

eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde 
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçek-
leştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına 
hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuş-
turmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun; 
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 

bulunan kişiye karşı,
b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kö-

tüye kullanılmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan 

bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya 
evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulundu-

ğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
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işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı ora-
nında artırılır.

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama 
suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama 
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Cinsel saldırı
MADDE 102. - (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut doku-
nulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan 
yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle iş-
lenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve 
kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.
(3) Suçun;
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 
bulunan kişiye karşı,
b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye 
kullanılmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bu-
lunan bir kişiye karşı,
d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı 
oranında artırılır.
(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını 
sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi 
ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.
(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozul-
ması halinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmo-
lunur.
(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü ha-
linde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
2) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 58 – 5237 sayılı Kanunun 102 nci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“MADDE 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut doku-
nulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan 
on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sar-
kıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası verilir.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle ger-
çekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis 
cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruş-
turma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
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(3) Suçun; 
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 
bulunan kişiye karşı,
b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz 
kötüye kullanılmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bu-
lunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat 
edinen veya evlatlık tarafından,
d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bu-
lunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı 
oranında artırılır.
(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yarala-
ma suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten 
yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâ-
linde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.”
3) İçtihat.
►CGK 27.3.2018, E. 2017/938, K. 2018/119; Sanığa “çabuk ol, 
işini bitir” diyerek birlikte suç işleme kararını ortaya koyan ve 
sanığın gerçekleştirdiği eylemde üstlendiği görev ile fiilin işleni-
şi üzerinde diğer sanıkla birlikte hâkimiyet kuran sanığın, nitelikli 
cinsel saldırı suçuna iştirak ettiği, bu bağlamda nitelikli cinsel sal-
dırı suçunu birden fazla kişi ile birlikte işleyen sanık hakkında ilgili 
maddenin uygulanmasının isabetli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
►CGK 27.3.2018, E. 2015/255, K. 2018/120; Küçük bir yerleşim 
yerinde yaşayan ve henüz 17 yaşının içinde olup mağdureden sa-
dece 2 yıl 3 ay büyük olan sanığın içinde bulunduğu sosyal ortam, 
eğitim düzeyi ve kişisel özellikleri gözetildiğinde, mağdure ile cebir, 
tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı hal ol-
maksızın girdiği cinsel ilişki sonucunda mağdurenin ruh sağlığının 
bozulacağını öngöremeyeceği ve TCK’nın 23. maddesi gereğince 
ortaya çıkan bu ağır neticede taksir derecesinde dahi kusurunun 
bulunmaması sebebiyle cezasının TCK’nın 103/6. maddesi kapsa-
mında artırılamayacağı, ancak ruh sağlığının bozulması şeklinde 
ortaya çıkan zararın TCK’nın 61. maddesi uyarınca sonuç ceza 
bakımından sanığın kazanılmış hakkı gözetilmek suretiyle cezanın 
bireyselleştirilmesinde dikkate alınması gerektiği kabul edilmelidir. 
►CGK 23.1.2018, E. 2014/844, K. 2018/17; Ortaokuldan mezun 
olan, küçük bir ilçede yaşayan ve henüz 17 yaşının içinde olup 
mağdureden sadece 2 yıl 8 ay büyük olan sanığın içinde bulundu-
ğu sosyal ortam, eğitim düzeyi ve kişisel özellikleri gözetildiğinde, 
mağdureye karşı cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir 
nedene dayalı hal olmaksızın gerçekleştirdiği cinsel davranışlar 
sonucunda mağdurenin ruh sağlığının bozulacağını öngöremeye-
ceği ve TCK’nın 23. maddesi gereğince ortaya çıkan bu ağır ne-
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ticede taksir derecesinde dahi kusurunun bulunmaması sebebiyle 
cezasının TCK’nın 103/6. maddesi kapsamında artırılamayacağı, 
ancak ortaya çıkan zararın TCK’nın 61. maddesi uyarınca ceza-
nın bireyselleştirilmesinde dikkate alınması gerektiği kabul edil-
melidir.►5.CD 8.01.2018, E. 2017/6890, K. 2018/20; Katılan ile 
eşi olan sanığın tartışmaları ve bunun üzerine yatak odalarında 
sanığın katılanın üzerine çullandığı, katılanın odadan çıkmasına 
izin vermeyerek kapıyı kilitlediği, müşterek çocuklarının odanın 
camını kırarak sonlandırdığı olayda, nitelikli cinsel saldırı suçu-
nun teşebbüs aşamasında kaldığı yönünde karar verilmiştir. ►14.
CD 7.12.2017, E. 2015/218, K. 2017/6281; Mağdurenin vücuduna 
temasta bulunmaksızın kendisinden hoşlandığını ve ilişkiye gir-
mek istediğini söylemesi şeklindeki eyleminin TCK’nın 105. mad-
desinde düzenlenen cinsel taciz suçunu bu olaydan iki gün sonra 
mağdureye sarılarak öpmeye çalışması şeklindeki eyleminin ise 
aynı Kanunun 102/1. maddesinde düzenlenen basit cinsel saldırı 
suçunu oluşturduğu ve bu suçlardan ayrı ayrı mahkumiyet hüküm-
leri kurulması yönünde karar verilmiştir.►14.CD 8.11.2017, E. 
2014/10329, K. 2017/5421; Katılanın, sanığın ilk ifadesinde ken-
disini öpmek istediğini söylemesinin ardından elleriyle omuzları-
nı tuttuğunu, sonraki ifadesinde ise iki elini yana açması üzerine 
kollarından tutarak ittirdiğini belirtmesi karşısında eksik inceleme 
ile cinsel taciz suçundan hüküm kurulması gerekçesiyle bozma ka-
rarı verilmiştir. ►14.CD 7.11.2017, E. 2017/2005, K. 2017/5375; 
Sanığın, yeğeniyle cinsel ilişkiye girmesi teklifinde bulunup, elini 
cinsel organına doğru götürdüğünü beyan ettiği olayda,  sanığın 
eyleminin basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğuna karar verilmiş-
tir.►Case of Stübing v. Germany (43547/08) 

Madde 103- Çocukların cinsel istismarı
(1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düze-
yinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek 
ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az 
olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde 
soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin 
şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fii-
lin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuk-
lara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etki-
leyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, 
anlaşılır.

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması su-
retiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere 
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hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olma-
sı hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

(3) Suçun;
a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulundu-

ğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan 

bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen 
tarafından,

d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren 
ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafın-
dan,

e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kul-
lanılmak suretiyle,

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı ora-
nında artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı 
cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak 
suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek 
ceza yarı oranında artırılır.

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama 
suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama 
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Çocukların cinsel istismarı 
MADDE 103. - (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıl-
dan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar 
deyiminden; 
a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte 
fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş 
olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, 
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi et-
kileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel dav-
ranışlar,
Anlaşılır. 
(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması 
suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla ka-
dar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, 
üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti 
veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler 
tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanıl-
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mak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara kar-
şı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yarala-
ma suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten 
yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(6) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozul-
ması hâlinde, onbeş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hük-
molunur. 
(7) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden 
olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmo-
lunur. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 12. - Türk Ceza Kanununun 103 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, 
üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti 
veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler 
tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kulla-
nılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçek-
leştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.
3) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 59 – 5237 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 103- (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz 
yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel is-
tismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla 
kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun fa-
ilinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması 
mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel is-
tismar deyiminden;
a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlik-
te fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş 
olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi et-
kileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel dav-
ranışlar,
anlaşılır.
(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması 
suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olma-
mak üzere hapis cezasına hükmolunur.
(3) Suçun; 
a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
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b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bu-
lunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bu-
lunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya 
evlat edinen tarafından,
d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti 
veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan ki-
şiler tarafından,
e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye 
kullanılmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.
(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara kar-
şı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah 
kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrala-
ra göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yarala-
ma suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten 
yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâ-
linde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.”
4) Anayasa Mahkemesi’nin 12/11/2015 tarihli, 2015/26 E., 
2015/100 K. sayılı kararı.
Bu maddenin ikinci fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin 12/11/2015 
tarihli ve E.: 2015/26, K.: 2015/100 sayılı Kararı ile iptal edil-
miş olup, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 11/12/2015 ta-
rihinden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına 
alınmıştır.
5) Anayasa Mahkemesi’nin 26/5/2016 tarihli ve E.: 2015/108, 
K.: 2016/46 sayılı Kararı. 
Bu maddenin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan ‘…ta-
mamlamamış…’ sözcüğü yönünden (1) numaralı fıkranın birinci ve 
ikinci cümleleri Anayasa Mahkemesi’nin 26/5/2016 tarihli ve E.: 
2015/108, K.: 2016/46 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, Kararın 
Resmi Gazete’de yayımlandığı 13/7/2016 tarihinden başlayarak 
altı ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
6) 2016-6763 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 13- 5237 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde yeniden dü-
zenlenmiş, fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağı-
daki cümle eklenmiş ve maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 
“Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık 
düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ceza-
sına hükmolunur.”
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“Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek 
ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıl-
dan az olamaz.”
“(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulma-
sı suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı ol-
mamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını 
tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az 
olamaz.”
7) İçtihat.
►6.CD 22.02.2018, E. 2014/4293, K. 2018/1468; Sanığın mağ-
dureyi duvara dayayarak dudaklarından öpmeye çalıştığı, bir süre 
sonra sanığın tekrar mağdureye yanaşarak öpmek istediği, eliyle 
mağdurenin bacaklarını ve göğüslerini okşamaya çalıştığı, yine bir 
süre sonra sanığın bıçağı mağdurenin boğazına dayayarak öpmeye 
çalıştığı, bu şekilde birçok kez mağdureye karşı cinsel istismarda 
bulunduğu olayda, sanığın eylemlerinin TCK m.103’te düzenlenen 
çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturduğuna karar verilmiştir. 
►14.CD 22.02.2018, E. 2017/6641, K. 2018/1268; Suça sürük-
lenen çocuğun, olay günü altı yaşı içerisinde bulunan mağdureyi 
ağaçlık alana zorla götürdüğü mağdureyi darp edip bıçak göster-
diği, ellerini arkadan bağladığı, mağdurenin direncini bu şekilde 
kırdıktan sonra soyup cinsel organını mağdurenin cinsel organı-
na sürttüğü, bir süre sonra boşalması üzerine eylemini tamamla-
yarak olay yerinden ayrıldığı olayda, sanığın eyleminin çocuğun 
basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu, eylemin nitelikli boyu-
ta ulaştırılma imkanı olmasına rağmen bu yönde hareket edilme-
mesi sebebiyle olayda teşebbüsten söz edilemeyeceği, çocuğun 
eylemine uyan TCK’nın 103/1, 103/4, 31/3. maddeleri uyarınca 
ceza verilmesi yönünde karar verilmiştir. ►14.CD 12.12.2017, E. 
2017/3381, K. 2017/6395; Mağdurenin soyut beyanı, olayın hemen 
akabinde şikayetçi olmaması, başkaca inandırıcı delil bulunama-
ması sebebiyle mağdure ile aralarında daha önceden duygusal 
anlamda ilişki bulunan sanığın, çocuğun nitelikli cinsel istismarı 
suçundan beraatine karar verilmiştir. 

Madde 104- Reşit olmayanla cinsel ilişki
(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla 

cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından 
işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur.

(3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üst-
lenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim 
yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmak-
sızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.
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1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Reşit olmayanla cinsel ilişki 
MADDE 104. - (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını 
bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikâyet koşulu 
aranmaksızın, cezası iki kat artırılır. 
2) Anayasa Mahkemesinin 23.11.2005 tarihli 2005/103 E. 
2005/89 K. sayılı kararı.
5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”nun 104. maddesinin (2) numaralı 
fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir. 
3) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 60 – 5237 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “altı aydan iki” ibaresi “iki yıldan beş” şeklin-
de değiştirilmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen-
miş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tara-
fından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”
“(3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını 
üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım 
ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, 
şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.”
4) İçtihat.
►14.CD 16.11.2017, E. 2017/5849, K. 2017/5693; Suç tarihinde 
mağdurenin on altı yaşında olduğu anlaşıldığından, onunla cinsel 
ilişkiye giren şüphelinin eyleminin reşit olmayanla cinsel ilişki su-
çunu oluşturduğundan bahisle şikayet yokluğu sebebiyle hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, TCK’nın 
103/2. maddesinde düzenlenen çocuğun nitelikli cinsel istismarı 
suçunu oluşturup mevcut delillerin kamu davası açılmasını gerek-
tirir nitelikte bulunduğuna karar verilmiştir. ►14.CD 17.10.2017, 
E. 2016/6259, K. 2017/4808; Sanığın, para karşılığı bir çok erkek-
le birlikte olan mağdureye yönelik eylemini zorla işlediğine dair 
mağdurenin soyut beyanlarından başka cezalandırılmasına yeter, 
hertürlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı ve 
mevcut haliyle eylemin 5237 Sayılı TCK’nın 104/1. maddesinde 
düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu göze-
tilerek bu suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde çocuğun nite-
likli cinsel istismarı suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi 
gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►14.CD 15.06.2017, E. 
2017/985, K. 2017/3351; Suç tarihinde onbeş-onsekiz yaş aralı-
ğında, zeka geriliğinin hekim olmayanlarca anlaşılamayabilecek 
olan mağdurenin, sanıklarla rızasıyla ilişkiye girmesi eyleminin, 
reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturacağı, söz konusu su-
çun kovuşturulmasının şikayete tabi olduğu ve mağdure ile annesi 



90

B-42 m.105 Türk Ceza Kanunu

müşteki sanıklardan şikayetçi olmadıklarını ifade etmeleri üzerine 
suçun oluşmadığına karar verilmiştir.

Madde 105- Cinsel taciz
(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdu-

run şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para 
cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;
a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağla-

dığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,  
b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren 

ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafın-
dan,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak sure-
tiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan 
faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle,
işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında 

artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden 
ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Cinsel taciz 
MADDE 105. - (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi 
hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis 
cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. 
(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nü-
fuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın 
sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki 
fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle 
mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir 
yıldan az olamaz. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 13. - Türk Ceza Kanununun 105 inci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden 
ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak su-
retiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan ya-
rarlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, 
okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek 
ceza bir yıldan az olamaz.
3) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 61 – 5237 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “hükmolunur” ibaresi “, fiilin çocuğa karşı işlen-
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mesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” 
şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Suçun;
a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin 
sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,  
 b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti 
veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan ki-
şiler tarafından,
 c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak 
suretiyle,
 d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolay-
lıktan faydalanmak suretiyle,
 e) Teşhir suretiyle,
işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı ora-
nında artırılır. 
Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden 
ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.”
4) İçtihat.
►14.CD 7.12.2017, E. 2015/218, K. 2017/6281; Mağdurenin vü-
cuduna temasta bulunmaksızın kendisinden hoşlandığını ve ilişki-
ye girmek istediğini söylemesi şeklindeki eyleminin TCK’nın 105. 
maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu bu olaydan iki gün son-
ra mağdureye sarılarak öpmeye çalışması şeklindeki eyleminin ise 
aynı Kanunun 102/1. maddesinde düzenlenen basit cinsel saldırı 
suçunu oluşturduğu ve bu suçlardan ayrı ayrı mahkumiyet hüküm-
leri kurulması yönünde karar verilmiştir. ►18.CD 8.11.2017, E. 
2015/43173, K. 2017/12615; Ele geçirilen görüntülerde, bir erkek 
ve kadının cinsel birleşmesinin yanı sıra birden fazla kadının ci-
simle yaptıkları müstehcen görüntülerin bulunduğunun anlaşılması 
karşısında, sanığın yaşı büyük mağdura cep telefonu ile gönder-
miş olduğu müstehcen videoların doğal olmayan ilişki türleri çer-
çevesinde değerlendirilemeyeceği, sanığın eyleminin cinsel taciz 
boyutunda kaldığına karar verilmiştir. ►14. CD 14.6.2017, E. 
2014/6837, K. 2017/3304; Sanığın bir suç işleme kararının icrası 
kapsamında müştekinin cep telefonuna cinsel içerikli mesaj gön-
dermesi, sıkça arama zincirleme biçimde cinsel taciz suçunu oluş-
turur; ayrıca huzur ve sükünu bozma suçundan (TCK 123) hüküm 
kurulamaz. ►14.CD 14.06.2017, E. 2014/6837, K. 2017/3304; 
Sanığın müştekinin cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönder-
me, sık sık arama şeklindeki eylemleri, kişilerin huzur ve sükununu 
bozma suçunu değil, cinsel taciz suçunu oluşturur.
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Hürriyete Karşı Suçlar

Madde 106- Tehdit
(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel 

dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit 
eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvar-
lığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük ede-
ceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar 
hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız 

mektupla veya özel işaretlerle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu 

güçten yararlanılarak,
İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası-

na hükmolunur.
(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlı-

ğına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı 
ceza verilir.

1) İçtihat.
►4.CD 8.03.2018, E. 2014/26783, K. 2018/4599; Sanığın, ka-
tılanın evinin önünde av tüfeği ile havaya doğru üç el ateş ettiği 
olayda, sanığın eyleminin TCK’nın 106/2-a maddesinde tanımla-
nan silahla tehdit ve aynı Kanunun 170/1-c maddesinde tanımla-
nan genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını oluş-
turduğu, TCK’nın 44. maddesi uyarınca en ağır cezayı gerektiren 
silahla tehdit suçunun uygulanmasına karar verilmiştir. ►4.CD 
8.03.2018, E. 2018/1165, K. 2018/4743; Sanık ...’ın mağdur İ. A. 
‘ın dükkanına gelerek, mağdurun eşinin kendisine olan borcunu 
istediği, mağduru yaraladığı, “ölüm anını beklersin, parayı öde-
mezsen Balçovada rahat gezemezsin” diyerek tehdit ettiği, silahı 
mağdurun başına dayararak “parayı ödemezsen seni öldürürüm” 
dediği olayda, sanığın mağdura yönelik tehdit eylemlerinin aynı 
yer ve zamanda, birbirini takip eden söz ve davranışlarla gerçek-
leştirildiği gerekçesiyle tek bir tehdit suçunun oluştuğu yönünde 
karar verilmiştir. ►4.CD 22.02.2018, E. 2018/581, K. 2018/3577; 
sanık ...’ın kız kardeşi olan müştekiye “o...” diyerek alenen hakaret 
ettiği ve kız kardeşini tekmeleyerek basit tıbbi müdahale ile gideri-
lebilecek şekilde kasten yaraladığı...” olayda, tehdit suçundan ku-
rulan hükmün kanun yararına bozulmasına karar verilmiştir.

apple
Vurgu
(A)'nın

apple
Vurgu
(B)'nın

apple
Vurgu
(A)'nın
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Madde 107- Şantaj
(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yap-

mayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı 
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan 
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılır.

(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin 
şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı 
veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya 
göre cezaya hükmolunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Şantaj
MADDE 107. - (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapa-
cağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykı-
rı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da 
haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 14. - Türk Ceza Kanununun 107 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir ki-
şinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların 
açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde 
de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.
3) İçtihat.
►12.CD 24.05.2017, E. 2015/17241, K. 2017/4259; Evli olan sa-
nıklar S. ve N.’ın, katılan ...’e, talep ettikleri miktardaki parayı ver-
mediği takdirde, cinsel içerikli özel konuşmalarını içeren ve gizlice 
kaydedilen ses kaydını ifşa edecekleri tehditleriyle TCK’nın 107/2. 
fıkrasındaki şantaj suçunu işledikleri yönünde karar verilmiştir. 
►12.CD 16.05.2017, E. 2015/15634, K. 2017/3998; Sanığın üvey 
teyzesi olan katılanın bilgisayarını tamir ettiği sırada bilgisi dışın-
da casus program yükleyerek katılanın resimlerini ve belgelerini 
aldığı ve fotoğraflar üzerinde görüntü düzenleme programı vasıtası 
ile fotoğrafları yarı çıplak hale getirdiği, kendisi ile cinsel ilişkiye 
girmediği takdirde bu fotoğrafları akrabalarına göstermekle tehdit 
ederek şantajda bulunduğu, daha sonra fotoğrafları katılanın akra-
balarına dağıttığı iddia edilen olayda, sanığa isnat edilen fiillerin 
gerçekleştiğinin kabulü halinde şantaj suçu oluşacaktır. ►4.CD 
9.03.2017, E. 2017/11, K. 2017/7254; Sanığın, katılana yönelik  
“Bu iş büyüyecek, o koltuğu kaybedeceksin, bizimde elimizde bir-
şeyler var, o seçim zamanı dağıtılmayan gazete tarayıcıdan tarandı 
herkese yollanacak, herkes bilsin” biçimindeki mesajda şantaj su-
çunun “yarar sağlama” öğesinin ne şekilde gerçekleştiği açıkça 
gösterilip tartışılmadığı gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

apple
Vurgu
(C)'ye

apple
Vurgu
(A) ve (B)'nin
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Madde 108- Cebir 
(1) Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına mü-

saade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten ya-
ralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak 
hükmolunur.

1) İçtihat.
►4.CD 18.04.2016, E. 2014/1543, K. 2016/7451; Sanığın, katıla-
nın ikametgahına saat 20.30 sıralarında gelerek kapıyı açmaması 
üzerine, yan dairenin kapısını kırarak katılanın evinin balkonuna 
geçtiği, balkon kapısına zarar vererek eve girdiği, rıza hilafına 
girdiği evde yaklaşık iki saat boyunca kaldığı, bu zaman zarfında 
katılanı tehdit ettiği, yaraladığı, telefonla kolluk güçlerini arama-
sına mani olmak için cep telefonunu kırdığı olayda, suçun işleniş 
şekli, kasta dayalı kusurun ve meydana gelen tehlikenin ağırlığı, 
suç işleme saiki nazara alınarak hükmolunan cezaların alt sınırdan 
ayrılarak belirlenmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir. ►4.CD 
2.02.2011, E. 2009/26, K. 2011/915; Mağdur Başbakan R.T.E.’ın, 
halka hitap etmek üzere tören alanına gelip halkı selamladığı sı-
rada, protesto için bir araya gelen sanıkların, slogan ve mağduru 
hedef alarak uygun mesafeden çok sayıda yumurta attıkları, ancak 
güvenlik güçlerinin engellemesi nedeniyle isabet ettiremedikleri, 
daha sonra guruba müdahale edildiği ve mağdurun konuşmasını 
gerçekleştirdiği olayda,  cebir kullanma eylemi kamu görevlisine 
karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla işlenmiş ise, cebir 
kullanma suçunu değil, TCK.nın 265. maddesinde düzenlenen “gö-
revi yaptırmamak için direnme suçunu”, bir kimseyi siyasi düşünce 
ve kanaatlerini açıklamaya zorlamak ya da açıklamaktan men et-
mek için işlendiği taktirde ise, TCK.nın 115. maddesinde belirtilen 
“düşünce ve kanaat özgürlüğünün kullanılmasını engelleme suçu-
nu” oluşturucağı yönünde karar verilmiştir. 

Madde 109- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde 

kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar ha-
pis cezası verilir.

(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kul-
lanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bu suçun;
a) Silahla,
b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,
f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak 

durumda bulunan kişiye karşı,
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İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat ar-

tırılır.
(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına ne-

den olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre 

verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama su-

çunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, 
ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

1) İçtihat.
►CGK 15.01.2019, E. 2017/548, K. 2019/1; Sanığın, yolda cep 
telefonu ile konuşarak yürüyen mağdurenin önünü kesip cep telefo-
nunu zorla alarak cebine koyduğu, ardından mağdureye vurmaya 
başladığı ve saçından tutarak yol kenarından 23 metre uzaklıkta 
bulunan boş araziye kadar sürüklediği olayda, sanığın eylemleri 
yağma suçunu ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluş-
turur. ►1.CD 15.03.2018, E. 2018/498, K. 2018/1213; Sanık ....’e 
TCK’nın 109/2. maddesi uyarınca temel ceza takdir edildikten 
sonra sanık sayısı sebebiyle ceza artırılırken, suça özgülenmiş 
bir silah kullanılmadığı, mağdurun el ve ayaklarının bağlanma-
sında kullanılan ip ve ağzını kapatmada kullanılan koli bandının 
silah sayılamayacağı gerekçesiyle sanık hakkında ayrıca TCK’nın 
109/3-a maddesinin uygulanmaması gerektiği şeklinde karar veril-
miştir. ►14.CD 8.02.2018, E. 2015/390, K. 2018/756; Sanıkların, 
müştekilerin oturduğu evin önüne gelip kapıyı çalmaya başladık-
ları, kapının açılmaması üzerine hızlı şekilde vurmaya devam edip 
“T.’yi verin onu alacağız, dövdürmek neymiş göreceksiniz” diye 
bağırdıkları, bu sırada müştekilerin evden çıkmadıkları, kapının 
açılmadığını gören sanıkların pencere camını kırıp içeriye girmek 
istedikleri sırada müşteki S.’ın pencereyi kapattığı ve bir süre son-
ra olay yerine gelen jandarma görevlilerini fark eden sanıkların 
eve giremeden araçla ayrıldıkları olayda, kişiyi hürriyetinden yok-
sun kılma suçunun icrai hareketlerine başlanılmaması gerekçesiyle 
söz konusu suçun oluşmadığı yönünde karar verilmiştir.

Madde 110- Etkin pişmanlık
(1) Yukarıdaki maddede tanımlanan suçu işleyen kişi, bu suç nedeniyle 

soruşturmaya başlanmadan önce mağdurun şahsına zararı dokunmaksı-
zın, onu kendiliğinden güvenli bir yerde serbest bırakacak olursa cezanın 
üçte ikisine kadarı indirilir.

1) İçtihat.
►6.CD 13.03.2018, E. 2014/9361, K. 2018/1793; Sanığın 
eylem sırası ve sonrasında katılanın şahsına zarar verme-
mesi gerekçesiyle, sanık lehine 5237 Sayılı TCK’nın 110.
maddesinin uygulanması gerektiğine karar verilmiştir. ►14.
CD 11.01.2018, E. 2014/11847, K. 2018/229; Sanığın, darp 
ederek şahsına zarar verdiği mağduru kendiliğinden serbest 
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bırakmayıp, mağdurun telefonda görüştüğü şahsın araması 
üzerine mahalline gelen polis memurları tarafından kurtarıl-
dığı olayda, 5237 Sayılı TCK’nın 110. maddesi uyarınca etkin 
pişmanlık unsurlarının oluşmadığına karar verilmiştir. ►14.
CD 2.11.2017, E. 2014/11862, K. 2017/5318; Sanığın, diğer 
sanıklarla birlikte cebir kullanmak suretiyle araca bindirdiği 
mağdureyi bir süre alıkoymasının ardından diğer sanıklardan 
kurtarıp kendi evinde gecelemesini sağladıktan sonra ertesi 
sabah kolluğa teslim ettiği ve olayda mağdurenin yaralanma-
sının da basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek şekilde olduğu 
anlaşıldığından, sanık hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 110. 
maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygu-
lanmasına karar verilmiştir.

Madde 111- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
(1) Tehdit, şantaj, cebir veya kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçla-

rının işlenmesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler 
hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Madde 112- Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi
(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir dav-

ranışla;
a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı ola-

rak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,
b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,
c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklen-

tilerine girilmesine veya orada kalınmasına,
engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur.
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Eğitim ve öğretimin engellenmesi
MADDE 112. - (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka 
aykırı başka bir davranışla;
a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı 
olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,
b) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların 
eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına,
Engel olunması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.
2)  2014-6529 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 12- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 112 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.
“Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi
MADDE 112- (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka ay-
kırı başka bir davranışla;
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a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı 
olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,
b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,
c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların 
eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına,
engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar ha-
pis cezasına hükmolunur.”
3) İçtihat.
►16.CD 7.02.2017, E. 2016/777, K. 2017/776; Sanık ...’nun diğer 
sanık ... ile birlikte eğitim ve öğretim hakkını engellemek amacıyla 
girdiği sınıfta, öğretim görevlisi olan mağdur ...’nun eline vurmak 
suretiyle yaralama eyleminde bulunduğu, mağdurun kasten yara-
lanması eyleminin, cebir, tehdit kullanarak eğitim öğretime engel 
olma suçunu oluşturduğu yönünde karar verilmiştir.

Madde 113- Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir dav-

ranışla;
a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,
b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-

ruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak 
sunulan hizmetlerden yararlanılmasına,

engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları-
nın faaliyetlerinin engellenmesi
MADDE 113. - (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka ay-
kırı başka bir davranışla, kamu kurumu faaliyetinin yürütülmesine 
engel olunması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.
2) 2014-6529 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 13- 5237 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi başlığıyla bir-
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
MADDE 113- (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka ay-
kırı başka bir davranışla;
a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,
b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı 
olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına,
engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar ha-
pis cezasına hükmolunur.”
3) İçtihat. 
►4.CD 6.06.2017, E. 2016/10702, K. 2017/16805; Suçun, 5237 
Sayılı TCK’nın 113/1-a maddesinin yürürlüğe girmesinden önce 
işlenmesi ve değişiklikle birlikte atılı suça dair olarak öngörülen 
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ceza miktarının değiştirilmesi sebebiyle TCK m.7/2 uyarınca lehe 
olan kanunun uygulanmasına karar verilmiştir. ►4.CD 4.11.2015, 
E. 2013/21565, K. 2015/37055; Erbaa-Ayvacık arasında sefer ya-
pan feribotta çalışan sanığın, husumetli olduğu katılanların hasta-
neye gitmek üzere feribota binmek istemesi üzerine, “ben burda ol-
duğum zaman bu feribota binmeyeceksiniz” diyerek katılanları teh-
dit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, sanığın eyleminin TCK’nın 
113/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğuna yönelik karar 
verilmiştir.

Madde 114- Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi 
(1) Bir kimseye karşı;
a) Bir siyasi partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasi partinin faa-

liyetlerine katılmaya veya katılmamaya, siyasi partiden veya siyasi parti 
yönetimindeki görevinden ayrılmaya,

b) Seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçil-
diği görevden ayrılmaya,

Zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir dav-
ranışla bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi halinde, iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

1) İçtihat.
►4.CD 12.05.2016, E. 2014/585, K. 2016/9881; Sanığın, yapıla-
cak genel seçimlere yönelik olarak bir siyasi partinin tanıtım ve 
üyelik çalışmasını yapan katılan ... ve tanık ...’un bulunduğu standa 
doğru “Sizleri yok edeceğiz, bitireceğiz, sizlere tahammül edemi-
yoruz” diyerek seslenip tehditte bulunmasını takiben siyasi parti 
standını tekmeleyerek cebir gerçekleştirmesinden sonra sanığın 
arkasından gelen suça sürüklenen oğlu U. ve kimliği belirleneme-
yen ancak sanığın çalışanı olduğu tahmin edilen bir başka kişinin 
de bulunduğu olayda, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi 
suçunun ve TCK’nın 119/1-c maddesi hükümlerinin uygulanmasına 
karar verilmiştir.

Madde 115- İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını en-
gelleme

(1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi 
inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya 
da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya 
ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kul-
lanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, 
fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.
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(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir dav-

ranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan ya-
şam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye 
zorlayan kişiye birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
MADDE 115. - (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, 
siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymak-
tan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır.
(2) Dini ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının, cebir veya 
tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engel-
lenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre ceza verilir.
2) 2014-6529 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 14 – 5237 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
“(2) Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet 
veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya 
tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla en-
gellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya hük-
molunur.”
“(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir 
davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kay-
naklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya 
bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra hükmüne göre 
ceza verilir.”
3) İçtihat.
►4.CD 2.02.2011, E. 2009/26, K. 2011/915; Mağdur Başbakan 
R.T.E.’ın, halka hitap etmek üzere tören alanına gelip halkı se-
lamladığı sırada, protesto için bir araya gelen sanıkların, slogan 
ve mağduru hedef alarak uygun mesafeden çok sayıda yumurta 
attıkları, ancak güvenlik güçlerinin engellemesi nedeniyle isabet 
ettiremedikleri, daha sonra guruba müdahale edildiği ve mağdu-
run konuşmasını gerçekleştirdiği olayda,  cebir kullanma eylemi 
kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla 
işlenmiş ise, cebir kullanma suçunu değil, TCK.nın 265. madde-
sinde düzenlenen “görevi yaptırmamak için direnme suçunu”, bir 
kimseyi siyasi düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlamak ya da 
açıklamaktan men etmek için işlendiği taktirde ise, TCK.nın 115. 
maddesinde belirtilen “düşünce ve kanaat özgürlüğünün kullanıl-
masını engelleme suçunu” oluşturucağı yönünde karar verilmiştir. 
►4.CD 13.06.2007, E. 2005/10694, K. 2007/5603; Sanıkların, gö-
rev yaptıkları Patrikhanenin yalnızca Rum kökenli Hıristiyan Orto-
doks inancına mensup Türk Vatandaşlarının dini işlerini yürütmeye 
yetkili olduğu gerçeğini göz ardı edip, yasalarla belirlenen çerçeve 
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dışına çıkarak, ruhani olarak rütbe üstünlüğü olduğu düşüncesi-
ni içeren bir savdan hareketle Bulgar Ortodoks Kilisesinde papaz 
olarak görev yapan katılan Konstantin K.’un “ruhanilik sıfatının 
kaldırılmasına karar alınması” adı geçenin din özgürlüğünü ihlal 
niteliğinde bulunduğunu kabule yeterli değildir. Nitekim, bu kara-
rın üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen katılan Kons-
tantin K.’un ayinleri yönetmeye devam etmiş olması ve katılanın 
kilisedeki görevinin daha sonra Bulgar Kilisesi Vakfı Yönetim Ku-
rulu tarafından iş akdi feshedilmek suretiyle sona erdirilmiş olması 
da bunun bir kanıtıdır. Sanıkların eylemlerinde Yasanın öngördüğü 
koşullar çerçevesinde “dini işleri veya ibadet ve ayinin yapılmasını 
men ve ihlal” ya da “dini ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılma-
sının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir 
davranışla engelleme” unsurunun bulunmaması nedeniyle sanık-
lara yükletilen 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 115/2. madde ve 
fıkrasında düzenlenen din özgürlüğünü ihlal suçunun oluşmadığı 
sonucuna varılmıştır.

Madde 116- Konut dokunulmazlığının ihlali
(1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı 

olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdu-
run şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyul-
maksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri 
hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla 
kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin 
birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden 
birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak 
bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.

(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlen-
mesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Konut dokunulmazlığının ihlâli 
MADDE 116. - (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine 
rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan 
çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Evlilik birliğinde aile bireylerinden veya konutun birden fazla 
kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden biri-
nin rızası varsa, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bunun 
için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. 
(3) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek 
duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri 
ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, altı aydan bir yıla kadar 
hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
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(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti 
işlenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunur.
2) 2005-5328 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 8 - Türk Ceza Kanununun 116 ncı maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek du-
yulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve 
eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine 
altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(3) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyeri-
nin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu 
kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uy-
gulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca 
yönelik olması gerekir.
3) İçtihat.
►2.CD 28.01.2019, E. 2018/6792, K. 2019/1142; Eve katılanlar 
yokken balkon kapısının camını kırarak giren ve evi karıştıran suça 
sürüklenen çocuğun, ihbar üzerine olay yerine kolluk görevlilerinin 
gelmesiyle evden herhangi bir şey alamadan kaçtığı ve sonrasında 
kolluk görevlilerince yakalandığı olayda, eve girme eyleminin ko-
nut dokunulmazlığı suçunu oluşturduğuna karar verilmiştir. ►18.
CD 27.02.2018, E. 2016/4758, K. 2018/2550; Sanığın, gündüz 
saatlerinde girdiği katılana ait iş yerinin hukuki niteliğine göre, 
olay tarihi ve saatinde, müşterilerin hizmetine açık olup olmaması, 
girilmesi açık bir rızaya dayanmayan mutat yerler kapsamında ka-
lıp kalmaması, bu nitelikte yerlerden olması durumunda da, olayda 
bahsedilen “çıkmama” halinin gerçekleşip gerçekleşmediği sonu-
cuna göre konut dokunulmazlığının ihlali suçunun oluşabileceğine 
karar verilmiştir. ►1.CD 17.01.2018, E. 2016/5290, K. 2018/93; 
Sanık ...’nın, dul olan annesi ... ile maktul ... arasında duygusal 
ilişki bulunduğu, suç tarihinden önceki gece geç saatlerde kendisi-
nin de yaşadığı evin bahçesinde maktul ile annesini ilişkiye girdik-
leri sırada sanığın yakaladığı, ...’nın oğullarından çekindiği için 
maktulün kendisine zorla cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği, 
bu nedenle olayın kolluğa intikal ettiği, ancak kollukta rızası ile 
maktul ile cinsel ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine maktul hak-
kında cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.
TCK 116/2:►CGK 11.10.2018, E. 2015/3, K. 2018/423; Katıla-
na ait şarküteri dükkanına gündüz vaktinde konuşmak için giden 
sanığın, çıkan tartışma sonucunda katılanı yaralanmasından son-
ra mevcut delillere göre makul süre içerisinde işyerini terk ettiği 
sonucuna ulaşılan sanık hakkında, işyeri dokunulmazlığını ihlal 
suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı kabul edilmelidir. ►CGK 
18.10.2018, E. 2015/332, K. 2018/451; Sanığın, hırsızlık amacıyla 
şikâyetçinin cadde üzerinde bulunan iş yeri-ne gelerek iş yerinin 
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vitrin camını kırdığı, sanığın işyeri içerisine girmediği, sadece kırık 
olan vitrin ve buzdolabı camlarından elini uzatmak suretiyle et çal-
dığı, etlerin bulunduğu buzdolabının sanığın elini uzatıp alabilecek 
mesa-fede olduğu, sanığın iş yeri içine girme kastı olmadığı gibi 
içeriye girmesini engelleyen bir neden de bulunmadığı ve etleri 
çaldıktan sonra kendiliğinden olay yerinden ayrıldığının anlaşıl-
ması karşısında iş yeri dokunulmazlığının ihlâli suçunun yasal un-
surları itibarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir. ►CGK 15.5.2018, 
E. 2015/1188, K. 2018/214; Olay tarihinde sınıfta ders yapıldığı sı-
rada, tanık ...’ün, sınıf arkadaşı olan tanık ... ile arasındaki kavgayı 
ayıran şikâyetçiyi kendisini dövdüğünden bahisle suçlayarak olayı 
ağabeyi olan sanığa anlattığı, yaklaşık yirmi dakika sonra tanık 
... ile birlikte sınıfa giren sanığın, şikâyetçiye kardeşini göstererek 
“kim buna karıştı” dediği, şikâyetçinin sınıftan çıkmasını iste-
me-sine rağmen sanığın sınıftan çıkmadığı ve şikâyetçiyi tehdit et-
tiği, şikâyetçi-nin öğrencilerine durumu başka bir öğretmene haber 
vermelerini söylemesi üzerine sanığın tanık ... ile birlikte sınıftan 
kaçarak ayrıldığı olayda; sınıfın öğrenciler, öğretmenler ve ilgililer 
haricindeki kişilerce açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi 
mutat olan yerler dışında kalması sebebiyle iş yeri dokunulmazlı-
ğının ihlâli suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu kabul edilmelidir.

Madde 117- İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
(1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davra-

nışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halin-
de, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi 
veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde oran-
tısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan 
onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılan 
kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere 
adlî para cezası verilir.

(3) Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlara düşürmek üzere bir kim-
seyi tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakleden kişiye de 
aynı ceza verilir.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri 
azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında 
anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine 
veya durmanın devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir.

1) İçtihat.
►4.CD 1.06.2017, E. 2014/32153, K. 2017/16468; Sanığın, katı-
lanın annesinin evinin önüne gidip “Sana yapacağımı biliyorum 
benden çekeceğin var seni burada çalıştırmayacağım” biçimindeki 
sözlerle tehdit etmesi, takibi şikayete bağlı olan TCK’nın 117/1. 
maddesinde tanımlanan iş ve çalışma hürriyetinin ihlâli suçunu 
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oluşturur. ►4.CD 14.03.2017, E. 2014/47115, K. 2017/7574; Sa-
nıkların, çalıştırdıkları işyerinin yanında simit satan katılana “biz 
zaten burada simit satıyoruz, sen başka yere git, burada simit sa-
tamazsın, eğer gitmezsen simit arabanla denize atarız” şeklinde 
tehdit etmeleri eylemi TCK’nın 117/1, 119/1-c maddelerinde düzen-
lenen “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” suçunu oluşturur. ►18.
CD 8.02.2017, E. 2015/16679, K. 2017/1430; Köy muhtarı sanığın 
mağdura ait bahçesinde su kuyusu açılmasına engel olmak amacıy-
la mağduru tehdit etmesi eylemini TCK 117’nin unsuru olan gelir 
elde etmek amacıyla ekonomik faaliyette bulunma hakkına yönelik 
olmadığına karar verilmiştir.

Madde 118- Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
(1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sen-

dikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sen-
dika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya 
tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir dav-
ranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

1) İçtihat.
►18.CD 10.02.2016, E. 2015/7995, K. 2016/2433; Suça konu iş-
yerinde üretim müdürü olarak görev yapan sanık C. D.’in, sanık 
A. Ç.’nun sendikal faaliyetlerde bulunan işçilerin tespitine yönelik 
talimat vermesi, iş yerinde; servis sorumlusu olarak çalışan sanık 
T. C.’ın, bölüm sorumlusu sanık F. C.’ın ve işçi olarak çalışan Z. 
G.’in, verilen talimat doğrultusunda sendikaya üye olduğunu tespit 
ettikleri işçileri, iş yeri yönetimine bildirmeleri, sanıklar C. D. ve 
A. Ç.’nun da katılanların da arasında bulunduğu bir kısım işçi-
yi performans yetersizliğini bahane göstererek işten çıkarmaları, 
katılanların açmış oldukları işe iade davalarının, “feshin sendikal 
sebeplerle yapıldığı yolunda kanaat hasıl olması” sebebiyle kabul 
edilmesi şeklinde gerçekleşen olayların neticesinde sanıklar hak-
kında 5237 Sayılı TCK’nın 118/1. maddesindeki suç oluşmuştur. 
►18.CD 5.11.2015, E. 2015/16809, K. 2015/10352; Sanığın açık-
ça sendikalı işçilere sendikadan ayrılmaları hususunda telkinde 
bulunduğunu bildiren tanık beyanları karşısında katılanın işe iade 
veya sendikal tazminat davası açıp açmadığı araştırılarak, açmışsa 
sanığın eylemi TCK m.118’de düzenlenen  suçu oluşturacaktır.

Madde 119- Ortak hüküm
(1) Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kuru-

mu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi 
hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürri-
yetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve 
çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının;

a) Silahla,
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b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız 
mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu 

güçten yararlanılarak,
e) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
(2) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten 
yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

1) İçtihat
►2. CD 17.01.2019, E. 2018/2062, K. 2019/1016; İş yeri doku-
nulmazlığını bozma suçunun birden fazla kişiyle birlikte işlendiği 
anlaşılmakla TCK 119/1-c maddesinin uygulanması gerekir. ►2. 
CD 15.3.2018, E. 2015/18104, K. 2018/2800; Güvenlik kamera 
görüntüleri tutanak içeriğine göre sanığın baştan itibaren diğer 
sanıkla birlikte adliye içinde odalara girip çıktıkları, sanığın bil-
gisayarı aldığı ve adliyeyi terk ettikleri anlaşıldığından, iş yeri do-
kunulmazlığını bozma suçunu birlikte işledikleri nazara alınarak 
TCK 119/1-c madde hükmü uygulanmalıdır. ►17.CD 24.10.2017, 
E. 2015/22983, K. 2017/12310; İş yeri dokunulmazlığını bozma su-
çunun birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi 5237 sayılı TCK’nın 
119/1-c maddesindeki hali oluşturur.

Madde 120- Haksız arama
(1) Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan 

kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.
Madde 121- Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
(1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına 

verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, 
fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

1) İçtihat.
►5.CD 26.5.2015, E. 2013/7283, K. 2015/11885; Belediye başkanı 
sanığın talimatı ile sanık memurun katılanlar adına avukatlarınca 
ruhsat talepli dilekçe ve eklerini kabul ve kayda almadığı sübute 
erdiğine göre fiilin TCK 257 deki genel, tali ve tamamlayıcı görevi 
kötüye kullanma suçunu değil, TCK 212/1 madde kapsamına girdi-
ği kabul edilmelidir.

Madde 122- Nefret ve ayırımcılık 
(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın 

satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
c) Bir kişinin işe alınmasını,
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d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını,
engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Ayırımcılık
MADDE 122. - (1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
yaparak;
a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hiz-
metin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya ki-
şinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâllerden 
birine bağlayan,
b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizme-
ti yapmayı reddeden,
c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,
Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para ce-
zası verilir. 
2) 2005-5378 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 41 - 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 122 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “dil, ırk, renk, 
cinsiyet,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özürlülük,” ibaresi ek-
lenmiştir.
3) 2013-6462 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 1 - 63) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nunun;
a) 122 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özürlülük” 
ibaresi, “engellilik”,
b) 278 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibare-
si, “engelli” olarak değiştirilmiştir,
4) 2014-6529 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 15 – 5237 sayılı Kanunun 122 nci maddesi başlığıyla bir-
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Nefret ve ayırımcılık
MADDE 122 – (1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan 
nefret nedeniyle;
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz ma-
lın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanma-
sını,
c) Bir kişinin işe alınmasını,
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını,
engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır.”

Madde 123- Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma
(1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; te-

lefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka 
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bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

1) İçtihat.
►14. CD 16.1.2018, E. 2015/1251, K. 2018/314; Sanığın mağ-
dureyi cep telefonundan israrla aradığı ve ‘nasılsın, tanışmamız 
mümkün mü?’ mesajı gönderdiği, mesajda cinsel içerikli sözün 
bulunmadığı için, fiilin TCK 123 deki kişilerin huzur ve sükununu 
bozma suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.

Madde 124- Haberleşmenin engellenmesi
(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellen-

mesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hük-
molunur.

(2) Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak 
engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şe-
kilde engellenmesi halinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Şerefe Karşı Suçlar

Madde 125- Hakaret
(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte 

somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) veya sövmek suretiyle bir kimsenin 
onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin ceza-
landırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir ile-
tiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklama-

sından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin 
emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden ba-
hisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artı-

rılır.
(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı ha-

karet edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. 
Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Hakaret 
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MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide 
edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da ya-
kıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, 
şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında haka-
retin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek 
işlenmesi gerekir. 
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir 
iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hük-
molunur. 
(3) Hakaret suçunun; 
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açık-
lamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup 
olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, 
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden 
bahisle,
İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 
(4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve 
yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.
(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı 
hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlen-
miş sayılır. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 15 - Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesinin birinci 
fıkrasında geçen “ya da yakıştırmalarda bulunmak” ibaresi me-
tinden çıkarılmış, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında 
artırılır.
(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden do-
layı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı 
işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde 
hükümleri uygulanır.
3) İçtihat.
►CGK 5.2.2019, E. 2016/1138, K. 2019/68; Sanığın, itiraz dilek-
çesinde şikâyetçiye hitaben; “…Bu savcının dünyadan haberi yok. 
Eğer mafya, çete, yolsuzluk, haksızlık, adaletsizlik varsa bu savcı 
gibi görevini doğru yapmayanlar yüzünden, memleket batıyor, suç 
oranı artıyor, hırsızlar, kültürsüzler sokaklar dolmuş yol kesiyor-
lar. Savcı ... bunlara arka çıkıyor, hakkımı helal etmiyorum. Allah 
bu savcıdan hesap sorsun, devletten aldığı parayı geri ödesin, bu 
işi bıraksın…” şeklinde ifadeler kullandığı olayda; kullanılan ifa-
deler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde 
ise de bu ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide 
edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve 
sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni 
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un-surlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.►CGK 19.6.2018, 
E. 2015/90, K. 2018/300; Sanığın katılana yönelik sarf ettiği “Sen 
yalancısın, nasıl avukatsın” şeklindeki sözlerin, katılanın, borcun 
belirtilen tarihte ödeneceği konusunda söz verildiğine dair beyanı-
na karşılık olarak ve borç miktarının gerçek durumu yansıtmadığı-
nı vurgulamak için söylenmiş olabileceği, somut olayın özellikleri 
de gözetildiğinde rahatsız edici, nezaket dışı ve kaba hitap tarzı 
niteliğindeki bu sözlerin katılanı küçük düşürmeye matuf olarak 
söylenmemesi sebebiyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının ger-
çekleşmediği kabul edilmelidir.►CGK 3.4.2018, E. 2015/89, K. 
2018/140; Avukat olan sanığın, müvekkiline ait evde kiracı olan 
ve kira borcunu ödemeyen katılan ile katılanın eşi hakkında icra 
takibi başlattığı, katılanın hastanede olduğunu ve kısa bir süre için-
de borcunu ödeyeceğini söylemesine rağmen haber vermeden evi 
tahliye etmesi üzerine sanığın katılanın cep telefonuna “ne kaypak 
adamsın” şeklinde mesaj gönderdiği olayda; nezaket dışı, kaba, 
rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde olup, katılanın onur, şe-
ref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya 
olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması sebe-
biyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul 
edilmelidir.►18.CD 12.02.2018, E. 2016/1302, K. 2018 /1460; 
Sanık tarafından hakaret suçunun aleni bir yer olan jandarma ka-
rakolunda işlenmesi sebebiyle TCK’nın 125/4. maddesi ve kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunda bulunulduğu için 
TCK’nın 125/3-a maddesi uygulanmalıdır. ►4.CD 22.01.2018, 
E. 2014/16910, K. 2018/1222; Olay yerinde olduğu anlaşılan ve 
dinlenen beş tanıktan sadece birinin hakaret ettiğine dair ifade ver-
mesi üzerine, TCK’nın 125/1. maddesi uyarınca, gıyapta hakaret 
suçunun oluşması için, en az üç kişi ile ihtilat edilerek işlenmesinin 
gerektiği gerekçesiyle suç oluşmamıştır. ►18. CD 31.5.2017 E. 
2015/35280, K. 2017/6904 ►12. CD 18.10.2017, E. 2016/2986, K. 
2017/7633; Sanığın mağdurenin akrabalarına mağdurun sevgilisi 
olduğu, beraber tatile gittiklerini, gayri meşru ilişkileri oluduğu-
nu ima etmesi, kabule göre hakaret suçu oluşturur, kişilerin huzur 
ve sükûnunu bozma suçu (TCK 123) oluşturmaz. ►AYM Musta-
fa Tepeli Başvurusu (2014/5831)►AYM Orhan Pala Başvurusu 
(2014/2983) 

Madde 126- Mağdurun belirlenmesi
(1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş 

veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun 
şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem 
ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

1) İçtihat.
►18.CD 1.07.2015, E. 2015/4274, K. 2015/3760; Katılanın mü-
dür olarak görev yaptığı okulun kantin görevlisi olan sanığın, aynı 
okulun öğrencisi olan tanık G.’in facebook hesabında paylaştığı 
“sizin okul müdürü de gözlüklü veya kel mi?” şeklindeki gönde-
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rinin altına “bizim müdür o... ç...” şeklinde hakaret içerikli sözler 
yazması eyleminde, sözlerin katılanın şahsına yönelik olduğunun 
anlaşılması sebebiyle TCK’nın 126. maddesinde belirtilen hal 
oluşmuştur. ►18.CD 29.06.2015, E. 2015/3116, K. 2015/3572; Sa-
nığın hayvanlarını beslediği M... Köyü muhtarı olan katılan O.’a 
köy camisinin önünde “... Benim hayvanlarımdan kim rahatsız 
oldu, boynuzları bir yerine mi battı, beni kim şikayet ettiyse hay-
vanların boynuzu k...çına girsin, kim şikayet ettiyse lafım ona...” 
biçimindeki sözler ile hakaret ettiği, bu sözlerin tanıklar tarafından 
duyulduğu ve her ne kadar sanık hakaret içerikli sözlerinde katı-
lanın ismini zikretmemiş ise de bunun katılana yönelik olduğunun 
herkes tarafından bilindiğinin tanık beyanları ile doğrulanması se-
bebiyle TCK m.126’daki hal uygulanmalıdır. ►4.CD 14.01.2008, 
E. 2006/7080, K. 2008/111; Sanığın, komşusuna ait işyerinde yapı-
lan haciz işlemi sırasında haczedilen eşyaların kendisine yediemin 
olarak teslim edilmesi isteğinin kabul edilmemesi üzerine, mağdur 
icra müdürünün duyabileceği biçimde “... Böyle işi sinkaf ederim” 
sözleri, görevliye sövme suçunu oluşturur.

Madde 127- İsnadın ispatı
(1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde ki-

şiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş 
bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun 
dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin 
doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya 
şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

(2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, 
cezaya hükmedilir.

1) İçtihat.
►2.CD 1.04.2008, E. 2008/1261, K. 2008/5306; Katılan hakkın-
da hakarete konu hırsızlık eyleminden dolayı kesinleşmiş bir mah-
kumiyet kararının bulunmaması sebebiyle 5237 sayılı TCK’nın 
127.maddesinin uygulanamayacağına karar verilmiştir. ►4.CD 
13.07.2005, E. 2003/16863, K. 2005/8957; Sanığın yazdığı yazının 
katılanları küçük düşürücü nitelikte olması gerekçesiyle hakaret 
suçu hakkında TCK m.125 ve m.127 uyarınca yeniden yargılanma-
sına karar verilmiştir. 

Madde 128- İddia ve savunma dokunulmazlığı
(1) Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya 

sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak so-
mut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde, 
ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve 
somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.

1) İçtihat.
►18.CD 12.11.2015, E. 2015/11558, K. 2015/11008; Sanığın, İs-
tanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanırken mahkeme heye-
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tine karşı söylediği iddiameye konu sözlerinin, TCK’nın 128. mad-
desinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında 
kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığına karar veril-
miştir. ►18.CD 22.05.2015, E. 2015/1393, K. 2015/1782; Sanık 
tarafından temyiz dilekçesinde kullanılan ifadelerin, TCK’nın 128. 
maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kap-
samında kaldığı, değer yargısı niteliğine sahip olduğu, katılanın 
onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri 
niteliğinde bulunduğu gerekçeleriyle hakaret suçunun unsurları-
nın oluşmadığı, TCK’nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve 
savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığına karar verilmiştir. 
►4.CD 13.01.2015, E. 2014/5950, K. 2015/985; Sanığın dilekçe-
sinde yer alan katılana yönelik “sekreteri Ş.’in maaşını bizim pa-
rayla karşılamış, bu nasıl bir gözükaralıktır, nasıl bir pervasızlık, 
bir hukukçuya yakışırmı, bu kadarcık paraya ihtiyacın mı var, sanı-
ğın bu açgözlülüğüne rağmen örtülü zimmet 50.000 TL, körler sa-
ğırlar birbirlerini ağırlar” şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref 
ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, 5237 Sayılı TCK’nın 
128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı 
kapsamında kaldığına karar verilmiştir.

Madde 129- Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret
(1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, 

verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de 
vazgeçilebilir.

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, 
kişiye ceza verilmez.

(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahi-
yetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte 
birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

1) İçtihat.
►18.CD 20.02.2018, E. 2016/2942, K. 2018/2086; Sanığın, bir ku-
rum personeliyle görüşme talebine karşılık, infaz koruma memuru 
olan katılanın kendisine “yürü git oğlum” diyerek kapıyı yüzüne 
kapattığını savunması karşısında, sanık hakkında hakaret suçundan 
TCK’nın 129/1. ve tehdit suçundan aynı Kanunun 29. maddelerinin 
uygulanmasına karar verilmiştir. ►18.CD 27.12.2017, E. 2016/7, 
K. 2017/15640; Sanığın, “daly...ak, dangalak” biçimindeki haka-
ret içeren sözlerine karşılık, katılan sanığın söylediği “terbiyesizlik 
yapma” şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, muha-
tabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması 
nedeniyle, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığına, diğer sanık 
hakkında, TCK’nın 129/1. maddesinin uygulanmasına karar veril-
miştir. ►3.CD 29.11.2017, E. 2016/18294, K. 2017/15686; Sanık 
ve katılanın aynı gün önce telefonda sonra da petrol istasyonunda 
karşılıklı küfürleştikleri, her ne kadar ilk hakaret içerikli mesajı 
sanık göndermiş ise de; devamında katılanın da hakaret ile karşılık 
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verdiği anlaşılmakla, bu suç yönünden haksız tahrik hükümlerinin 
uygulanması koşulları oluşmuş ise de; hakaret suçuna dair özel 
hüküm olan ve daha lehe düzenlemeler içeren 5237 Sayılı TCK’nin 
129. maddesinin uygulanması gerektiğine karar verilmiştir.

Madde 130- Kişinin hatırasına hakaret
(1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ede-

rek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri ora-
nında artırılır.

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya 
ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 131- Soruşturma ve kovuşturma koşulu
(1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret 

suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlı-
dır.

(2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse veya suç ölmüş olan kişinin 
hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altso-
yu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.

1) İçtihat.
►12.CD 16.05.2017, E. 2015/15137, K. 2017/4007; Sanığın in-
ternet üzerinden yaptığı görüşmelerde katılana hakaret ettiği 
olayda; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi kapsa-
mında kalan hakaret suçunun aynı Kanun’un 131. maddesi uya-
rınca takibi şikâyete bağlı suçlardan olmasına nazaran, katılanın 
ifadesinde sanığa isnat edilen hakaret içerikli sözlerin altı aydan 
daha önce olduğunu beyan etmesi karşısında şikayet koşulunun 
gerçekleşmemesi sebebiyle suç oluşmamıştır. ►12.CD 16.05.2017, 
E. 2015/15137, K. 2017/4007; Sanığın internet üzerinden yaptığı 
görüşmelerde katılana hakaret ettiği olayda; 5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 125. maddesi kapsamında kalan hakaret suçunun aynı 
Kanun’un 131. maddesi uyarınca takibi şikâyete bağlı suçlardan 
olmasına nazaran, katılanın ifadesinde sanığa isnat edilen haka-
ret içerikli sözlerin altı aydan daha önce olduğunu beyan etmesi 
karşısında şikayet koşulunun gerçekleşmemesi sebebiyle suç oluş-
mamıştır. ►4.CD 8.01.2015, E. 2014/35227, K. 2015/521; Hakaret 
suçunun takibinin TCK’nın 131. maddesi uyarınca şikayete bağlı 
olması ve mağdur G. Z.’un dilekçesiyle şikayetinden vazgeçmesi 
gerekçesiyle m.131’in uygulanma zarureti hasıl olmuştur.
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

Madde 132- Haberleşmenin gizliliğini ihlal
(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir 

yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali ha-
berleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat 
artırılır.

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak 
ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası ol-
maksızın hukuka aykırı olarak  alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın 
yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

(4) (Mülga)
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Haberleşmenin gizliliğini ihlâl 
MADDE 132. - (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ih-
lâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlâli haberleşme içeriklerinin kaydı 
suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur. 
(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak 
ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır. 
(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rıza-
sı olmaksızın alenen ifşa eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 
(4) Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın 
yolu ile yayınlanması hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.
2) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 79 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 132 nci maddesinin;
a) Birinci fıkrasında yer alan “altı aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para” ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar hapis” ve “bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” ibaresi ise “verilecek 
ceza bir kat artırılır” şeklinde değiştirilmiştir.
b) İkinci fıkrasında yer alan “bir yıldan üç yıla kadar hapis” ibare-
si “iki yıldan beş yıla kadar hapis” şeklinde değiştirilmiştir.
c) Üçüncü fıkrasında yer alan “altı aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para” ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar hapis” şeklinde de-
ğiştirilmiş, fıkraya “rızası olmaksızın” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “hukuka aykırı olarak” ibaresi ile fıkranın sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.
“İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması ha-
linde de aynı cezaya hükmolunur.”
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d) Dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
3) İçtihat.
►12.CD 24.05.2017, E. 2015/16942, K. 2017/4264; Evli olan mağ-
dur ile bekar, mağdurdan 9 yaş küçük ve erkeksi tavırları olan sanı-
ğın, mağdurla aralarında mevcut olan ve lezbiyenlik olarak tanım-
lanan ilişkinin varlığı ile süreci hakkındaki telefon konuşmalarını 
gizlice kaydederek, bilgisayarına yüklediği bu ses kaydını, mağdu-
run kızının nişanlısı olan tanık Ali’ye dinletip, ses kaydının tanık 
Ali tarafından taşınabilir belleğe aktarılarak kopyasının alınması-
na izin verilmesi, görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel 
hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. ►12.CD 12.01.2015, E. 
2014/11623, K. 2015/20; Sanığın, eşiyle arasındaki boşanma dava-
sında tanıklık yapan ve bacanağı olan katılanın, duruşmada, eşinin 
başka bir kişiyle ilişkisi olduğunu bildiği halde ilişkiyi bilmediğine 
dair yalan beyanda bulunarak suç işlediğini ispat etmek amacıyla, 
katılanla yaptığı telefon görüşmesinde, katılana özel olarak soru-
lar sorarak, katılanın cevaplarını ve aralarındaki tüm konuşmaları 
cep telefonuyla gizlice kayda aldığı, bilahare ses kayıtlarını CD 
‘ye aktarıp C.Başsavcılığına ibraz ederek katılan hakkında yalan 
tanıklık suçundan şikayetçi olduğu ve kayıtları boşanma davasına 
da delil olarak sunduğu olayda, önceden hazırlıklı ve planlı şekil-
de hareket ettiği gerekçesiyle hukuka uygun bulunmamıştır. ►12.
CD 12.01.2015, E. 2014/13474, K. 2015/3; Sanığın, haberleşme 
içeriğini kaydedip, bu kaydı içeren CD ‘yi, görülmekte olan dava 
dosyasına delil olarak vermesi biçimindeki eylemleri, hukuka aykı-
rı hareket ettiği bilinciyle hareket etmediği anlaşıldığından hukuka 
uygun bulunmuştur.►AYM Hakan Yiğit Başvurusu (2015/3378)

Madde 133- Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
(1) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhan-

gi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma 
cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır.

(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası ol-
madan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi sure-
tiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş 
yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de 
aynı cezaya hükmolunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
MADDE 133. - (1) Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaları, 
taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen 
veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki aydan altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası 
olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aya kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 
(3) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerden biri işlenerek elde edildiği 
bilinen bilgilerden yarar sağlayan veya bunları başkalarına veren 
veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin eden kişi, altı aydan iki 
yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandı-
rılır. Bu konuşmaların basın ve yayın yoluyla yayınlanması hâlinde 
de, aynı cezaya hükmolunur. 
2) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 80 - 5237 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinin;
a) Birinci fıkrasında yer alan “iki aydan altı aya kadar hapis” iba-
resi “iki yıldan beş yıla kadar hapis” şeklinde değiştirilmiştir.
b) İkinci fıkrasında yer alan “altı aya kadar hapis” ibaresi “altı 
aydan iki yıla kadar hapis” şeklinde değiştirilmiştir.
c) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi 
suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla 
yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”
3) İçtihat.
►12.CD 24.05.2017, E. 2015/17241, K. 2017/4259; Sanık ...’ın, 
dayısının kızı olan katılan ... ile yüz yüze yaptıkları, içeriği özel, 
aleni olmayan konuşmaları, katılanın bilgisi ve rızası dışında 
kaydettiği olayda, sanığın eylemleri TCK’nın 134.maddesinde-
ki özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaktadır. ►12.CD 
12.04.2017, E. 2015/12651, K. 2017/3111; Sanık ile katılan ara-
sında geçen konuşmaya bir üçüncü kişi dahil olmadığı gibi, tarafı 
olduğu konuşmayı kaydetmek suretiyle elde ettiği verileri üçüncü 
kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına dair 
hakkında bir delil bulunmayan sanığın, katılan hakkındaki iddia-
larını ispatlama ve kaybolma olasılığı bulunan delillerin muhafa-
zasını sağlama amacını taşıyan eylemlerinde hukuka aykırı hareket 
ettiği bilinciyle davranmadığı da nazara alındığında TCK’nın 133. 
maddesinde tanımlanan kişiler arasındaki konuşmaların dinlen-
mesi ve kayda alınması suçunun yasal unsurlarının gerçekleşme-
diği, vekalet sözleşmesinden kaynaklanan hukuki ihtilaf ile ilgili 
konuşmaların katılanın özel yaşam alanına dair ve özel hayatının 
gizliliğini ihlal edecek nitelikte bulunmaması sebebiyle sanığın ey-
lemlerinin TCK’nın 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın giz-
liliğini ihlal suçunu da oluşturmayacağına karar verilmiştir. ►12.
CD 1.02.2017, E. 2015/11389, K. 2017/640; Sanığın, yüz yüze 
gerçekleştirdikleri toplantıda, üçü arasında geçen konuşmaları 
gizlice kaydedip, bu kaydı içeren CD ‘yi, delil olarak sunmak su-
retiyle gerçekleştirdiği olayda, sanığın hukuka aykırı hareket ettiği 
bilinciyle davranmadığı için TCK’nın 133. maddesindeki kişiler 

apple
Vurgu
(A)

apple
Vurgu
(B)



115

Türk Ceza Kanunu B-42 m.134
arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunun 
yasal unsurlarının oluşmadığına, katılanın özel yaşam alanına 
dair ve özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte bulunmaması 
sebebiyle sanığın eylemlerinin TCK’nın 134. maddesinde düzenle-
nen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da oluşturmadığına karar 
verilmiştir.

Madde 134- Özel hayatın gizliliğini ihlal
(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin 
kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat ar-
tırılır.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı 
olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde 
de aynı cezaya hükmolunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Özel hayatın gizliliğini ihlâl 
MADDE 134. - (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden 
kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile ceza-
landırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle 
ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 
(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden 
kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fi-
ilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında 
artırılır. 
2) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 81 - 5237 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin;
a) Birinci fıkrasında yer alan “altı aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para” ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar hapis” ve “cezanın 
alt sınırı bir yıldan az olamaz” ibaresi ise “verilecek ceza bir kat 
artırılır” şeklinde değiştirilmiştir.
b) İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka ay-
kırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla 
yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”
3) İçtihat.
►14.CD 11.10.2017, E. 2014/9227, K. 2017/4650; Sanığın, yaptı-
ğı plan gereğince bilgisayarda görüntülü konuştuğu onsekiz yaşını 
doldurmayan mağdurenin ekranda üzerini çıkartarak gösterme-
sini sağladığı çıplak göğüslerini gizlice bilgisayarına kaydetmek 
şeklinde gerçekleşen eyleminin 5237 Sayılı TCK’nın 226/3-c.1. 
maddesinde düzenlenen müstehcenlik ve 134/1. maddesinde dü-
zenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturduğu, fikri 
içtima hükümleri uyarınca TCK’nın 226/3-c.1. maddesinin uygu-
lanması gerektiği yönünde karar verilmiştir. ►12.CD 27.09.2017, 
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E. 2015/16278, K. 2017/6744; Sanığın, mağdurun müstehcen gö-
rüntülerini, mağdurdan habersiz ve onun rızasına aykırı şekilde 
mağdurun kayınpederine izlettiği olayda, mağdurun özel hayatına 
dair görüntülerini hukuka aykırı olarak ifşa eden sanık hakkında, 
TCK’nın 134/2.fıkrasındaki görüntü veya seslerin ifşa edilmesi 
suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşmuştur. ►12.CD 
24.05.2017, E. 2015/17029, K. 2017/4256; Sanık ...’nın, arkadaşı 
olan temyiz dışı sanık ...’dan, mağdur ...’nın uygunsuz görüntüleri-
ni çekip göndermesini istediği ve temyiz dışı sanık ...’nın da mağ-
dur ...’nın bir kısmı müstehcen olan özel görüntülerini rızası dışın-
da çekip sanık ...’nın telefonuna gönderdiği olayda; sanığın sübut 
bulan eylemlerine uyan görüntü veya seslerin kayda alınması su-
retiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dolayı TCK’nın 38/1. 
madde ve fıkrası yollamasıyla aynı Kanun’un 134/1-1 ve 134/1-2. 
suçları, görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın 
gizliliğini ihlal suçundan dolayı TCK’nın 38/1. madde ve fıkrası 
yollamasıyla aynı Kanun’un 134/2-1. suçları ayrı şekilde oluşmuş-
tur. ►12.CD 13.09.2017, E. 2017/150, K. 2017/6231; Katılanın 
rızasının olmadığı ve sanığın fotoğrafları kaldırması gerektiği hal-
de kaldırmadığı, sanığın katılanla yan yana çekilen fotoğrafları-
nı facebook isimli internet sitesinde yayınlaması eylemi TCK’nın 
134/2-1.c suçunu oluşturur.

Madde 135- Kişisel verilerin kaydedilmesi
(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan 

üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kö-

kenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, 
sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumun-
da birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kişisel verilerin kaydedilmesi
MADDE 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden 
kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; 
hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağ-
lık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel 
veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre ceza-
landırılır.
2) 2014-6526 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 3- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altı aydan” ibare-
si “bir yıldan” şeklinde değiştirilmiştir. 
3) 2016-6698 sK ile yapılan değişiklik.
Değiştirilen ve eklenen hükümler
MADDE 30-  (2) 5237 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “Kişilerin” ibaresi “Kişisel verinin, kişilerin” 
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şeklinde; “bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki 
fıkra hükmüne göre cezalandırılır” ibaresi “olması durumunda bi-
rinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır” şeklinde 
değiştirilmiştir.
4) İçtihat.
►12.CD 17.02.2014, E. 2013/9669, K. 2014/3760; Katılanın işlet-
tiği eczanenin dış kısmının, eczaneye giriş-çıkış yapan insanların 
kayda alınması, katılana ait “kişisel veri” olarak kabul edileme-
yeceği gibi, söz konusu görüntülerin, katılanın özel yaşam alanına 
ilişkin ve özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte olmadığı 
da gerekçesiyle kişisel verilerin kaydedilmesi suçu oluşmamıştır. 

Madde 136- Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
(1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan 

veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır.

(2) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı madde-
sinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntü-
ler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
MADDE 136. - (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başka-
sına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.
2) 2014-6526 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 4- 5237 sayılı Kanunun 136 ncı maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “bir yıldan” ibaresi “iki yıldan” şeklinde değiş-
tirilmiştir. 
3) 2019/7188 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 17 – 5237 sayılı Kanunun 136 ncı maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(2) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı 
maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan 
ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.”
3) İçtihat.
►12.CD 14.02.2018, E. 2017/2960, K. 2018/1541; Sanığın, ka-
tılanın daha önce kendi facebook hesabında paylaştığı resimleri, 
katılan ile tartışmaları sebebiyle katılan adına açtığı sahte facebo-
ok hesabından katılanın rızası dışında yayınladığı olayda, katıla-
nın gündelik kıyafetler ile kamuya açık alanda çekilmiş ve kişisel 
veri niteliğindeki resimlerini daha önce kendi facebook hesabında 
yayımlamasının bu resimlerin kişisel veri olma özelliğini değiştir-
meyeceği gibi üçüncü kişilere katılanın rızası dışında yayınlama 
hakkı da tanımayacağı gerekçesiyle sanık hakkında verileri huku-
ka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu oluşmuştur. ►12. 
CD 18.10.2017, E. 2016/2986, K. 2017/7633; Sanığın mağdurun 
rızası dışında ad ve soyadını taşıyan sahte facebook hesabı açtığı, 
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mağdurun günlük kıyafetli resmini hesap profiline eklemesi, kişisel 
veri niteliğindeki resmini yayımlaması TCK 136 daki suçu oluştu-
rur; ancak 6352 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanması gerekir. ►12.
CD 16.02.2015, E. 2014/22994, K. 2015/2630; Sanığın, katılan ve 
dava dışı eski eşi Ş. arasında gerçekleşen arama kaydı dökümle-
rini katılanın akrabalarına göndermesi eyleminde, arama kaydı 
dökümlerini, katılanın ve dava dışı Ş.’nin yaptıkları aramalarla 
kendilerini arayan numaralara dair tarih, saat ve süre bilgilerini 
içermesi ve bu iki kişi arasında gerçekleşen konuşma veya mesaj-
laşma içeriklerine dair bilgi bulunmaması gerekçesiyle TCK’nın 
136/1. maddesinde düzenlenen, verileri hukuka aykırı olarak verme 
veya ele geçirme suçu oluşmuştur.

Madde 137- Nitelikli haller
(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanıl-

mak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak su-

retiyle,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

1) İçtihat.
►12.CD 27.09.2017, E. 2016/1129, K. 2017/6742; Sanığın, ken-
disine verilen görev gereği sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanarak 
üzerine atılı özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlemesinden dola-
yı sanığa hükmedilen cezada TCK’nın 137/1-a gereğince yarı ora-
nında artırım yapılmasında bir isabetsizlik görülmemiştir. ►12.
CD 15.06.2016, E. 2015/5128, K. 2016/10207; Sanık ...’ın mesleği-
nin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle ele geçirip, birlikte 
hareket eden sanıklar tarafından şantaj suçunda kullanılmak için 
çoğaltılan mağdurun cinsel mahremiyetine dair görüntülerin, mağ-
durun özel yaşam alanı kapsamında bulunması gerekçesiyle TCK 
m.137/1-b’de düzenlenen nitelikli hal oluşmuştur.

Madde 138- Verileri yok etmeme
(1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri 

sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirme-
diklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre or-
tadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek 
ceza bir kat artırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Verileri yok etmeme
MADDE 138. - (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olması-
na karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara gö-
revlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezası verilir.
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2) 2014-6526 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 5- 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesinin birinci fıkra-
sında yer alan “altı aydan bir yıla kadar hapis” ibaresi “bir yıldan 
iki yıla kadar hapis” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 
(2) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre 
ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde 
verilecek ceza bir kat artırılır.

Madde 139- Şikayet
(1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme 

veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçla-
rın soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

1) İçtihat.
►12.CD 11.01.2017, E. 2015/10834, K. 2017/192; TCK’nın 134. 
maddesindeki özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun, aynı Kanun’un 
139/1. maddesi uyarınca soruşturulması ve kovuşturulması şikaye-
te tabi olup, mağdurun, sanığa yönelik şikayetinden vazgeçtiğini 
beyan etmesi sebebiyle sanık hakkındaki davanın düşmesine karar 
verilmiştir. ►12.CD 9.02.2015, E. 2014/22101, K. 2015/2153; 
TCK’nın 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal 
suçunun, aynı Kanunun 139/1. maddesi uyarınca soruşturulması 
ve kovuşturulması şikayete bağlı olup, mağdur K.’nin şikayetten 
vazgeçmesi, sanıkların da vazgeçmeden haberdar oldukları halde 
vazgeçmeye karşı çıkmaması gerekçesiyle sanıklar hakkında açı-
lan davanın düşürülmesi karar verilmiştir. ►12.CD 2.02.2015, E. 
2014/16728, K. 2015/1677; Mağdurun 15 yaşından küçük olduğu, 
mağdurun kanuni temsilcisi olan annesi F.’in şikayetçi olmadığını 
beyan etmesi, sonraki aşamalarda şikayetçi olduğunu beyan eden 
katılan F.’in, şikayetten vazgeçmeden vazgeçmesinin mümkün ol-
madığı gerekçesiyle davanın düşmesine karar verilmiştir.

Madde 140- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla 

tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

ONUNCU BÖLÜM 
Malvarlığına Karşı Suçlar

Madde 141- Hırsızlık 
(1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine 

veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan 
kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) (Mülga)
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Hırsızlık
MADDE 141. - (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır 
bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla 
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bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ce-
zası verilir.
(2) Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de, taşınır mal sa-
yılır.
2) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 105 - Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır:
1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 12 nci 
ve 116 ncı maddeleri,
2) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun;
a) 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası,
b) 9 ve 13 üncü maddeleri,
3) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun19 
uncu maddesinin yedinci fıkrası,
4) 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 19 uncu mad-
desi,
5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;
a) 141 inci maddesinin ikinci fıkrası,
b) 257 nci maddesinin üçüncü fıkrası,
6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
250, 251 ve 252 nci maddeleri,
7) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 128 inci 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi,
8) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu-
nun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi.
3) İçtihat.
►CGK 26.2.2019, E. 2017/120, K. 2019/135; Sanığın bıçak gös-
termek suretiyle mağdurdan 15 TL’yi zorla aldığı olayda; şikâyetçi-
nin zararlarının sanık ve ailesi tarafından karşılandığını belirttiği, 
mağdurun da zararlarının sanığın babası tarafından giderildiğini 
beyan ettiği, bu durumda artık giderilmesi gereken bir zarar bulun-
madığı, etkin pişmanlık hükmünün uygulanabilmesi için pişmanlı-
ğın mutlaka sözle ifade edilme zorunluluğu bulunmaması sebebiyle 
sanık hakkında etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerekir.►-
CGK 22.1.2019, E. 2017/810, K. 2019/37; Sanığın kilidin üzerin-
de unutulan anahtarı kullanmak şeklindeki eyleminin, mağdurun 
taşınır malını koruduğu egemenlik ve tasarruf alanına müdahale 
edilmesi suretiyle bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşyaya 
yönelik olması nedeniyle TCK’nın 142. maddesinin 2. fıkrasının 
“d” bendinde düzenlenen nitelikli hırsızlık suçunu oluşturmadığı-
nın, sanığın eyleminin suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve 
lehe olan TCK’nın 142. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde dü-
zenlenen nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğunun kabul edilmesi 
gerekmektedir. ►CGK 18.9.2018, E. 2015/155, K. 2018/355; Sanık 
...’nin, inceleme dışı sanık ... ile birlikte mağdura ait aracın camını 
kırarak içinde, cep telefonu, 25 TL, bir çift küpe, kimlik belgeleri, 
aşı kartları, fotoğraflar, makyaj seti ve kıyafet bulunan çantayı çal-
dığı, olay anında kullanılan araç bilgilerinden hareketle yakalanan 
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ve tanıklar ... ve ... tarafından da teşhis edilen sanığın soruşturma 
aşamasında güvenlik görevlilerine çantanın atıldığı yeri göstererek 
cep telefonu, 25 TL ve bir çift küpe dışındaki toplam değeri 100 TL 
olan eşyanın mağdura iadesini sağladığı olayda; sanığın, suç se-
bebiyle meydana gelen neticeyi ortadan kaldırmaya yönelik olarak 
çantanın atıldığı çöp tenekesinin yerini göstermesi, bu şekilde ele 
geçirilen toplam 100 TL değerindeki malın mağdura iade edilmesi 
ve mağdurun zararının önemli ölçüde giderilmesi karşısında, so-
ruşturma aşamasında bir kısım eşyanın mağdura iadesini sağlayan 
sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma olanağı-
nın bulunduğu kabul edilmelidir.►CGK 5.6.2018, E. 2014/406, K. 
2018/260; Kira alacağını tahsil amacına yönelik olarak katılana 
kiraladığı konuta rıza olmaksızın girip haczedilemez eşya da dâhil 
olmak üzere bütün eşyayı götüren sanığın; hapis hakkını kullandı-
ğından söz edilemeyeceği cihetle, sanığa atılı bir hukuki ilişkiye 
dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık ve konut dokunulmaz-
lığının ihlâli suçlarının unsurlarının oluştuğunun kabulü gerek-
mektedir.►2.CD 8.02.2018, E. 2018/296, K. 2018/1002; Müşteki 
...’ın misafir olarak diğer müşteki ... ... ...n ...’in evine geldiği, aynı 
ikamette bulundukları sırada garaj kısmındaki pencereden giren 
sanığın evde bulunan 150.00 TL para ile araç anahtarını aldığı 
ve bu anahtarı ile dışarıda bulunan müşteki ...’a ait aracı çalarak 
uzaklaşması şeklinde gerçekleştirdiği hırsızlık eyleminde; sanığın, 
konuttan birden fazla müştekiye ait eşyadan hırsızlık yaptığını açık-
ça bilebilecek durumda olmadığı ve eylemlerinin kesintiye uğrama-
dan aynı zaman içerisinde gerçekleşmesi sebebiyle tek suç olarak 
değerlendirilmesi gerekir. ►2.CD 7.02.2018, E. 2016/17821, K. 
2018/920; Sanığın, tel çit ile çevrili olmakla birlikte inşaatı devam 
eden fabrika inşaat alanına tel örgüleri keserek girip rulo halinde 
makaralarda sarılı halde bulunan elektrik kablolarını kesmek su-
retiyle 547 m. kabloyu çalmak şeklindeki eylemi, TCK’nın 142/1-b 
maddesinde tanımlanan suçunu oluşturur. ►12.CD 18.10.2017, E. 
2015/13191, K. 2017/7634; Sanığın, ATM cihazına yerleştirdiği 
düzenekle ekonomik değer taşıdığından kuşku bulunmayan menkul 
mal niteliğindeki mağdura ait banka kartını ele geçirmeye yönelik 
fiilinin TCK’nın 141/1 hırsızlık suçuna teşebbüs olarak nitelendi-
rilmesi gerekir.

Madde 142- Nitelikli hırsızlık
(1) Hırsızlık suçunun;
a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete 

ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edi-
len eşya hakkında,

b) (Mülga)
c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların 

belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
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d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları 
önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hak-
kında,

f) (Mülga) 
İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolu-

nur.
(2) Suçun;
a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesin-

den yararlanarak,
b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel be-

ceriyle,
c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya 

kargaşadan yararlanarak,
d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir 

aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi 

sıfat takınarak,
g) (…) büyük veya küçük baş hayvan hakkında,
h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek 

suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan 
eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakı-
mından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi 
halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakli-
ne, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş 
yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün 
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve on-
bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

(4) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ih-
lâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı 
soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.

(5) Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da 
demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa 
aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza 
yarısından iki katına kadar artırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Nitelikli hırsızlık 
MADDE 142. - (1) Hırsızlık suçunun;
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a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya iba-
dete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine 
tahsis edilen eşya hakkında,
b) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek 
suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış 
olan eşya hakkında,
c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bun-
ların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
d) Bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararla-
rı önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya 
hakkında,
f) Elektrik enerjisi hakkında, 
İşlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunur.  
(2) Suçun; 
a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölme-
sinden yararlanarak,
b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel 
beceriyle,
c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku 
veya kargaşadan yararlanarak,
d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer 
bir aletle kilit açmak suretiyle, 
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, 
f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı hâlde resmî 
sıfat takınarak, 
g) Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük 
veya küçük baş hayvan hakkında, 
İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden 
veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kim-
seye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar 
artırılır.
(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nak-
line, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi hâ-
linde, ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün 
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, onbeş yıla kadar hapis ve 
onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 
2) 2006-5560 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 6 - 5237 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fık-
ra eklenmiştir.
“(4) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığı-
nın ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu 
suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için 
şikâyet aranmaz.”
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3) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 82 - 5237 sayılı Kanunun 142 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer 
alan “ikinci fıkraya göre cezaya” ibaresi “beş yıldan oniki yıla 
kadar hapis cezasına”, “onbeş yıla kadar hapis” ibaresi ise “ceza 
yarı oranında artırılır” şeklinde değiştirilmiştir.
4) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 62 – 5237 sayılı Kanunun 142 nci maddesinin birinci fık-
rasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “iki 
yıldan beş” ibaresi “üç yıldan yedi” şeklinde değiştirilmiş, ikinci 
fıkrasının (d) bendine “kilit açmak” ibaresinden sonra gelmek üze-
re “veya kilitlenmesini engellemek” ibaresi eklenmiş, (g) bendinde 
yer alan “Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan” 
ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent 
eklenmiş, fıkrada yer alan “üç yıldan yedi” ibaresi “beş yıldan on” 
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlen-
mek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına 
alınmış olan eşya hakkında,”
“(5) Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji 
ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin 
geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine 
göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.”
5) İçtihat.
►2.CD 28.01.2019, E. 2018/6792, K. 2019/1142; Eve katılanlar 
yokken balkon kapısının camını kırarak giren ve evi karıştıran suça 
sürüklenen çocuğun, ihbar üzerine olay yerine kolluk görevlilerinin 
gelmesiyle evden herhangi bir şey alamadan kaçtığı ve sonrasın-
da kolluk görevlilerince yakalandığı olayda, TCK’nın 142/1-b, 35. 
maddelerinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturup oluşturma-
yacağını araştırması için üst dereceli mahkemeye gönderilmiştir. 
►2.CD 17.01.2019, E. 2018/2062, K. 2019/1016; Suça sürük-
lenen çocuğun, .... Camii içerisindeki depodan ses cihazı, telsiz 
mikrofon ve bıçak çalması şeklindeki eylemi, 5237 sayılı TCK’nın 
142/1-a maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturur. ►2.CD 
7.02.2018, E. 2017/6010, K. 2018/854; Suça sürüklenen çocuğun, 
mağdurun yol üzerine kapıları kilitli ve camları kapalı olarak bı-
raktığı aracının kapı kilidini bıçak ile zorlayarak açmak sureti ile 
hırsızlık suçunu işlediğinin anlaşıldığı olayda, suçun anahtarla ya 
da diğer bir aletin anahtar gibi kullanılarak kilit açmak suretiyle 
gerçekleştirildiği gerekçesiyle 5237 Sayılı Kanun’un 142/1-b mad-
desindeki suç oluşmuştur.

Madde 143- Suçun gece vakti işlenmesi
(1) Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı ora-

nında artırılır.
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Suçun gece vakti işlenmesi
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MADDE 143. - (1) Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, 
verilecek ceza üçte birine kadar artırılır.
2) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 63 – 5237 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde yer alan 
“üçte birine kadar” ibaresi “yarı oranında” şeklinde değiştirilmiş-
tir.
3) İçtihat
►2. CD 17.01.2019, E. 2018/2062, K. 2019/1016; Camiden hırsız-
lık suçunda SSÇ lerin akşam saatledinde camiye girdiklerini beyan 
etmelerine karşın, suç saatinin ayrıntılı olarak sorularak öğrenil-
mesinden sonra suçun gece vakti işlenip işlenmediği belirlenme-
lidir. ►2.CD 17.01.2019, E. 2018/13571, K. 2019/1096; Müşteki 
...’un kollukta motosikletini 20.11.2013 saat 20.00’de park ettiğini, 
ertesi gün saat 08.30’da yerinde olmadığını beyan etmesi, katılan 
...’in kollukta motosikletini 22.11.2013 saat 15.30’da park ettiğini, 
ertesi gün saat 09.45’te yerinde olmadığını beyan etmesi karşısında 
şüphe, sanık lehine yorumlanarak hırsızlık suçunun gündüz işlendi-
ğinin kabulü gerektiği, TCK’nın 143. Maddesini uygulunamamıştır. 
►2.CD 17.01.2019, E. 2016/13027, K. 2019/1136; Tanığın saat 
20.30 sıralarında komşusu olan şikayetçinin dairesinin penceresi-
nin korkuluğunu zorlayan şahısların olduğunu gördüğü, şikayet-
çinin ise; komşusu olan tanığın kendisini saat 20.45 sıralarında 
arayarak dairesine hırsız girmeye çalıştığını söylediği olayda, suç 
tarihinde yaz saati uygulaması da dikkate alınarak UYAP’tan alı-
nan çizelgeye göre gece vaktinin saat 21.04 ‘de başladığının anla-
şılması gerekçesiyle; hırsızlık eyleminin gündüz gerçekleştirildiği 
kabul edilmiştir.

Madde 144- Daha az cezayı gerektiren haller
(1) Hırsızlık suçunun;
a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
b) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla,
İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla ka-

dar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
3) İçtihat.
►2.CD 6.02.2018, E. 2017/6336, K. 2018/841; Sanığın suça konu 
motosikleti, lokantada garson olarak çalıştığını, ... isimli şahsın 
300 TL’lik yemek ücretinin 50 TL’sini ödeyip, 250 TL’sini sonra ve-
receğini söyleyip parayı getirmediğini, lokanta sahibinin bu parayı 
maaşından kestiğini, bu sebeple olaydan 1 yıl sonra suça konu mo-
tosikletle giderken gördüğü ... isimli şahıstan, borcuna karşılık bu 
motosikleti elinden aldığını beyan etmesi üzerine, sanığın eylemi 
TCK’nın 144/1-b maddesi kapsamında değerlendirilmiştir.

Madde 145- Malın değerinin az olması
(1) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı ne-

deniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve 
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özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçile-
bilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Malın değerinin az olması 
MADDE 145. - (1) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın 
değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği 
gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 16. - Türk Ceza Kanununun 145 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı 
nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işle-
niş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermek-
ten de vazgeçilebilir.
3) İçtihat.
►17.CD 20.02.2018, E. 2017/4945, K. 2018/1928; Müşteki ...’nın 
iş yerinden toplam 50 TL para ile bir adet şapka çalan suça sürük-
lenen çocuklar hakkında suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle 
ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık suçunun konu-
sunu oluşturan 50 TL paranın yanında, bir adet şapkanın da de-
ğeri tespit edilerek, iş yerinden çalınan eşyanın toplam değerinin 
miktar olarak az olması halinde TCK’nın 145. maddesi gereğince 
verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılacaktır. ►13.
CD 28.12.2017, E. 2016/10138, K. 2017/15803; Katılanın müdürü 
olarak çalıştığı işyerinden 20 TL değerindeki gıda malzemelerini 
çalmaya teşebbüs eden suça sürüklenen çocuk hakkında, hırsızlık 
suçunun konusunu oluşturan malın değerinin az olması sebebiyle 
TCK’nın 145. maddesi uygulama alanı bulur.

Madde 146- Kullanma hırsızlığı 
(1) Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade 

edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranı-
na kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde 
bu hüküm uygulanmaz.

1) İçtihat.
►2.CD 17.01.2019, E. 2018/13571, K. 2019/1096; Suça sürükle-
nen çocukların müşteki ...’e ait motosikleti çaldıktan sonra seyir 
halindeyken polis tarafından durdurulmak istendiklerinde, moto-
sikleti atıp yaya olarak kaçtıkları, müşteki ...’a ait motosikleti çalıp 
benzini bitince rastgele bir yere terk ettikleri, müşteki ...’a ait mo-
tosikletin akü ve ön kaputunun yerinden sökülmüş halde olduğunun 
anlaşıldığı olayda, 5237 sayılı TCK’nın 146/1. maddesinin uygu-
lanma koşulları oluşmamıştır. ►1.CD 18.12.2017, E. 2016/4644, 
K. 2017/5150; TCK’nın 146. maddesinde öngörülen “malın geçici 
bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmesi” koşulu gerçekleşmediği 
gibi ayrıca benzin ve yağ tüketilmesi gerekçesiyle TCK’nun 146. 
maddesinin uygulanma koşulları oluşmamıştır. ►2.CD 2.05.2017, 
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E. 2014/31010 K. 2017/4961; Katılanın otomobilini çalan sanık-
ların, çaldıkları aracın yakıtının bitmesi üzerine aracı bulunduğu 
yerde bıraktıktan sonra kollukça yapılan araştırmada suça konu 
aracın bulunması şeklinde gerçekleşen olayda, kullanma hırsızlığı 
suçunun uygulanma koşulları oluşmamıştır.

Madde 147- Zorunluluk hâli
(1) Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenme-

si halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği 
gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

1) İçtihat.
►2.CD 21.11.2011, E. 2011/6329, K. 2011/39140; İşyerindeki sa-
yacı borç nedeniyle söküldüğü halde, doğrudan bağlantı yaparak 
sayaçsız kaçak elektrik kullandığı sabit olan sanığın eyleminde 
5237 sayılı TCK’nın 147. maddesindeki ağır ve acil ihtiyacı kar-
şılama unsuru bulunmamıştır. ►2.CD 23.02.2009, E. 2008/39266, 
K. 2009/7884; Borcu nedeniyle katılan kurum tarafından evinin 
suyu kesilen sanığın mühür bozup kör tıpayı çıkartarak kaçak su 
kullanmaktan ibaret eyleminde, 5237 sayılı TCK’nun 147.maddesi-
nin uygulama olanağı bulunmamaktadır.

Madde 148- Yağma
(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel 

dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvar-
lığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya 
cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymama-
ya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını 
borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kal-
dığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı 
koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzala-
maya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya 
mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savuna-
mayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

1) İçtihat.
►CGK 15.01.2019, E.  2017/548, K. 2019/1; Sanığın, yolda cep 
telefonu ile konuşarak yürüyen mağdurenin önünü kesip cep telefo-
nunu zorla alarak cebine koyduğu, ardından mağdureye vurmaya 
başladığı ve saçından tutarak yol kenarından 23 metre uzaklıkta 
bulunan boş araziye kadar sürüklediği olayda, sanığın eylemleri 
yağma suçunu ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluş-
turur. ►CGK 10.4.2018, E. 2015/1004, K. 2018/154; Mağdurun, 
sanıktan 5.000 Lira borç alıp karşılığında 6.500 Lira bedelli senet 
verdiğini, ancak borcunu ödeyememesi üzerine sanığın kendisi-
ni silahla tehdit edip, cüzdanında bulunan boş senedi alıp 8.500 
Lira olarak düzenleyerek imzalattırdığını ve katılanın araç alım 
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satımı sebebiyle verdiği 15.000 Lira bedelli diğer senedi de cüz-
danından zorla aldığı olayda; sanığın 5.000 Liralık alacağından 
miktar itibarıyla bariz şekilde fazla olan ve bu bağlamda alacağı 
ile orantılı olmayacak şekilde biri 15.000, diğeri ise 8.500 bedelli, 
toplam 23.500 Liralık iki ayrı senedi yağmaladığının anlaşılması 
karşısında, sanık hakkında TCK’nın 150/1. maddesinin uygulan-
masının mümkün olmadığı kabul edilmelidir.►CGK 27.3.2018, 
E. 2016/704, K. 2018/122; Suç tarihinde evli olup ortak konutta 
bulundukları sırada sanığın TOKİ’ye olan borcunu ödeyebilmek 
için katılandan kolundaki 3 adet bilezik ile boynundaki altın kol-
yesini istediği, katılanın vermeyeceğini söylemesi üzerine sanığın 
boğazına sarılıp öldüreceğinden bahisle tehditle birlikte kolundaki 
3 adet bileziği pense ile keserek ve boynundaki kolyeyi kopararak 
zorla aldığı olayda; sanığın, sanık ve katılanın ortak maliki olduğu 
ve taksit borcu olan TOKİ evinin borcunu ödemek amacıyla ziy-
net eşyalarını aldığı gerekçesiyle katılana karşı yağma suçundan 
değil, müessir fiil ve tehdit suçunu işlemiş ise bu eylemlerinden 
sorumlu tutulması gerekir.►6.CD 13.03.2018, E. 2014/11917, K. 
2018/1706; Katılanın aracına binen sanıkların, çantanın alınması-
na karşı koymamaya mecbur etmek amacıyla kendi aracının içeri-
sine fiziki cebir uygulamak suretiyle sokmaya çalıştıkları, böylece 
çantayı alan sanık ...’ ın kaçmasına imkan sağladıktan sonra yolun 
karşı tarafında beklemekte olan sanıklar ... ve ...’ ın bulunduğu 
araca binerek olay yerinden kaçmaları şeklindeki eylemleri hırsız-
lık ile başlayıp yağma suçuna dönüşmüştür. ►CGK 23.1.2018, E. 
2017/161, K. 2018/18; Elindeki telefonu vermek istemeyen mağdu-
run direncini kıran ve yere düşen telefonu alarak kaçmaya başla-
yan sanığın mağdur ve çevrede bulunan vatandaşlarca kesintisiz 
bir şekilde takip edildiği sırada elindeki telefonu yere atması ile 
yağma suçunun teşebbüs aşamasında kaldığından söz edilemez. 
Zira hırsızlık suçundan farklı olarak yağma suçunda, failin mal 
üzerinde serbestçe kullanım imkânı sağlayacak şekilde fiili haki-
miyet kurmasının aranmayacağından yağma suçunun tamamlan-
dığı kabul edilmelidir. Yağma eylemini gerçekleştirdikten sonra 
kaçmaya başlayan sanığın, mağdur ve çevrede bulunan insanlar 
tarafından kovalanmaya başlanması üzerine suça konu cep telefo-
nunu yere atıp kaçmaya devam ettiği olayda; sanığın suça konu cep 
telefonunu pişmanlığın etkisi ile değil kendisini takip eden kişiler-
den kurtulmak amacıyla yere attığı anlaşıldığından sanık hakkında 
etkin pişmanlık hükmünün uygulanamayacağı kabul edilmelidir.

Madde 149- Nitelikli yağma
(1) Yağma suçunun;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
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d) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklen-

tilerinde,
e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 

bulunan kişiye karşı,
f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu 

güçten yararlanılarak,
g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
h) Gece vaktinde,
İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis ce-

zasına hükmolunur.
(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neti-

cesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kas-
ten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Nitelikli yağma
MADDE 149. - (1) Yağma suçunun;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde,
e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 
bulunan kişiye karşı,
f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korku-
tucu güçten yararlanılarak,
g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
h) Gece vaktinde,
İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur.
(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun 
neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, 
ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
2) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 64 – 5237 sayılı Kanunun 149 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların ek-
lentilerinde,”
3) İçtihat.
►2.CD 28.01.2019, E. 2018/6792, K. 2019/1142; Katılanlar yok-
ken balkon kapısının camını kırarak eve giren ve evi karıştıran 
SSÇ., TCK 116 ve 149/1-a-d. 35. maddeleri uyarınca suçun ağır 
ceza mahkemesinde görülmesinde gerekirken asliye ceza mahke-
mesinde görülmesi sebebiyle usulen bozulmasına karar verilmiş-
tir. ►17.CD 14.02.2018, E. 2016/8974, K. 2018/1703; Dersanede 
elektrik teknisyeni olarak çalışan tanığın,  F... Dersanesinin kazan 
dairesinden, sanığı elinde iki adet elektirik kablosu ile çıkarken 
görüp durdurmak istediği, sanığın bu sırada elinde bulunan kab-
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lolardan bir tanesini gömleğinin içerisine koyduğu diğerini de yere 
attığı ve elinde bulunan sopa ile tanığa vurmaya çalıştığı, tanık 
eğilince bu seferde cebinde bulunan bıçağı çıkararak saldırdığı ve 
tanık geri çekilince sanığın kaçmaya başladığı ve tanığın kesintisiz 
takibi sonrası olay yerine gelen kolluk tarafından yakalandığı, sa-
nığın üzerinden siyah saplı bir bıçak çıktığı olayda, sanığın eylemi 
TCK’nın 149/1-a-d maddesindeki nitelikli yağma suçunu oluştur-
maktadır.

Madde 150- Daha az cezayı gerektiren hâl
(1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit 

veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna 
ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nede-
niyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Daha az cezayı gerektiren hâl 
MADDE 150. - (1) Kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını 
tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması hâlinde, ancak tehdit 
veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 
(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı ne-
deniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 17. - Türk Ceza Kanununun 150 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “indirilir” ibaresi, “indirilebilir” olarak de-
ğiştirilmiştir.
3) İçtihat.
►6.CD 9.04.2018, E. 2015/9551, K. 2018/2676; Sanığın mağdur-
dan önce su almasını istediği, kabul etmeyen mağduru sitenin ar-
kasına götürdüğü ve kafasına vurarak mağdurun verdiği 3,00 TL 
ile yetinerek başka bir talepte bulunmadığı ve üzerini aramadığı-
nın anlaşıldığı olayda, sanık hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 150/2.
maddesinin uygulama koşulları oluşmuştur. ►6.CD 21.02.2018, E. 
2014/9151, K. 2018/1522; Mağdur ile suç tarihinden 1 yıl önce 
ortak limited şirket kuran sanığın mağdura 8000 TL borçlanıp 
karşılığında senet verdiği ve ödeyemediği, sanığın bunun üzerine 
sanıkları yakınana göndererek borcunu ödemesini istediği, yakına-
nın ise müsait olduğunda ödeyeceğini söyleyerek borcu ötelediği; 
sanığın yakınanın telefonunu arayarak çıkan eşine tehdit içerikli 
sözler sarfedip olay tarihinde de sanıkların yakınanın evinin önüne 
gelip yakınana silah göstermek suretiyle borcu ödemesi için tehdit 
ettiği olayda; sanığın eylemi  5237 Sayılı TCK.nın 150/1.maddesi 
delaletiyle aynı Kanun’un 106/2-a-c maddesindeki hukuki alacağı-
nı tahsil amacıyla tehdit suçunu oluşturur. ►6.CD 23.10.2017, E. 
2014/4202, K. 2017/3998; ...’ın aralarında hukuki ilişkiye daya-
nan alacak verecek ilişki bulunan mağdur İbrahim K.’ın işyerine 
gidip mağdur İbrahim K.’a kafa atıp silahla ateş ettikten sonra, 
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mağdurun cep telefonunu aldığı, amcasının oğlu sanık ...’ın da, 
amcasının oğlu Barış’ın talimatı ile mağdurun bilgisayarını alarak 
olay yerinden ayrıldıklarının anlaşıldığı olayda, sanık ...’ın eylem-
leri, TCK’nun 150/1 yağmadan daha az cezayı gerektiren suçunu 
oluşturur.

Madde 151- Mala zarar verme
(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yı-

kan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten 
kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî 
para cezası ile cezalandırılır.

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yarama-
yacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

1) İçtihat.
►2.CD 28.02.2018, E. 2018/568, K. 2018/1990; Sanığın suça 
konu aracı çaldıktan sonra kaza yapmak suretiyle otomobile zarar 
verdiği olayda, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından mahkû-
miyetine karar verilmiş ise de; hırsızlık suçunun konusu olan araç 
ile mala zarar verme suçunun konusunun aynı olması ve korunan 
hukuki yararın tek olması gerekçesiyle ayrıca mala zarar verme 
suçu oluşmaz. ►2.CD 29.01.2018, E. 2017/6386, K. 2018/387; 
Suça sürüklenen çocuğun mağdurun park halinde bulunan... plaka-
lı motosikletini çalması ve polis ekiplerince motosikletin hasarlı bir 
şekilde ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşen olayda, hırsızlık suçu-
nun konusu olan motosiklet ile mala zarar verme suçunun konusu-
nun aynı olması ve korunan hukuki yararın tek olması gerekçesiyle 
ayrıca mala zarar verme suçu oluşmaz.
TCK 151/1-a: ►CGK 27.3.2018, E. 2015/1070, K. 2018/125; Sa-
nığın, kamu kurumu olan Devlet Hastanesi Diş Polikliniğine ait 
maddi değere sahip sandalyeleri ve muayene odasının kapısını 
kullanılamaz hâle getirmek için kasten tekmelemesi ve yumrukla-
ması şeklindeki hukuka aykırı eyleminin mala zarar verme suçuna 
uyduğu, ancak suça konu kapı ve sandalyelerin zarar görmemiş ol-
ması göz önüne alındığında, elverişli hareketler ile başladığı suçun 
icrasını tamamlamakla birlikte neticeyi gerçekleştiremeyen sanığın 
eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı kabul edilmelidir. 

Madde 152- Mala zarar vermenin nitelikli halleri
(1) Mala zarar verme suçunun;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş 

veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya 
hakkında,

b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya 
tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,

c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her 
türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,

apple
Vurgu
(C)'nin

apple
Vurgu
(A)'nın

apple
Vurgu
(A)'nın



132

B-42 m.152 Türk Ceza Kanunu

d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya 
yarayan tesisler hakkında,

e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren 
veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanı-
mında olan bina, tesis veya eşya hakkında,

f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis 
veya eşya hakkında,

g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu 
görevlisinin zararına olarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis ceza-
sına hükmolunur.

(2) Mala zarar verme suçunun;
a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak su-

retiyle,
c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal si-

lah kullanarak,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.
(3) Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji 

ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici 
de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek 
ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Mala zarar vermenin nitelikli halleri
MADDE 152. - (1) Mala zarar verme suçunun;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş 
veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer 
eşya hakkında,
b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korun-
maya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,
c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, 
her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,
d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden koru-
maya yarayan tesisler hakkında,
e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işve-
ren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya 
kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla-
rının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan 
bina, tesis veya eşya hakkında,
g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir 
kamu görevlisinin zararına olarak,
İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan altı yıla kadar hapis ce-
zasına hükmolunur.
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(2) Mala zarar verme suçunun;
a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak 
suretiyle,
c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal 
silah kullanarak,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılır.
2) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 65 – 5237 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “altı” ibaresi “dört”, ikinci fıkrasında yer alan 
“iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(3) Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, 
enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hiz-
metinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hü-
kümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.”
4) İçtihat.
►CGK 27.3.2018, E. 2015/1070, K. 2018/125 ►16.CD 
27.12.2017, E. 2017/2742, K. 2017/5885; Hükümde sanığın 
TCK’nın 151/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar veril-
mesine rağmen, gerekçede sanığın, hem “Demirden Döner isimli 
işyerine taş atarak mala zarar verme suçunu işlediği” anlatılıp 
hem de sanığın “sabit olan siyasi partinin kullanımında olan bina-
ya zarar verme eylemi sebebiyle cezası TCK’nın 152/1-f maddesi 
uyarınca alt hadden belirlendiğinin” yazılması suretiyle hüküm 
ile gerekçe arasında çelişki yaratılması bozma sebebi yapılmıştır. 
►16.CD 27.12.2017, E. 2017/2775, K. 2017/5882; Sanığın, “gö-
rüntülerde elindeki taşı güvenlik güçlerine, TOMA aracına ve MO-
BESE’ye attığı, elinde molotof kokteyli ile göründüğü ve bu molo-
tofu kaldırıma doğru fırlatarak ufak çapta bir yangın çıkardığı” 
şeklinde gerçekleşen eylemi TCK’nın 152/2-a maddesi gereğince 
cezasında artırım yapılmasını gerektirir. ►16.CD 14.12.2017, E. 
2017/2922, K. 2017/5866; Mağdura ait araç camına yanabilecek 
bir madde atılmış ise de zararın yanma sonucu oluşmadığı dolayı-
sıyla TCK’nın 152/2-a maddesinin uygulama yeri bulunmamıştır.

Madde 153- İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
(1) İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezar-

lara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkla-
rın korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara yıkmak, bozmak veya 
kırmak suretiyle zarar veren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yerleri ve yapıları kirleten kişi, üç aydan 
bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dini inanışı benimseyen 
toplum kesimini tahkir maksadıyla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte 
biri oranında artırılır.
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1) İçtihat.
►2.CD 17.01.2019, E. 2018/2062, K. 2019/1016; İbadethane 
olarak kullanılan ... Caminin penceresinin kilit kısmını kırdıktan 
sonra diğer suça sürüklenen çocuk .... ile birlikte camiye giren ve 
minberin üst tarafında bulunan dolap kapağını da kırarak zarar 
veren suça sürüklenen çocuğun eylemi; 5237 sayılı TCK’nın 153. 
maddesinde düzenlenen “ibadethanelere zarar verme” suçunu 
oluşturur. ►2.CD 20.12.2017, E. 2017/4156, K. 2017/13899; Sanı-
ğın, caminin kapısını kırmak şeklinde gerçekleşen eylemi TCK’nın 
153/1 maddesinde düzenlenen suçu oluşturur. ►13.CD 7.02.2017, 
E. 2015/11794, K. 2017/901; Suça sürüklenen çocukların caminin 
kapısını kırmaları şeklinde gerçekleştirdikleri eylemleri, 5237 sayı-
lı TCK’nın 153/1. maddesi uyarınca suç oluşturur.

Madde 154- Hakkı olmayan yere tecavüz
(1) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklen-

tilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını 
değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa ya-
rarlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine 
altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak 
yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol 
ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar 
üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında birinci fık-
rada yazılı cezalar uygulanır.

(3) Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse 
hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Hakkı olmayan yere tecavüz 
MADDE 154. - (1) Bir hakka dayanmaksızın kamuya veya özel ki-
şilere ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen 
veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya 
hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan 
kimseye, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para 
cezası verilir.  
(2) Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün or-
tak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, har-
man yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen 
zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken 
kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.
(3) Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kim-
se hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.
2) 2009-5841 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 1 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
154 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.
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“(1) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya 
eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya 
sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan 
kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar 
görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne 
kadar adlî para cezası verilir.”
3) İçtihat.
►5.CD 12.06.2017, E. 2014/8360, K. 2017/2567; Muhtar olarak 
görev yapan sanığın, kamulaştırma kararı olmaksızın veya maliki-
nin rızası alınmadan, katılanın hissesinin bulunduğu taşınmazdan 
kanalizasyon borusu geçirdiği olayda, sanığın eylemi, TCK’nın 
154/1. maddesinde düzenlenen hakkı olmayan yere tecavüz suçu-
nu oluşturur. ►8.CD 22.02.2017, E. 2016/11806, K. 2017/1672; 
Sanığın kamuya ait yol üzerinde bulunan araçlara resmi olmayan 
makbuz verip park parası alma şeklinde gerçekleşen eylemi, hakkı 
olmayan yere tecavüz suçunu değil, 2918 sayılı Yasanın 79/2. mad-
desinde düzenlenen suçu oluşturmaktadır. 

Madde 155- Güveni kötüye kullanma
(1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kul-

lanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisi-
nin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasar-
rufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı 
aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi 
nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisi-
nin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, 
bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına 
hükmolunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Güveni kötüye kullanma
MADDE 155. - (1) Başkasına ait olup da, belirli bir şekilde kul-
lanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, 
kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı 
dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, 
şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası 
ile cezalandırılır.
(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da 
hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare 
etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında 
işlenmesi hâlinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne 
kadar adlî para cezasına hükmolunur.
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 18. - Türk Ceza Kanununun 155 inci maddesinin birinci 
fıkrasında geçen, “Başkasına ait olup da,” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “muhafaza etmek veya” ibaresi eklenmiştir.
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3) İçtihat.
►15.CD 8.02.2018, E. 2015/2311, K. 2018/740; Saymanlık işleri 
ile görevli yönetim kurulu üyesi olan sanık ile aynı yerde kapıcı ola-
rak çalışan diğer sanığın, siteye ait aidatların toplandığı hesapta 
eksik çıkması üzerine eksik olan tutarı sanıkların kendi hesapları-
na geçirdiklerinin anlaşılması halinde TCK m.155’te düzenlenen 
güveni kötüye kullanma suçu oluşacaktır. ►3.CD 13.12.2017, E. 
2017/3154, K. 2017/16581; Sanık ...’ın katılanlara ait işyerinde 
rampa şoförlüğü gibi işlerde çalıştırıldığı, suça konu kamyonetin 
anahtarının sanık ...’a teslim edilerek sorumluluğunun verildiğinin 
anlaşılması karşısında, suç tarihinde kamyonetten mazot çekerek 
yakalanması şeklinde gerçekleşen eylemin, sanığın eylemi TCK’nın 
155/2. maddesinde tanımlanan güveni kötüye kullanma suçunu 
oluşturur. ►17.CD 10.05.2016, E. 2015/14716, K. 2016/7091; 
Miras sebebiyle iştirakın çözülüp, suça konu eve müştekinin tek 
başına malik olduğu, sanığın artık müştekinin mülkiyetinde olan 
evin mütemmim cüz’ü niteliğinde bulunan kapı, cam çerçeveleri, 
mutfak dolapları, yer döşemeleri, kalorifer tesisatını tahliye sıra-
sında sökerek götürmesi şeklinde gerçekleşen eylemi TCK’nın 155. 
maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçunu oluşturur.

Madde 156- Bedelsiz senedi kullanma
(1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı 

aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.
1) İçtihat.
►15.CD 7.11.2017, E. 2014/24063, K. 2017/22516; Katılan ...’in 
çocuğunu 3 yıl boyunca sanığa ait dersaneye gönderdiği ve tüm 
borçlarını ödediği, ödeme belgelerinin de dosya içerisinde ol-
duğu anlaşıldığı halde, sanık ... ...’ın, katılandan almış olduğu 
26.04.2008 keşide tarihli ve 900 TL bedelli senedin sonrasında ... 
tarafından Ankara 6.İcra Müdürlüğünün 2010/14473 Sayılı dosya-
sı ile katılan ... hakkında icra takibi yapıldığının anlaşılması kar-
şısında, sanık ... ...’ın eylemini bedelsiz kalmış senedi kullanmak 
suçunu oluşturmaktadır. ►15.CD 17.10.2017, E. 2015/249, K. 
2017/20485; Sanıklara yüklenen ve TCK 156. maddesinde düzen-
lenen “bedelsiz senedi kullanma” suçunun takibinin şikayete bağlı 
bir suç olup, bedelsiz kalan senedin aleyhine olarak icra takibine 
konulduğunu öğrenmesiyle şikayet süresi başlar.

Madde 157- Dolandırıcılık
(1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zara-

rına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan 
beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

1) İçtihat.
►CGK 16.1.2018, E. 2017/588, K. 2018/6; Sanığın, yolda yürü-
mekte olan mağdura borcu olduğunu söylediği oğluna ulaştırmak 
üzere para vermeyi teklif ettiği, mağdur bu teklifi kabul edince de 
cebinden bir miktar para çıkarıp mağdurdan para üstü isteyerek 
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mağdurun cüzdanını çıkarmasını sağladığı ve para düzenleme 
bahanesiyle aldığı cüzdanda bulunan paraları ikiye katlayıp yeni-
den cüzdana koymuş gibi yaptığı sırada daha fazla miktarda para 
aldığı olayda; sanığın eyleminin hırsızlık suçunu oluşturduğunun 
kabulü gerekmektedir.►15.CD 8.01.2018, E. 2017/31674, K. 
2018/55; Kararda mağdur tarafından yatırılan paranın Şanlıur-
fa’da bulunan PTTMATİK cihazından çekilmesi sebebiyle dolandı-
rıcılık suçunun bu yerde tamamlandığı sonucuna varılmıştır. ►15.
CD 5.12.2017, E. 2017/2394, K. 2017/25877; Sanıkların ameliyat 
ücreti olarak bir miktar para almaları neticesinde TCK 157/1 do-
landırıcılık suçu oluşmuştur.

Madde 158- Nitelikli dolandırıcılık
(1) Dolandırıcılık suçunun;
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan ya-

rarlanmak suretiyle,
c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, si-

yasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması 
suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak 

kullanılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak sure-

tiyle,
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden ki-

şilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin 
faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı ken-
dilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir 
kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi 

kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla 
ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle, 

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde 
sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının 
miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı 
sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, 
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başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre ce-
zalandırılır.

(3) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla 
kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç 
işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâ-
linde verilecek ceza bir kat artırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Nitelikli dolandırıcılık
MADDE 158. - (1) Dolandırıcılık suçunun;
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, 
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan 
yararlanmak suretiyle, 
c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiy-
le, 
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, 
siyasî parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kul-
lanılması suretiyle, 
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak 
kullanılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak 
suretiyle,
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden 
kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin ko-
operatifin faaliyeti kapsamında, 
i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı 
kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle, 
j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken 
bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla, 
k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
İşlenmesi hâlinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde ha-
tırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle 
aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre cezalandırılır. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 19. - Türk Ceza Kanununun 158 inci maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının 
alt sınırı üç yıldan, adlî para cezasının miktarı suçtan elde edilen 
menfaatin iki katından az olamaz.
3) 2013-6456 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 40 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 158 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
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“Ancak, (e), (f), (j) ve (k) bentlerinde sayılan hâllerde hapis ceza-
sının alt sınırı üç yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde 
edilen menfaatin iki katından az olamaz.”
4) 2016-6763 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 14- 5237 sayılı Kanunun 158 inci maddesinin birinci fık-
rasına aşağıdaki bent eklenmiş, fıkrada yer alan “iki yıldan yedi 
yıla” ibaresi “üç yıldan on yıla” şeklinde, “(j) ve (k)” ibaresi “(j), 
(k) ve (l)” şeklinde ve “üç yıldan” ibaresi “dört yıldan” şeklinde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kre-
di kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuru-
luşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,”
“(3) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha 
fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı 
oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çer-
çevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.”
5) İçtihat
►15.CD 27.03.2018, E. 2017/2955, K. 2018/2070; Kararda, söz 
konusu çekin önceden borç sebebiyle verilip verilmediği tespit edil-
mesi gerektiğinden bozma kararı verilmiştir. ►5.CD 22.02.2018, 
E. 2017/6155, K. 2018/1119; Kararda, sanığın eyleminin TCK’nın 
158/1-d-f maddesi kapsamında banka aracı kılınmak suretiyle kamu 
meslek kuruluşu aleyhine zincirleme şekilde dolandırıcılık suçunu 
oluşturacağı için basit dolandırıcılık suçu hakkında bozma kararı 
verilmiştir. ►15.CD 7.12.2017, E. 2017/24187, K. 2017/26381; 
Kararda, sanığın internet sitesine ilan vermek suretiyle eylemini 
gerçekleştirmesi sebebiyle TCK’nın 158/1-f maddesinde düzen-
lenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle do-
landırıcılık suçunun oluştuğu gözetilmeksizin hüküm kurulması 
gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►17.CD 26.12.2017, E. 
2015/27094, K. 2017/16736; Kararda TCK’nın 158/1-a maddesin-
de düzenlenen dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiy-
le nitelikli dolandırıcılık suçu oluştuğu için üst dereceli mahkeme 
olan Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir.  

Madde 159- Daha az cezayı gerektiren hal
(1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıy-

la işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya 
adlî para cezasına hükmolunur.

1)İçtihat
►15.CD 17.01.2018, E. 2015/33, K. 2018/482; Kararda, yapıl-
ması planlanan birinci kat için yazılı bir sözleşme olmaması ve 
taraflar arasında bu iş için belirlenen bedel konusunda ihtilafın 
bulunması ve bu suretle sanığın katılandan senet bedeli kadar 
alacağı olduğunun belirlenememesi sebebiyle TCK’nın 159/1 ve 
211/1 maddeleri uygulanmak suretiyle eksik cezaya tayin olunma-
sı gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►15.CD 10.10.2017, E. 
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2017/1607, K. 2017/19842; Kararda, üzerinde sahtecilik yapılan 
suça konu devir teslim tutanaklarının icra dairesinde, icra takip-
lerinde kullanılmaları sebebiyle TCK’nın 159. maddesinin uygu-
lanma ihtimalinin tartışılması gerektiği gözetilmediği gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►15.CD 2.05.2016, E. 2013/33181, K. 
2016/4233; Kararda, sanıkların eyleminin TCK’nın 159. maddesi 
kapsamında kabul edilerek şikayet yokluğundan düşme kararı ve-
rilmesinin kanuna aykırı olması nedeniyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 160- Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
(1) Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan 

ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili 
mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan 
kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalan-
dırılır.

1) İçtihat.
►2.CD 8.11.2017, E. 2017/4161, K. 2017/11459; Suça sürükle-
nen çocuğun, mağdurun cep telefonunu halı sahada top oynarken 
kale direğinin dibine bıraktığı çantasının içinden alması TCK’nın 
141/1. maddesi kapsamında hırsızlık suçunu oluşturması sebebiyle 
TCK 160 kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde 
tasarruf suçunun oluştuğuna dair bozma kararı verilmiştir. ►11.
CD 30.12.2015, E. 2015/9763, K. 2015/32389; Kararda, bulu-
nan sürücü belgesi üzerinde malın sahibinin belirlenmesi imkanı 
olması halinde TCK’nun 160. maddesinde düzenlenen kaybolmuş 
eşya üzerinde tasarruf suçunun oluşmayacağı gözetilmeden in-
celeme yapıldığı gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►2.CD 
19.11.2015, E. 2015/16787, K. 2015/21175; Kararda suç tarihinde 
12-15 yaş grubunda olan suça sürüklenen çocuk hakkında üzerine 
atılı kaybolmuş eşya üzerinde tasarruf suçunun hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılayabilecek durumda olup olmadığı incelenmediği 
gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 161- Hileli iflâs
(1) Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, 

bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması ha-
linde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın 
varlığı için;

a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların ka-
çırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması,

b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını 
önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edil-
mesi,

c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir 
ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge dü-
zenlenmesi,
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d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle 

aktifin olduğundan az gösterilmesi,
Gerekir.

1) İçtihat.
►8.CD 20.12.2017, E. 2017/6326, K. 2017/14620; Kararda, 
TCK’nun 161, 162 maddelerinde sayılan eylem ve işlemlerin bu-
lunup bulunmadığı duraksamaya yer vermeyecek şekilde saptan-
ması gerektiğinden sanıkların yetkilisi bulunduğu şirketin defter ve 
belgeleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmaması gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►23.CD 13.10.2016, E. 2016/11664, K. 
2016/8801; Kararda, TCK’nun 161, 162 maddelerinde sayılan ey-
lem ve işlemlerin bulunup bulunmadığı duraksamaya yer verme-
yecek şekilde saptanmadan, sanıklara ait şirketin muhasebe kayıt 
ve defterleri ile gerekli belgeleri üzerinde inceleme yapılmadan 
karar verildiği gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►23.CD 
6.10.2016, E. 2016/11899, K. 2016/8597; Kararda, hileli iflasa 
dair tespit edilen eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin 
anlaşılması karşısında, sanığın ne şekilde üstüne atılı suçu işledi-
ğine ait delillerin gösterilip denetime imkan verecek şekilde karar 
yerinde tartışılmadığı gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 162- Taksirli iflas
(1) Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dola-

yısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması halinde, iki 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

1) İçtihat.
►8.CD 20.12.2017, E. 2017/6326, K. 2017/14620; Kararda, sanı-
ğın taksirli iflas suçundan cezalandırılabilmesi için mutlaka kesin-
leşmiş iflas kararının bulunması ve denetime imkan verecek şekilde 
kesinleşme şerhi içeren onaylı suretinin dosya içerisine alınması 
gerekmekte olduğu gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►23.CD 
13.10.2016, E. 2016/11664, K. 2016/8801; Kararda, TCK’nun 161, 
162 maddelerinde sayılan eylem ve işlemlerin bulunup bulunmadı-
ğı duraksamaya yer vermeyecek şekilde saptanmadan, sanıklara 
ait şirketin muhasebe kayıt ve defterleri ile gerekli belgeleri üzerin-
de inceleme yapılmadan karar verildiği gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir. ►15.CD 4.04.2016, E. 2013/29071, K. 2016/2941; Ka-
rarda, TCK’nın 161, 162 maddelerinde sayılan eylem ve işlemlerin 
bulunup bulunmadığı duraksamaya yer vermeyecek şekilde sap-
tanması gerekirken, yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak karar 
verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 163- Karşılıksız yararlanma
(1) Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yarar-

lanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi, iki aydan altı 
aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalar-
la yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası 
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olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para 
cezası ile cezalandırılır.

(3) Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun 
veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belir-
lenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Karşılıksız yararlanma 
MADDE 163. - (1) Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli öden-
diği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan ya-
rarlanan kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası 
ile cezalandırılır.
(2) Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dal-
galarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zil-
yedinin rızası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.  
2) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 83 - 5237 sayılı Kanunun 163 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(3) Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, 
suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim mik-
tarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi 
hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”
2a) 2012-6352 sK Geçici Madde 2.
2012-6352 sK GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yapılan deği-
şiklikler karşısında; ilgili suçlardan dolayı açılan ve temyiz aşama-
sında bulunan dava dosyalarından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı-
lığında bulunanlar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca; Yargıtay 
ilgili dairesinde bulunan dosyalar ise bu dairece, hükmü veren 
mahkemeye gönderilir.
(2) Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, 
suyun ve doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim mik-
tarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi dolayısıyla 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hakkında hırsızlık 
suçundan dolayı kovuşturma yapılan veya kesinleşmiş olup olma-
dığına bakılmaksızın hakkında hüküm verilen kişinin, bu Kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, zararı tamamen 
tazmin etmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz, verilen ceza 
tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar.
3) İçtihat. 
►2.CD 14.03.2018, E. 2018/920, K. 2018/2658; Kararda, hüküm-
lünün kurum zararını ödememesi halinde karşılıksız yararlanma 
suçundan TCK’nın 163/3. maddesi uyarınca değerlendirme yapıl-
ması gerekeceği gözetilerek itirazın reddine karar verilmesi gerek-
çesiyle bozma kararı verilmiştir. ►2.CD 6.02.2018, E. 2017/4737, 
K. 6.02.2018; Kararda, sanığa soruşturma aşamasında ödeme ih-
tarı yapılmamış olması nazara alınarak bilirkişi incelemesi yaptı-
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rılarak kurumun vergisiz ve cezasız gerçek zararı tespit ettirilip sa-
nığın ödediği miktarın bu zararı karşılayıp karşılamadığı açıklığa 
kavuşturulduktan sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini 
gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması gerekçesiyle bozma 
kararı verilmiştir. ►2.CD 23.01.2018, E. 2017/6091, K. 2018/170; 
Kararda, sanığın sayaçsız kaçak elektrik kullanması neticesinde, 
şikayetçi kurumun vergisiz ve cezasız zararı hesaplattırıp, sanığa 
usulüne uygun olarak bildirimde bulunularak makul bir süre verip, 
sonucuna göre hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair ka-
rar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekirken eksik in-
celeme ile hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 164- Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi
(1) Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, müdür veya 

temsilcileri veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye me-
muru sıfatını taşıyanlar, kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel kurula 
sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına ne-
den olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya ver-
dirtecek olurlarsa altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılırlar.

Madde 165- Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
(1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı de-

ğerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan 
veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 
MADDE 165. - (1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı satın 
alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
2) 2009-5918 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 3 - 5237 sayılı Kanunun 165 inci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“MADDE 165 - (1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya 
diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, 
satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla 
kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”
3) İçtihat
►17.CD 28.12.2017, E. 2015/26374, K. 2017/16895; Kararda, 
hırsızlık suçlamasıyla muhatap olan sanığın gerçekte var olan bir 
kişiden suça konu cep telefonunu satın alması durumunda suçlama-
dan kurtulmaya yönelik olarak satın aldığı kişinin bulunması için 
daha etkin bir çaba göstermesi gerektiği sebebiyle sanığın eylemi-
nin suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu değil, 
hırsızlık suçunu oluşturduğu gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. 
►2.CD 18.09.2017, E. 2014/37557, K. 2017/8310; Kararda, suça 
sürüklenen çocuğun olay sonrası kendi evine gelerek müştekinin 
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evinden hırsızlık yaptığını söyleyerek çaldığı silah ve telefonlardan 
birini kendisine vermesi, kendisinin de çalıntı olduğunu bildiği 
silahı bir başkasına satması ve çalıntı olduğunu bildiği telefonun 
da evinde olduğunu söyleyerek evinde ele geçirilmesi ile yine suça 
sürüklenen çocuğun bu hırsızlık eylemini tek başına yaptığını söy-
lemesi karşısında sanığın eyleminin TCK’nın 165. maddesine uyan 
suçu oluşturup oluşturmayacağı tartışılıp sonucuna göre karar ve-
rilmesi gerektiği gözetilmeden hırsızlık suçundan beraatine karar 
verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►2.CD 1.06.2017, 
E. 2014/37788, K. 2017/6393; Kararda, suça sürüklenen çocukla-
rın hurda arabası ile giderken hurdacı sanıktan taşıma konusunda 
yardım istedikleri, sanığın da kabul ettiği olayda, sanığın hırsız-
lık suçuna iştirak ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı da 
nazara alınarak, eyleminin TCK’nın 165.maddesinde düzenlenen 
suç eşyasının kabul edilmesi veya satın alınması suçunu oluşturup 
oluşturmayacağı tartışılmadan hırsızlık suçundan mahkumiyet ka-
rarı verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 166- Bilgi vermeme
(1) Bir hukuki ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın, esasında suç 

işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edildiğini öğrenmesine 
rağmen, suçu takibe yetkili makamlara vakit geçirmeksizin bildirimde bu-
lunmayan kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Madde 167- Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını ge-
rektiren şahsi sebep

(1) Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan suçların;
a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından biri-

nin veya evlat edinen veya evlatlığın,
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,
Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hük-

molunmaz.
(2) Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden biri-

nin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta 
beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci dere-
cede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba 
hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

1) İçtihat.
►13.CD 7.04.2016, E. 2016/3181, K. 2016/6249; Kararda, suça 
sürüklenen çocuğun kendisinin de kaldığı aynı zamanda annesi 
müşteki ile annesinin uzun süreden beri gayri resmi olarak birlik-
te yaşadıkları üvey babası olan katılana ait evden gerçekleştirdiği 
hırsızlık eylemi sebebiyle TCK’nın 167/1-b-son maddesi uyarın-
ca cezaya hükmolunamayacağı gözetilmeden hüküm kurulması 
gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►11.CD 16.03.2016, E. 
2014/18501, K. 2016/2395; Kararda, suç tarihinde katılan ... ile 

apple
Vurgu
(A)
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sanık ...’ün kayınpeder-damat olduklarını beyan etmeleri üzerine 
aralarında TCK’nun 167/1-b maddesinde belirtildiği şekilde hı-
sımlık ilişkisi bulunup bulunmadığı araştırılmadan eksik inceleme 
ile karar verildiği gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►23.CD 
2.02.2016, E. 2015/16017, K. 2016/666; Kararda, sanığın suç tari-
hinde resmi nikahlı eşi olan Sema’ın annesi olan şikayetçi ...’e yö-
nelik mala zarar verme suçunu işlemiş olması karşısında hakkında 
TCK’nın 167/1-b maddesi uyarınca bu suçtan cezaya hükmoluna-
mayacağı gözetilmeden mahkumiyetine karar verilmesi gerekçesiy-
le bozma kararı verilmiştir.

Madde 168- Etkin pişmanlık
(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırı-

cılık, hileli iflâs, taksirli iflâs (…) suçları tamamlandıktan sonra ve fakat 
bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin 
veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı za-
rarı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, 
verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm 
verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı 
indirilir. 

(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek 
cezanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya giren haller-
de üçte birine kadarı indirilir. 

(4) Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümle-
rinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.

(5) Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım ede-
nin pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişi-
sinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin 
etmesi halinde kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar 
tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar in-
dirilir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Etkin pişmanlık 
MADDE 168. - (1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kul-
lanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlan-
dıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan 
önce failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık gös-
tererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin 
suretiyle gidermesi hâlinde; cezası üçte birden üçte ikiye kadar 
indirilir. Yağma suçunda ise, cezada altıda birden üçte bire kadar 
indirim yapılır. 
(2) Kısmen geri verme veya tazmin hâlinde etkin pişmanlık hüküm-
lerinin uygulanabilmesi için, mağdurun rızası aranır.

apple
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2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 20. - Türk Ceza Kanununun 168 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 168. - (1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kul-
lanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs ve karşılıksız yarar-
lanma suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında 
kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım 
edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı ay-
nen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, 
verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.
(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hü-
küm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın ya-
rısına kadarı indirilir.
(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verile-
cek cezanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya 
giren hallerde üçte birine kadarı indirilir.
(4) Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hüküm-
lerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.
3) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 84 - 5237 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “ve karşılıksız yararlanma” ibaresi madde met-
ninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım 
edenin pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk 
tüzel kişisinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce 
tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz; zararın hü-
küm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verile-
cek ceza üçte birine kadar indirilir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden 
iki defadan fazla yararlanamaz.”
3b) 2012-6352 sK Madde 103 ile değişen Adli Sicil Kanunu.
MADDE 103 - 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu-
nun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Karşılıksız yararlanma suçunda etkin pişmanlıktan yarar-
lanması dolayısıyla şüpheli, sanık veya hükümlü hakkında verilen 
kararlar adlî sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Onbeş 
yıl süreyle muhafaza edilen bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya 
kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı veya mahkeme 
tarafından istenmesi halinde verilebilir.”
4) İçtihat. 
►6.CD 24.01.2019, E. 2016/1239, K. 2019/268; Kararda, sanı-
ğın mağdura yönelik yağma suçunu birden fazla kişi ile birlikte ve 
kuru sıkı tabanca ile işlediklerinin anlaşılması karşısında TCK’nın 
61. maddesi gereğince temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzak-
laşılması gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz olmadığından, 
TCK’nin 61.maddesine aykırı olarak, aynı Yasanın 168/3. maddesi-
nin, 31/3. maddesinden önce uygulanması sonuca etkili olmadığın-
dan bozma nedeni yapılmamıştır. ►6.CD 9.04.2018, E. 2015/9121, 
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K. 2018/2635; Kararda, sanığın, katılan/mağdurun cep telefonu 
ve 220.-TL parasını yağmaladıktan sonra mağdurun yanından 
ayrılmadan önce cep telefonu ve 100.-TL parasını geri verdiği, 
60.-TL’nin yakalandığında yapılan üst aramasında ele geçtiği, 
60.-TL’nin ise kovuşturma aşamasında iade edildiğinin anlaşılma-
sı karşısında; katılan/mağdura, soruşturma evresindeki kısmi iade 
sebebiyle sanık hakkında bu suçtan TCK’nın 168/1. maddesinin 
uygulanmasına muvafakat edip etmediği sorularak sonucuna göre; 
muvafakat etmesi halinde indirim oranının 1/3’ten fazla yapılma-
sı, etmemesi halinde ise 1/3 oranında indirim yapılması gerektiği-
nin gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►6.CD 
4.04.2018, E. 2015/9190, K. 2018/2669; Kararda, sanıkların yaka-
landıklarında üzerlerindeki 1.430 TL’nin 830 TL’sinin mağdurlara 
ait olduğunu, 600 TL’sinin ise kendisine ait olduğunu beyan etmesi 
sebebiyle 830 TL’nin mağdurlara iade edildiği, mağdurun savcılık 
ifadesinde eksik olan paraları sanıkların ablasının ödediğinin an-
laşılması karşısında; mağdurların zararlarının tamamen giderilip 
giderilmediği sonucuna göre sanıklar hakkında mağdurlara karşı 
yağma eylemlerinde 5237 Sayılı TCK’nın 168. maddesinin uygu-
lanma olanağının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi ge-
rekirken karar yerinde tartışmasız bırakılması gerekçesiyle bozma 
kararı verilmiştir.

Madde 169- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
(1) Hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarının iş-

lenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında 
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

ÜÇÜNCÜ KISIM  
Topluma Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Tehlike Yaratan Suçlar

Madde 170- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
(1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli ola-

cak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;
a) Yangın çıkaran,
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına 

neden olan,
c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,
Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın 

tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para 
cezası ile cezalandırılır.
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1) İçtihat.
►4.CD 15.01.2019, E. 2014/40621, K. 2019/223; Kararda, sa-
nığın silahla havaya 2-3 el ateş ettiği ve tanıkların beyanları 
arasında çelişkili ifadeler bulunması sebebiyle TCK’nın 170/1-c 
maddesi kapsamında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması 
suçunu oluşturup oluşturmadığı açıklanıp tartışılmadan hüküm ku-
rulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►4.CD 8.03.2018, 
E. 2014/26783, K. 2018/4599; Kararda,  sanığın, katılanın evinin 
önünde av tüfeği ile havaya doğru üç el ateş ettiğinin kabulü karşı-
sında sanığın eyleminin TCK’nın 106/2-a maddesinde tanımlanan 
silahla tehdit ve aynı Kanunun 170/1-c maddesinde tanımlanan 
genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını oluşturduğu, 
TCK’nın 44. maddesi uyarınca en ağır cezayı gerektiren silahla 
tehdit suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, genel 
güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan hüküm kurulma-
sı gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►8.CD 25.12.2017, E. 
2017/22405, K. 2017/15107; Kararda, sanığın tabanca ile korkut-
mak amacıyla havaya ateş etmesi şeklinde gerçekleşen eyleminin, 
TCK.nun 106/2-a maddesinde düzenlenen silahla tehdit suçunu 
oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek TCK.
nun 170/1-c maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilme-
si gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►8.CD 12.12.2017, E. 
2016/3119, K. 2017/14171; Kararda, sanıkların, katılanların ika-
metine rastgele ateş etmeleri neticesinde katılanlara ait eşyaların 
zarar görmesi şeklinde gerçekleştirdikleri eylemlerinin genel gü-
venliği kasten tehlikeye sokmak ve mala zarar verme suçunu oluş-
turduğu, TCK.nun 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı 
uyarınca en ağır cezayı gerektiren fiilden hüküm kurulması gere-
kirken sanıklar hakkında ayrı ayrı ceza verilmesi gerekçesiyle boz-
ma kararı verilmiştir. 

Madde 171- Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması
(1) Taksirle;
a) Yangına,
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına,
Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı ba-

kımından tehlikeli olması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

1) İçtihat.
►12.CD 17.12.2015, E. 2015/15290, K. 2015/19348; Kararda, sa-
nığın müdür olduğu ... Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited şirketine 
ait tekstil iş yerinde yemekhanedeki LPG tüplerinden sızan gazın 
patlaması nedeniyle oluşan yangının çevredeki mağdurların yara-
lanmasına ve araçların zarar görmesine sebebiyet verdiği olayda, 
TCK 171.maddede belirtilen suçun tehlike suçu olup, somut olayda 
mağdurların yaralanmış olması sebebiyle zarar suçunun oluştuğu 
dikkate alındığında sanığa bu suçtan mahkumiyet hükmü kurul-
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ması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►19.CD 26.05.2015, 
E. 2015/1794, K. 2015/1978; Kararda, sanığın evinin bahçesin-
de bulunan otları ve pislikleri bir kenara toplayıp yaktığı, oluşan 
yangının TCK’nın 171. maddesinde düzenlenen taksirle yangına 
sebebiyet verme suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan 
beraat kararının verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiş-
tir. ►3.CD 5.11.2012, E. 2011/24539, K. 2012/36617; Kararda, 
yangının taşınmaz üzerinde yapılan temizlikten arta kalan çalı ve 
dikenlerin öbekler halinde bir araya toplanarak yakılması sonucu 
başladığı ve yine fındık bahçesi içerisinde son bulduğu ve anız yan-
gını şeklinde olmadığı tespit edilmesine rağmen, sanığın eyleminin 
TCK’nın 171. maddesinde tanımlanan suçu oluşturup oluşturma-
yacağının tartışılmadan hüküm kurulması gerekçesiyle bozma ka-
rarı verilmiştir.

Madde 172- Radyasyon yayma
(1) Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştir-

meye elverişli olacak surette, radyasyona tabi tutan kişi, üç yıldan onbeş 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkradaki fiilin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmiş olması 
halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde za-
rar vermeye elverişli olacak biçimde radyasyon yayan veya atom çekir-
deklerinin parçalanması sürecine etkide bulunan kişi, iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması 
sürecine, bir laboratuvar veya tesisin işletilmesi sırasında gerekli dikkat 
ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak neden olan kişi, fiilin bir başkasının 
hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli ol-
ması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 173- Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme
(1) Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir 

başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehli-
keye sebebiyet veren kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle işlenmesi halinde, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Madde 174- Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el 
değiştirmesi

(1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşın-
dırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, 
radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke 
içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan 
veya işleyen kişi, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne ka-
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dar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın, 
bu fıkra kapsamına giren maddeleri imal etmek, işlemek veya kullanmak 
amacıyla, gerekli olan malzeme ve teçhizatı ithal eden, ihraç eden, satışa 
arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden 
veya bulunduran kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.

(2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çer-
çevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 

(3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden 
veya bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla ka-
dar hapis cezasına hükmolunur.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 174 - Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması 
veya el değiştirmesi
(1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, 
aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açı-
cı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya 
ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafa-
za eden, satan, satın alan veya işleyen kişi, üç yıldan sekiz yıla ka-
dar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren mad-
delerin imalinde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan 
malzeme ve teçhizatı ihraç eden kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.
(2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında ar-
tırılır.
(3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul 
eden veya bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, 
bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
2) 2016-6763 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 15- 5237 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “üç yıldan” ibaresi “dört yıldan” şeklinde, 
“maddelerin imalinde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerek-
li olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden” ibaresi “maddeleri imal 
etmek, işlemek veya kullanmak amacıyla, gerekli olan malzeme ve 
teçhizatı ithal eden, ihraç eden, satışa arz eden, başkalarına veren, 
nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduran” şek-
linde, ikinci fıkrasında yer alan “yarı oranında” ibaresi “bir kat” 
şeklinde değiştirilmiştir.
3) İçtihat. 
►16.CD 15.11.2017, E. 2015/7736, K. 2017/5339; Kararda, sa-
nığın eylemde kullanılmak üzere molotof temin ettiğinin değerlen-
dirilmesi karşısında, örgütsel bir eylem yapılıp yapılmadığı tespit 
edilerek, sanığın bu olayda TCK’nın 174.maddesi kapsamında 
molotof kullandığının ispatı halinde örgüt adına suç işlemekten, 
yardım malzemesinin niteliği tespit edilmemesi halinde ise örgüte 
yardım suçundan hüküm kurulması gerekirken örgüt üyeliğinden 
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hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►16.CD 
5.10.2017, E. 2017/1762, K. 2017/5069; Kararda, müştekinin zil-
yetliğindeki ticari taksiye molofot atılması sonucu zarar gördüğü ve 
sanığın bu eylemi sebebiyle tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma 
suçundan dava açılmasına rağmen hüküm kurulmadığı gerekçesiy-
le bozma kararı vermiştir. ►16.CD 23.06.2017, E. 2017/1749, K. 
2017/4575; Kararda, farklı zamanlarda imal edildiği belirleneme-
yen patlayıcı maddeleri örgütün faaliyeti kapsamında gerçekleşti-
rilen 26.09.2000 ve 01.10.2000 tarihli eylemlerde kullandığı kabul 
edilen hükümlü hakkında, patlayıcı madde imal edip bulundurma 
suçunun mütemadi nitelikte olması ve temadinin kesildiği en son 
bulundurma tarihine kadar gerçekleştirilen eylemlerin tek suç 
oluşturacağı gözetilerek, TCK’nın 174/1. maddesi uyarınca bir kez 
cezaya hükmedilmesi gerektiği gözetilmediği gerekçesiyle bozma 
kararı verilmiştir.

Madde 175- Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün  
ihlali

(1) Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, baş-
kalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek 
şekilde ihmal eden kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile ceza-
landırılır.

Madde 176- İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama
(1) İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bü-

tünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Madde 177- Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması
(1) Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlı-

ğı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların 
kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya 
adlî para cezası ile cezalandırılır.

1) İçtihat.
►8.CD 9.11.2015, E. 2015/14169, K. 2015/24187; Kararda, sanık 
tarafından şehirler arası otoyolun kenarında otlatılan büyükbaş 
hayvanlardan birinin yola çıkması sonucu maddi hasarlı trafik ka-
zasının meydana geldiği somut olayda, kişilerin hayatı ve sağlığı 
açısından somut bir tehlikenin meydana gelmemiş olması nedeniyle 
TCK.nun 177. maddesinde belirtilen suçun yasal unsurları oluşma-
dığı gözetilerek sanığın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun’da 
69/2. maddesi uyarınca idari para cezası ile cezalandırılması gere-
kirken, TCK.nun 177/1 maddesi uyarınca mahkumiyetine karar ve-
rilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►8.CD 16.03.2015, 
E. 2014/34586, K. 2015/13786; Kararda, hayvanın tehlike yarata-
bilecek şekilde serbest bırakılması suçunda bir kişinin sağlığının 
bozulması halinde zarar suçu oluşacağı ve öncelikle TCK.nun 89. 
maddesinin uygulanması gerekeceği için olayda ise TCK’nın 177.
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maddesi uyarınca hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir. ►9.CD 14.12.2010, E. 2009/124, K. 2010/12656; Ka-
rarda, sanığın kendisine ait köpeği başı boş bırakması sonucunda 
hayvanın mağduru ısırarak yaralanmasına neden olduğu olayda 
mağdurun şikayetten vazgeçmesi üzerine sanığın eylemin TCK’nın 
177. maddesinde düzenlenen suça dönüşeceği gözetilmeden, şikayet 
yokluğu nedeniyle taksirle yaralama suçundan açılan davanın dü-
şürülmesine karar verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 178- İşaret ve engel koymama
(1) Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bı-

rakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret veya engelleri 
koymayan, konulmuş olan işaret veya engelleri kaldıran ya da bunların 
yerini değiştiren kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası 
ile cezalandırılır.

Madde 179- Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını 

sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale 
getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, 
varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim 
sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı 
bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis 
cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, 
sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare 
eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle em-
niyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen 
araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 179 - Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akı-
şını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanı-
lamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaret-
ler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey ko-
yarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının 
hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan 
kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin 
hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde 
sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle 
emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına 
rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalan-
dırılır.
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2) 2016-6763 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 16- 5237 sayılı Kanunun 179 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasına “idare eden kişi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “üç 
aydan” ibaresi eklenmiştir.
3) İçtihat.
►12.CD 28.12.2017, E. 2016/10195, K. 2017/11061; Kararda, 
alkolün etkisiyle araç kullandığı tespit edilen sanık hakkındaki 
temel cezanın, TCK’nın 179/3. maddesi delaletiyle 179/2. mad-
desi uyarınca tayini gerektiği gözetilmeksizin, “TCK’nın 179/2-3. 
maddesi” şeklinde gösterilmesi gerekçesiyle bozma kararı veril-
miştir. ►12.CD 21.12.2017, E. 2016/2886, K. 2017/10706; Karar-
da, sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 
TCK’nın 179/2. maddesi gereğince dava açılmasına rağmen somut 
olayda taksirle yaralama suçu oluştuğundan trafik güvenliğini teh-
likeye sokmak suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar 
verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kararı ve-
rilmiştir. ►16.CD 4.12.2017, E. 2017/2206, K. 2017/5500; Karar-
da, sanığın terör örgütü çağrılarına istinaden toplanan kişileri el 
kol hareketleri ve sözle yönlendirerek lastik ve taş yığmak suretiyle 
yolu trafiğe kapattırmak şeklinde gerçekleşen eyleminin ulaşım 
araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçunu oluşturmayıp, 
TCK’nın 179/1 maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlike-
ye sokma suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya 
düşülerek hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 180- Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma
(1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı 

veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç 
aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

1) İçtihat.
►12.CD 9.11.2017, E. 2016/9953, K. 2017/8683; Kararda, müş-
teki otomobili ile seyir halinde iken aynı yönde seyreden sanık 
idaresindeki kapalı kasa kamyonetin kasasında bulunan plastik 
kasalardan dört adedinin yol üzerine düştüğü olayda TCK’nın 180. 
maddesi gereğince mahkumiyet hükmü kurulmuş ise de, TCK’nın 
180. maddesinde düzenlenen, trafik güvenliğini taksirle tehlikeye 
sokma suçunda karayolu ulaşım araçlarına yer verilmediği gerek-
çesiyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi hakkında bozma ka-
rarı verilmiştir. ►12.CD 8.12.2014, E. 2014/2735, K. 2014/24918; 
Kararda, sanığın sinyal vermeden sola doğru dönüş yaptığı, bu 
sırada arkasından gelen ve katılan M.’ın kullandığı araçla sanığın 
kullandığı araca çarpmamak için manevra yaparak sağ taraftaki 
yaya kaldırımına çarpması ve bunun sonucunda katılanın aracının 
devrilmesi şeklinde meydana gelen olayda, TCK’nın 179/2. mad-
desinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu oluş-
turmayacağı, aynı Kanunun 180. maddesinde düzenlenen, trafik 
güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçunda ise karayolu ulaşım 
araçlarına yer verilmediği nedeniyle sanığa beraat kararı verilme-

apple
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si gerektiği gözetilmeden mahkumiyetine karar verilmesi gerekçe-
siyle bozma kararı verilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM 
Çevreye Karşı Suçlar

Madde 181- Çevrenin kasten kirletilmesi
(1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye 

zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten 
veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik gös-
termesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar 
artırılır.

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar 
açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin 
körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye 
neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak iş-
lenmesi halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne 
kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tü-
zel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

1) İçtihat.
►CGK 12.02.2019, E. 2018/377, K. 2019/102; Fekal atığın alıcı 
ortam olan suya atılması halinde, suyun niteliği (akarsu, göl, de-
niz vs) ve eylemdeki kusurluluk biçimine göre öngörülen yasaklar 
ve yükümlülüklere aykırı davranmak suretiyle çevre kirliliğine yol 
açılması eylemi nedeniyle TCK’nın 181 ya da 182 maddesindeki 
suç oluşacaktır. Kararda, sanığın beyanı alınmadan yargılamaya 
devam edilerek hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı veril-
miştir. ►18.CD 2.10.2017, E. 2015/38647, K. 2017/9978; Karar-
da, Aliağa Gemi Söküm bölgesinde bulunan “TİO” isimli geminin 
bulunduğu tesiste denize yağ ve yakıt kirliliği yayıldığı video gö-
rüntüleri ile tespit edildiği olayda, sanığın yüklenen eylemden kast 
ya da taksir şeklindeki kusurluluk türlerinden hangisinden sorumlu 
olduğu tartışılmaksızın hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kara-
rı verilmiştir. ►18.CD 2.10.2017, E. 2015/39898, K. 2017/9974; 
Kararda, sanığın sahibi olduğu zeytinyağı fabrikasında zeytin yı-
kama işlemi sırasında oluşan atık suların bir hat vasıtasıyla direkt 
olarak Zeytinova Deresine deşarj edildiğinin tespit edildiği, bahse 
konu atıkların hiçbir önlem alınmaksızın dereye deşarj edildiğinin 
dosya kapsamından anlaşıldığı, bu suretle eylemin TCK’nın 181.
maddesi kapsamında çevrenin kasten kirletilmesi suçunu oluştur-
duğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, TCK’nın 
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182. maddesi uyarınca hüküm kurulması gerekçesiyle bozma ka-
rarı verilmiştir.

Madde 182- Çevrenin taksirle kirletilmesi
(1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya 

veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile ceza-
landırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki 
bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya 
çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin 
doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan 
atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden 
olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

1) İçtihat
►CGK 12.02.2019, E. 2018/377, K. 2019/102; Fekal atığın alıcı 
ortam olan suya atılması halinde, suyun niteliği (akarsu, göl, de-
niz vs) ve eylemdeki kusurluluk biçimine göre öngörülen yasaklar 
ve yükümlülüklere aykırı davranmak suretiyle çevre kirliliğine yol 
açılması eylemi nedeniyle TCK’nın 181 ya da 182 maddesindeki 
suç oluşacaktır. Kararda, sanığın beyanı alınmadan yargılamaya 
devam edilerek hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı veril-
miştir. ►18.CD 2.10.2017, E. 2015/39898, K. 2017/9974; Karar-
da, sanığın sahibi olduğu zeytinyağı fabrikasında zeytin yıkama 
işlemi sırasında oluşan atık suların bir hat vasıtasıyla direkt olarak 
Zeytinova Deresine deşarj edildiğinin tespit edildiği, bahse konu 
atıkların hiçbir önlem alınmaksızın dereye deşarj edildiğinin dosya 
kapsamından anlaşıldığı, bu suretle eylemin TCK’nın 181.maddesi 
kapsamında çevrenin kasten kirletilmesi suçunu oluşturduğu göze-
tilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, TCK’nın 182. maddesi 
uyarınca hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. 
►18.CD 20.03.2017, E. 2015/13343, K. 2017/3016, Fekal atığın 
alıcı ortam olan suya atılması halinde, suyun niteliği (akarsu, göl, 
deniz vs) ve eylemdeki kusurluluk biçimine göre öngörülen yasak-
lar ve yükümlülüklere aykırı davranmak suretiyle çevre kirliliğine 
yol açılması eylemi nedeniyle TCK’nın 181 ya da 182 maddesin-
deki suç oluşacaktır. Kararda, fekal atıkların alıcı ortam olan suyu 
kirletici nitelikte olduğu, bu suretle olay kapsamında, sanığın, yük-
lenen eylemden kast ya da taksir şeklindeki kusurluluk türlerinden 
hangisinden sorumlu olduğu tartışılmadığı gerekçesiyle bozma 
kararı verilmiştir.

Madde 183- Gürültüye neden olma
(1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka 

bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye ne-
den olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile ceza-
landırılır.
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1) İçtihat.
►18.CD 5.12.2017, E. 2015/39835, K. 2017/14320; TCK 183’teki 
suç somut tehlike suçudur. Suçun oluşması için gürültüye maruz 
kalan kişinin sağlığının bozulması gerekmez, gürültünün insan 
sağlığını tehlikeye düşürmeye elverişli olması yeterlidir. Kararda, 
gürültünün insan sağlığının zarar görmesine elverişli olup olma-
dığının sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi 
gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. 
►18. CD 27.02.2017, E. 2016/15421, K. 2017/2171; Kararda, 
suça konu işyerinin havalandırma sisteminin oluşturduğu gürül-
tünün insan sağlığının zarar görmesine elverişli olup olmadığının 
sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği-
nin gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►18.CD 
29.09.2015, E. 2015/7959, K. 2015/5947; TCK’nın 123. maddesin-
deki suçun faili belli bir kimseyi hedef almakta iken, TCK’nın 183. 
maddesindeki suçun faili belli bir kimseyi hedef almamaktadır. Ka-
rarda, gürültünün insan sağlığının zarar görmesine elverişli olup 
olmadığının sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenme-
si gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 184- İmar kirliliğine neden olma
(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan 

veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan 

şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden 
kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faali-
yetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları 
içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptır-
dığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve 
ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu 
davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce 
yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İmar kirliliğine neden olma
MADDE 184. - (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı 
olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar ha-
pis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla ku-
rulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına 
müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 
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(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai fa-
aliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.
(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınır-
ları içinde veya özel imar rejimine tâbi yerlerde uygulanır. 
(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya 
yaptırdığı binayı imar plânına ve ruhsatına uygun hale getirmesi 
halinde,
bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açıl-
mış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçla-
rıyla ortadan kalkar. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 21. - Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.
(6) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce 
yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.
3) İçtihat. 
►CGK 15.11.2018, E. 2015/71, K. 2018/540; Sanık ...’un ruhsatsız 
olarak yaptığı inşaatın mühürlenerek durdurulduğu ve 30 günlük 
süre içerisinde mührün bozularak inşaata devam edilmesi sebe-
biyle TCK’nın 184. maddesi gereğince işlem yapılması amacıyla 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu olayda, 
suçun Konya Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları 
statüsü kazanmasında önce işlenmesi, suça konu binanın beledi-
ye sınırları dışında ancak Kadınhanı İlçe Belediyesinin mücavir 
alanında kalması, TCK’nın 184. maddesinin ancak belediye sınır-
ları içinde veya özel imar rejimine tâbi yerlerde uygulanabilmesi 
karşısında, imar kirliliğine neden olma suçunun mücavir alanda 
işlenememesi sebebiyle suçun unsurlarının gerçekleşip gerçekleş-
mediğinin tespiti bakımından anılan yerde özel imar rejimi bulunup 
bulunmadığı araştırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumu-
nun değerlendi-rilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.►12.CD 
21.12.2017, E. 2015/16206, K. 2017/10639; Kararda, sit alanla-
rının etkileşim-geçiş sahaları içerisinde gerçekleştirilen izinsiz 
inşai ve fiziki müdahaleler, 2863 Sayılı Kanun’un 65. maddesinde 
suç olarak tanımlanmadığından, sanıkların eylemlerinin “imar 
kirliliğine neden olma” suçuna dair 5237 Sayılı TCK’nın 184/1. 
maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin 
hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►18.CD 
17.01.2017, E. 2015/18366, K. 2017/607; Kararda, suça konu olan 
alanın ruhsata uygun hale getirilip getirilmediği, tamamen yıkı-
lıp yıkılmadığı hususlarında yetersiz bilirkişi raporuna dayanıla-
rak düşme kararı verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. 
►18.CD 21.12.2016, E. 2015/18482, K. 2016/19572; Kararda, sa-
nığın suça konu yeri 2002 yılında tamamladığı ve bu tarihten sonra 
herhangi bir inşai faaliyette bulunmadığı savunması karşısında, 
binanın kim tarafından, hangi tarihte yapılmış olduğunun tespiti 

apple
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açısından yeterli inceleme yapılmaksızın beraat kararı verilmesi 
gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

Madde 185- Zehirli madde katma
(1) İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya 

tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle 
bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 
iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve özen yükümlülüğü-
ne aykırı olarak işlenmesi halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.

1) İçtihat.
►20. CD 28.09.2017, E. 2015/14384, K. 2017/4770; Kararda, sa-
nığın serasında yetiştirdiği ve Demre Toptancı Haline satmak için 
getirdiği hıyarlardan insan sağlığına zarar verebilecek maddeler 
çıkması üzerine sanığın eyleminin TCK’nın 185/2. maddesi kap-
samında kaldığı gözetilmeden, “eylemin kabahat niteliğinde oldu-
ğu, kanunda suç olarak tanımlanmadığı” gerekçeleri ile beraatine 
karar verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►20. CD 
26.05.2016, E. 2015/14533, K. 2016/3207; Kararda, sanığın sera-
sında yetiştirdiği ve Manavgat Toptancı Haline satmak için getir-
diği domateslerden “insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürüp 
düşürmeyeceği” hususunda rapor alınmaksızın, sanığın eyleminin 
“kabahat” oluşturduğuna karar verilmesi gerekçesiyle bozma ka-
rarı verilmiştir.

Madde 186- Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti
(1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, 

değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, te-
darik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeş-
yüz güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sana-
tın icrası kapsamında işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında 
artırılır.

1) İçtihat.
► 20.CD 25.12.2017, E. 2017/6095, K. 2017/7218; Kararda, sa-
nığın yetkili ve sorumlu müdür olarak görev yaptığı Tarım Ürün-
leri Gıda Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti tarafından ilgili Tic.A.Ş.nin 
İzmir’deki mağazasına satılan portakallarda tespit edilen kimye-
vi maddenin “insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürüp dü-
şürmeyeceği” hususunda eksik araştırma ile hüküm gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ► 20.CD 4.12.2017, E. 2017/6105, K. 
2017/6728; Kararda, Turizm Gıda Tem. San. Ltd. Şti’ne ait Yemek 
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Fabrikasında şirketi temsil yetkisi olmaksızın, fiilen yemek üreti-
mi yapan sanığın görevinin resmi izne dayalı olarak yürütülen bir 
meslek veya sanatın icrası kapsamında sayılamayacağı, bu sebeple 
sanık hakkında TCK’nın 186/2. maddesinin uygulanamayacağının 
gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ► 20.CD 
9.10.2017, E. 2016/2692, K. 2017/4974; Kararda, ilgili yönetme-
liğe uymadığı belirlenen kuru incir numunelerinin TCK’nın 186/1. 
maddesi kapsamında “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye so-
kacak biçimde bozulmuş veya değiştirilmiş” nitelikte olup olmadığı 
hususunda uzman raporu alınmadan hüküm kurulması gerekçesiy-
le bozma kararı verilmiştir.

Madde 187- Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç 
yapma veya satma

(1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üre-
ten veya satan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası 
verilir.

(2) Bu suçun tabip veya eczacı tarafından ya da resmi izne dayalı ola-
rak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde, 
verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Madde 188- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
(1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı 

olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis 
ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından 
ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama so-
nucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturu-
cu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda 
hükmolunan cezadan mahsup edilir.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı 
olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, 
nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az 
olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya sa-
tılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis 
cezası on beş yıldan az olamaz. 

(4) a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı mad-
delerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya baz-
morfin olması,

b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadet-
hane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve 
tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya 
işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki 
umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, 
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hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi 

tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç iş-
lemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlin-
de, verilecek ceza bir kat artırılır.

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafın-
dan düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde et-
kisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri 
uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu 
veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi ma-
kamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, 
satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıl-
dan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır.

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, 
veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastaba-
kıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden 
kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
MADDE 188. - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız 
veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, on yıl-
dan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para ce-
zası ile cezalandırılır. 
(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısın-
dan ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yar-
gılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türki-
ye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak 
yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir. 
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata ay-
kırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, 
nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş 
yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 
(4) Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin 
olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı ora-
nında artırılır. 
(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, suç işlemek için teşkil 
edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, veri-
lecek ceza yarı oranında artırılır. 
(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tara-
fından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı 
madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fık-
ralar hükümleri uygulanır. 
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(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuştu-
rucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya ima-
li resmî makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, 
imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden 
kişi, dört yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır.  
(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kim-
yager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş tek-
nisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza 
ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır.
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 22. - Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesinin üçüncü 
ve yedinci fıkralarında geçen “nakleden” ibaresinden önce gelmek 
üzere “sevk eden,” ibaresi; dördüncü fıkrasında geçen “uyuşturu-
cu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya uyarıcı” ibaresi eklen-
miş; altıncı fıkrasına; “Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indi-
rilebilir.” cümlesi eklenmiştir.
3) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 66 – 5237 sayılı Kanunun 188 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “on yıldan az olmamak üzere” ibaresi “yirmi 
yıldan otuz yıla kadar” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında 
yer alan “beş yıldan onbeş yıla kadar” ibaresi “on yıldan az olma-
mak üzere” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle 
eklenmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci 
fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “sekiz” şeklinde değiştirilmiştir.
“Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin 
çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis ceza-
sı on beş yıldan az olamaz.”
“(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla 
kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı ora-
nında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçeve-
sinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.”
4) 2015-6638 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 11- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 188 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir. 
“(4) a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı 
maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri 
veya bazmorfin olması,
b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadet-
hane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan 
bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya ben-
zeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden 
yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, 
hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.”
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5) 2017-694 sayılı KHK ile yapılan değişiklik.
MADDE 137- MADDE 137- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 188 inci maddesinin birinci fıkrasına “yirmi 
yıldan otuz yıla kadar hapis ve” ibaresinden sonra gelmek Üzere 
“ikibin günden” ibaresi, üçüncü fıkrasına “on yıldan az olmamak 
üzere hapis ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bin günden” iba-
resi ve yedinci fıkrasına “sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “bin günden” ibaresi eklenmiştir.
6) 2018-7078 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 132- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 188 inci maddesinin birinci fıkrasına “yirmi yıldan otuz yıla 
kadar hapis ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikibin günden” 
ibaresi, üçüncü fıkrasına “on yıldan az olmamak üzere hapis ve” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “bin günden” ibaresi ve yedinci 
fıkrasına “sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “bin günden” ibaresi eklenmiştir.
7) İçtihat. 
►CGK 9.4.2019, E. 2016/349, K. 2019/299; Kararda, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar aleyhine olduğunda şüphe 
bulunmayan itirazın 30 günlük süreye tâbi olduğu ve Özel Daire 
ilamının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmesinden 
yaklaşık 35 gün sonra itiraz kanun yoluna başvurulduğu gerek-
çesiyle itirazın reddine karar verilmiştir. ►CGK 19.3.2019, E. 
2017/798, K. 2019/223; Kararda, kendisinde herhangi bir uyuş-
turucu veya uyarıcı madde ele geçirilemeyen sanığın, ele geçiri-
len suç konusu eroin ile ilgisi olduğuna ya da inceleme dışı sanık 
.....’in suçuna iştirak ettiğine ilişkin, her türlü şüpheden uzak, kuş-
kuyu aşan, yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati 
yerine mahkûmiyetine karar verilmesi gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir. ►CGK 21.2.2019, E. 2017/623, K. 2019/123; Kararda, 
sanıkların yakalandıkları esnada, ele geçirilen suç konusu esra-
rın miktar itibarıyla kullanma sınırları içinde kalması, tek parça 
hâlinde ele geçirilmesi ve başkalarına satacaklarına dair herhan-
gi bir davranış içinde oldukları hususunda bir tespit bulunmadığı 
gibi kullanma dışında bir amaçla bulundurduklarına ilişkin delil 
de olmaması nedenleriyle uyuşturucu madde bulundurma suçunu 
oluşturduğunun gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kararı veril-
miştir. ►CGK 19.2.2019, E. 2017/972, K. 2019/114; Sanıktan ele 
geçirilen uyuşturucu maddenin ayrı ayrı paketler içerisinde top-
lam 13 parça hâlinde olması, her bir paketteki uyuşturucu madde 
gramajlarının yaklaşık aynı miktarlarda bulunması, sanığın bu 
maddelerle akşam saatlerinde arkadaşı olan tanık ile birlikte so-
kakta motosiklet ile gezerken yakalanması karşısında; sanığın, suç 
konusu uyuşturucu maddeyi kullanmak için satın aldığına ilişkin 
savunmasına itibar edilemeyeceğinden ticaret amacıyla bulundur-
duğunun kabulü gerekirken; uyuşturucu madde kullanımının teknik 
yöntemlerle saptanmadığı da dikkate alındığında, suç konusu uyuş-

apple
Vurgu
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turucu maddeyi içmek için bulundurduğuna yönelik savunmasının, 
uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu gizlemeye ve bu suçun 
cezasından kurtulmaya yönelik olduğunun kabulü gerekir.►C-
GK 24.1.2019, E. 2016/236, K. 2019/55; Üzerindeki uyuşturucu 
maddenin ele geçirileceğini anlayan sanığın, yoklama neticesinde 
kolayca bulunabilecek olan montunun sol iç cebindeki esrarı gö-
revlilere teslim etmesi, suçun konusunu ve delilini hukuka uygun 
hâle getirerek kendi suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım 
etme olarak değerlendirilemez. Bu nedenle, sanık hakkında etkin 
pişmanlık hükümlerinin uygulanma koşullarının bulunmadığı ka-
bul edilmelidir.

Madde 189- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel 

kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunla-
ra özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Madde 190- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;
a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,
b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,
c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,
Kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar 

adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren 

veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin 
günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, 
veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastaba-
kıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden 
kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma  
MADDE 190. - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 
kolaylaştırmak için; 
a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, 
b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, 
c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,
Kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  
(2) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kim-
yager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş tek-
nisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza 
ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. 
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özen-
diren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 
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2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 23. - Türk Ceza Kanununun 190 ıncı maddesinin ikinci 
fıkrası üçüncü fıkra, üçüncü fıkrası ise ikinci fıkra  olarak değiş-
tirilmiştir.
3) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 67 – 5237 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarında yer alan “iki yıldan beş” ibareleri “beş yıldan 
on” şeklinde değiştirilmiştir.
4) 2017-694 sayılı KHK ile yapılan değişiklik.
MADDE 138- 5237 sayılı Kanunun 190 mcı maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarına “on yıla kadar hapis” ibarelerinden sonra gel-
mek üzere “ve bin günden oııbin güne kadar adlî para” ibareleri 
eklenmiştir.
5) 2018-7078 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 133- 5237 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarına “on yıla kadar hapis” ibarelerinden sonra gel-
mek üzere “ve bin günden onbin güne kadar adlî para” ibareleri 
eklenmiştir.
6) İçtihat. 
►10.CD 28.02.2014, E. 2013/13007, K. 2014/1359; Kararda, hak-
larında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçun-
dan hüküm kurulan kişilere uyuşturucu madde vermek ve onların 
aldıkları uyuşturucu maddeleri evinde kullanmalarına rıza göster-
mekten ibaret eyleminin sadece TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkra-
sında yer alan suçu oluşturduğu, aynı Kanun’un 190. maddesinde 
belirtilen “özel yer, donanım ve malzeme sağlama” niteliğinde 
olmadığı, dolayısıyla “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaş-
tırma” suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden hüküm ku-
rulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 191- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, 
kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kul-
lanmak 

(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul 
eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan 
kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci 
maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açıl-
masının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüp-
heliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun 
davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından or-
taya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

(3) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle 
denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının ka-
rarı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında 
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denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli 
serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

(4) Kişinin, erteleme süresi zarfında;
a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin ge-

reklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, 

kabul etmesi veya bulundurması,
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,
hâlinde, hakkında kamu davası açılır.
(5) Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu 

veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da 
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal 
nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz. 

(6) Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, birinci 
fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturma-
larda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı 
verilemez.

(7) Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yü-
kümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, 
hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

(8) Bu Kanunun;
a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde 

imal ve ticareti,
b) 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde 

kullanılmasını kolaylaştırma,
suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran 

bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında bu 
madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
kararı verilir.

(9) Bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hâllerde, Ceza Muha-
kemesi Kanununun kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin 171 
inci maddesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 231 
inci maddesi hükümleri uygulanır.

(10) Birinci fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadet-
hane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve 
tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya 
işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki 
umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul 
etmek veya bulundurmak 
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MADDE 191. - (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı mad-
de satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendisi tarafından kullanıl-
maküzere uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran bitkileri 
yetiştiren kişi, bu fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedavi-
ye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. 
(3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükme-
dilen kişi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli 
serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. 
Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehber-
lik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik tedbiri-
nin uygulama süresince, kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı maddenin 
kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, kişiye so-
rumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunur ve 
yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık 
sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir. 
(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, te-
davinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam olunur. 
Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatılmasına 
karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz. 
(5) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında kullan-
mak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek 
veya bulundurmaktan dolayı hükmolunan ceza, ancak tedavi ve 
denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmaması 
hâlinde infaz edilir. Kişi etkin pişmanlıktan yararlanmışsa, davaya 
devam olunarak hakkında cezaya hükmolunur. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 24. - Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinin birinci 
fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkartılmış ve maddenin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, te-
daviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, 
kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul 
eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine 
hükmolunur.
3) 2006-5560 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 7 - 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“MADDE 191 – (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı mad-
de satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre 
hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan 
kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullan-
mamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde 
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satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli 
serbestlik tedbirine karar verebilir.
(3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar ve-
rilen kişi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli 
serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. 
Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehber-
lik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik tedbiri-
nin uygulama süresince, kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı maddenin 
kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, kişiye so-
rumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunur ve 
yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık 
sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.
(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, te-
davinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam olunur. 
Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatılmasına 
karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz.
(5) Tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun 
davranan kişi hakkında açılmış olan davanın düşmesine karar veri-
lir. Aksi takdirde, davaya devam olunarak hüküm verilir.
(6) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullan-
mak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek 
veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedildikten sonra da iki 
ilâ dördüncü fıkralar hükümlerine göre tedaviye ve denetimli ser-
bestlik tedbirine tâbi tutulabilir. Bu durumda, hükmolunan cezanın 
infazı ertelenir. Ancak, bunun için kişi hakkında bu suç nedeniyle 
önceden tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmemiş 
olması gerekir.
(7) Kişinin mahkûm olduğu ceza, tedavinin ve denetimli serbestlik 
tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde, infaz edilmiş sa-
yılır; aksi takdirde, derhal infaz edilir.”
4) 2011-6217 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 20 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 191 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklen-
miştir.
“Bu karar, durma kararının hukuki sonuçlarını doğurur.”
5) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 68 – 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesi başlığıyla 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, ka-
bul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde 
kullanmak
MADDE 191- (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı mad-
de satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya 
uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.
(2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 
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inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu dava-
sının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, 
bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen 
yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği tak-
dirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda 
uyarır.
(3) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle 
denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısı-
nın kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. 
Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi 
hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.
(4) Kişinin, erteleme süresi zarfında;
a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin 
gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın al-
ması, kabul etmesi veya bulundurması,
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,
hâlinde, hakkında kamu davası açılır.
(5) Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuştu-
rucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundur-
ması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü 
fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuş-
turma konusu yapılmaz.
(6) Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, 
birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan 
soruşturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi kararı verilemez.
(7) Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yü-
kümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği tak-
dirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.
(8) Bu Kanunun;
a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde 
imal ve ticareti,
b) 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde 
kullanılmasını kolaylaştırma,
suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran 
bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkın-
da bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararı verilir.
(9) Bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hâllerde, Ceza Mu-
hakemesi Kanununun kamu davasının açılmasının ertelenmesine 
ilişkin 171 inci maddesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
masına ilişkin 231 inci maddesi hükümleri uygulanır.”
6) 2015-6638 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 12-  5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
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“(10) Birinci fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya 
ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bu-
lunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü 
veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz 
metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde 
işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.”
7) İçtihat. 
►20. CD 28.2.2018, E. 2017/6479, K. 2018/1177; Kararda, hü-
kümlünün Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce çıkarılan çağrı 
yazısına karşın 10 gün içinde Müdürlüğe başvurmamasının tek ba-
şına ısrar olarak değerlendirilemeyeceği dolayısıyla “yükümlülük 
ihlali bulunmadığından infazın kaldığı yerden devamına dair ka-
rar” verilmesi gerektiği gözetilmeden karar verilmesi gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►20. CD 28.2.2018, E. 2017/6546, K. 
2018/1180; Kararda, sanığın bir suç işleme kararının icrası kap-
samında 03/11/2012 ve 17/11/2012 tarihlerinde iki kez “kullanmak 
için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu işlediği, eylemlerin 
“zincirleme suç oluşturduğu” dolayısıyla, zincirleme suç hüküm-
lerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden, ayrı ayrı cezalandı-
rılmasına karar verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. 
►20. CD 15.2.2018, E. 2017/65, K. 2018/897; Kararda, TCK’nın 
191. maddesinin 4. fıkrasının (a ) bendi uyarınca 10 gün içerisinde 
adı geçen müdürlüğe gelmesi konusunda ihtarda bulunulduğu; an-
cak sanığın yasal sürede herhangi bir başvuru yapmaması kendi-
sine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar etmesi 
olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden mahkûmiyetine karar ve-
rilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►9. CD 26.1.2016, 
E. 2015/11309, K. 2016/412

Madde 192- Etkin pişmanlık
(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak et-

miş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç 
ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal 
edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının 
yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini 
sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul 
eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan 
önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine 
haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı 
maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolun-
maz.

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana 
çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve 
yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte 
birden yarısına kadarı indirilir.
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(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak 
için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bu-
lundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara 
veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya 
hükmolunmaz. Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensupla-
rının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü 
doğmaz.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 192 - Etkin pişmanlık
(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına işti-
rak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan 
önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin 
saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, veri-
len bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya 
uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında 
cezaya hükmolunmaz.
(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, ka-
bul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber 
alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin 
ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya 
uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırır-
sa, hakkında cezaya hükmolunmaz.
(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun mey-
dana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına 
hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın nite-
liğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.
(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullan-
mak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek 
veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi 
makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmo-
lunmaz.
2) 2016-6763 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 17- 5237 sayılı Kanunun 192 nci maddesinin dördüncü 
fıkrasına “makamlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sağ-
lık kuruluşlarına” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 
279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlü-
lüğü doğmaz.”
3) İçtihat. 
►CGK 24.01.2019, E. 2016/236, K. 2019/55; Görevlilerin sanığın 
üzerinde yoklama suretiyle kontrol yapacaklarını açıkça gösterdi-
ği, bu kapsamda üzerindeki uyuşturucu maddenin ele geçirilece-
ğini anlayan sanığın, yoklama neticesinde kolayca bulunabilecek 
olan montunun sol iç cebindeki esrarı görevlilere teslim etmesinin, 
suçun konusu ve delilini hukuka uygun hâle getirerek kendi suçu-
nun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım etme olarak değerlendiri-
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lemeyeceği, dolayısıyla sanık hakkında TCK’nın 192. maddesinin 
3. fıkrasında düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulan-
ma koşullarının bulunmadığı yönünde karar verilmiştir. ►CGK 
18.12.2018, E. 2017/470, K. 2018/657; Sanıkların otobüsün baga-
jında ele geçirilen valizin içindeki uyuşturucu maddenin herhangi 
bir araştırma yapılmadan önce kendilerine ait olduğunu beyan 
etmeleri ve suçu kabule yönelik beyanlarından sonra ele geçiri-
len uyuşturucu maddenin kendilerine ait olduğunun belirlenmesi 
karşısında TCK’nın 192.maddesinin 3.fıkrasında düzenlenen etkin 
pişmanlık hükmünün uygulanmasında engel olmadığına karar ve-
rilmiştir. Ayrıca,  “uyuşturucu maddenin sarılı olduğu siyah naylon 
parçaları üzerinden bir adet vücut izi” tespit edildiğinin ancak tes-
pit edilen bu ize ilişkin karşılaştırma yapıldığına yönelik bir bilgi 
bulunmadığının anlaşılması karşısında, bu hususta bir inceleme 
yaptırılmadan eksik araştırma ile hüküm kurularak TCK 192/3 
uygulanmadığı gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►10. CD 
5.03.2018, E. 2017/7877, K. 2018/2254; Kararda, sanığın evinin 
dışında ve evinin yakınındaki boş arazide ele geçirilen suç konusu 
uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu söyleyerek, soruş-
turma ve kovuşturma aşamasındaki beyanları ile suçunun ortaya 
çıkmasına hizmet ve yardım eden sanık hakkında TCK’nın 192/3.
maddesindeki etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin 
gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 193- Zehirli madde imal ve ticareti
(1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya sa-

tılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan 
veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

1) İçtihat.
►CGK 27.12.2016, E. 2016/231, K. 2016/231; Kararda, 6197 
sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 43. maddesinde 
zehirli ve kimyevi maddeler ile tıbbı ecza ve ilaçların izinsiz satıl-
ması suç olarak düzenlenmiş ve bu eylemleri gerçekleştirenlerin 
5237 sayılı TCK’nun 193. maddesi uyarınca cezalandırılacağı hü-
küm altına alınmıştır. İnceleme konusu müsadere talebi ile ilgili suç 
6197 sayılı Kanunda düzenlendiğinden ve maddi unsurları da anı-
lan kanunda açıkça belirtildiğinden, başka bir dairenin görev ala-
nına girmemekte olup, bu suça ilişkin işlere bakma görevi Yargıtay 
19. Ceza Dairesine ait olduğu yönünde karar verilmiştir. ►CGK 
8.4.2008, K. 2008/76

Madde 194- Sağlık için tehlikeli madde temini
(1) Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hasta-

larına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, 
altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

1) İçtihat.
►20.CD 25.12.2017, E. 2017/949, K. 2017/7225; Kararda, 18 
yaşından küçüklere alkollü içki satılması sonucunda çocuğun sağ-



172

B-42 m.195 Türk Ceza Kanunu

lığının tehlikeye sokulması halinde TCK’nın 194. maddesine göre 
cezaya hükmolunabileceği, değişen kanunla beraber sanığın arka-
daşı olan 18 yaşından küçüğe alkollü içki temin etmesi şeklindeki 
eyleminin idari para cezasıyla yaptırıma bağlanmış olması karşı-
sında; sanığın hukuki durumunun yeniden tayin ve takdir edilme-
sinde zorunluluk bulunması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 195- Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma
(1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan 

ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili 
makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

Madde 196- Usulsüz ölü gömülmesi
(1) Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya 

gömdüren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Madde 197- Parada sahtecilik
(1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan 

parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya 
tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek teda-
vüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

1) İçtihat. 
►8.CD 30.01.2018, E. 2016/6255, K. 2018/761; Kararda, aynı 
araçla büfe önüne gelen sanıklardan tek başına büfeye giren sanı-
ğın verdiği ve diğer sanığın kendisine ait olduğunu beyan ettiği (1) 
adet nominal değeri 20 TL olan paranın sahte olduğunu bilmedi-
ğini ileri süren sanığın, diğer sanığın eylemine iştirak ettiğine dair 
yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar 
verilmesi yerine mahkumiyetine hükmolunması gerekçesiyle bozma 
kararı verilmiştir. ►8.CD 1.06.2016, E. 2016/1171, K. 2016/7224; 
Kararda, piyasaya sahte para sürme suçunun süreklilik arz eden 
bir suç olup teselsülü bünyesinde barındırdığı, değişik kişilere sah-
te para verilerek piyasaya sürülmesi suçun temadi unsurunu oluş-
turduğu gözetilmeden, sanıkların suçu zincirleme olarak işledik-
lerinden bahisle TCK.nun 43. maddesi uyarınca artırım yapılmak 
suretiyle fazla cezaya tayin olunması gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir. ►8.CD 9.11.2015, E. 2015/14171, K. 2015/24189; Ka-
rarda, hükümlünün mağdur Ç. B.’ya bir adet sahte 100 TL vererek 
alışveriş yaptığı, ardından aynı gün aynı caddede bulunan mağdur 
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İ. B.’ın iş yerinden sahte para vererek alışveriş yapmaya çalıştığı 
ve aynı gün kolluk görevlileri tarafından üzerinde bulunan 4 adet 
sahte 50 TL ve 2 adet sahte 100 TL ile yakalandığının iddia ve 
kabul edilmiş olması karşısında, hükümlünün eylemleri arasında 
bir kesinti olmadığı gözetildiğinden, sanığın parada sahtecilik ve 
parada sahtecilik suçuna teşebbüs ettiğinden bahisle 2 kez cezalan-
dırılmasına karar verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 198- Paraya eşit sayılan değerler
(1) Devlet tarafından ihraç edilip de hamiline yazılı bonolar, hisse se-

netleri, tahviller ve kuponlar, yetkili kurumlar tarafından çıkarılmış olup 
da kanunen tedavül eden senetler, tahviller ve evrak ile milli ziynet altın-
ları, para hükmündedir.

1)İçtihat. 
►8.CD 26.09.2011, E. 2009/13979, K. 2011/10083; Kararda, 
sanıktan ele geçen sahte altınların sikke veya reşat altını ve buna 
bağlı olarak da 5237 Sayılı TCK’nın 198. maddede belirtilen 
“Milli ziynet altınları” kapsamında olup olmadığının saptanarak 
sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir-
ken, eksik araştırmayla mahkumiyet hükmü kurulması gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►8.CD 12.09.2011, E. 2009/20187, K. 
2011/9260; Kararda, sanıktan ele geçen sahte altınların Osmanlı 
Reşat altını olduğunun belirtilmesi karşısında, söz konusu altın-
ların Milli Ziynet altını olup olmadıklarının rapor ile saptanarak 
TCK.’nun 198. maddesi yollamasıyla 197/1. fıkrasında tanımlanan 
sahtecilik suçunu oluşturacağı gözetilmeden, mahkumiyet hükmü 
kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 199- Kıymetli damgada sahtecilik
(1) Kıymetli damgayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, mu-

hafaza eden veya tedavüle koyan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 
adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte olarak üretilmiş kıymetli damgayı bilerek kabul eden kişi, üç 
aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı bu niteliğini bi-
lerek tedavüle koyan kişi, bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır.

(4) Damgalı kağıtlar, damga ve posta pulları ve muayyen bir miktar 
vergi veya harcın ödendiğini belgelemek amacıyla kullanılan pullar, kıy-
metli damga sayılır.

1)İçtihat. 
►8.CD 10.07.2014, E. 2013/15530, K. 2014/18398; Kararda, kri-
minal raporda aldatma kabiliyetine haiz oldukları belirtilen araç 
muayene pullarının duruşmaya getirtilip incelenmek suretiyle, 
eksik soruşturmayla hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir. ►8.CD 26.09.2011, E. 2011/3920, K. 2011/10045; Ka-
rarda, suça konu pulların iğfal kabiliyetine sahip olup olmadığı ile 
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ilgili bilirkişi raporu alınması gerekirken eksik inceleme ile mah-
kumiyet hükmü kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. 
► 8.CD 9.11.2009, E. 2007/11584, K. 2009/13885; Kararda, suça 
konu posta pulunun sahte olup olmadığı, iğfal kabiliyetinin bulu-
nup bulunmadığı hususunda Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğünden görüş alınarak sonucuna göre hüküm kurulması 
gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 200- Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar
(1) Paralarla kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet veya mal-

zemeyi izinsiz olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, ka-
bul eden veya muhafaza eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve adlî 
para cezası ile cezalandırılır.

Madde 201- Etkin pişmanlık
(1) Sahte olarak para veya kıymetli damga üreten, ülkeye sokan, nak-

leden, muhafaza eden veya kabul eden kişi, bu para veya kıymetli damga-
ları tedavüle koymadan ve resmi makamlar tarafından haber alınmadan 
önce, diğer suç ortaklarını ve sahte olarak üretilen para veya kıymetli 
damgaların üretildiği veya saklandığı yerleri merciine haber verirse, veri-
len bilginin suç ortaklarının yakalanmasını ve sahte olarak üretilen para 
veya kıymetli damgaların ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında 
cezaya hükmolunmaz.

(2) Sahte para veya kıymetli damga üretiminde kullanılan alet ve mal-
zemeyi izinsiz olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, 
kabul eden veya muhafaza eden kişi, resmi makamlar tarafından haber 
alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve bu malzemenin üretildiği veya 
saklandığı yerleri ilgili makama haber verirse, verilen bilginin suç ortak-
larının yakalanmasını ve bu malzemenin ele geçirilmesini sağlaması halin-
de, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Madde 202- Mühürde sahtecilik
(1) Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve 

Başbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya kulla-
nan kişi, iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarınca kullanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte 
olarak üreten veya kullanan kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

1) İçtihat. 
►8.CD 2016/9274, E. 2016/9274, K. 2017/12270; Kararda, sahte 
olduğu iddia edilen mührün, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne gönderile-
rek sahteliği konusunda bilirkişi raporu alındıktan sonra aldatma 
kabiliyetine haiz olup olmadığı mahkemece tespit edilip sonucu-
na göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken 
eksik araştırma ile mahkumiyet hükümleri kurulması gerekçesiyle 
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bozma kararı verilmiştir. ►7.CD 29.06.2016, E. 2013/19183, K. 
2016/9075; Kararda, sanıkların sahte olarak düzenleyip kullandık-
ları gümrük mührü ile gümrük beyannamesini farklı zamanlarda 
düzenlediklerine ve kullandıklarına dair bir tespit bulunmamasına 
rağmen, TCK’nın 43 maddesinde yer alan “değişik zamanlarda” 
koşulunun gerçekleşmediğinden anılan hükmün uygulanamaya-
cağı gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►4.CD 19.10.2010, 
E. 2010/21934, K. 2010/17064; Kararda, sanığın işlediği hırsızlık 
suçunun kanıtlarını gizlemek amacıyla motor ve şase numaralarını 
değiştirmenin asıl hırsızlık suçu içinde eriyen eylem olduğu göze-
tilmeden TCK’nın 202. maddesinde tanımlanan mühürde sahtecilik 
suçundan ayrıca mahkumiyet kararı verilmesi gerekçesiyle bozma 
kararı verilmiştir.

Madde 203- Mühür bozma
(1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklan-

masını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü 
kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

1) İçtihat.
►2.CD 14.12.2017, E. 2017/4905, K. 2017/13654; Kararda, sanı-
ğın meskenine ait sayaca nötr harici hat çekilerek istenildiği zaman 
sayaçtan, istenildiği zaman kaçak elektrik kullanıldığının tespit 
edildiği olayda, 06/10/2003 tarihinde mühürlenen sayacın devre 
dışı bırakılarak atılı mühür bozma suçunun sübut bulduğunun an-
laşılması karşısında, mühür bozma suçundan mahkumiyetine karar 
verilmesi gerektiği gözetilmeden hüküm kurulması gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►13.CD 4.12.2017, E. 2015/5788, K. 
2017/14118; Kararda, katılanın ... adresinde hakkında kesim müh-
rünü koparıp su kullandığı olayda, suça konu adreste kardeşinin 
yaklaşık otuz yıldır ikamet ettiğini belirtilmesi, kaçak ve usulsüz 
su kullanım tutanağına konu evin suç tarihi itibariyle sanığın so-
rumluluğunda bulunup bulunmadığı hususunda açıklık olmadan 
hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►17.CD 
12.07.2017, E. 2016/10731, K. 2017/9452; Kararda, mühür bozma 
suçu açısından mühürleme tutanağının elektronik ortamda tutul-
muş olması sebebiyle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıl-
makla sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken mahkumiyetine 
yönelik hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 204- Resmi belgede sahtecilik
(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi 

başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan 
kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte 
olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde de-
ğiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi 
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kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya ka-
dar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı ora-
nında artırılır.

1) İçtihat.
►1.CD 1.03.2018, E. 2017/5319, K. 2018/1846; Kararda, suça 
konu çekin üzerinde yer alan imzaların sanığa aidiyeti husunda 
bilirkişi incelemesi yaptırılmaması, iğfal kabiliyetinin ne şekilde 
oluştuğunun da kararda tartışılmasından sonra sanığın hukuki 
durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiy-
le bozma kararı verilmiştir. ►11.CD 1.03.2018, E. 2017/560, K. 
2018/1861; Kararda, ... Dış Ticaret Ltd. Şti. şirketinin sahibi olan 
sanığın müştekilerin yetkilisi oldukları ... Orman Ürünleri Şirke-
tinden almış olduğu mallara karşılık, suça konu 8 adet çalıntı çeki 
cirolayıp müştekilere vermek suretiyle resmi belgede sahtecilik 
suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında, maddi gerçeğin 
kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenebilmesi bakımından ek-
sik araştırma ile hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı veril-
miştir. ►11.CD 1.03.2018, E. 2018/1686, K. 2018/1857; Kararda, 
resmi belgede sahtecilik suçlarının konusunu oluşturan belgenin, 
taşınabilen bir şey üzerine yazılıp da hukuki hüküm ifade eden bir 
olayı kanıtlamaya yarayan yazı olması sebebiyle araç plakalarının 
da resmi belge olarak kabulü gerekeceği cihetle, suça konu plaka-
nın resmi belge niteliğini kazanabilmesi için üzerinde mührün var-
lığının zorunlu olduğunun anlaşılması karşısında, eksik inceleme 
ile hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 205- Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
(1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki 

yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi 
tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

1) İçtihat.
►11.CD 13.06.2017, E. 2015/5450, K. 2017/4522; Kararda, sa-
nığın götürüldüğü karakolda hakkında düzenlenen doktor rapo-
runu dosyanın içinden aldığı, ifade tutanağı ve olay tutanağının 
ise sistem üzerinde kayıtlı ise yeniden düzenlenmesinin mümkün 
olduğu bu takdirde, suçun teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü 
gerekeceğinden eksik araştırma ile hüküm kurulması gerekçesiy-
le bozma kararı verilmiştir. ►11.CD 6.03.2017, E. 2015/7542, K. 
2017/1576; Kararda, sanık tarafından yırtılan suça konu tutanak 
üzerinde kolluk görevlilerinin ve sanığın imzalarının yer almaması 
nedeniyle hukuki sonuç doğurabilecek resmi bir belge niteliğinde 
olmadığı anlaşılmakla, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya 
gizlemek” suçundan sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar 
verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►5.CD 6.06.2016, 
E. 2014/6587, K. 2016/5912; Sanığın senet üzerinde zamanaşımı 
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süresini uzatmaya yönelik tahrifat yapmak şeklinde gerçekleşen ey-
leminde, sanığın kastının gerçek bir resmi belgeyi bozmak olmayıp, 
gerçekleştirilen sahteciliğin iğfal kabiliyetini taşıması halinde ey-
lemin TCK’nın 204/1. maddesinde düzenlenen resmi belgede sahte-
cilik suçunu oluşturacağı yönünde karar verilmiştir.

Madde 206- Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
(1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine 

yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 

1) İçtihat.
►8.CD 11.01.2018, E. 2017/6459, K. 2018/254; Kararda, hak-
kında hırsızlık suçundan soruşturmaya başlanan sanığın görevli 
memurlara kendisini “...ve...1983 doğumlu ...” olarak tanıtması 
bir kısım belgenin bu beyana göre düzenlenmesi sebebiyle sanığın 
eyleminin TCK’nın 206. maddesinde düzenlenen “resmi belgenin 
düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma” suçunu oluşturacağı 
gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek hüküm kurulması 
gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►11. CD 14.12.2017, E. 
2017/5873, K. 2017/8944; Kararda, sanığın yakalandığında görev-
lilere kendisini “...” olarak tanıttığı, yapılan sorgulamada kimlik 
bilgilerini kullandığı kişi hakkında da arama kaydının olduğunun 
anlaşılması üzerine, henüz herhangi bir tutanak düzenlenmeden 
önce gerçek kimliğini açıkladığı olayda, henüz bir belgenin düzen-
lenmemiş olması nedeni suç unsurları oluşmadığı ancak eyleminin 
5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 40/1. fıkrasında düzenlenen 
kabahati oluşturduğu gözetilmeden hüküm kurulması gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►2.CD 25.09.2017, E. 2014/38164, K. 
2017/8828; Sanığın kendini başka bir isimle tanıtması eylemi, ger-
çekte var olan kişinin kimlik bilgilerini kullanmış olması halinde 
TCK 268/1 maddesi aracılığıyla 267/1. maddesi kapsamında dü-
zenlenen iftira suçunu oluşturacağı, sanığın bildirdiği kimlik bilgi-
lerinin gerçekte olmayan kişiye ait olduğunun anlaşılması halinde 
ise, anılan Kanun’un 206/1. maddesi kapsamında değerlendirilme-
si gerekeceği gözetilerek, sanığın kullandığı “A.Ç.” adında birinin 
olup olmadığı araştırılmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması 
gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 207- Özel belgede sahtecilik
(1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belge-

yi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarı-
daki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

1) İçtihat.
►CGK 17.1.2019, E. 2017/212, K. 2019/20 ►15.CD 6.02.2018, 
E. 2016/3148, K. 2018/676; Kararda, suça konu sahte olduğu id-
dia olunan belgelere istinaden Ticaret Sicil Gazetesi’nde birleşme 
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yapılan şirkete dair ilanların yapılmış olması nedeni ile artık bu 
ilanların içerik itibari ile sahte olan resmi belge haline geldiğinin 
anlaşılması karşısında, resmi belgede sahtecilik suçundan mahku-
miyet yerine, suç vasfında hata yapılarak özel belgede sahtecilik 
suçundan mahkumiyet hükmü verilmesi gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir. ►11.CD 18.12.2017, E. 2015/8527, K. 2017/9048; Ka-
rarda, suça konu kira sözleşmelerinin özel belge olması ve muhtar 
tarafından onaylanmasının belgeleri resmi belgeye dönüştürme-
yeceği cihetle; sanıkların özel belgede sahtecilik suçundan ceza-
landırılmaları yerine, suç niteliğinde yanılgıya düşülerek kamu 
görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan hükümler kurul-
ması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►11.CD 12.10.2017, 
E. 2015/4437, K. 2017/6599; Kambiyo senetlerinde yapılan sah-
teciliğin resmi belgede yapılmış sayılabilmesi için ilgili kambiyo 
senedinin Türk Ticaret Kanununda öngörülen bütün unsurlarını ta-
şıması gerekli olup Yargıtay İBK’nın 14.12.1992 tarih ve 1/5 Sayılı 
kararında da açıklandığı üzere; kambiyo senetlerinde bulunması 
zorunlu olan keşide yerinin bir duraksamaya meydan vermeyecek 
şekilde açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Suça konu çekin 
dosyada bulunan fotokopisinde keşide yeri bölümünde sadece tarih 
bilgisinin bulunması, çekte keşide yerinin bulunmadığının mahke-
me tarafından da gözlemlenmesi karşısında, sanıkların eyleminin 
özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin yazılı 
şekilde resmi belgede sahtecilik suçundan hüküm kurulması gerek-
çesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 208- Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
(1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıl-

dan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
1) İçtihat.
►21.CD 14.05.2015, E. 2015/1241, K. 2015/1161; Kararda, sanık 
tarafından yırtılan suça konu senetlerin parçaları bir araya geti-
rildiğinde TTK’daki yazılı unsurların tam olması durumunda eyle-
min TCK’nun 205. maddesindeki suçu, unsurlarının tam olmaması 
durumunda ise aynı Kanunun 208. maddesindeki suçu oluştura-
cağı cihetle, yasal unsurlar değerlendirilmeden hüküm kurulma-
sı gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►11.CD 29.04.2015, E. 
2013/10009, K. 2015/25819; Kararda, suça konu yırtıldığı iddia 
olunan senetlerin ele geçirilememiş olması ve parçalarının bir 
araya getirtilip TTK’nun 688. maddesinde sayılan yasal unsurları 
taşıyıp taşımadığının saptanamaması karşısında, suçun konusu-
nu oluşturan senetlerin özel belge niteliğinde sayılması gerektiği 
cihetle, sanığın TCK’nun 208. maddesine göre cezalandırılması 
gerektiği gözetilmeden karar verilmesi gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir.
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Madde 209- Açığa imzanın kötüye kullanılması
(1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim 

olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden 
farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı ola-
rak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde 
dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır.

1) İçtihat.
►CGK 17.1.2019, E. 2017/212, K. 2019/20; Sanığın, A...Paz. İth. 
İhr. Tic. ve San. A.Ş. isimli firmaya başvurarak üzerinde kendi fo-
toğrafı bulunan ancak mağdurun kimlik bilgilerini haiz ve başka 
bir olay nedeniyle resmî belgede sahtecilik suçundan ayrıca yar-
gılanmasına yol açan sahte nüfus cüzdanını kullanmak suretiyle 
mağdur adına düzenlenmesini sağladığı abonelik sözleşmesini im-
zaladığı ve ... numaralı GSM hattını çıkarttırdığı, yine aynı şekilde 
mağdur adına düzenlenmesini sağladığı Digiturk abonelik sözleş-
mesini imzalayarak Digiturk abonelik kaydı tesis ettirdiği olayda; 
sanığın eyleminin özel belgede sahtecilik suçuna göre özel norm 
niteliğinde bulunan 5809 Sayılı Kanun’un 56. maddesinin ikinci 
fıkrası kapsamında kaldığı kabul edilmelidir ►11.CD 4.10.2017, 
E. 2015/3579, K. 2017/6263; Kararda, sanık hakkında ... Anonim 
şirketine ait imzalı boş çek yaprağını alıp doldurarak icra takibi-
ne konu ettiği iddası ile resmi belgede sahtecilik suçundan açılan 
davada, çek zilyetliğinin rıza hilafına devredildiğinin sabit görül-
memesi halinde, eylemin TCK’nın 209/1. maddesinde düzenlenen 
açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturabileceği göze-
tilmeden eksik araştırma ile hüküm tesisi gerekçesiyle bozma ka-
rarı verilmiştir. ►21.CD 8.06.2016, E. 2015/7949, K. 2016/5053; 
Kararda, katılan tarafından işe girerken teminat amacıyla verilmiş 
olan imzalı boş senedin sanık tarafından anlaşmaya aykırı şekil-
de doldurularak icra takibine konu edilmesinden ibaret eylemin 
sübutu halinde, TCK’nun 209/1. maddesinde düzenlenen açığa 
atılan imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturacağı, açığa 
atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun yazılı delille ispatının 
zorunlu olduğu, senedin aralarındaki anlaşmaya aykırı olarak sa-
nık tarafından doldurulduğuna dair herhangi bir yazılı belge ibraz 
edilemediği sebebiyle beraat kararı verilmesi gerektiği gözetil-
meden suç vasfının tayininde de yanılgıya düşülerek mahkumiyet 
kararı verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►15.CD 
21.01.2015, E. 2013/6938, K. 2015/995; Kararda, sanık F.’ın söz 
konusu bonoyu borcunun ödendiğini bilmesine rağmen sanık D.’ya 
icraya koyması hususunda anlaşarak verdiği, sanıkların söz konu-
su bononun bedelinin ödendiğini bilmelerine rağmen D. aracılığı 
ile icraya koyduklarının iddia edildiği olayda, senedin bedelsiz kal-
dığının ya da anlaşmaya aykırı kullanıldığının yazılı delille ispat-
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lanmasının zorunlu olmasına rağmen, katılanın borcunu ödediğine 
dair yazılı delil ibraz edememesi hususları gözetilerek, katılanın 
bonoya imza atıp vermiş olması karşısında TCK’nın 209/2. mad-
desinde belirtilen açığa imzanın kötüye kullanılmasının söz konusu 
olmaması nedeniyle onama kararı verilmiştir.

Madde 210- Resmi belge hükmünde belgeler
(1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile ya-

zılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya 
vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hü-
kümler uygulanır.

(2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşi-
re veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması 
ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması 
halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

1) İçtihat.
►21.CD 16.02.2017, E. 2015/9054, K. 2017/772; Kararda, sanık 
...’ın G... Motorlu Taşıtlar Sürücü kursuna gelerek kursiyerleri mu-
ayene ederek evrakları doktor olan sanık ...’a götürdüğünün, sanık 
...’ın da hiçbir sürücü adayını muayene etmeden rapor düzenlediği-
nin anlaşılması üzerine suça konu raporların içerik itibariyle sahte 
olduğu ve özel poliklinikte düzenlenen reçete, tahlil ve benzeri bel-
gelerden olması, düzenlenen bu belgelerin kullanılarak kişi veya 
kişilere haksız bir menfaat sağlanması ve kamu zararını doğurucu 
nitelik taşıması karşısında sanıkların eylemlerinin TCK’nun 210/2. 
maddesinin ikinci cümlesi delaletiyle aynı Kanun’un 204/1. mad-
desine uyduğu ve bu madde uyarınca cezalandırılmaları gerektiği 
gözetilmeden fazla cezaya tayin olunması gerekçesiyle bozma ka-
rarı verilmiştir. ►21.CD 5.04.2016, E. 2016/1400, K. 2016/3217; 
Kararda, ... çalışanları olan sanıklar ..., ..., ...’in ‘Özel ... Kulak 
Burun Boğaz Merkezi’ göz hastalıkları bölümünde sağlık güvencesi 
olan müştekilerin kimlik bilgilerini kullanarak onların bilgi ve rı-
zaları dışında adlarına hiç almadıkları ya da sadece cam aldıkları 
halde gözlük camı ve çerçevesi almış gibi gerçeğe aykırı belgeler 
düzenlemek/düzenletmek şeklindeki eylemlerinin TCK’nun 204/1. 
maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeyerek uygulama olanağı 
bulunmayan TCK’nun 210/2. maddesi yollaması ile 204/2 madde-
sinin uygulanması suretiyle fazla cezaya hükmolunması gerekçe-
siyle bozma kararı verilmiştir. ►8.CD 10.03.2014, E. 2013/17837, 
K. 2014/5748; Kararda, sanığın M. adını kullanarak gerçeğe ay-
kırı belgelerle …..bank Ulus Şubesi’nde hesap açtırıp bu hesaba 
bağlı olarak çek alması eyleminin, TCK.nun 210. maddesi dela-
letiyle TCK.nun 204/1. maddesi uyarınca zincirleme şekilde resmi 
belgede sahtecilik, bu belgelerle kredi kartı almasının ise, TCK.
nun 245/2, 43 maddelerine uygun bulunduğu gözetilmeden TCK.
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nun 207/1 maddesi ile ceza tayin edilmesi gerekçesiyle bozma ka-
rarı verilmiştir.

Madde 211- Daha az cezayı gerektiren hal
(1) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir duru-

mun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, 
verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

1) İçtihat.
►11.CD 29.01.2018, E. 2017/4438, K. 2018/556; Kararda, sanı-
ğın suça konu bonoyu kullanmak suretiyle üzerine atılı dolandırı-
cılık suçunu işlediğinin iddia ve kabul olunduğu olayda, suça konu 
bononun sanık tarafından önceden doğmuş borca karşılık verilip 
verilmediğinin araştırılması sonucuna göre sanığın hukuki duru-
munun tayin ve tespiti gerekirken eksik inceleme ile mahkumiyet 
hükmü kurulmuş olması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. 
►15.CD 17.01.2018, E. 2015/33, K. 2018/482; Kararda, sanık-
la katılan arasında yapılması planlanan birinci kat için yazılı bir 
sözleşme olmaması ve taraflar arasında bu iş için belirlenen be-
del konusunda ihtilafın bulunması ve bu suretle sanığın katılandan 
senet bedeli kadar alacağı olduğunun belirlenememesi karşısında, 
sanık hakkında yazılı şekilde TCK’nın 159/1 ve 211/1 maddele-
ri uygulanmak suretiyle eksik cezaya tayin edilmesi gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►11.CD 15.01.2018, E. 2017/4105, K. 
2018/241; Kararda, sanığın suça konu kira sözleşmesini sahte 
olarak düzenlemesi şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK’nın 211. 
maddesi kapsamında “gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla 
özel belgede sahtecilik” niteliğinde olup olmadığının ve indirim 
maddesinden yararlanıp yararlanamayacağının tartışılmaması ge-
rekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 212- İçtima
(1) Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında 

kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı 
cezaya hükmolunur.

1) İçtihat.
►5.CD 8.03.2018, E. 2015/3469, K. 2018/1701; Kararda, sa-
nık hakkında hüküm kurulurken sübutu kabul edilen eylemlerin 
TCK’nın 212. maddesine göre 247/1-2, 43/1, 53/1-5, 204/2, 43/1. 
maddelerinde yer alan zincirleme nitelikli zimmet ve zincirleme 
resmi belgede sahtecilik suçlarını oluşturduğu ve lehe yasa kar-
şılaştırmasının buna göre yapılması gerektiği gözetilmeden uy-
gulama yapılması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►11.
CD 22.02.2016, E. 2014/3499, K. 2016/1371; Kararda, sanıktan 
temin edilen ve farklı kişiler adına düzenlenen nüfus cüzdanı ve 
sürücü belgesinin dosya kapsamına göre de farklı zamanlarda dü-
zenlendiğine veya kullanıldığına dair kesin delilin bulunmaması 
karşısında; sanığın eyleminin 5237 Sayılı Kanun’un 43/2. madde 
kapsamında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçunu 
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oluşturacağı gözetilmeden karar verilmesi gerekçesiyle bozma ka-
rarı verilmiştir. ►5.CD 2.05.2014, E. 2014/2559, K. 2014/4873; 
Kararda, suç tarihinde K.. Elektrik T.A.Ş. muhasebe müdürü olan 
sanık Naim’in, ayrı tüzel kişiliği bulunan E... Tüketim Kooperatifi 
yönetim kurulunda görev yapan sanık H.’nın eylemlerinde sahte-
cilik suçunun unsurlarının bulunup bulunmadığının karar yerinde 
tartışılması ve sahteciliğin varlığının kabulü halinde bu suçtan da 
mahkumiyet hükmü kurularak, TCK’nın 247/1-2, 43, 53, 204/2, 43, 
53. maddeleri arasında karşılaştırma yapılıp lehe Kanunun belir-
lenmesi gerektiği halde yanılgılı değerlendirme ve yetersiz gerek-
çelerle hükümler kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kamu Barışına Karşı Suçlar

Madde 213- Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit
(1) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, 

sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından ale-
nen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır.

(2) Suçun silahla işlenmesi halinde, verilecek ceza, kullanılan silahın 
niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir.

Madde 214- Suç işlemeye tahrik
(1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbi-

rini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suç-
lara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır.

1) İçtihat.
►9.CD 13.12.2010, E. 2010/13846, K. 2010/12518; Kararda, Ağrı 
ili DTP Belediye Başkanadayı olan sanığın 29.03.2009 günü yapı-
lan yerel seçimlerde seçimi kaybetmesi üzerine toplanan halka hi-
taben “ölmesi gereken yerde ölmesini bilmeyen namerttir, Vali isti-
fa etsin, bundan sonra olacak olaylardan Vali sorumludur, Ağrı’da 
kan gövdeyi götürecek” şeklindeki konuşmaları TCK’nın 214/1. 
maddesinde düzenlenen suç işlemeye tahrik suçunu oluşturduğu 
gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek ayrıca 3713 sayılı 
Kanuna aykırılık, mala zarar verme ve görevi yaptırmamak için di-
renme suçlarından da mahkumiyetine karar verilmesi gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir.

Madde 215- Suçu ve suçluyu övme 
(1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi 

alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir 
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tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Suçu ve suçluyu övme 
MADDE 215. - (1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suç-
tan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.
2) 2013-6459 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 10 - 5237 sayılı Kanunun 215 inci maddesinde yer alan 
“kimse,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu nedenle kamu düze-
ni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde,” 
ibaresi eklenmiştir.
3) İçtihat. 
►16. CD 11.09.2017, E. 2017/1688, K. 2017/4856; Kararda, 
PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye ge-
tirilişini protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüş ve basın 
açıklaması sırasında sanığın, üzerinde PKK terör örgütünün 
sözde bayrağının figürünün yer aldığı pankartı taşıdığı ve “biji 
serok apo” şeklinde slogan attığı somut olayda, TCK’nın 215. 
maddesinde tanımlanan suçun gerçekleşip gerçekleşmediği 
tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdiri yerine, yasal ol-
mayan gerekçe ile beraatine karar verilmesi gerekçesiyle boz-
ma kararı verilmiştir. ►16. CD 20.06.2017, E. 2017/1009, K. 
2017/4573; Kararda, sanığın DEV-GENÇ imzalı bildiriye isti-
naden üzerinde “... için ders yok, boykot var” yazısı bulunan 
ve “DEV-GENÇ” ibaresi yer alan pankartı, okul giriş kapasına 
asmaya çalıştığı esnada kolluk personelinin müdahalesi ile icra 
hareketlerini tamamlayamadığı somut olayda, sanık hakkında 
TCK’nın 215. maddesinde tanımlanan suçun gerçekleşip gerçek-
leşmediği tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdiri yerine, 
yasal olmayan gerekçe ile propaganda suçundan mahkumiyetine 
karar verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►8.CD 
20.04.2017, E. 2016/10135, K. 2017/4449; Kararda, sanık ta-
rafından kaleme alınarak kaymakamlık makamına sunulan di-
lekçede “...Sayın Öcalan’ın Kürt sorununa barış ve demokratik 
çözüm konusunda büyük çaba göstermesi, Kürt-Türk kardeşli-
ğini esas alan yaklaşımlarına rağmen İmralı adasında tek ki-
şilik cezaevinde tutulması beni endişelendirmektedir. ....Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Kürt bir yurttaşı olarak sayın Abdullah 
Öcalan’ı halk önderim olarak kabul ediyor, demokratik kriterler 
ve evrensel değerlerle yoğrulmuş aydınlık düşüncelerinin Türki-
ye’de Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi 
için önemli olduğunu görüyor ve tüm düşüncelerimi paylaşıyo-
rum, bu çerçevede kendisinin özgür bırakılmasını talep ediyo-
rum” şeklinde ifadelerin kullanılması; şiddeti, silahlı direnmeyi 
veya ayaklanmayı teşvik eden ifadelerin kullanılmadığı, işlenen 
bir suçu yahut işlediği suç nedeniyle kişiyi övücü nitelikte bu-
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lunmayan, başka bir hükümlü hakkında “sayın” denilerek onun 
ile ilgili kendi değer yargısını içeren düşüncelerini açıklayan 
sanığın eyleminde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 90/5. 
maddesi uyarınca uygulanması gereken Avrupa İnsan Hakla-
rı sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Skaka /
Polonya - 27 Mayıs 2003, Korku/Türkiye-23 Eylül 2003 tarihli 
kararları da gözetildiğinde yüklenen suçun yasal unsurları oluş-
madığı gözetilmeden mahkumiyetine hükmedilmesi gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir.

Madde 216- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı 

özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa 
alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve 
yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya böl-
ge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan 
kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 217- Kanunlara uymamaya tahrik
(1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu 

barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Madde 218- Ortak hüküm
(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla 

işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak, haber 
verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklama-
ları suç oluşturmaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Ortak hüküm 
MADDE 218. - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların ba-
sın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında 
artırılır.
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 25. - Türk Ceza Kanununun 218 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yo-
luyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. 
Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapı-
lan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
3) 2011-6352 sK Geçici Madde 1.
Dava ve cezaların ertelenmesi
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GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın 
yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş 
olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan 
fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı;
a) Soruşturma evresinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muha-
kemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu 
davasının açılmasının ertelenmesine,
b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,
c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine,
karar verilir.
(2) Hakkında kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın erte-
lenmesi kararı verilen kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten 
itibaren üç yıl içinde birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işleme-
mesi hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilir. Bu 
süre zarfında birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlenmesi hâ-
linde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu 
takdirde, ertelenen soruşturma veya kovuşturmaya devam olunur.
(3) Mahkûmiyet hükmünün infazı ertelenen kişi hakkında bu mahkû-
miyete bağlı olarak herhangi bir hak yoksunluğu doğmaz. Ancak bu 
kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde bi-
rinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlemesi hâlinde, bu suçtan 
dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde, erte-
lenen mahkûmiyet hükmüne bağlı hukuki sonuçlar kişi üzerinde doğar 
ve ceza infaz olunur.
(4) Bu madde hükümlerine göre cezanın infazının ertelenmesi hâlinde 
erteleme süresince ceza zamanaşımı durur; kamu davasının açılması-
nın veya kovuşturmanın ertelenmesi hâlinde, erteleme süresince dava 
zamanaşımı ve dava süreleri durur.
(5) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı hükmün açıklan-
masının geri bırakılması kararının verilmiş olması hâlinde dahi, bu 
madde hükümleri uygulanır.
(6) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı verilmiş mahkûmi-
yet hükmünün infazının tamamlanmış olması hâlinde bu mahkûmiyet 
hükmüne bağlı yasaklanmış hakların 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı 
Adlî Sicil Kanununun 13/A maddesindeki şartlar aranmaksızın geri 
verilmesine karar verilir.
(7) Bu madde hükümlerine göre verilen kamu davasının açılması-
nın, kovuşturmanın veya cezanın infazının ertelenmesi kararları adlî 
sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir 
soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, 
hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede belir-
tilen amaç için kullanılabilir.
(8) Bu madde hükümlerine göre kamu davasının açılmasının, kovuş-
turmanın veya cezanın infazının ertelenmesi kararlarının verildiği 
hâllerde, bu suçlar 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun erteleme ve tekerrüre ilişkin hükümlerinin uygulanmasında 
göz önünde bulundurulmaz.
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Madde 219- Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
(1) İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerden biri vazifesini 

ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve Devlet kanunlarını ve hükümet 
icraatını takbih ve tezyif ederse bir aydan bir seneye kadar hapis ve adlî 
para cezası ile cezalandırılır veya bunlardan birine hükmolunabilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada gösterilen kimselerden biri işbu sıfattan bilis-
tifade hükümetin idaresini ve kanun ve nizam ve emirleri ve idairelerden 
birine ait olan vazife ve salahiyeti takbih ve tezyife veya halkı kanunlara 
yahut hükümet emirlerini icraya veya memuru memuriyetinin vazifesi 
icabına karşı itaatsizliğe tahrik ve teşvik edecek olursa üç aydan iki sene-
ye kadar hapse ve adlî para cezası ve müebbeden veya muvakkaten bilfiil 
o vazifeyi icradan ve onun menfaat ve aidatını almaktan memnuiyetine 
hükmolunur.

(3) Kendi sıfatlarından istifade ederek kanuna göre kazanılmış olan 
haklara muhalif iş ve sözlerde bulunmaya, bir kimseyi icbar ve ikna eden 
din reis ve memurları hakkında dahi baladaki fıkrada yazılı ceza tertip 
olunur.

(4) Bunlardan biri dini sıfatından istifade ederek, birinci fıkrada yazılı 
fiillerden başka bir cürüm işlerse altıda bir miktarı çoğaltılmak şartıyla o 
cürüm için kanunda yazılı olan ceza ile mahkûm olur.

(5) Şu kadar ki kanun işbu sıfatı esasen nazarıitibara almış ise cezayı 
çoğaltmaya mahal yoktur.

Madde 220- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
(1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya 

yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç ba-
kımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, dört yıldan sekiz 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye 
sayısının en az üç kişi olması gerekir.

(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, iki yıldan 
dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek 
ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.

(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suç-
lardan dolayı da cezaya hükmolunur.

(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün 
suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.

(6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 
örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan 
dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. Bu fıkra hükmü sadece 
silahlı örgütler hakkında uygulanır. 

(7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte 
bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. 
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Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre 
üçte birine kadar indirilebilir.

(8) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göste-
recek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde 
propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 
MADDE 220. - (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla 
örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu 
üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye el-
verişli olması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç 
kişi olması gerekir. 
(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıl-
dan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(3) Örgütün silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre veri-
lecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.
(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu 
suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur. 
(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün 
suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır. 
(6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ay-
rıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır.
(7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, ör-
güte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak ceza-
landırılır. 
(8) Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve ya-
yın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  
2) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 85 - 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin altıncı ve 
yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, 
ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye 
olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.
(7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, ör-
güte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak ceza-
landırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardı-
mın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.”
3) 2013-6459 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 11 - 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin altıncı fıkra-
sına “Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır.” 
cümlesi eklenmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan “veya amacının” 
ibaresi “cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göste-
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recek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek 
şekilde” şeklinde değiştirilmiştir.
4) 2020-7242 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 13 – 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “iki yıldan altı yıla” ibaresi “dört yıldan sekiz 
yıla” ve ikinci fıkrasında yer alan “bir yıldan üç yıla” ibaresi “iki 
yıldan dört yıla” şeklinde değiştirilmiştir.
5) İçtihat. 
►16. CD 20.02.2018, E. 2018/254, K. 2018/448; Kararda, sanık 
hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adı-
na suç işleme suçundan derdest davanın olduğu ve işbu dosyanın 
Dairemizin incelemesinden geçerek bozulmasına karar verildiği 
anlaşılmakla, TCK’nın 314/3 ve 220/6. maddeleri delaletiyle TCK 
314/2 maddesinde düzenlenen silahlı terör örgütüne üye olmamak-
la birlikte örgüt adına suç işleme suçunun temadi eden suçlardan 
olması ve her iki suça dair olaylar arasında hukuki kesintinin ger-
çekleşmediği de gözetilerek, dava dosyalarının birleştirilip sonu-
cuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayininde zorun-
luluk bulunması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►16.CD 
15.02.2018, E. 2017/1861, K. 2018/294; Burdur İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünde veteriner hekim olarak görev yapan, 
ByLock iletişim sistemini kullanmayan ancak 03.11.2014 tarihinde 
örgüt liderinin talimatı doğrultusunda Bank Asya’ya para yatırdı-
ğı anlaşılan sanığın eyleminin silahlı terör örgütünün hiyerarşik 
yapısına dahil olduğunu gösterir biçimde çeşitlilik, devamlılık ve 
yoğunluluk içermemesi karşısında örgüt üyesi olarak kabul edil-
mesine yasal olanak bulunmadığı, konusu suç oluşturmayan an-
cak örgüt liderinin talimatı doğrultusunda amaca hizmet eden fa-
aliyetinin yardım suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında 
yanılgıya düşülerek hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir. ►8.CD 13.02.2018, E. 2016/2607, K. 2018/1444; Ka-
rarda, sanıklardan ...’in işyerine gelip gitmesinden başka, diğer 
örgüt liderleri ve üyeleriyle hiyerarşik ve organik bağı bulunmayan 
sanık ...’nin, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma 
suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak mahkumiyetine ye-
terli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından atılı suçtan beraati 
yerine mahkumiyetine karar verilmesi gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir.

Madde 221- Etkin pişmanlık
(1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya 

başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, ör-
gütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu 
veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun 
işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili ma-
kamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

apple
Vurgu
(A)'nın

apple
Vurgu
(B)'nin
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(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak 

etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılma-
sını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi 
halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya 
da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve 
isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı 
ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hak-
kında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı 
cezaya hükmolunmaz. 

Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi halinde, hakkında 
bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim 
yapılır.

(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle de-
netimli serbestlik tedbirine hükmolunur. Denetimli serbestlik tedbirinin 
süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

(6) Kişi hakkında, bu maddedeki etkin pişmanlık hükümleri birden 
fazla uygulanmaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Etkin pişmanlık
MADDE 221. - (1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nede-
niyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda 
suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgü-
tün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya 
hükmolunmaz.
(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir 
suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıl-
dığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde, hakkında cezaya hük-
molunmaz. 
(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine 
iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak ör-
gütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya 
elverişli bilgi vermesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 
(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye 
olan kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi hâlinde, hakkında 
örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı 
cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra 
vermesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte 
birden dörtte üçe kadar indirim yapılır. 
(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle 
denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. Denetimli serbestlik ted-
birinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir. 

apple
Vurgu
Satır devam edecek, satır başı yapmayın.
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2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 26. - Türk Ceza Kanununun 221 inci maddesinin dördün-
cü fıkrasında geçen  “örgüte üye olan” ibaresinden sonra gelmek 
üzere, “ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya 
örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden” ibaresi eklenmiştir.
3) 2006-5560 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 8 - 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(6) Kişi hakkında, bu maddedeki etkin pişmanlık hükümleri birden 
fazla uygulanmaz.”
4) İçtihat. 
►CGK 2018/114 ►16.CD 28.06.2018, E. 2018/1162, K. 
2018/2275; Kararda, Temyiz aşamasına kadar etkin pişmanlıktan 
faydalanmak istediğini söyleyen, aşamalarda kaldığı yurt müdürü-
nün, yurtta görevli belletmenlerin ve telefonuna ByLock yükleyen 
şahsın isimlerini söyleyen ve bu beyanları ikrar olarak kabul edile-
rek hükme esas alınan sanığın TCK’nın 221. maddesinde düzenle-
nen etkin pişmanlıktan faydalanma şartları açıkça anlatılmak sure-
tiyle beyanının teferruatlı olarak alınması, gerekirse ismini verdiği 
şahıslarla ilgili kolluk marifetiyle araştırma yapılıp teşhis yöntemi-
ne başvurulması, verdiği bilgilerin sanığın örgütte geçirdiği süre ve 
konumu itibariyle yeterli olup olmadığı da değerlendirilerek, sanık 
hakkında TCK’nın 221. maddesinin 4. fıkrasının 2. cümlesinde ya-
zılı etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının 
karar yerinde tartışılıp sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve 
takdiri gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kararı veril-
miştir. ►16.CD 14.02.2018, E. 2017/3609, K. 2018/335; Kararda, 
silahlı terör örgütüne üye olan, yakalandıktan sonra yargılama 
aşamasında pişmanlığını dile getirip örgütte kaldığı süre ve ko-
numu itibarıyla, örgütün yapısı ve faaliyetleri ile ilgili bilgi veren 
sanık hakkında, yeterli gerekçe gösterilmeksizin TCK’nın 221/4. 
maddesinin 2. cümlesinde yazılı etkin pişmanlık hükümlerinin uy-
gulanmasına yer olmadığının kabulü ile hüküm kurulması gerekçe-
siyle bozma kararı verilmiştir. ►16.CD 7.02.2018, E. 2017/3281, 
K. 2018/625; Kararda, ailesi tarafından istemediği birisi ile evlen-
dirilmek istenmesi sebebiyle evden kaçarak PKK/KCK terör örgü-
tüne katıldıktan sonra herhangi bir silahlı çatışmaya katılmaksızın 
aksi ispat edilemeyen savunmasına göre terör örgütünden kaçarak 
Suriye sınırından ülkemize girerken yapılan dur ikazı üzerine tes-
lim olduğu ve özgür iradesi ile suçu ikrar eden suça sürüklenen ço-
cuk hakkında, TCK’nın 221/2. maddesi gereğince etkin pişmanlık 
hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılmadan 
hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 222- Şapka ve Türk harfleri
(Mülga)

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Şapka ve Türk Harfleri
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MADDE 222. - (1) 25.11.1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası 
Hakkında Kanunla, 1.11.1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harfleri-
nin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun koyduğu yasaklara veya 
yükümlülüklere aykırı hareket edenlere iki aydan altı aya kadar 
hapis cezası verilir.
2) 2014-6529 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 16- Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla;
a) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (D) bendinde yer alan “Ancak; Türkçe 
olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları, alakadar Vilayet 
Daimi Encümeninin mütalaası alındıktan sonra, en kısa zamanda 
Dahiliye Vekaletince değiştirilir.” cümlesi,
b) 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 43 
üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve Türkçe’den başka 
dil ve yazı kullanamazlar” ibaresi,
c) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun 13 üncü ve 36 ncı maddeleri ile 28 inci maddesinin 
dördüncü fıkrasında yer alan “hükümet komiserine veya yardımcı-
larına veya hükümet komiseri tarafından” ibaresi ve 37 nci mad-
desinin birinci fıkrasında yer alan “hükümet komiseri ve yardım-
cılarının” ibaresi,
d) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışmayı Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendi,
e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 222 nci 
maddesi,
yürürlükten kaldırılmıştır.

ALTINCI BÖLÜM 
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

Madde 223- Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
(1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davra-

nışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket 
halinde iken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren 
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun konusunun deniz veya demiryolu ulaşım aracı olması halin-
de, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir dav-
ranışla hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı 
gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, beş yıldan on yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Bu suçların işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilme-
si dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolunur.
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(5) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten 
yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Madde 224- Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit 
platformların işgali

(1) Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş sa-
bit bir platformu cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka 
bir davranışla ele geçiren, zapteden veya kontrolü altına alan kişi, beş yıl-
dan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi 
dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolunur.

(3) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten 
yaralama suçunailişkin hükümler uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM 
Genel Ahlaka Karşı Suçlar

Madde 225- Hayasızca hareketler
(1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan 

bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
3) İçtihat. 
►14.CD 14.01.2014, E. 2012/15767, K. 2014/156; Sanığın işle-
diği iddia ve kabul edilen, “sokakta yürümekte olan mağdureye, 
inşaatın camından el sallayarak gel işareti yapıp cinsel organını 
göstermek” biçimindeki eyleminin belli bir kişiyi hedef alması se-
bebiyle TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz ve bu 
eylemi aleni olarak gerçekleştirmesi nedeniyle, aynı Kanunun 225. 
maddesinde öngörülen alenen hayasızca harekette bulunma suç-
larını oluşturduğu; tek eylemle birden fazla suçun oluşmasına yol 
açması sebebiyle sanık hakkında TCK’nın 44. maddesi uyarınca 
fikri içtima kurallarının uygulanması yönünde karar verilmiş-
tir. ►4.CD 1.12.2010, E. 2008/20449, K. 2010/19861; Kararda, 
alkollü sanığın gece 03.15 sıralarında işlek olmayan yol kenarı-
na sıkışması nedeniyle idrar yapma eyleminde, atılı suçun teşhir 
öğesinin oluşmadığı gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan ge-
rekçeyle TCK’nın 225.maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar 
verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 226- Müstehcenlik
(1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri 

veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yer-

lerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, oku-
tan, söyleyen, söyleten,
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c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya 

arz eden,
d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satı-

şa arz eden, satan veya kiraya veren,
e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla 

bedelsiz olarak veren veya dağıtan,
f) Bu ürünlerin reklamını yapan,
Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile ya-

yınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretimin-
de çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri 
kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa 
arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başka-
larının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya 
doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya 
görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, 
nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran 
kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılır.

(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu 
ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görme-
sini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur.

(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak 
ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri 
olan eserler hakkında uygulanmaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Madde 226 - Müstehcenlik
(1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürün-
leri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya 
dinleten,
b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği 
yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, 
okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,
c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya ki-
raya arz eden,
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d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, 
satışa arz eden, satan veya kiraya veren,
e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayı-
sıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,
f) Bu ürünlerin reklamını yapan,
Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile ceza-
landırılır.
(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile 
yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç 
yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile ceza-
landırılır.
(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretimin-
de çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye 
sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç 
eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılır.
(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde 
veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, 
ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz 
eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan 
veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın 
yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da ço-
cukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı 
yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılır.
(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güven-
lik tedbirlerine hükmolunur.
(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç 
olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve 
edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.
2) 2016-6698 sK ile yapılan değişiklik.
Değiştirilen ve eklenen hükümler
MADDE 30- (3) 5237 sayılı Kanunun 226 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan “çocukları” ibaresi “çocukları, temsili çocuk 
görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri” şeklinde değişti-
rilmiştir.
3) İçtihat. 
►18.CD 8.11.2017, E. 2015/43173, K. 2017/12615; Kararda, ele 
geçirilen görüntülerde, bir erkek ve kadının cinsel birleşmesinin 
yanı sıra birden fazla kadının cisimle yaptıkları müstehcen görün-
tülerin bulunduğunun anlaşılması karşısında, sanığın yaşı büyük 
mağdura cep telefonu ile göndermiş olduğu müstehcen videoların 
doğal olmayan ilişki türleri çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, 



195

Türk Ceza Kanunu B-42 m.227
sanığın eyleminin cinsel taciz boyutunda kaldığının gözetilmeme-
si gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►18.CD 1.11.2017, E. 
2015/43253, K. 2017/12179; Kararda, ele geçirilen DVD içerik-
lerine göre sanığın eyleminin TCK’nın 226/1-d maddesinin ihlali 
niteliğinde olduğu ve bu maddeye göre cezalandırılmalarına karar 
verilmesi gerektiği gözetilmeden, aynı Kanunun 226/4. maddesin-
den hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►14.
CD 11.10.2017, E. 2014/9227, K. 2017/4650; Bilgisayarda görün-
tülü konuştuğu onsekiz yaşını doldurmayan mağdurenin ekranda 
üzerini çıkartarak göstermesini sağladığı çıplak göğüslerini gizlice 
bilgisayarına kaydetmek şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK’nın 
226/3-c.1. maddesinde düzenlenen müstehcenlik ve 134/1. madde-
sinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturdu-
ğu; tek eylemle birden fazla suçun oluşması sebebiyle sanık hak-
kında aynı Kanunun 44. maddesinde yer alan fikri içtima kuralına 
göre cezanın tayin edilmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.

Madde 227- Fuhuş
(1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksat-

la tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, 
dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamam-
lanmış suç gibi cezalandırılır.

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da 
fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar 
hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürük-
lenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin 
sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.

(3) Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlan-
mış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi 
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli 
para cezası ile cezalandırılır. 

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yarar-
lanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi 
hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına 
kadar artırılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üst-
soy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim 
yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya 
hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi 
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çer-
çevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.
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(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur.

(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutu-
labilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Fuhuş 
MADDE 227. - (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolay-
laştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun 
fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine 
yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.
(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da 
fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla 
kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya 
tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır. 
(3) Fuhuş amacıyla ülkeye insan sokan veya insanların ülke dışına 
çıkmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre cezaya 
hükmolunur. 
(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden ya-
rarlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağ-
layan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı-
sından iki katına kadar artırılır. 
(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üst-
soy, kardeş, evlât edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve 
gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu 
görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti 
çerçevesinde işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. 
(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güven-
lik tedbirlerine hükmolunur.
(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedavi veya terapiye tabi tutulur.  
2) 2006-5560 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 9 - 5237 sayılı Kanunun 227 nci maddesinin sekizinci 
fıkrasında yer alan “tedavi veya terapiye tâbi tutulur.” ibaresi 
“tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir.” olarak değiş-
tirilmiştir.
MADDE 45 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanunun 73 üncü 
maddesinin sekizinci fıkrası ile 227 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır.
3) 2016-6763 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 18- 5237 sayılı Kanunun 227 nci maddesinin mülga üçün-
cü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(3) Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla ha-
zırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan 
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veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki 
bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”
4) İçtihat. 
►CGK 15.01.2019, E. 2017/572, K. 2019/2; Kararda, Konya ilin-
de tanıştığı mağdureyi evleneceğini söyleyerek ikna etmek suretiyle 
Antalya’ya götüren ve burada birlikte yaşayan sanığın, kızını elin-
den alacağından bahisle tehdit edip, ayrıca cebir de uyguladığı 
mağdureye zorla fuhuş yaptırmaya başladığı olayda; sanığın deği-
şik zamanlarda birden fazla kez cebir ve tehditle mağdureyi fuhşa 
teşvik edip fuhuş yapmasına aracılık etmesi, aynı suç işleme kara-
rının icrası kapsamında aynı mağdura yönelik değişik zamanlar-
da birden fazla kez fuhuş suçunu işleyen sanık hakkında TCK’nın 
43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması 
gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. 
►18.CD 30.11.2017, E. 2015/43153, K. 2017/14137; Kararda, 
sanığın katılanın birden fazla kez fuhuş yapmasına aracılık etme-
sine rağmen, hakkında TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanmama-
sı gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►18.CD 12.10.2017, E. 
2015/23534, K. 2017/10901; Kararda, sanık ...’nın cinsel ilişkiyi 
kurmak amacıyla müştekiyi, arkadaşı sanık ...’un evine getirdiği, 
her iki sanığın müştekiyle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği, aka-
binde temyize gelmeyen sanıklar ... ile ...’ın da eve gelerek müşte-
kiyle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ve sanık ... adına sanık 
...’un müştekiye para verdiğinin anlaşılması karşısında, sanıklar ... 
ve ...’un, müştekinin rızasıyla para karşılığı ilişkiye girme eylemle-
rinden ne şekilde bir menfaat temin ettikleri tartışılıp, açıklanma-
dan yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir.

Madde 228- Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç 

yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası 
ile cezalandırılır. 

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, 
verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde 
üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para 
cezasına hükmolunur.

(4) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verile-
cek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik ted-
birlerine hükmolunur. 

(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra 
edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır. 

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
MADDE 228 - Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

apple
Vurgu
(A)'nın

apple
Vurgu

apple
Vurgu
(C) ile (D)'nin

apple
Vurgu
(A)

apple
Vurgu
(B)'nin

apple
Vurgu
(C) ile (D)'nin
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(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıla ka-
dar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması ha-
linde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.
(3) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur.
(4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra 
edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.
2) 2016-6763 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 19- 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “bir yıla kadar hapis ve” ibaresi “bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere” şeklinde 
değiştirilmiştir.
3) 2017-694 sayılı KHK ile yapılan değişiklik.
MADDE 139- 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesine ikinci fık-
rasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer 
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir,
“(3) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle iş-
lenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin gün-
den onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 
(4) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ve-
rilecek ceza yarı oranında artırılır”
4) 2018-7078 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 134- 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesine ikinci fık-
rasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer 
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(3) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi 
halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne 
kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(4) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ve-
rilecek ceza yarı oranında artırılır.”
4) İçtihat. 
►14. CD 23.11.2012, E. 2012/5534, K. 2012/11843; Kararda, sa-
nığın olay tarihinde elinde tombala malzemeleri olduğu halde tom-
bala diye bağırdığı ve kumar oynatacak kişi aradığı sırada devriye 
görevi yapan polis ekibinin sanığı görmesi üzerine elindeki tomba-
la malzemelerine el koyup sanığı yakaladıklarının anlaşılması kar-
şısında; sanığın eyleminin kumar oynanması için imkan sağlama 
suçuna teşebbüs aşamasında kaldığı ve sanığın teşebbüs hükümleri 
gereğince cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, sanık hakkında 
beraat kararı verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 229- Dilencilik
(1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek 

durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıl-
dan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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(2) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş 

tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması halinde, veri-

lecek ceza bir kat artırılır.
1) İçtihat.
►8.CD 9.06.2016, E. 2016/5052, K. 2016/7718; Kararda, üç 
mağduru dilendiren sanık hakkında TCK.nun 43/1-2 maddesinin 
uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kara-
rı verilmiştir. ► 6.CD 19.03.2013, E. 2010/7644, K. 2013/5854; 
Kararda, sanık R. Ç.’nun evlilik dışı doğan 9-10 yaşlarında oldu-
ğu tahmin olunan küçük F. ile birlikte girdikleri bir evden hırsız-
lık yaptıkları ve merdivenlerden inerken tanık H. E. ile karşılaşan 
sanık R.’nin ‘yardım edin’ demesi üzerine tanığın yardım amacı 
ile sanığa para verdiği, tanık küçük F.’ın anlatımları ve sanık sa-
vunması ile birlikte dikkate alındığında, sanık R. Ç.’nun yanında-
ki (küçük) F.’a dilencilik yaptırdığı ve/veya bu yönde araç olarak 
kullanıldığı duraksamaya yer vermeyecek şekilde saptanmadan ye-
rinde ve yeterli olmayan gerekçeyle hüküm kurulması gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Aile Düzenine Karşı Suçlar

Madde 230- Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
(1) Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, altı 

aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile 

evlilik işlemi yaptıran kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandı-
rılır.

(3) Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi 
yaptıran kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı zamanaşımı, 
evlenmenin iptali kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

(5) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 27/5/2015 tarihli ve E.: 2014/36, K.: 
2015/51 sayılı Kararı ile.) 

(6) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 27/5/2015 tarihli ve E.: 2014/36, K.: 
2015/51 sayılı Kararı ile.) 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
Madde 230- (1) Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi 
yaptıran kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır.
(2) Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse 
ile evlilik işlemi yaptıran kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır.
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(3) Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme 
işlemi yaptıran kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı zamanaşı-
mı, evlenmenin iptali kararının kesinleştiği tarihten itibaren işle-
meye başlar.
(5) Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini 
yaptıranlar hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 
Ancak, medeni nikah yapıldığında kamu davası ve hükmedilen ceza 
bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.
(6) Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren bel-
geyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse hakkında 
iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.
2) Anayasa Mahkemesi’nin 27/5/2015 tarihli ve E.: 2014/36, K.: 
2015/51 sayılı Kararı.
“5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 230. maddesinin (5) ve (6) 
numaralı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine 
karar verildi.”
3) İçtihat. 
►14.CD 15.01.2013, E. 2012/15283, K. 2013/124; Kararda, sanı-
ğa isnat olunan aralarında evlenme olmaksızın evlenmenin dinsel 
törenini yaptırma suçunun, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 
sayılı TCK.nın 102/4. maddesinde belirtilen 5 yıllık asli zamanaşı-
mına tâbi bulunduğu, suçun işlendiği 1979 yılından iddianamenin 
düzenlendiği 21.07.2009 tarihine karar yaklaşık 30 yıllık sürenin 
geçmesi ve dosya kapsamından zamanaşımını durduran veya kesen 
herhangi sebebin gerçekleşmediğinin anlaşılmasına karşısında, 
davanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmesi yerine mahkûmiyet ka-
rarı verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 231- Çocuğun soybağını değiştirme
(1) Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir 

çocuğun başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi, bir yıla kadar ha-
pis cezası ile cezalandırılır.

1) İçtihat.
►11. CD 5.02.2018, E. 2018/799, K. 2018/802; Kararda, sanığın, 
gayri resmî birlikte yaşadığı ...’dan olan çocuğu Halil İbrahim’i, 
Şükrü ve ...’ın müşterek evliliklerinden olma gibi nüfusa kayıt et-
tirdiğinin kabul olunması karşısında, sanığın eyleminin 5237 Sayılı 
Kanun’un 231. maddesinde özel olarak düzenlenen çocuğun soy 
bağını değiştirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında 
yanılgıya düşülerek aynı Kanun’un 204/1. maddesinde düzenlenen 
resmî belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması 
gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►11. CD 18.11.2015, E. 
2015/8394, K. 2015/31005; Kararda, sanık T. O.’ın, A. E. isimli 
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kadından doğan çocuğunu, suç tarihinde resmi nikahlı eşi olan N. 
O.’ın çocuğuymuş gibi beyanda bulunmak suretiyle gerçekleştirdi-
ği eylemin, TCK’nun 231/1.maddesinde düzenlenen çocuğun soy 
bağını değiştirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun vasfın-
da yanılgıya düşülerek hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir. ►11. CD 16.06.2014, E. 2012/28474, K. 2014/11785; 
Kararda, sanığın, gayrı resmi nikahlı eşi olan Z. Ö.’dan doğan ... 
isimli çocuğunu, resmi nikahlı eşi M. A.’den doğmuş gibi nüfus me-
muruna beyanla tescil ettirmekten ibaret eyleminin TCK’nun 231. 
maddesindeki soybağını değiştirme suçunu oluşturduğu gözetilme-
den ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan da hüküm kurulması 
gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 232- Kötü muamele
(1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muame-

lede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muha-

faza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi 
üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kö-
tüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir.

1) İçtihat.
►18.CD 13.11.2017, E. 2015/43147, K. 2017/12807; Kararda, sa-
nığın eşi olan katılanı hamile olduğunu bildiği halde evden kovmak 
şeklinde kabul edilen eylemde, katılanın evden kendi rızası ile mi 
yoksa kovulmak sureti ile mi ayrıldığının tanık beyanları ile kuş-
kuya mahal vermeyecek şekilde belirlenip sonucuna göre sanığın 
hukuki durumu tayin edilmesi gerekirken, katılan beyanı ile yeti-
nilmek suretiyle eksik kovuşturmayla karar verilmesi gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ► 18.CD 9.11.2017, E. 2015/43577, K. 
2017/12741; Kararda, sanığın, eşini eve almama şeklinde ger-
çekleştiği kabul edilen eyleminin, ne şekilde süreklilik gösterdiği 
denetime olanak verecek biçimde açıklanıp tartışılmadan, yetersiz 
gerekçeyle kötü muamele suçundan mahkumiyet hükmü kurulma-
sı gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►18.CD 28.02.2017, E. 
2015/23671, K. 2017/2261; Kararda, mağdurun iddialarının yara-
lama suçu kapsamında kaldığı ve torunu olan mağdura karşı kötü 
muamele olarak kabul edilen başkaca eylemlerin neler olduğu ne 
şekilde süreklilik gösterdiği tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle kötü 
muamele suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►18.CD 13.11.2017, E. 2015/43157, K. 
2017/12810; Kararda, sanığın eşi olan mağdur ile birlikte yaşadığı 
eve kuma getirmesi ve resmi nikahlı eşi olan mağduru eve gelen 
kuma ile birlikte yaşamaya zorlaması şeklinde tarif edilen eylemin, 
sevgi ve merhamet duyguları ile bağdaşmayan, mağdura ruhen za-
rar veren, mağdurda duygusal bozukluğa yol açacak boyuta ulaşan 
kötü muamele niteliğinde olduğu ve dolayısıyla sanığın üzerine 
atılı kötü muamele suçunun oluştuğu gözetilmeksizin, kanuni ve 
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yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir.

Madde 233- Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
(1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlü-

lüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.

(2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve ken-
disinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz 
durumda terk eden kimseye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu 
veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketle-
rin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, 
güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

1) İçtihat.
►18. CD 16.05.2016, E. 2015/24725, K. 2016/10603; Kararda, 
sanık ile katılanın 2009 yılı Haziran ayında boşandıkları dosya 
içeriğinden anlaşılmakla, suç tarihinde boşanma davası açılıp 
açılmadığının belirlenmesi için boşanmaya konu olan dava dos-
yasının mahkemesinden getirtilerek incelenmesinden sonra atılı 
suçun oluşup oluşmadığının tespiti gerektiği halde eksik inceleme 
ile hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►4. 
CD 12.05.2016, E. 2016/5394, K. 2016/9879; Kararda, sanığın, 
hakkında terk suçundan dolayı beraat kararı verilen resmi nikahlı 
eşi ... ile aralarında boşanma davasının duruşmasının bitiminde 
...’in, katılan ...’ı annesi sanığa bırakarak duruşma salonundan 
uzaklaşması sonrasında, sanığın da katılana bakamayacağını söy-
leyerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bırakması şeklinde gerçekleşen 
olayda, suçun “kendi haline terk” unsurunun gerçekleşmemesi 
ve eylemin bakım ve gözetime yönelik yükümlülüklerine aykırılık 
oluşturmaması sebebiyle bu davranışın TCK’nın 233. maddesinde 
düzenlenen aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal suçu-
nu da oluşturmaması karşısında, sanığın beraatine karar verilmesi 
gerekirken yasal olmayan gerekçe ile mahkumiyetine hükmolun-
ması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►4. CD 28.06.2017, 
E. 2014/47526, K. 2017/18102; Kararda, sanığın şu anda resmi 
nikahlı eşi olan ancak olay tarihinde gayrı resmi birlikte yaşadığı 
mağdur ile tartışması sonucunda, mağdurun babasının evine gitti-
ği, bir süre sonra evine döndüğü ve resmi nikahlarının yapıldığının 
anlaşılması karşısında, TCK’nın 233/2. maddesinde belirtilen “sü-
rekli birlikte yaşadığı evli olmayan kadını” çaresiz durumda terk 
etme unsurunun somut olayda ne şekilde oluştuğu tartışılmadan ye-
tersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi gerekçesiyle bozma 
kararı verilmiştir.
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Madde 234- Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
(1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü 

derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi 
veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya 
tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki 
yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır.

(3) Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocu-
ğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar 
etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 
MADDE 234. - (1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya 
babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bi-
tirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulu-
nan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması 
veya alıkoyması hâlinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 
(2) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz 
oniki yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır.
2) 2006-5560 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 10 - 5237 sayılı Kanunun 234 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(3) Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden 
çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durum-
dan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç ay-
dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
3) İçtihat. 
►14. CD 15.01.2018, E. 2015/1287, K. 2018/282; Kararda, sanık 
ile suç tarihinde onbeş-onsekiz yaş grubunda bulunan mağdure-
nin İzmir ilinden önce Denizli’ye daha sonra Aydın’a gitmelerinin 
ardından müşteki Erdoğan’ın ihbarı üzerine Aydın ilinde kolluk 
personeli tarafından bulundukları tüm dosya içeriğinden anla-
şıldığından, mevcut haliyle sanığın, evi terk eden mağdureyi bu 
süre içerisinde ailesini ya da yetkili makamları haberdar etmek-
sizin yanında tutmak suretiyle atılı suçu işlediği nazara alınarak 
mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi gerekçesiyle bozma 
kararı verilmiştir. ►14.CD 8.01.2018, E. 2015/7593, K. 2018/81; 
Kararda, suç tarihinde onbeş yaşını doldurmuş olan mağdurenin 
olay günü evden ayrılarak, teslim oldukları ana kadar sanıkların 
yanında kaldığı olayda, velâyet hakkına haiz müştekilerin şikâyet-
çi olmaları nedeniyle, sanıkların cebir, tehdit veya hile olmaksızın 
mağdureyi yanlarında tutma şeklinde gerçekleştiği iddia edilen ey-
lemlerinin sübutu halinde TCK’nın 234/3. maddesinde düzenlenen 
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çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunu oluşturup oluşturma-
yacağı karar yerinde tartışılarak, oluşturduğunun kabulü halinde 
mahkumiyetleri yerine beraatlerine karar verilmesi gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►14. CD 3.10.2017, E. 2014/8479, K. 
2017/4416; Kararda, sanıkların, onbeş-onsekiz yaş grubundaki 
mağdureyi cebir, tehdit veya hile kullanmaksızın kaçırıp alıkoyma 
şeklinde gerçekleşen eylemlerinin TCK’nın 234/3. maddesinde dü-
zenlenen çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunu oluşturduğu 
gözetilerek bu suçtan mahkûmiyetleri yerine kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma suçundan beraatlerine karar verilmesi gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir.

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

Madde 235- İhaleye fesat karıştırma
(1) Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet 

alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihale-
lerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır.

(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:
a) Hileli davranışlarla;
1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin iha-

leye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin 

ihaleye katılmasını sağlamak,
3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip oldu-

ğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,
4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip ol-

madığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.
b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre 

gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.
c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer 

davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişi-
lerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve 
özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapma-
ları.

(3) İhaleye fesat karıştırma suçunun;
a) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi hâlinde temel ce-

zanın alt sınırı beş yıldan az olamaz. Ancak, kasten yaralama veya tehdit 
suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleşmesi du-
rumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunur.
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b) İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından 

bir zarar meydana gelmemiş ise, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen hâller 
hariç olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.

(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli ki-
şiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.

(5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları 
aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirket-
ler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalı-
şan dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya 
satımlarına ya da kiralamalara fesat karıştırılması halinde de uygulanır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İhaleye fesat karıştırma  
MADDE 235. - (1) Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan 
mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin 
ihalelere fesat karıştıran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır. 
(2) Aşağıdaki hâllerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır: 
a) Hileli davranışlarla; 
1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin 
ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişi-
lerin ihaleye katılmasını sağlamak,  
3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip 
olduğu hâlde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bı-
rakmak,
4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip 
olmadığı hâlde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.
b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre 
gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak. 
c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer 
davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip 
olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını en-
gellemek.
d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını 
ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma 
yapmaları.
(3) İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya 
kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş ise, ceza yarı oranın-
da artırılır. Zararın meydana gelmiş olduğu sabit olmakla birlikte 
miktarının belirlenememiş olması, bu fıkra hükmünün uygulanma-
sını engellemez. 
(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli 
kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar. 
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(5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşla-
rı aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının 
ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle 
kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, 
kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler adına yapılan 
mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat 
karıştırılması hâlinde de uygulanır.  
2) 2005-5328 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 9. - Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesinin birinci 
fıkrasındaki “ihalelere” ibaresi, “ihaleler ile yapım ihalelerine” 
şeklinde değiştirilmiştir.
3) 2013-6459 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 12 - 5237 sayılı Kanunun 235 inci maddesinin birinci ve 
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet 
alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım 
ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır.”
“(3) İhaleye fesat karıştırma suçunun;
a) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi hâlinde temel 
cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz. Ancak, kasten yaralama 
veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri-
nin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya 
hükmolunur.
b) İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısın-
dan bir zarar meydana gelmemiş ise, bu fıkranın (a) bendinde be-
lirtilen hâller hariç olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur.”
4) İçtihat. 
►5.CD 8.11.2017, E. 2014/252, K. 2017/4822; Kararda, ihaleye 
fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından ku-
rulan hükümlerde sanıkların eylemlerinin TCK’nın 235/2 ve 236/2. 
maddelerinin hangi bent ya da bentleri kapsamında kaldığı belir-
tilmeden hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. 
►5.CD 6.11.2017, E. 2017/2745, K. 2017/4745; Kararda, ihale 
komisyonu üyeleri olan sanıklar ile ihale yetkilisi sanığın ihale-
ye katılma yeterliliği olmayan sanığın yetkilisi olduğu firmanın 
ihaleye katılması ve ihaleyi kazanmasını sağladıkları iddia edilen 
olayda, TCK’nın 40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde olan 
ve TCK’nın 235/2-(a-2) maddesi uyarınca ihale sürecinde görev 
alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştır-
ma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden 
olarak sorumlu tutulabilecekleri dikkate alınarak hasıl olacak so-
nuca göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği 
gözetilmeden eksik inceleme ile hükümler kurulması gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►5.CD 13.07.2017, E. 2014/11054, K. 
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2017/3140; Kararda, ihaleye katılma yeterliliği veya koşullarına 
sahip olmayan ... Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Firması sahibi 
olan sanık ...’ın ihaleyi almasını sağlamak niteliğinde bulunduğu, 
TCK’nın 235/2-a-2. maddesine uyan ve ihale sürecinde görev alan 
kamu görevlileri tarafından işlenebilen bu suça, ihaleye katılma 
yeterliliği olmamasına rağmen suça konu taahhütnameleri veren 
ve bu şekilde ihaleyi alıp sözleşmeyi imzalayan firma yetkilisi ...’ın 
da TCK’nın 40/2. maddesi yollamasıyla azmettiren olarak iştirak 
ettiği ve atılı suçtan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden bera-
atine karar verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 236- Edimin ifasına fesat karıştırma
(1) Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde 
faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da koope-
ratiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştıran kişi, üç 
yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması halinde, edimin ifasına 
fesat karıştırılmış sayılır:

a) İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir 
malın teslim veya kabul edilmesi.

b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın 
teslim veya kabul edilmesi.

c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilme-
mesine rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi.

d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin şartname 
veya sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun ol-
mamasına rağmen kabul edilmesi.

e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belir-
tilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş 
gibi kabul edilmesi.

(3) Edimin ifasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden gö-
revli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.

1) İçtihat.
►5.CD 8.11.2017, E. 2014/252, K. 2017/4822; Kararda, ihaleye 
fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından ku-
rulan hükümlerde sanıkların eylemlerinin TCK’nın 235/2 ve 236/2. 
maddelerinin hangi bent ya da bentleri kapsamında kaldığı belir-
tilmeden hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. 
►5. CD 9.10.2017, E. 2014/7993, K. 2017/4287; Kararda, Tenis 
Kort tipi çelik konstrüksiyonlu çadır depo imalatı ve montajı yapım 
işi ihalesini kazanan sanığın ifa ettiği edimin yapım niteliğine dair 
olması sebebiyle eyleminin TCK’nın 236/2-d maddesi kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiği, sanığın işlediği iddia edilen tenis kort 
tipi çelik konstrüksiyonlu çadır depo imalatı ve montajını sözleşme-
ye aykırı yapma eyleminin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına 
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dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağı ve bu suçla ilgili 
delilleri tartışıp, suç niteliğini belirleme görevinin üst dereceli Ağır 
Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmeden yargılamaya devamla 
hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►5. CD 
28.09.2017, E. 2014/8896, K. 2017/4100; Kararda, Emet Devlet 
Hastanesi’nin Ameliyathane, Yoğun Bakım, Diyaliz Servisi ve Acil 
Servis yenilenmesi işinde yapılmayan bazı işlerin, yapılmış gibi 
gösterilerek fazla ödeme yapılarak kamunun zarara uğratıldığı 
olayda, görevi kötüye kullanma suçu üzerinde de durularak huku-
ki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, TCK’nın 
40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde olan ve TCK’nın 236/2-d 
maddesi uyarınca edimin ifası sürecinde görev alan kamu görev-
lisi tarafından işlenebilen edimin ifasına fesat karıştırma suçuna 
iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak so-
rumlu tutulabilecekleri dikkate alınarak kamu görevlisi sanıkların 
eylemine yüklenici firma yetkilisi sanığın ne şekilde iştirak ettiği 
gerekçeleriyle gösterilmeden eksik inceleme ile mahkumiyet hü-
kümleri kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 237- Fiyatları etkileme
(1) İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksil-

mesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya 
havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla 
kadar hapis ve adlî para cezası verilir.

(2) Fiil sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp 
eksildiği takdirde ceza üçte biri oranında artırılır.

(3) Fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza ayrıca sekizde bir 
oranında artırılır.

Madde 238- Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma
(1) Taahhüt ettiği işi yerine getirmeyerek, kamu kurum ve kuruluşları 

veya kamu hizmeti veya genel bir felaketin önlenmesi için zorunlu eşya 
veya besinlerin ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına neden 
olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para 
cezası verilir.

Madde 239- Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki 
bilgi veya belgelerin açıklanması

(1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, 
bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yet-
kisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu 
bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yet-
kisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre cezaya 
hükmolunur.

(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygula-
maya ilişkin bilgiler hakkında da uygulanır.
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(3) Bu sırlar, Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya onun memur-

larına açıklandığı takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 
Bu halde şikayet koşulu aranmaz.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına gi-
ren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

1) İçtihat.
►5.CD 12.01.2017, E. 2014/7809, K. 2017/118; Kararda, suç 
tarihinde katılan şirket bünyesinde mühendis olarak çalışmak-
ta olan sanığın kendi bilgisayarına veri transferi yaptığı ve 2490 
adet dosyayı harici belleğe kopyalayıp yeni işe başladığı firmanın 
ana bilgisayarına aktardığı iddia edilen olayda,  kopyalanan ka-
yıtlarda yer alan bilgilerin ticari sır veya müşteri sırrı niteliğinde 
olup olmadığı yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm ku-
rulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►5.CD 17.01.2013, 
E. 2012/13052, K. 2013/404; Kararda, Ticari sır, bankacılık sırrı 
veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 
suçunda şikayet üzerine Cumhuriyet Savcısının soruşturma yap-
mak zorunda olduğu, şikayetçi tarafın iddialarının dayanağı olan 
mail adresiyle mailin gönderildiği ip adresinin, yine mailin kayna-
ğının ilgili yerlerden sorulup, şüpheliyle ilgisinin tespiti açısından 
bilirkişi incelemesi de dahil olmak üzere gerekli araştırma yapıla-
rak sonucuna göre hareket edilmesi gerekirken, müştekinin yaptığı 
şikayet üzerine şüphelinin ifadesinin alınması dışında araştırma 
yapılmadığı gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 240- Mal veya hizmet satımından kaçınma
(1) Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir 

ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

Madde 241- Tefecilik 
(1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki 

yıldan altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verile-
cek ceza bir kat artırılır.

1) 2020-7242 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 14 – 5237 sayılı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “beş yıla kadar hapis ve” ibaresi “altı yıla kadar 
hapis ve beşyüz günden” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.
“(2) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ve-
rilecek ceza bir kat artırılır.”
2) İçtihat.
►5. CD 9.01.2019, E. 2018/12333, K. 2019/322; Kararda, tüm sa-
nıklara yüklenen tefecilik ve sanıklardan ... ile ...’a yüklenen 6136 
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sayılı Yasaya muhalefet suçlarının 5237 sayılı TCK’nın 241 ve 
6136 sayılı Yasanın 13/3. maddelerinde öngörülen cezalarının üst 
sınırı itibarıyla TCK’nın 66/1-e maddesine göre 8 yıllık asli dava 
zamanaşımı süresine tabi olduğu, mahkumiyet kararlarının verildi-
ği 12/08/2010 tarihi ile inceleme günü arasında belirtilen sürenin 
gerçekleştiği, zamanaşımını kesen başkaca sebebin bulunmadığı 
anlaşıldığından, hükümlerin bozulması yönünde karar verilmiş-
tir. ►4.CD 17.01.2018, E. 2016/15832, K. 2018/848; Kararda, 
TCK’nın 241. maddesinde tanımlanan tefecilik suçunun oluşabil-
mesi için kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veril-
mesinin yeterli oluşu, ayrıca birden fazla kişiye sistemli olarak faiz 
karşılığı ödünç para verilmesinin suçun unsuru olarak aranmama-
sı, değişik zamanlarda birden fazla kişiye kazanç karşılığı ödünç 
para verilmesi halinde zincirleme tek tefecilik suçunun oluşacağı 
nazara alındığında, değişik zamanlarda birden fazla mağdura kar-
şı atılı suçu işleyen sanık hakkında TCK’nın 43. maddesinin uy-
gulanması gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir. ►5. CD 7.11.2017, E. 2017/2175, K. 2017/4794; Ka-
rarda, tefecilik suçunda suç tarihinin, kazanç elde etmek amacıyla 
ödünç paranın verildiği tarih, zincirleme suçlarda ise son suçun 
işlendiği gün olduğu nazara alındığında, katılanın alınan ifadele-
rinde sanıktan faiz karşılığı borç para aldığı tarihleri açık olarak 
beyan etmemesi karşısında, suç tarihinin kesin olarak tespiti buna 
bağlı olarak zamanaşımı ve zincirleme suç hükümlerinin uygulan-
ma koşullarının değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi ge-
rekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 242- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
(1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız 

menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirle-
rine hükmolunur.

1) İçtihat.
►5. CD 14.01.2013, E. 2012/11217, K. 2013/325; D... Kuyumcu-
luk İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin ortakları olan sanıkların; işyer-
lerinde bulunan pos cihazından kredi kartı çekimi yaptırıp çekilen 
miktarın bir kısmını komisyon olarak kestikten sonra kalan parayı 
kart kullanıcılarına verdikleri ve bu şekilde, faiz veya başka bir 
namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkalarına ödünç para 
vererek zincirleme şekilde tefecilik yaptıklarının anlaşılması karşı-
sında, hükmün onanmasına karar verilmiştir.
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ONUNCU BÖLÜM 

Bilişim Alanında Suçlar

Madde 243- Bilişim sistemine girme
(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı 

olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası verilir. 

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanı-
labilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına 
kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında 
gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka 
aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Madde 243 - Bilişim sistemine girme
(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı 
olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararla-
nılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 
oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişir-
se, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
2) 2016-6698 sK ile yapılan değişiklik.
(4) 5237 sayılı Kanunun 243 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan “ve” ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri 
arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik 
araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.”
3) İçtihat. 
►CGK 10.4.2018, E. 2014/412, K. 2018/160; Katılanın, banka kar-
tını kendisine yardım talebinde bulunan sanığa he-sabındaki parayı 
çekmesi için kısa süreliğine ve geri almak üzere teslim ettiği, sanığın 
el çabukluğuyla banka kartlarını değiştirdiğini fark etmeyen katıla-
nın, kartının sanık tarafından kendisine iade edildiğini düşündüğü, 
dolayısıyla kartını geri aldığını sanan katılanın, kartının sanıkta 
kalmasına rızasının bulunmadığı, sanığın ekonomik değere sahip ol-
duğunda kuşku bulunmayan menkul mal niteliğindeki banka kartını 
katılanın rızası hilafına ele geçirdiği, söz konusu banka kredi kartı-
nın mülkiyet veya zilyetlik hakkının, aldatılmış rızaya dayalı olsa bile 
katılan tarafından sanığa devredilmediği anlaşıldığından sanığın 
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eyleminin hırsızlık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.►12. CD 
17.01.2018, E. 2016/10465, K. 2018/539; Kararda, sanığın, katılan 
mağdur...’nin bilgilerini ve resmini kullanarak facebook adlı sosyal 
paylaşım sitesinde “...” isimli sahte hesap açması eyleminin verileri 
hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğu ka-
bul edildikten sonra, aynı eylemden dolayı sanık hakkında kişilerin 
huzur ve sükununu bozma suçundan da mahkumiyet hükmü kurul-
ması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►8. CD 27.10.2016, E. 
2015/11871, K. 2016/9981; Kararda, sanıkların, katılana ait bilgi-
sayarlara uzaktan erişim yoluyla bağlanıp katılana ait sunuculara 
izinsiz olarak girilerek şifrelerinin değiştirildiği, kullanılmaz hale 
getirildiği ve katılana ait ROP programının tüm datalarının silin-
diği iddiası üzerine açılan davada, katılanın bilgisayarına bağlantı 
yapan IP numarasının kime ait olduğunu hususunda yeterli inceleme 
yapılmaksızın eksik araştırmayla hükümler kurulması gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►12. CD 22.06.2016, E. 2015/9555, K. 
2016/10731; Kararda, sanığın katılanla evli olduğu dönemde mail 
adreslerinin şifrelerini bilmesi sebebiyle mail adreslerine girdiğini, 
mail adreslerinin şifrelerini kırmadığı ve değiştirmediğini beyan 
ettiği, sanığın kullandığı bilgisayar üzerinde yapılan inceleme son-
rası düzenlenen bilirkişi raporlarında da, sanığın, katılana ait mail 
adreslerine girdiğinin tespit edildiği, ancak üçüncü kişilerle yazış-
ma yaptığına dair kayıtlara rastlanmadığının bildirildiği dikkate 
alındığında, sanığın, katılana ait iki farklı mail adreslerine izinsiz 
olarak girme eyleminin sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme 
veya değiştirme suçunu değil, TCK’nın 243/1.maddesinde düzenle-
nen bilişim sistemine girme suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun 
vasfında yanılgıya düşülerek hüküm kurulması gerekçesiyle bozma 
kararı verilmiştir.

Madde 244- Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıl-

dan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya 

erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere 
gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum 
veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle ki-
şinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının 
başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

1)İçtihat
►8. CD 13.12.2017, E. 2017/1283, K. 2017/14186; Kararda, şika-
yetçinin e-mail ve facebook hesaplarına ait şifrelerinin elde edile-
rek değiştirilmesi sebebiyle erişemediğini, bu şifrelerle oyun oyna-
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dığı sitedeki oyun karakterlerinin de çalındığını olayda, çalındığı 
iddia edilen oyun karakterine ait sanal eşyaların suç tarihinden 
itibaren kimin kullanımında olduğu araştırılarak sübutu halinde 
eylemin TCK.nun 244/2 veya 244/4. maddelerindeki suçları oluş-
turup oluşturmayacağı değerlendirilerek sonucuna göre sanığın 
hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik incelemeye 
dayanarak hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. 
►11.CD 26.09.2017, E. 2015/5453, K. 2017/5967; Kararda, ... ve 
Eğitim San. Ve Tic. Ltd. Şti’de fiilen çalışmadıkları halde haksız 
olarak sosyal güvenlik hizmetinden yararlandırılmaya çalışıldığı-
nın iddia edildiği olayda, işe giriş bildirgelerinin elektronik ortam-
da verilmiş olması halinde ise TCK’nın 244/2. maddesinde düzen-
lenen sisteme veri yerleştirme suçunu oluşturacağı gözetilmeden 
eksik araştırma ile hükümler kurulması gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir. ►2.CD 14.06.2017, E. 2014/37402, K. 2017/6916; 
Kararda, katılanın firmasına ait banka hesabından sanığın ban-
ka hesabına internet yoluyla ve katılanın şifrelerinin elde edilerek 
para aktarılması eyleminin TCK’nın 142/2-e maddesinde tanımla-
nan suçu oluşturduğu gözetilmeden hatalı hukuki nitelendirme ile 
aynı Kanunun 244/4. maddesiyle uygulama yapılması gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir.

Madde 245- Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa 

olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kar-
tın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak 
veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan 
altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandı-
rılır. 

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka 
veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi 
üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya 
kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağla-
yan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı tak-
dirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun; 
a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, 
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından biri-

nin veya evlat edinen veya evlâtlığın, 
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, 
Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hük-

molunmaz.
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(5) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun 
malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 
MADDE 245. - (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her 
ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, 
kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rıza-
sı olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya 
başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve 
adlî para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka 
veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına 
yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 
oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 27.- Türk Ceza Kanununun 245 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 245 - (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her 
ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, 
kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rıza-
sı olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya 
başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte ban-
ka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul 
eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılır.
(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka 
veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına 
yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 
oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;
a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından 
birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,
Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya 
hükmolunmaz.
3) 2006-5560 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 11 - 5237 sayılı Kanunun 245 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(5) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanu-
nun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri 
uygulanır.”
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4) İçtihat. 
►8. CD 1.02.2018, E. 2017/6775, K. 2018/867; Kararda, davaya 
konu katılana ait sahte kredi kartının ... adlı işyerinde de kullanıldı-
ğı ve gerçek kart hamilinin bu işlemlere itiraz ettiğinin anlaşılması 
karşısında, bu harcamaların kim tarafından yapıldığının araştırıl-
ması, eğer fatura düzenlendi ise faturanın kimin adına düzenlendi-
ği değerlendirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumların 
tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik araştırmayla beraat 
kararları verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►8.CD 
31.01.2018, E. 2017/15706, K. 2018/866; Kararda, sanıkların 
başkasına ait kredi kartının manyetik şerit bilgilerini kopyalamak 
suretiyle elde edilen kart bilgileri ile sahte kredi kartlar üretmek ey-
lemlerinin TCK.nun 245/2, bu kartla değişik zamanlarda nakit para 
çekmek suretiyle yarar sağlama şeklindeki eylemlerinin ise TCK.
nun 245/3 ve 43. maddelerindeki birbirinden bağımsız ayrı ayrı 
suçları oluşturacağı gözetilmeden, tek suç kabulüyle hüküm kurul-
ması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►8. CD 26.10.2017, 
E. 2016/7433, K. 2017/11944; Kararda, sanığın, katılana ait kredi 
kartını, kendisine para gönderileceğini söyleyerek gönderilen pa-
rayı ATM’den çektikten sonra kartı katılana iade edeceği vaadiyle 
katılandan alıp, katılanın kredi kartından parça parça olmak üze-
re toplamda 1500 TL parayı çekmekten ibaret eyleminin TCK.nun 
245/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı gözetilmeden suç 
vasfında yanılgıya düşülerek hüküm kurulması gerekçesiyle bozma 
kararı verilmiştir.

Madde 245/A- Yasak cihaz veya programlar 
(1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik ko-

dunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin 
araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için 
yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, 
sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın 
alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

1) 2016-6698 sK ile yapılan ekleme.
MADDE 30. - Türk Ceza Kanununa 245/A  madde eklenmiştir.

Madde 246- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
(1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız 

menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirle-
rine hükmolunur.
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

Madde 247- Zimmet
(1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma 

ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimme-
tine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli dav-
ranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade 
edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indi-
rilebilir.

1) İçtihat.
►5. CD 10.01.2019, E. 2016/8853, K. 2019/348; Kararda, zimme-
tin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik sanık ...’a sahte fatura 
tanzim ettirilerek hileli davranışlarda bulunulduğu gözetildiğin-
de sanıklar ... ve ...’in eylemlerinin TCK’nın 247/2. maddesinde 
tanımlanan nitelikli zimmet suçunu, sanıklar Tayfun ve Atalay 
Yurtalan’ın da TCK’nın 40/2. maddesi uyarınca özgü suçun faili 
olabilecek diğer sanığın eylemine azmettiren ya da yardım eden 
sıfatıyla iştirak edebilecekleri gözetilmeden, suç vasfında yanıl-
gıya düşülerek sanıklar ..., ... ve ... haklarında nitelikli dolandı-
rıcılık suçundan hükümler kurulması gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir. ►CGK 25.10.2018, E. 2015/119, K. 2018/474; İngi-
liz vatandaşı olan Samantha Jane Bartlett’in Didim ilçesinde tatil 
yapmaktayken, olay gecesi gittiği bardan çıkıp akrabasının evine 
döndüğünde, kapının açılmaması üzerine yoldan geçen ve yardım 
istediği iki jandarma görevlisinden birinin gözcülüğünde diğer gö-
revlinin kendisine nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 
başvuru yapmak amacıyla, sanı-ğın ilçe jandarma komutanı olarak 
görev yaptığı Didim İlçe Jandarma Merkez Karakoluna, yanında 
akrabası Sandra ve arkadaşı tanık Esat’la birlikte gittiği, Türkçe 
bilmeyen Samantha’nın görevlilere İngilizce anlattığı olayın Esat 
tarafından tercüme edilerek aktarılması üzerine görevlilerce duru-
mun İngilizce bilen sanığa bildirildiği, sonradan karakola gelen 
sanıkla Samantha’nın İngilizce konuşarak olayı anlattığı ve sanı-
ğın, olay gecesi devriye görevi yapan askerleri karakol bahçesine 
sıra hâlinde dizdirip Samantha’ya kendi odasının penceresinden 
göstererek olaya karışan askerleri teşhis etmesini söylediği, Sa-
mantha’nın da askerlerden birini teşhis ettiği, ancak durumun 
Cumhuriyet savcısına bildirilmediği, yapılan teşhis işlemine dair 
tutanak düzenlenmediği, Samantha’nın yazılı ifadesinin alınma-
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dığı ve adli muayene için doktora sevk de edilmediği ve sanığa 
olay sebebiyle şikâyetçi olmadığını söyleyerek yanında gelenlerle 
birlikte karakoldan ayrıldığı olay-da; suçun kamu görevinin sağ-
ladığı nüfuz kötüye kullanılarak işlendiğinin, bu sebeple eylemin 
cinsel saldırı suçunun takibi şikâyete bağlı bulunmayan nitelikli 
hâlini oluşturduğunun değerlendirilebileceğini de dikkate alma-
dan, eylemin takibi şikâyete bağlı cinsel taciz suçunu oluşturduğu 
ve başvurucunun şikâyetinin bulunmaması sebebiyle soruşturma 
yapılmasına gerek bu-lunmadığı şeklinde olayı kendiliğinden ve 
hukuka aykırı olarak değerlendirdiği anlaşıldığından sanığa atılı 
ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunun oluştuğunun ka-
bulü gerekmektedir.►CGK 27.9.2018, E. 2015/284, K. 2018/384; 
Uyuşmazlık, sanığın eyleminin kullanma zimmeti niteliğinde olup 
olmadığının belirlenmesine dair ise de, Yargıtay İç Yönetmeliği’nin 
27. maddesi uyarınca öncelikle 3628 Sayılı Kanun’un 17 ve 18. 
maddeleri uyarınca Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün sanık hakkında zimmet suçun-
dan açılan kamu davasından haberdar edilmesi zorunludur.►CGK 
25.9.2018, E. 2014/643, K. 2018/368; Katılan bankada şube işlem 
yetkilisi olarak görev yapan sanığın, dekontlar üzerinde açıklama-
lar yapmak suretiyle gerçekleştirdiği çok sayıda işlem ile mütefer-
rik hesaplarda bulunan paraları önce kasa hesabına, buradan da 
kendisine ait banka hesaplarına aktardığı, bu şekilde 232.799,50 
TL’yi zimmetine geçirdiği olayda; yeterli ve gerekli denetim yapıl-
maması sebebiyle suçun bir süre ortaya çıkarılamamasının sanığın 
eylemlerine hileli davranış vasfı kazandırmamaktadır. Suça konu 
eylemlerin zimmetin ilk bakışta olağan ve basit bir iç denetim ile 
ortaya çıkarılabilir nitelikte olması sebebiyle, eylemlerin basit zim-
met suçunu oluşturduğunun kabulü gerekir.►CGK 22.5.2018, E. 
2014/803, K. 2018/223; Hâkim olarak görev yapan sanığın, sicil 
amiri olduğu diğer sanığın gerçekleştirdiği eylemlerden haberdar 
olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olacağı cihetle sanığın, 
görevi sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullanmak sure-
tiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla kendisine ve diğer sanığa 
yarar sağlamak suretiyle irtikap suçunu işlediği, bilgisi ve talima-
tı doğrultunda gerçekleştirilen bu eylemler sebebiyle de sanığın, 
diğer sanığın eylemlerinden azmettiren olarak sorumlu tutulması 
gerektiği kabul edilmelidir.►CGK 27.3.2018, E. 2016/557, K. 
2018/124; Sanıkların, hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre 
bir kısmı belgelendirilemeyen ve kooperatif için harcandığı belirti-
len miktarların kooperatifin toplam gelirinden düşülmesi ile tespit 
edilen miktarı uhdelerinde bulundurmaları şeklindeki eylemleri 
nitelikli zimmet suçunu oluşturmaktadır. Kooperatifin mevcut ka-
yıtlarından zimmet suçunun veya miktarının belirle-nememesi ve 
elde edilecek bir delilin bulunmaması hâllerinde, “Kooperatifin 
malları, inşaat ve imalat giderlerinin kooperatif gelirleriyle karşı-
laştırılması sonucu zimmetin tespiti” yöntemine başvurulabileceği, 
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anılan yönteme başvurulduğunda ise zimmet fiilinin her durumda 
saptanmasının mümkün olduğu, aksine düşüncenin, bu yöntemi ni-
telikli zimmet suçuna konu eylemleri basit zimmet suçu kapsamın-
da değerlendirmenin aracı hâline dönüştüreceği ve ceza adaleti 
ile bağdaşmayan bir durumun ortaya çıkacağı, zincirleme şekilde 
işlenen eylemlerin nitelikli zimmet suçunu oluşturması nedeniyle, 
bu eylemler ile sanıkların basit zimmet suçu kapsamındaki eylem-
lerinin bir bütün hâlinde zincirleme şekilde nitelikli zimmet suçunu 
oluşturduğu kabul edilmelidir.►5. CD 8.03.2018, E. 2015/3483, 
K. 2018/1695; Kararda, posta göndericilerine ulaşılmak suretiyle 
elde edilen posta alındıları üzerinde yazılı miktarlar ile kurumdaki 
kayıtlarda yer alan miktarların karşılaştırılması suretiyle belirle-
nen, bu itibarla zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik 
hileli davranışlarla gerçekleştirilen ve daire dışı araştırmayla tes-
pit edilen eylemlerinin zincirleme nitelikli zimmet vasfında olduğu 
nazara alınarak sanığa tayin olunan cezanın TCK’nın 247/2. mad-
desi uyarınca arttırılması gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►5.CD 18.01.2018, E. 2014/10010, K. 
2018/215; Kararda, sanığın hileli işlemler yapmak ve sahte belge 
düzenlemek suretiyle atılı zimmet suçunu işlediği kabul edildiği ve 
resmi belgede sahtecilik suçundan da mahkumiyet hükmü kuruldu-
ğu halde zimmet suçundan kurulan hükümde cezasında TCK’nın 
247/2. maddesi uyarınca artırım yapılmaması gerekçesiyle bozma 
kararı verilmiştir.

Madde 248- Etkin pişmanlık
(1) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade 

edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verile-
cek cezanın üçte ikisi indirilir.

(2) Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen 
malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edil-
mesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. Etkin pişmanlığın hüküm-
den önce gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.

1) İçtihat.
►5. CD 18.01.2018, E. 2014/10010, K. 2018/215; Kararda, sa-
nığın zimmetine geçirdiği kabul edilen …….. TL’lik miktarı kar-
şıladığı nazara alınarak belirtilen ödemelerin yapılıp yapılmadığı 
ve yapıldı ise hangi tarihlerde yapıldığı hususlarının belirlenme-
si sonrasında TCK’nın 248. maddesinin uygulanma koşullarının 
değerlendirilmesi gerektiğinin nazara alınmaması gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ► 5. CD 9.05.2017, E. 2016/6071, K. 
2017/2040; Kararda, zimmete konu miktarın ödendiği, bu itibar-
la etkin pişmanlığın soruşturma öncesi gerçekleştiği gözetilmeden 
sanık hakkında verilen cezadan TCK’nın 248/1. maddesi uyarınca 
2/3 yerine, 248/2. maddesiyle 1/2 oranında indirim yapılarak fazla 
ceza tayin edilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►5. CD 
13.03.2017, E. 2013/17140, K. 2017/864; Kararda, zimmet suçuna 
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konu olabilecek tutarın 19.224,96 TL olması ve bu miktardan faz-
lasının soruşturma aşamasında tazmin edilmesi karşında sanık ...’e 
verilen cezadan TCK’nın 248 nci maddesi uyarınca 1/2 oranında 
indirim yapılmasında bir isabetsizlik bulunmamıştır.

Madde 249- Daha az cezayı gerektiren hal
(1) Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nede-

niyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.
1) İçtihat.
►5. CD 18.01.2018, E. 2014/10010, K. 2018/215; Kararda, suç 
tarihi olan 2009 yılındaki ekonomik koşullar ve paranın satın 
alma gücü nazara alındığında, zimmete geçirildiği kabul edilen …. 
TL’nin değerinin azlığı sebebiyle TCK’nın 249. maddesi uyarınca 
cezada indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►5. CD 12.10.2017, E. 2014/7974, K. 
2017/4328; Kararda, noterde başkatip ve veznedar olarak görev 
yapan sanığın zimmetine geçirdiği para ve malların miktarı be-
lirlenerek TCK’nın 249. maddesinin uygulanması koşullarının 
gerçekleşip gerçekleşmediğinin tartışılmadan eksik inceleme ile 
hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►5. CD 
19.01.2017, E. 2016/8906, K. 2017/220; Kararda, zimmet miktarı 
olarak kabul edilen ……..TL’nin suç tarihindeki ekonomik koşullar 
ve paranın alım gücü nazara alındığında, değerinin az olduğu dik-
kate alınıp sanık hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 249. maddesinin 
uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir.

Madde 250- İrtikap
(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine 

veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına 
bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis ceza-
sı ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları kar-
şısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde 
görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine 
veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın 
varlığı kabul edilir.

(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleş-
tirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına 
veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, 
üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak 
işlenmiş olması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolu-
nur.

(4) İrtikap edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik durumu 
göz önünde bulundurularak, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza ya-
rısına kadar indirilebilir.
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1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İrtikâp
MADDE 250. - (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak 
suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu 
yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, 
beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle ger-
çekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar 
sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna 
eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılır.
(3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlana-
rak işlenmiş olması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 
2) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 86 - 5237 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
“(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendi-
sine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulu-
nulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tu-
tum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, 
hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini 
mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye 
menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.”
“(4) İrtikap edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik duru-
mu göz önünde bulundurularak, yukarıdaki fıkralara göre verile-
cek ceza yarısına kadar indirilebilir.”
3) İçtihat.
►5.CD 28.12.2017, E. 2014/9814, K. 2017/5715; TCK’nın 250. 
maddesine eklenen 4. fıkraya göre; katılanın ekonomik durumu-
nun araştırılmasından sonra irtikap edildiği kabul edilen 2.500 
TL yönünden TCK’nın 250/4. maddesinin uygulanma olanağı-
nın bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerekir. ►11.CD 
13.01.2016, E. 2015/8371, K. 2016/161; Kararda, suç tarihinde 
Karakoçan Mal Müdürlüğünde milli emlak memuru olarak çalışan 
sanığın, Z. Ö.’ın kullandığı arazinin hazineye ait olması sebebiyle, 
ecrimisil bedeli olarak 405,90 TL yatırmasına rağmen, bir müddet 
sonra aynı tutarda bir borcunun daha bulunduğunu söyleyerek ka-
tılandan 405,90 TL aldığı ve sahte alındı belgesi düzenleyerek ka-
tılana verdiği, yine bir müddet sonra katılanla görüşüp bu araziyi 
satın almak istediği takdirde 4.000 TL parayı yatırması gerektiğini 
ve kendisinden bu tutarı aldığı olayda, sanığın eylemi görevinin 
sağladığı güvenin kötüye kullanılması suretiyle gerçekleştirdiği 
hileli davranışlara bağlı olarak zincirleme şekilde ikna suretiyle 
irtikap suçunu oluşturmaktadır. ►5.CD 27.03.2015, E. 2014/9521, 
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K. 2015/8943; Kararda, irtikaba konu haksız menfaat miktarı olan 
….. TL’nin, suç tarihi olan 2004 yılı itibariyle, Dairemizin uygula-
maları ve paranın satın alma gücüne göre pek hafif değer sınırında 
kaldığı gözetilmeksizin ve lehe kanun karşılaştırması yapılırken 
765 sayılı TCK’nın 219/3. maddesi değerlendirilmeksizin hüküm 
kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 251- Denetim görevinin ihmali
(1) Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman dene-

timle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorum-
lu tutulur.

(2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun iş-
lenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

1) İçtihat.
►5.CD 18.01.2018, E. 2017/6340, K. 2018/202; Karayolları 5. 
Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan sanık ...’in, 
muhasebe servisinde çalışan sanık ...’ın hazırladığı sahte mahkeme 
ilamlarına dayanılarak oluşturulan evrakları ‘’kontrol edilmiş ve 
uygun görülmüştür’’ şerhleri ile imzalayarak görevini ihmal etti-
ği iddiasıyla TCK’nın 251/2. maddesi gereğince cezalandırılması 
istemiyle hakkında kamu davası açıldığı ancak isnat edilen suçun 
soruşturma iznine tabi olduğu ve 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri 
uyarınca yetkili merciden soruşturma izni alındıktan sonra dava 
açılması gerektiği yönünde karar verilmiştir. ►5.CD 27.03.2015, 
E. 2013/5381, K. 2015/8953; Sanık A. Y.’ın zimmetine para geçir-
diği olayda, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları 
Kanununun 12. maddesine göre, oda işlemlerinin mevzuat ve oda 
ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğini ince-
leme görevi bulunan denetim kurulu üyesi olan sanıklar I. İ., C. Ş. 
ve M. D.’in  TCK’nın 251/2. maddesi uyarınca cezalandırılmaları 
gerekir. ►5.CD 18.03.2015, E. 2013/7493, K. 2015/8470; Karar-
da, kooperatif tasfiye kurulu üyesi olan sanıkların şahsi ve kabul 
edilemeyecek gider olarak değerlendirilen ………-TL harcamada 
bulundukları isnadının sübutu halinde, kooperatif denetleme kuru-
lu üyesi olan sanıklar S. Y. ve Z. K.’ya isnat eylemlerin ise 5237 
Sayılı TCK’nın 251/2. maddesinde düzenlenen denetim görevinin 
ihmali suretiyle zimmete sebebiyet verme suçunu oluşturabileceği 
yönünde karar verilmiştir.

Madde 252- Rüşvet
(1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğ-

rudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir 
başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır. 
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(2) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğru-
dan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye 
menfaat sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada belirtilen ceza ile ce-
zalandırılır. 

(3) Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış 
gibi cezaya hükmolunur. 

(4) Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun kişi 
tarafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisine menfaat temi-
ni konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi 
tarafından kabul edilmemesi hâllerinde fail hakkında, birinci ve ikinci fık-
ra hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(5) Rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilmesi, rüşvet anlaş-
masının sağlanması veya rüşvetin temini hususlarında aracılık eden kişi, 
kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail 
olarak cezalandırılır.

(6) Rüşvet ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçün-
cü kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilisi, kamu görevlisi 
sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalan-
dırılır.

(7) Rüşvet alan veya talebinde bulunan ya da bu konuda anlaşmaya va-
ran kişinin; yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali 
müşavir olması halinde, verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

(8) Bu madde hükümleri; 
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
b) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler,
c) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar,
d) Kamu yararına çalışan dernekler,
e) Kooperatifler,
f) Halka açık anonim şirketler,
adına hareket eden kişilere, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadık-

larına bakılmaksızın, görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya ya-
pılmaması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, 
teklif veya vaat edilmesi; bu kişiler tarafından talep veya kabul edilmesi; 
bunlara aracılık edilmesi; bu ilişki dolayısıyla bir başkasına menfaat te-
min edilmesi halinde de uygulanır. 

(9) Bu madde hükümleri; 
a) Yabancı bir devlette seçilmiş veya atanmış olan kamu görevlilerine,
b) Uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da yabancı devlet 

mahkemelerinde görev yapan hâkimlere, jüri üyelerine veya diğer görev-
lilere,
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c) Uluslararası veya uluslarüstü parlamento üyelerine, 
d) Kamu kurumu ya da kamu işletmeleri de dahil olmak üzere, yaban-

cı bir ülke için kamusal bir faaliyet yürüten kişilere,
e) Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulan tahkim usu-

lü çerçevesinde görevlendirilen vatandaş veya yabancı hakemlere,
f) Uluslararası bir anlaşmaya dayalı olarak kurulan uluslararası veya 

uluslarüstü örgütlerin görevlilerine veya temsilcilerine, 
görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması ya da 

uluslararası ticari işlemler nedeniyle bir işin veya haksız bir yararın elde 
edilmesi yahut muhafazası amacıyla; doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, 
menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi ya da bunlar tarafından talep 
veya kabul edilmesi halinde de uygulanır. 

(10) Dokuzuncu fıkra kapsamına giren rüşvet suçunun yurt dışında 
yabancı tarafından işlenmekle birlikte; 

a) Türkiye’nin,
b) Türkiye’deki bir kamu kurumunun, 
c) Türk kanunlarına göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisinin, 
d) Türk vatandaşının,
tarafı olduğu bir uyuşmazlık ya da bu kurum veya kişilerle ilgili bir 

işlemin yapılması veya yapılmaması için işlenmesi halinde, rüşvet veren, 
teklif veya vaat eden; rüşvet alan, talep eden, teklif veya vaadini kabul 
eden; bunlara aracılık eden; rüşvet ilişkisi dolayısıyla kendisine menfaat 
temin edilen kişiler hakkında, Türkiye’de bulundukları takdirde, resen 
soruşturma ve kovuşturma yapılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Rüşvet 
MADDE 252. - (1) Rüşvet alan kamu görevlisi, dört yıldan oniki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Rüşvet veren kişi de kamu 
görevlisi gibi cezalandırılır. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılma-
sı hâlinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 
(2) Rüşvet alan veya bu konuda anlaşmaya varan kişinin, yargı gö-
revi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olma-
sı hâlinde, birinci fıkraya göre verilecek ceza üçte birden yarısına 
kadar artırılır.
(3) Rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı ola-
rak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma 
çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır.
(4) Birinci fıkra hükmü, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu nite-
liğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bun-
ların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan 
dernekler, kooperatifler ya da halka açık anonim şirketlerle hukukî 
ilişki tesisinde veya tesis edilmiş hukukî ilişkinin devamı sürecinde, 
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bu tüzel kişiler adına hareket eden kişilere görevinin gereklerine 
aykırı olarak yarar sağlanması hâlinde de uygulanır. 
(5) Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya 
idarî veya adlî bir görevi yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının 
memur veya görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası nitelikte 
görevleri yerine getirenlere, uluslararası ticarî işlemler nedeniyle, 
bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir yararın elde 
edilmesi veya muhafazası amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak 
yarar teklif veya vaat edilmesi veya verilmesi de rüşvet sayılır. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 28. - Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesinin beşinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(5) Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya 
idarî veya adlî bir görevi yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının, 
yapılanma şekli ve görev alanı ne olursa olsun, devletler, hükümet-
ler veya diğer uluslararası kamusal örgütler tarafından kurulan 
uluslararası örgütlerin görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası 
nitelikte görevleri yerine getirenlere, uluslararası ticarî işlemler 
nedeniyle, bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir ya-
rarın elde edilmesi veya muhafazası amacıyla, doğrudan veya do-
laylı olarak yarar teklif veya vaat edilmesi veya verilmesi de rüşvet 
sayılır.
3) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 87 - 5237 sayılı Kanunun 252 nci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“MADDE 252 - (1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya 
yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu gö-
revlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, 
dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, 
doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir 
başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada 
belirtilen ceza ile cezalandırılır.
(3) Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlan-
mış gibi cezaya hükmolunur.
(4) Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun 
kişi tarafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisine 
menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat 
bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi hâllerinde fail 
hakkında, birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre verilecek ceza 
yarı oranında indirilir.
(5) Rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilmesi, rüşvet an-
laşmasının sağlanması veya rüşvetin temini hususlarında aracılık 
eden kişi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksı-
zın, müşterek fail olarak cezalandırılır.
(6) Rüşvet ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan 
üçüncü kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilisi, kamu 
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görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail 
olarak cezalandırılır.
(7) Rüşvet alan veya talebinde bulunan ya da bu konuda anlaşma-
ya varan kişinin; yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya 
yeminli mali müşavir olması halinde, verilecek ceza üçte birden 
yarısına kadar artırılır.
(8) Bu madde hükümleri;
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
b) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, c) Kamu 
kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar,
d) Kamu yararına çalışan dernekler,
e) Kooperatifler,
f) Halka açık anonim şirketler,
adına hareket eden kişilere, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşıma-
dıklarına bakılmaksızın, görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapıl-
ması veya yapılmaması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıta-
sıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; bu kişiler tarafından 
talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi; bu ilişki dola-
yısıyla bir başkasına menfaat temin edilmesi halinde de uygulanır.
(9) Bu madde hükümleri;
a) Yabancı bir devlette seçilmiş veya atanmış olan kamu görevli-
lerine,
b) Uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da yabancı 
devlet mahkemelerinde görev yapan hâkimlere, jüri üyelerine veya 
diğer görevlilere,
c) Uluslararası veya uluslarüstü parlamento üyelerine,
d) Kamu kurumu ya da kamu işletmeleri de dahil olmak üzere, ya-
bancı bir ülke için kamusal bir faaliyet yürüten kişilere,
e) Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulan tahkim 
usulü çerçevesinde görevlendirilen vatandaş veya yabancı hakem-
lere,
f) Uluslararası bir anlaşmaya dayalı olarak kurulan uluslararası 
veya uluslarüstü örgütlerin görevlilerine veya temsilcilerine,
görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması ya 
da uluslararası ticari işlemler nedeniyle bir işin veya haksız bir 
yararın elde edilmesi yahut muhafazası amacıyla; doğrudan veya 
aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi ya da 
bunlar tarafından talep veya kabul edilmesi halinde de uygulanır.
(10) Dokuzuncu fıkra kapsamına giren rüşvet suçunun yurt dışında 
yabancı tarafından işlenmekle birlikte;
a) Türkiye’nin,
b) Türkiye’deki bir kamu kurumunun,
c) Türk kanunlarına göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisinin,
d) Türk vatandaşının,
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tarafı olduğu bir uyuşmazlık ya da bu kurum veya kişilerle ilgili bir 
işlemin yapılması veya yapılmaması için işlenmesi halinde, rüşvet 
veren, teklif veya vaat eden; rüşvet alan, talep eden, teklif veya va-
adini kabul eden; bunlara aracılık eden; rüşvet ilişkisi dolayısıyla 
kendisine menfaat temin edilen kişiler hakkında, Türkiye’de bulun-
dukları takdirde, resen soruşturma ve kovuşturma yapılır.”
4) İçtihat.
►5.CD 12.10.2017, E. 2014/8448, K. 2017/4325; Sanığın suç ta-
rihinde Reyhanlı 4. Hudut Bölük Komutanlığına bağlı karakolda 
Piyade Er olarak görev yapana, illegal yollardan sınırdan kaçak 
malları geçirmesine göz yumması karşılığında menfaat vaadinde 
bulunduğu olayda, görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi için 
kime, nasıl, ne şekilde, hangi iş ve işlemi sebebiyle menfaat temin 
edildiği ya da rüşvet anlaşmasına varıldığı karar yerinde denetime 
imkan verecek biçimde gerekçeleriyle gösterilerek sanığın hukuki 
durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik soruştur-
ma mahkumiyet hükmü kurulması gerekçesiyle bozma kararı ve-
rilmiştir.

Madde 253- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
(1) Rüşvet suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağ-

lanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmo-
lunur.

Madde 254- Etkin pişmanlık
(1) Rüşvet alan kişinin, durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce, 

rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara aynen teslim etmesi 
halinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Rüşvet 
alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin durum resmi ma-
kamlarca öğrenilmeden önce durumu yetkili makamlara haber vermesi 
halinde de hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.

(2) Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaşmaya varan 
kişinin, durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce, pişmanlık duyarak 
durumdan yetkili makamları haberdar etmesi halinde, hakkında rüşvet 
suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. 

(3) Rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, durum resmi makamlar-
ca öğrenilmeden önce, pişmanlık duyarak durumdan yetkili makamları 
haberdar etmesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolun-
maz. 

(4) Bu madde hükümleri, yabancı kamu görevlilerine rüşvet veren ki-
şilere uygulanmaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Etkin pişmanlık 
MADDE 254. - (1) Rüşvet alan kişinin, soruşturma başlamadan 
önce, rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara aynen 
teslim etmesi hâlinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya 
hükmolunmaz. Rüşvet alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu 
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görevlisinin soruşturma başlamadan önce durumu yetkili makam-
lara haber vermesi hâlinde de hakkında bu suçtan dolayı cezaya 
hükmolunmaz. 
(2) Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaşmaya 
varan kişinin, soruşturma başlamadan önce, pişmanlık duyarak 
durumdan soruşturma makamlarını haberdar etmesi hâlinde, hak-
kında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz; verdiği rüşvet 
de kamu görevlisinden alınarak kendisine iade edilir. 
(3) Rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, soruşturma başlama-
dan önce, pişmanlık duyarak durumdan soruşturma makamlarını 
haberdar etmesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı cezaya hük-
molunmaz. 
2) 2009-5918 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 4 - 5237 sayılı Kanunun 254 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(4) Bu madde hükümleri, yabancı kamu görevlilerine rüşvet veren 
kişilere uygulanmaz.”
3) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 88 - 5237 sayılı Kanunun 254 üncü maddesinin birinci, 
ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Rüşvet alan kişinin, durum resmi makamlarca öğrenilmeden 
önce, rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara aynen 
teslim etmesi halinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya 
hükmolunmaz. Rüşvet alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu 
görevlisinin durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce durumu 
yetkili makamlara haber vermesi halinde de hakkında bu suçtan 
dolayı cezaya hükmolunmaz.
(2) Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaşmaya va-
ran kişinin, durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce, pişman-
lık duyarak durumdan yetkili makamları haberdar etmesi halinde, 
hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.
(3) Rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, durum resmi ma-
kamlarca öğrenilmeden önce, pişmanlık duyarak durumdan yetkili 
makamları haberdar etmesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı ce-
zaya hükmolunmaz.”

Madde 255- Nüfuz ticareti 
(1) Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız 

bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan veya 
aracılar vasıtasıyla, kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi, 
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile ce-
zalandırılır. Kişinin kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis cezası 
yarı oranında artırılır. İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüle-
ceği beklentisiyle menfaat sağlayan kişi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(2) Menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması halinde dahi, suç 
tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 
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(3) Birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda menfaat talebinde 
bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi ya da menfaat teklif veya 
vaadinde bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi hallerinde, birin-
ci fıkra hükmüne göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(4) Nüfuz ticareti suçuna aracılık eden kişi, müşterek fail olarak, birin-
ci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.

(5) Nüfuz ticareti ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan 
üçüncü gerçek kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilileri, müş-
terek fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.

(6) İşin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunmanın müstakil bir suç 
oluşturduğu hallerde kişiler ayrıca bu suç nedeniyle cezalandırılır.

(7) Bu madde hükümleri, 252 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında sa-
yılan kişiler üzerinde nüfuz ticareti yapılması halinde de uygulanır. Bu 
kişiler hakkında, Türkiye’de bulunmaları halinde, vatandaş veya yabancı 
olduklarına bakılmaksızın, resen soruşturma ve kovuşturma yapılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama 
MADDE 255. - (1) Görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi 
yapabileceği veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak yarar 
sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî 
para cezası ile cezalandırılır.
2) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 89 – 5237 sayılı Kanunun 255 inci maddesi başlığıyla 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Nüfuz ticareti
MADDE 255 - (1) Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğun-
dan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bu-
lunması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya 
bir başkasına menfaat temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar ha-
pis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kişinin 
kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında 
artırılır. İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği bek-
lentisiyle menfaat sağlayan kişi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.
(2) Menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması halinde dahi, 
suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
(3) Birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda menfaat talebin-
de bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi ya da menfaat 
teklif veya vaadinde bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi 
hallerinde, birinci fıkra hükmüne göre verilecek ceza yarı oranında 
indirilir.
(4) Nüfuz ticareti suçuna aracılık eden kişi, müşterek fail olarak, 
birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.
(5) Nüfuz ticareti ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağ-
lanan üçüncü gerçek kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden 
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yetkilileri, müşterek fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza ile 
cezalandırılır.
(6) İşin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunmanın müstakil bir 
suç oluşturduğu hallerde kişiler ayrıca bu suç nedeniyle cezalan-
dırılır.
(7) Bu madde hükümleri, 252 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında 
sayılan kişiler üzerinde nüfuz ticareti yapılması halinde de uygula-
nır. Bu kişiler hakkında, Türkiye’de bulunmaları halinde, vatandaş 
veya yabancı olduklarına bakılmaksızın, resen soruşturma ve ko-
vuşturma yapılır.”

Madde 256- Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
(1) Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı 

sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kul-
lanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

1) İçtihat.
►5.CD 29.05.2015, E. 2013/8705, K. 2015/11964; Kararda, sevk 
ve idaresindeki aracıyla seyir halinde olan 200 promil alkollü ka-
tılanın, trafik polis memurlarının dur ihtarına uymayarak kaçtı-
ğı TCK’nın 256. maddesi uyarınca zor kullanma yetkisine sahip 
kamu görevlisi sanıkların görevlerini yapmalarını engellemek için 
direnen katılana karşı görevlerinin gerektirdiği ölçünün dışında 
kuvvet kullanmadıkları anlaşıldığından hükümlerin onanması yö-
nünde karar verilmiştir. ►4.CD 12.01.2015, E. 2014/29999, K. 
2015/817; Kararda, polis olan sanıkların babasıyla tartışan ve aşı-
rı derecede alkollü olan katılanı karakola götürüp kelepçe taktık-
tan sonra tekmeyle vurduklarının ileri sürüldüğü olayda, TCK’nın 
86/3-d maddesine uyan suçu oluşturması ve TCK’nın 256. madde-
sinde yer alan atfın kasten yaralama suçunun nitelikli hallerini de 
kapsaması karşısında düşme kararı verilmesi gerekçesiyle bozma 
kararı verilmiştir.

Madde 257- Görevi kötüye kullanma
(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin 

gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya 
kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan 
kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin 
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduri-
yetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir men-
faat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılır.

(3) (Mülga)
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Görevi kötüye kullanma 
MADDE 257. - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâl-
ler dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, 
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kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da 
kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevi-
nin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin 
mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere 
haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 
(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine 
uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya 
bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne 
göre cezalandırılır.  
2) 2010-6008 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 1 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 257 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “ka-
zanç” ibareleri “menfaat”, birinci fıkrasında yer alan “bir yıldan 
üç yıla kadar” ibaresi “altı aydan iki yıla kadar”, ikinci fıkrasında 
yer alan “altı aydan iki yıla kadar” ibaresi “üç aydan bir yıla ka-
dar” ve üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkra hükmüne göre” 
ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli 
para cezası ile” şeklinde değiştirilmiştir.
3) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 105 - Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır:
1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 12 nci 
ve 116 ncı maddeleri,
2) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun;
a) 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası,
b) 9 ve 13 üncü maddeleri,
3) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 
uncu maddesinin yedinci fıkrası,
4) 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 19 uncu mad-
desi,
5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;
a) 141 inci maddesinin ikinci fıkrası,
b) 257 nci maddesinin üçüncü fıkrası,
6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
250, 251 ve 252 nci maddeleri,
7) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 128 inci 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi,
8) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu-
nun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi.
4) İçtihat.
►5.CD 21.03.2018, E. 2014/10544, K. 2018/2062; Köy muhtarı 
olan sanığın, köy tüzel kişiliğine ait borçları ödemek amacıyla köy-
lüden topladığı paraları, köye ait borçların ödenmemesi sebebiy-
le görevi kötüye kullanma suçunu işlediği olayda; sanığın sübut 
bulan eylemi ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu 
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oluşturduğu ve TCK’nın 257/2. maddesinin uygulanması gerektiği 
yönünde karar verilmiştir. ►5.CD 20.03.2018, E. 2015/12304, K. 
2018/2031; Tapu Sicil Müdürü ve sicil memuru olan sanıkların, ka-
tılan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı kullanılarak katılana 
ait taşınmazları resmi satış senedi ile satış işlemlerini gerçekleştir-
dikleri ve katılanın mağduriyetine sebep oldukları olayda, eylemle-
rinin icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu 
gözetilmeden TCK’nın 257/2. maddesi uyarınca ihmali davranışla 
görevi kötüye kullanma suçundan hükümler kurulması gerekçesiy-
le bozma kararı verilmiştir. ►5.CD 13.02.2018, E. 2017/3915, K. 
2018/714; Belediye başkanı olan sanığın 2003-2006 yılları ara-
sında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılma-
sı gereken pek çok ihaleyi doğrudan temin yöntemiyle yaptırmak 
için parçalara böldüğü ve aynı Kanunun 22/d maddesi uyarınca 
doğrudan temin usulüyle yaptığı olayda, sanığın eylemi zincirleme 
şekilde icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluştur-
maktadır. ►5.CD 4.12.2017, E. 2017/1239, K. 2017/5163; Jandar-
ma kıdemli başçavuş olarak görev yapan sanığın, ilgilinin talebi 
doğrultusunda ... isimli kişilerin Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve 
Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı sistemi üzerinden arama kayıt-
ları bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama işlemlerini yapıp 
bu kişilere bilgi vermek ve karşılığında ilgilisinden menfaat temini 
iddiası ile sanık hakkında rüşvet alma suçundan işbu dosyada, işin 
yapılması karşılığında menfaat temini öncesinde aralarında rüşvet 
anlaşması olduğuna dair delil bulunmadığı anlaşılmakla; sanığın 
sorgulama esnasında huzurda bizzat müracaatı bulunmayan kişi-
lere ait bilgilerin tesbiti işlemini yapıp, gerekli bilgileri söylemek 
suretiyle görevinin gereklerine aykırı davranarak kişilere haksız 
menfaat sağlaması eylemleri zincirleme şekilde icrai davranışla 
görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.

Madde 258- Göreve ilişkin sırrın açıklanması
(1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği 

ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı 
açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi 
edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar ha-
pis cezası verilir.

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiil-
leri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

1) İçtihat.
►5.CD 10.01.2018, E. 2014/10023, K. 2018/90; Kararda, suç ta-
rihinde hakkında arama kaydı bulunmayanın, bizzat veya avukatı 
aracılığıyla emniyet birimlerine başvurarak, sanık tarafından ilgi-
liye iletilen bilgiyi alabileceği, dolayısıyla “hakkında arama kaydı 
bulunmadığına ilişkin” bu bilginin TCK’nın 258. maddesinde sa-
yılan “gizli kalması gereken belge, karar, emir ve diğer tebligat” 
niteliğinde değerlendirilemeyeceği için göreve dair sırrın açıklan-

apple
Vurgu
(A)
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ması suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerekçesiyle bozma 
kararı verilmiştir.

Madde 259- Kamu görevlisinin ticareti
(1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına 

mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya 
adlî para cezası ile cezalandırılır.

1) İçtihat.
►5.CD 17.09.2014, E. 2014/8054, K. 2014/8673; Kararda, B... 
Üniversitesinde idari personel olduğu anlaşılan sanığın internet 
üzerinde kozmetik ürün satmasında suçun açıklanan unsurlarının 
gerçekleşmediği, koşulların varlığı halinde disiplin suçunun oluşa-
bileceği gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►5.CD 17.12.2013, 
E. 2012/11157, K. 2013/12324; Sanığın PTT Merkez Müdürlüğü’n-
de gişe memuru olarak görev yaptığı sırada okullardan düşük be-
delle temin ettiği posta pullarını, kısım kısım toplu gönderilerde 
satmak suretiyle menfaat temin etmesi şeklinde gerçekleşen ey-
lemleri TCK’nın 259. maddesine uyan kamu görevlisinin ticareti 
suçunu oluşturur. ►5.CD 7.03.2013, E. 2012/3738, K. 2013/1638; 
Kararda, sanık hakkında memuriyetinin özelliklerinden faydala-
narak birçok kez gayrimenkul alım satımı yapmak suretiyle görevi 
kötüye kullanmak suçundan açılan kamu davasında, görevin sağla-
dığı nüfuzdan yararlanıp yararlanmadığının araştırılarak eylemin 
TCK’nın 259. maddesinde düzenlenen kamu görevlisinin ticareti 
suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan eksik incelemeyle 
hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 260- Kamu görevinin terki veya yapılmaması
(1) Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, gö-

revlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yap-
mayan veya yavaşlatan kamu görevlilerinin her biri hakkında üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevlisi sayısının üçten fazla ol-
maması halinde cezaya hükmolunmaz.

(2) Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hiz-
meti aksatmayacak biçimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya ya-
vaşlatmaları halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da 
verilmeyebilir.

Madde 261- Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
(1) İlgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu bilerek, kişi-

lerin taşınır veya taşınmaz malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de 
olsa, zorla tasarrufta bulunan kamu görevlisi, fiil daha ağır cezayı gerek-
tiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.

1) İçtihat.
►5.CD 12.06.2017, E. 2014/8360, K. 2017/2567; Muhtar olarak 
görev yapan sanığın kamulaştırma kararı olmaksızın veya maliki-
nin rızası alınmadan, katılanın hissesinin bulunduğu taşınmazdan 
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kanalizasyon borusu geçirdiği iddia edilen olayda, sanığın eylemi 
TCK’nın 154/1. maddesinde düzenlenen hakkı olmayan yere teca-
vüz veya TCK’nın 261. maddesinde düzenlenen kişilerin malları 
üzerinde usulsüz tasarruf suçunu oluşturur. ►4.CD 13.03.2007, 
E. 2007/319, K. 2007/2398; Kararda, sanığın ……… Üniversitesi 
kampüsüne giden yol için kamulaştırma işlemi yapılmadan Bele-
diyeye ait araç ve personelin çalışması konusunda görevlendirme 
yapıp, sözkonusu yerde çalışmaları konusundan talimat verme bi-
çimindeki eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 261. maddesinde düzen-
lenen kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarrufta bulunma suçunu 
oluşturup oluşturmayacağının tartışılmadan beraat kararı verilme-
si gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 262- Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
(1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine ge-

tirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde 
görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

1) İçtihat.
►5.CD 26.11.2015, E. 2013/13764, K. 2015/16716; Kararda, sa-
nığın Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından seçilen Kay-
seri İli Merkez Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı görevinin 
sona erdiği halde, zikredilen başkanlık ünvanını kullanarak imza-
ladığı 15/10/2009 tarihli “Bakiye Borç Muhtırası” isimli belgele-
rin ilgili şahıslara gönderildiği dosya kapsamı ile sabit olmakla, 
tüm unsurları gerçekleşen kamu görevini usulsüz üstlenme suçun-
dan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►11.CD 14.06.2013, E. 2012/1112, K. 
2013/10139; Kararda, sanığın olay tarihinde ... Emniyet Müdür-
lüğü Aşayiş Şube Müdürlüğüne giderek kendisini Yargıtay Cumhu-
riyet Savcısı olarak tanıtıp, buna dair kimlik gösterdiği, kardeşini 
darp eden kişiler olarak düşündüğü iki kişinin ismini vererek bun-
ların ifadelerini almak ve bu konuda kendisine yardımcı olunması-
nı istediği somut olayda, sanığın eyleminin kamu görevinin usulsüz 
olarak üstlenilmesi suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden beraati 
yerine mahkumiyetine karar verilmesi gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir.

Madde 263- Kanuna aykırı eğitim kurumu
(Mülga)

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kanuna aykırı eğitim kurumu 
MADDE 263. - (1) Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara, 
bunları çalıştıranlara ve bu kurumlarda kanuna aykırı olarak açıl-
dığını bildiği halde öğretmenlik yapanlara, altı aydan üç yıla kadar 
hapis cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada gösterilen yerlerin kapatılmasına da karar 
verilir.
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2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 29. - Türk Ceza Kanununun 263 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 263. - (1) Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya 
işleten kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır.
3) 2013-6460 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 13 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 263 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
4) İçtihat.
►4.CD 2.10.2012, E. 2010/27809, K. 2012/19206; Sanığın “ka-
nuna aykırı eğitim kurumu açma ve işletme” suçunu işleyebilmesi 
için, suça konu eğitim faaliyetinin “kurumsal nitelikte” bulunması 
gerekir. Kararda, sanığın, evinin yan tarafında bulunan binada çay 
ocağı olarak kullanılan birinci katın üstünde bulunan suça konu 
yerin, kurumsal nitelikte çalıştırılıp çalıştırılmadığı araştırılıp tar-
tışılmadan hükümlülük kararı verilmesi gerekçesiyle bozma kararı 
verilmiştir. ►4.CD 9.05.2011, E. 2009/7562, K. 2011/6419; Ka-
rarda, kanuna aykırı olarak belirtilen kurumlardan herhangi bir 
izin almadan kekemelik eğitimine dair özel eğitim merkezi açan 
sanıklara yüklenen suçun oluşmasına rağmen yetersiz gerekçelerle 
beraat kararı verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 264- Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
(1) Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbisesini yet-

kisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı 
olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası verilir.

(2) Elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir 
suç işlenirse, yalnız bu fiilden ötürü yukarıdaki fıkrada belirtilen cezalar 
üçte biri oranında artırılarak hükmolunur.

1) İçtihat.
►15.CD 6.04.2015, E. 2013/10303, K. 2015/23086; Hastanenin 
güvenlik kamera kayıtlarında sanığın hastane içinde zabıta kıya-
fetiyle dolaştığının belirlenmesi karşısında, sanığın TCK’nın 264. 
maddesinde düzenlenen özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanıl-
ması suçundan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi ge-
rekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 265- Görevi yaptırmamak için direnme
(1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, 

cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan 
dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
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(3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle 

veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza 
üçte biri oranında artırılır.

(4) Suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluş-
turdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, yukarıda-
ki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten 
yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

1) İçtihat.
►CGK 17.01.2019, E. 2018/133, K. 2019/17; Kararda, sanıkların 
görevi yaptırmamak için direnme ve sanık ...’nin hakaret suçundan 
cezalandırılmasına ilişkin yargılamada ilk derece mahkemesinin 
kararının gerekçesinin Tanık ....’ın anlatımlarını kapsayacak şekil-
de yeterli olduğu gerekçesiyle direnme kararını isabetli bulmuştur. 
►CGK 29.5.2018, E. 2016/1439, K.2018/250; Sanığın, hakkında 
idari işlem yapılmasını engellemek amacıyla katılanı yaralaması 
sebebiyle eyleminin öncelikle görevi yaptırmamak için direnme su-
çunu oluşturduğu, katılandaki yaralanmanın kasten yaralama su-
çunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinden olmadığı gözetil-
diğinde, sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçunun 
yanında ayrıca kasten yaralama suçundan hüküm kurulamayaca-
ğının kabulü gerekmektedir.►16.CD 26.02.2018, E. 2017/3910, K. 
2018/488; Kararda, örgüt adına suç işleme suçuna dayanak teşkil 
eden görevi yaptırmamak için direnme suçunu işlediği kabul edilen 
sanığın, görüntülerdeki şahsın kendisi olup olmadığına dair rapor 
alındıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin 
ve takdiri gerektiği gözetilmeden hüküm kurulması gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir. ►18.CD 13.02.2018, E. 2015/44024, K. 
2018/1671; Sanıkların, müştekilere söylediği kabul edilen “bizi 
alamazsınız, biz ne yaptık, ölelim o zaman” şeklindeki sözlerin, gö-
revi yaptırmamak için direnme suçunun unsuru olan tehdit suçunu 
oluşturmadığına karar verilmiştir.

Madde 266- Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma
(1) Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir 

suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun 
tanımında kamu görevlisi sıfatı esasen göz önünde bulundurulmamış ise, 
verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

1) İçtihat.
►1.CD 20.02.2017, E. 2016/2540, K. 2017/458; Hükümlü ...’ın 
suça konu eylemlerini görev gereği kendisine verilen korucu silahı 
ile işlediği anlaşıldığından, belirlenen temel cezanın TCK’nın 266. 
maddesiyle artırılması gerektiği yönünde karar verilmiştir. ►4.CD 
2.06.2016, E. 2014/3376, K. 2016/11181; Polis memuru olan sa-
nığın suçta kullandığı silahın görevi gereği olarak elinde bulun-
durduğu araç ve gereçlerden olup olmadığı araştırılarak, görevi 
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gereği elinde bulundurduğunun anlaşılması halinde TCK’nın 266. 
maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiği yönünde karar ve-
rilmiştir. ►1.CD 22.03.2016, E. 2015/3269, K. 2016/1401; Suçta 
kullanılan tabancanın kendisine görevi gereği verildiği anlaşılan, 
sanık hakkında TCK’nın 266. maddesinin uygulanması gerekip ge-
rekmediğinin tartışılmaması temel cezanın müebbet hapis olarak 
belirlenmesi karşısında sonuca etkili görülmemiştir.

İKİNCİ BÖLÜM 
Adliyeye Karşı Suçlar

Madde 267- İftira
(1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve 

yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuş-
turma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak 
için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması ha-
linde, ceza yarı oranında artırılır.

(3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine ola-
rak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir ko-
ruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.

(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil 
nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması halinde; iftira eden, ayrı-
ca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolay-
lı fail olarak sorumlu tutulur.

(5) Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis ce-
zasına mahkûmiyeti halinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; 
(…) hükmolunur. 

(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, 
beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır.

(7) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, 
K.: 2011/154 sayılı Kararı ile.) 

(8) İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediği-
nin sabit olduğu tarihten başlar.

(9) Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen 
mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilan 
olunur. İlan masrafı, hükümlüden tahsil edilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İftira 
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MADDE 267. - (1) Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulu-
narak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği hâlde, 
hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idarî bir 
yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı 
bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.
(2) Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması 
hâlinde, ceza yarı oranında artırılır. 
(3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı 
veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun 
aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dı-
şında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara 
göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı 
veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağ-
durun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması hâ-
linde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna 
ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur. 
(5) Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis 
cezasına mahkûmiyeti hâlinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis 
cezasına; süreli hapis cezasına mahkûmiyeti hâlinde, mahkûm olu-
nan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış 
ise, beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır. 
(7) İftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dışında adlî 
veya idarî bir yaptırım uygulanmışsa; iftira eden kişi, üç yıldan 
yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(8) İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işleme-
diğinin sabit olduğu tarihten başlar.  
(9) Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen 
mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla 
ilân olunur. İlân masrafı, hükümlüden tahsil edilir. 
2) Anayasa Mahkemesi’nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, 
K.: 2011/154 sayılı Kararı.
1- 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267. mad-
desinin (7) numaralı fıkrasının anayasa’ya aykırı olduğuna ve ip-
taline,
2- 5237 sayılı kanun’un 267. maddesinin (7) numaralı fıkrasının 
iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fık-
rasıyla 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası 
gereğince iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanma-
sından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine,
17.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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3) Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2013 tarihli ve E.: 2013/14, K.: 
2013/56 sayılı Kararı.
26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267. madde-
sinin (5) numaralı fıkrasının “…süreli hapis cezasına mahkûmi-
yeti halinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis ceza-
sına…”  bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 
iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 
30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numa-
ralı fıkrası gereğince, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından 
başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine, 10.4.2013 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.
4) İçtihat.
►CGK 26.03.2019, E. 2018/423, K. 2019/255; Suçun aynı dilek-
çe ile birden fazla mağdura yönelmiş olması ve dilekçe içeriği ele 
alındığında sanığın eyleminin tek bir fiille birden fazla kişiye karşı 
işlenmiş iftira suçunu oluşturacağı ve TCK’nın 267/1, 43/2 yolla-
masıyla 43/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar veril-
miştir. ►CGK 6.10.2018, E. 2015/86, K. 2018/434; Sanığın 112 
Acil Çağrı Merkezini arayarak dört kişinin yaralandığı bir trafik 
kazası meydana geldiğine dair gerçeğe aykırı ihbarda bulunduğu 
ve gereğinin yapılması için çağrı merkezi görevlilerince ihbarın 
kolluğa bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada asılsız olduğunun 
anlaşıldığı olayda; sanık işlenmediğini bildiği bir suçu işlenmiş 
gibi ihbar etmiş ise de, 112 Acil Çağrı Merkezinin CMK’nın 158. 
maddesinin ilk üç fıkrasında sayılan yetkili makamlardan olma-
dığı anlaşıldığından; sanığa atılı suç uydurma suçunun unsurla-
rının oluşmadığının kabulü gerekmektedir.►CGK 22.5.2018, E. 
2015/45, K. 2018/224; Tanığın düğünde olduğu sırada cep telefo-
nunun otomobilden çalınması olayını kendisine anlatması üzerine 
sanığın kolluğa başvurarak, söz konusu telefonun kendisine ait ol-
duğunu ve çay bahçesinde bulunduğu esnada telefonun kayboldu-
ğunu, durumu farketmesi üzerine çay bahçesine dönüp garsonlara 
sorduğu halde cep telefonunu bulamadığını ifade edip “kaybolmuş 
veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf etme suçu” 
işlenmiş gibi ihbarda bulunduğu, bu başvuru üzerine yürütülen 
soruşturma sırasında savcılıkta alınan ifadesinde de telefonun 
çalınmış olabileceğini beyan ettiği olayda; sanığın, işlenmediğini 
bildiği yeni ve farklı bir suçu işlenmiş gibi ihbar ettiği, gerçeğe 
aykırı olarak yaptığı eklemeler sebebiyle başka soruşturma işlem-
lerinin yapıldığı anlaşıldığından; sanığın eyleminin suç uydurma 
suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.►CGK 3.4.2018, E. 
2014/839, K. 2018/146; Sanığın, kendisinden aynı borca yönelik 
mükerrer tahsilat yapılmasını önlemek amacıyla başvuruda bulun-
ması gözetildiğinde, sanığın şikâyetçi hakkında soruşturma baş-
latılmasına yönelik özel kastı bulunmaması ve para gibi tedavülü 
söz konusu olan hamiline yazılı çekin, şikâyetçi dışında üçüncü kişi 
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tarafından bankaya ibraz edilebileceği nazara alındığında da, sa-
nığın belirli bir kimseyi hedefe koymamış olması birlikte değerlen-
dirildiğinde; somut olayda iftira suçunun oluşmayacağı, sanığın, 
şikâyetçiye rızasıyla verdiği çekin çalındığı iddiasıyla herhangi 
bir kişiyi hedef göstermek-sizin yetkili makamlara başvurmaktan 
ibaret eyleminin suç uydurma suçunu oluşturduğu kabul edilme-
lidir. ►11.CD 25.12.2017, E. 2017/14936, K. 2017/9304; Sanığın 
…... A.Ş Bahçelievler Şubesinden müşteki ... adına çek koçanı alıp 
bu çekleri kullanarak ödememesi üzerine müştekinin karşılıksız 
çek keşide etmek suçundan mahkumiyetine karar verilip haksız 
yere cezaevinde kalmasına neden olmak suretiyle üzerine atılı ki-
şiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediğinin iddia ve kabul 
olunduğu somut olayda, kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçunun 
uygulanabilmesi için öncelikle sanık hakkında iftira suçundan do-
layı mahkumiyet hükmü kurulmuş olması gerektiği ve sanık hakkın-
da TCK’nın 267. maddesinde düzenlenen iftira suçundan açılmış 
kamu davasının olmadığının anlaşılması karşısında; sanık hakkın-
da suçun unsurları oluşmadığı yönünde karar verilmiştir. ►16.CD 
11.01.2016, E. 2015/6495, K. 2016/174; Sanığın polis merkezine 
yaptığı başvuru sırasında, muhatap oldukları ……. isimli bayan 
ile yanındaki şahısların …… plakalı araçta bulunduklarına dair 
iddialarının muhatabı olan kişilerin belirlenebilir olması nedeni 
ile eyleminin iftira olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde karar 
verilmiştir.

Madde 268- Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
(1) İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma 

yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgi-
lerini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması 
MADDE 268. - (1) İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruş-
turma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, bu kişiye 
ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna iliş-
kin hükümlere göre cezalandırılır. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 30. - Türk Ceza Kanununun 268 inci maddesinin birinci 
fıkrasında geçen  “bu kişiye” ibaresi, “başkasına” olarak değiş-
tirilmiştir.
3) İçtihat.
►11.CD 29.01.2018, E. 2017/4587, K. 2018/519; Sanık hakkında 
uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna dair tüm soruşturma ve 
kovuşturma belgeleri incelenerek, sanığın kendisi hakkında soruş-
turma ve kovuşturma yapılmasını engelleyip engellemediği, başka-
sının kimliğini ya da kimlik bilgilerini kullanarak kendisini suçsuz, 
kimliğini ya da kimlik bilgilerini kullandığı gerçek kişiyi ise işleme-
diği bir suçun faili olarak gösterip göstermediğinin belirlenmesi, 
sonucuna göre suç niteliğinin tartışılması gerektiği gözetilmeden 
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eksik araştıma ile hüküm kurulması gerekçesiyle bozma kararı ve-
rilmiştir. ►11.CD 29.01.2018, E. 2017/4593, K. 2018/528; Başka 
bir soruşturma kapsamında şüpheli olarak gerçek kimlik bilgileri 
tahtında aranan sanığın, yakalandığı esnada yapılan üst aramasın-
da suça konu nüfus cüzdanının ele geçirilmesi, yakalama tutanağın 
sanığın gerçek kimlik bilgilerine göre düzenlenmesinin anlaşılması 
karşısında; sanığın başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin 
kullanılması suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı yönünde ka-
rar verilmiştir.

Madde 269- Etkin pişmanlık
(1) İftira edenin, mağdur hakkında adlî veya idari soruşturma başla-

madan önce, iftirasından dönmesi halinde, hakkında iftira suçundan dola-
yı verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

(2) Mağdur hakkında kovuşturma başlamadan önce iftiradan dönme 
halinde, iftira suçundan dolayı verilecek cezanın dörtte üçü indirilir.

(3) Etkin pişmanlığın;
a) Mağdur hakkında hükümden önce gerçekleşmesi halinde, verilecek 

cezanın üçte ikisi,
b) Mağdurun mahkûmiyetinden sonra gerçekleşmesi halinde, verilecek 

cezanın yarısı,
c) Hükmolunan cezanın infazına başlanması halinde, verilecek cezanın 

üçte biri,
İndirilebilir.
(4) İftiranın konusunu oluşturan münhasıran idari yaptırım uygulan-

masını gerektiren fiil dolayısıyla;
a) İdari yaptırıma karar verilmeden önce etkin pişmanlıkta bulunul-

ması halinde, verilecek cezanın yarısı,
b) İdari yaptırım uygulandıktan sonra etkin pişmanlıkta bulunulması 

halinde, verilecek cezanın üçte biri,
İndirilebilir.
(5) Basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan dolayı etkin pişmanlık hü-

kümlerinden yararlanılabilmesi için, bunun aynı yöntemle yayınlanması 
gerekir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Etkin pişmanlık 
MADDE 269. - (1) İftira edenin, mağdur hakkında adlî veya idarî 
soruşturma başlamadan önce, iftirasından dönmesi hâlinde, hak-
kında iftira suçundan dolayı verilecek cezanın beşte dördü indirilir. 
(2) Mağdur hakkında kovuşturma başlamadan önce iftiradan dön-
me hâlinde, iftira suçundan dolayı verilecek cezanın dörtte üçü 
indirilir. 
(3) Etkin pişmanlığın; 
a) Mağdur hakkında hükümden önce gerçekleşmesi hâlinde, veri-
lecek cezanın üçte ikisi,
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b) Mağdurun mahkûmiyetinden sonra gerçekleşmesi hâlinde, veri-
lecek cezanın yarısı,
c) Hükmolunan cezanın infazına başlanması hâlinde, verilecek ce-
zanın üçte biri,
İndirilebilir.
(4) İftiranın konusunu oluşturan münhasıran idarî yaptırım uygu-
lanmasını gerektiren fiil dolayısıyla; 
a) İdarî yaptırıma karar verilmeden önce etkin pişmanlıkta bulu-
nulması hâlinde, verilecek cezanın yarısı, 
b) İdarî yaptırım uygulandıktan sonra etkin pişmanlıkta bulunul-
ması hâlinde, verilecek cezanın üçte biri, 
İndirilebilir. 
(5) İftira suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, bu 
madde hükümleri uygulanmaz.
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 31. - Türk Ceza Kanununun 269 uncu maddesinin beşinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(5) Basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan dolayı etkin pişmanlık 
hükümlerinden yararlanılabilmesi için, bunun aynı yöntemle ya-
yınlanması gerekir.
3) İçtihat.
►2.CD 17.01.2019, E. 2016/13027, K. 2019/1136; Kararda, sanık 
...’ın yakalandığında, kendisini ... olarak tanıtıp mağdur ... hak-
kında işlem yapılmasını sağladığı, sanığın kardeşi olan Hüseyin 
Poyraz’ın annesinin kendisinin kimlik bilgilerinin bulunduğu ifade 
tutanağını vermesi üzerine kendiliğinden polis merkezine gelerek 
öz abisi olan ...’ın karıştığı olayla ilgili olarak verdiği ifade sıra-
sında kendi kimlik bilgilerini kullandığını söylediğinin anlaşılması 
karşısında, sanığın TCK’nın 267. maddesi gereğince belirlenen 
cezasından TCK’nın 269/2. maddesi uyarınca indirim yapılması 
aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. ►10.
CD 10.07.2017, E. 2013/10537, K. 2017/3395; Kararda, sanı-
ğın olay tutanağından yaklaşık 4 saat sonra tutulan teslim tuta-
nağında mağdur Barış hakkında soruşturma başlamadan gerçek 
kimliğini kolluğa beyan ettiği anlaşıldığından, hakkında TCK’nın 
269/1. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygu-
lanması gerektiği yönünde karar verilmiştir. ►8.CD 1.03.2017, 
E. 2016/9211, K. 2017/1986; Kararda, suça sürüklenen çocuğun 
kovuşturma başlamadan önce, parmak izi şeklinde teknik bir araş-
tırma yapılmadan, polisin ısrarla gerçek kimlik bilgilerini sorması 
üzerine gerçek kimlik bilgilerini açıklaması şeklinde gerekleşen ey-
leminde TCK’nın 269/2. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hüküm-
lerinin uygulanmayarak fazla cezaya tayin olunması gerekçesiyle 
bozma kararı verilmiştir.

Madde 270- Suç üstlenme
(1) Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça 

katıldığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun 
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üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi ha-
linde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de kaldı-
rılabilir.

1) İçtihat.
►CGK 6.10.2018, E. 2015/86, K. 2018/434 ►CGK 22.5.2018, E. 
2015/45, K. 2018/224 ►CGK 3.4.2018, E. 2014/839, K. 2018/146 
►9.CD 5.04.2017, E. 2015/14325, K. 2017/824; Kararda, sanı-
ğın babası ile beraber ikamet ettiği evde ele geçen uyuşturucu-
ların kendisine ait olduğuna dair savunması, diğer sanığı suçtan 
kurtarmaya yönelik olduğu ve mahkeme gerekçesindeki tespitler 
doğrultusunda, sanığın uyuşturucu madde suçundan beraati, suç 
üstlenme suçundan sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini ye-
rine, uyuşturucu madde suçundan mahkumiyetine karar verilme-
si gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►1.CD 19.12.2016, E. 
2016/2772, K. 2016/4320; Kararda, sanık ...’ın olaydan 22 gün 
sonra diğer sanıklar ... ve ... ile birlikte polis merkezine gelerek 
maktulü kendisinin vurduğunu belirterek öldürme olayında kul-
landığını söylediği tabancayı teslim ettiği ancak bu sanığın tanık 
beyanlarına göre olay yerinde bulunmadığı anlaşılmakla; sanığın 
eyleminin sanıklar ... ve ...’ın suçunu üstlenme niteliğinde olduğu 
ve eylemine uyan TCK.nun 270/1. maddesi uyarınca cezalandırıl-
masına karar verilmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.

Madde 271- Suç uydurma
(1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ih-

bar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma 
yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis ce-
zası verilir.

1) İçtihat.
►CGK 6.10.2018, E. 2015/86, K. 2018/434; Sanığın 112 Acil 
Çağrı Merkezini arayarak dört kişinin yaralandığı bir trafik kazası 
meydana geldiğine dair gerçeğe aykırı ihbarda bulunduğu ve ge-
reğinin yapılması için çağrı merkezi görevlilerince ihbarın kolluğa 
bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada asılsız olduğunun anlaşıl-
dığı olayda; sanık işlenmediğini bildiği bir suçu işlenmiş gibi ihbar 
etmiş ise de, 112 Acil Çağrı Merkezinin CMK’nın 158. maddesinin 
ilk üç fıkrasında sayılan yetkili makamlardan olmadığı anlaşıldı-
ğından; sanığa atılı suç uydurma suçunun unsurlarının oluşma-
dığının kabulü gerekmektedir. ►CGK 22.5.2018, E. 2015/45, K. 
2018/224; Tanığın düğünde olduğu sırada cep telefonunun otomo-
bilden çalınması olayını kendisine anlatması üzerine sanığın kollu-
ğa başvurarak, söz konusu telefonun kendisine ait olduğunu ve çay 
bahçesinde bulunduğu esnada telefonun kaybolduğunu, durumu 
farketmesi üzerine çay bahçesine dönüp garsonlara sorduğu hal-
de cep telefonunu bulamadığını ifade edip “kaybolmuş veya hata 
sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf etme suçu” işlenmiş 
gibi ihbarda bulunduğu, bu başvuru üzerine yürütülen soruşturma 
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sırasında savcılıkta alınan ifadesinde de telefonun çalınmış ola-
bileceğini beyan ettiği olayda; sanığın, işlenmediğini bildiği yeni 
ve farklı bir suçu işlenmiş gibi ihbar ettiği, gerçeğe aykırı olarak 
yaptığı eklemeler sebebiyle başka soruşturma işlemlerinin yapıl-
dığı anlaşıldığından; sanığın eyleminin suç uydurma suçunu oluş-
turduğunun kabulü gerekmektedir. ►CGK 3.4.2018, E. 2014/839, 
K. 2018/146; Sanığın, kendisinden aynı borca yönelik mükerrer 
tahsilat yapılmasını önlemek amacıyla başvuruda bulunması gö-
zetildiğinde, sanığın şikâyetçi hakkında soruşturma başlatılmasına 
yönelik özel kastı bulunmaması ve para gibi tedavülü söz konusu 
olan hamiline yazılı çekin, şikâyetçi dışında üçüncü kişi tarafından 
bankaya ibraz edilebileceği nazara alındığında da, sanığın belirli 
bir kimseyi hedefe koymamış olması birlikte değerlendirildiğinde; 
somut olayda iftira suçunun oluşmayacağı, sanığın, şikâyetçiye rı-
zasıyla verdiği çekin çalındığı iddiasıyla herhangi bir kişiyi hedef 
göstermeksizin yetkili makamlara başvurmaktan ibaret eyleminin 
suç uydurma suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.

Madde 272- Yalan tanıklık
(1) Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsa-

mında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı ola-
rak tanıklık yapan kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanu-
nen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan 
kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun soruşturma veya 
kovuşturması kapsamında yalan tanıklık yapan kişi hakkında iki yıldan 
dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak gözaltına alma ve 
tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yüklenen fiili 
işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer ol-
madığına dair karar verilmiş olması koşuluyla, yukarıdaki fıkralara göre 
verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişinin gözaltına alınması veya tu-
tuklanması halinde; yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında bera-
at kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması 
koşuluyla; yalan tanıklık yapan kişi, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.

(6) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin ağırlaştırılmış müebbet 
hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, yirmi yıldan 
otuz yıla kadar hapis cezasına; (…) hükmolunur.

(7) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin mahkûm olduğu hapis ce-
zasının infazına başlanmış ise, altıncı fıkraya göre verilecek ceza yarısı 
kadar artırılır.
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(8) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi hakkında hapis cezası dışında 
adlî veya idari bir yaptırım uygulanmışsa; yalan tanıklıkta bulunan kişi, 
üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 272 - Yalan tanıklık
(1) Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kap-
samında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe ay-
kırı olarak tanıklık yapan kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis 
cezası verilir.
(2) Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye ka-
nunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık 
yapan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(3) Üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun soruşturma 
veya kovuşturması kapsamında yalan tanıklık yapan kişi hakkında 
iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak gözaltına 
alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, 
yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluy-
la, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişinin gözaltına alınması veya 
tutuklanması halinde; yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkın-
da beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 
verilmiş olması koşuluyla; yalan tanıklık yapan kişi, ayrıca kişiyi 
hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı 
fail olarak sorumlu tutulur.
(6) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin ağırlaştırılmış müebbet 
hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, yirmi yıl-
dan otuz yıla kadar hapis cezasına; süreli hapis cezasına mahkû-
miyeti halinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis ce-
zasına hükmolunur.
(7) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin mahkûm olduğu hapis 
cezasının infazına başlanmış ise, altıncı fıkraya göre verilecek ceza 
yarısı kadar artırılır.
(8) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi hakkında hapis cezası dışın-
da adlî veya idari bir yaptırım uygulanmışsa; yalan tanıklıkta bu-
lunan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2) Anayasa Mahkemesi’nin 14/1/2015 tarihli ve E:2014/116, 
K:2015/4 sayılı Kararı. 
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 272. mad-
desinin (6) numaralı fıkrasında yer alan;
A- “.süreli hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, mahkûm olunan 
cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına hükmolunur.”bölümüne 
ilişkin esas incelemenin, “.süreli hapis cezasına mahkûmiyeti ha-
linde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına.” 
ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına, oybirliğiyle,
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B- “.süreli hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, mahkûm olunan 
cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına.” ibaresinin Anayasa’ya 
aykırı olduğuna ve iptaline, Nuri Necipoğlu’nun karşıoyu ve oyçok-
luğuyla, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fık-
rası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası 
gereğince, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 
altı ay sonra yürürlüğe girmesine, oybirliğiyle,
14.1.2015 tarihinde karar verildi.
3) İçtihat.
►9.CD 19.06.2013, E. 2013/4413, K. 2013/9411; Kararda, Fet-
hiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ………… Esas sayılı dava 
dosyasındaki yargılama sırasında gerçeğe aykırı olarak tanıklık 
yaptığı anlaşılan sanığın yalan tanıklık suçundan mahkumiyetine 
karar verilmiştir.

Madde 273- Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler
(1) Kişinin;
a) Kendisinin, üstsoy, altsoy, eş veya kardeşinin soruşturma ve kovuş-

turmaya uğramasına neden olabilecek bir hususla ilgili olarak yalan ta-
nıklıkta bulunması,

b) Tanıklıktan çekinme hakkı olmasına rağmen, bu hakkı kendisine 
hatırlatılmadan gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapması,

Halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten 
de vazgeçilebilir.

(2) Birinci fıkra hükmü, özel hukuk uyuşmazlıkları kapsamında yapı-
lan yalan tanıklık hallerinde uygulanmaz.

Madde 274- Etkin pişmanlık
(1) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya 

yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verilmeden veya hükümden 
önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz.

(2) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya 
yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verildikten sonra ve fakat hü-
kümden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisin-
den yarısına kadarı indirilebilir.

(3) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında verilen mahkûmiyet kararı 
kesinleşmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarı-
sından üçte birine kadarı indirilebilir.

Madde 275- Yalan yere yemin
(1) Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir 

yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi halin-

de, cezaya hükmolunmaz.
(3) Hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçe-

ğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir.
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3) İçtihat.
►8.CD 26.09.2017, E. 2017/6611, K. 2017/10376; Sanığın, Ka-
rasu İcra Müdürlüğü’nce görevlendirilmiş olması karşısında, icra 
müdürlüğünün TCK’nun 276/1. maddesinde sayılan yargı merci 
veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapma veya yemin altında 
tanık dinleme yetkisine sahip kişi veya kurul olarak değerlendiri-
lemeyeceğinden, bilirkişi sanığın kıymet takdiri işleminde hata-
lı ve kasıtlı olarak gerçeğe aykırı rapor tanzim etmesi eyleminin 
TCK’nun 257/1. maddesi kapsamındaki suçu oluşturacağına yöne-
lik karar verilmiştir.

Madde 276- Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
(1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak 

veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul 
tarafından görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulun-
ması halinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi veya kurullar tarafından görevlendi-
rilen tercümanın ifade veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi 
halinde, birinci fıkra hükmü uygulanır.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 276 - Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
(1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak 
veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya 
kurul tarafından görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı müta-
laada bulunması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi veya kurullar tarafından görev-
lendirilen tercümanın ifade veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak 
tercüme etmesi halinde, birinci fıkra hükmü uygulanır.
2) 2016-6754 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 41- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 276 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıldan üç 
yıla” ibaresi “üç yıldan yedi yıla” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 277- Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs 
(1) Görülmekte olan bir davada (…) gerçeğin ortaya çıkmasını engel-

lemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından bi-
rinin, (…) sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç 
doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda 
bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı 
olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ceza-
sı ile cezalandırılır. Teşebbüs iltimas derecesini geçmediği takdirde verile-
cek ceza altı aydan iki yıla kadardır.

(2) Birinci fıkradaki suçu oluşturan fiilin başka bir suçu da oluştur-
ması halinde, fikri içtima hükümlerine göre verilecek ceza yarısına kadar 
artırılır.
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1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Yargı görevi yapanı etkileme 
MADDE 277. - (1) Bir davanın taraflarından birinin veya bir kaçı-
nın veya sanıkların veya davaya katılanların, mağdurların leh veya 
aleyhinde, yargı görevi yapanlara emir veren veya baskı yapan 
veya nüfuz icra eden veya her ne suretle olursa olsun adı geçenleri 
hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kimseye iki yıldan 
dört yıla kadar hapis cezası verilir. Teşebbüs iltimas derecesini 
geçmediği takdirde verilecek ceza altı aydan iki yıla kadardır.
2) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 90 - 5237 sayılı Kanunun 277 nci maddesi başlığıyla bir-
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs
MADDE 277 – (1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta 
olan bir soruşturmada, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya 
bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, 
şüpheli veya sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine 
sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya 
da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya 
tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan 
dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkradaki suçu oluşturan fiilin başka bir suçu da oluştur-
ması halinde, fikri içtima hükümlerine göre verilecek ceza yarısına 
kadar artırılır.”
3) İçtihat.
►16.CD 17.11.2015, E. 2015/5678, K. 2015/4321; Cezaevinde 
tutuklu olarak bulunan sanığın tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, 
dilekçesinde yazdıklarının doğru olmadığını intikam amacıyla S. 
ve Ş. Y.’ı suçlar tarzda dilekçe gönderdiğini beyan ettiği, ancak 
dilekçe içeriğinin doğru ya da yanlış olduğuna veya mahkemede 
tanık sıfatıyla alınan ifadesinin baskı altında verilmiş olup olma-
dığının kesin olarak saptanamadığı, mahkemece tanık sıfatıyla ve-
rilen ifadelerinin doğruluğunun kabulü karşısında, yalan tanıklık 
suçunun oluşmayacağı, cezaevinden göndermiş olduğu dilekçenin, 
yalan tanıklık yapmak için yapılmış bir başvuru olduğunun kabulü 
halinde, eyleminin TCK’nın 36. maddesi kapsamında kaldığı, bu 
kabul dışında dilekçe vermek şeklindeki eylemin yukarda açıklanan 
suçun maddi unsurunu oluşturmayacağı yönünde karar verilmiş-
tir. ►CGK 30.11.2010, E. 2010/207, K. 2010/238; Sanık Y. K. B... 
Adliyesinde Cumhuriyet savcısı, yargılama faaliyetini etkilenmeye 
çalışıldığı iddia olunan N. K. ise aynı Adliyede 1. Asliye Hukuk 
mahkemesi hakimi olarak görev yapmakta olup, aralarında bir ast-
üst ilişkisi bulunmamaktadır. Bu itibarla sanığın, görülmekte olan 
bir dava nedeniyle yargılamayı yapan hakime iddia olunan sözleri 
söylediği kabul edilse dahi, taraflar arasında bir astlık üstlük iliş-
kisi bulunmamasına göre, emir verme, baskı uygulama ya da nüfuz 
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icrası suretiyle eylemin gerçekleştirilmesinin olanaklı olmaması 
gerekçesiyle onama karar verilmiştir.

Madde 278- Suçu bildirmeme
(1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandı-

rılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen 
kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Mağdurun onbeşyaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal 
bakımdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamaya-
cak durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilecek ceza, yarı oranında artırılır.

(4) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya hükmo-
lunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza so-
rumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Suçu bildirmeme
MADDE 278. - (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bil-
dirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlan-
dırılması hâlen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildir-
meyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya 
ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini 
savunamayacak durumda bulunan kimse olması hâlinde, yukarıda-
ki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır. 
2) Anayasa Mahkemesinin 30/6/2011 tarihli ve E.:2010/52, 
K.:2011/113 sayılı Kararı.
1- 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 278. mad-
desinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, oybirliğiyle,
2- 5237 sayılı Kanun’un 278. maddesinin iptal edilmesi nedeniyle, 
Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Ana-
yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince iptal hük-
münün, kararın resmî gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı 
ay sonra yürürlüğe girmesine, Serruh Kaleli ile Mehmet Erten’in 
karşıoyları ve oyçokluğuyla,
30.6.2011 gününde karar verildi.
3) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 91 - 5237 sayılı Kanunun 278 inci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“MADDE 278 – (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara 
bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlan-
dırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildir-
meyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
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(3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya 
ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini 
savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıda-
ki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.
(4) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya hük-
molunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıy-
la ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.”
4) 2013-6462 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 1 - 63) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nunun;
a) 122 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özürlülük” 
ibaresi, “engellilik”,
b) 278 inci maddesinin üçüncü fıkrasınad yer alan “özürlü” ibare-
si, “engelli” olarak değiştirilmiştir,
5) İçtihat.
►17.CD 6.02.2018, E. 2015/25779, K. 2018/1120; Hurda arabası 
olan sanığın soruşturma aşamasındaki savunmasında diğer sanık-
ların kendisine ‘’sağdan soldan bir miktar hurda topladık, senin 
arabanla götürebilir miyiz?’’dediklerini, hurda malzemeleri çalıp 
sattıklarını bilmediğini, diğer sanıkların ise suça konu eşyaları gö-
türdüğünü bildiğini iddia ettiği olayda, hurda arabası olan sanık 
açısından işlenmekte olan veya işlenmiş olmakla birlikte neticeleri-
nin sınırlandırılması mümkün olan bir suçun söz konusu olmadığı, 
dolayısıyla ‘’suçu bildirmeme’’ suçunun yasal unsurlarının oluş-
madığına karar verilmiştir. ►11.CD 17.04.2017, E. 2015/1537, 
K. 2017/2903; Sanıkların suçu bildirmeme suçunu düzenleyen 
5237 Sayılı Kanun’un 278/1. maddesinin, Anayasa Mahkemesi’nin 
15.10.2011 tarihli ve 2010/52 esas, 2011/113 Sayılı kararı ile ipta-
line karar verilip, yürürlüğe girdiği 15.04.2012 tarihine kadar yeni 
bir düzenleme yapılmadığı, 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 
6352 Sayılı Kanun’un 91. maddesiyle 5237 Sayılı Kanun’un 278/1. 
maddesinin yeniden düzenlenmesi karşısında, 05.07.2012 tarihine 
kadar işlenen suçların yaptırımsız kaldığı; bu durumda suç tarihi 
itibariyle sanıkların eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış 
olması sebebiyle yüklenen suçtan beraatleri yerine mahkumiyetle-
rine karar verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Madde 279- Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
(1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun 

işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bil-
dirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu 
görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, 
yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

1) İçtihat.
►19.CD 6.02.2017, E. 2016/15169, K. 2017/863; Köy muhta-
rı ...’in şüpheliler tarafından yapılan kaçak kesimleri bilmesi ve 
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görmesine rağmen köy kanunundan kaynaklanan köy mallarının 
gözetimi ve korunması görevlerine riayet etmeyerek şüphelilere 
müdahalede bulunmadığı, ormanın kesilmesine ve şüpheli Şakir 
tarafından nakliyesine göz yumduğu olayda, sanığın TCK 279. 
maddesinde belirtilen ‘’kamu görevlisinin suçu bildirmeme’’ suçu-
nu işlediğinin anlaşılması karşısında, bu suçtan ek savunma ve-
rilerek sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi yerine beraat 
hükmü kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►5.CD 
7.06.2016, E. 2014/5514, K. 2016/5971; Görevli polis memuru 
olan sanıkların, katılan ile eşini yolda kavga eder vaziyette gör-
melerine ve katılanın, eşinden şikayetçi olduğunu, evin içinde de 
şiddete maruz kaldığına dair iz, delil ve emareler bulunduğunu bil-
dirip tespitini istemesine rağmen, sanıkların delilleri toplamadıkla-
rı ve herhangi bir adli işlem de yapmadıkları şeklinde gerçekleştiği 
kabul edilen eylemi, TCK’nın 279/2. maddesindeki suçu oluşturur.

Madde 280- Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
(1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile 

karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu 
hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, 
hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.

1) İçtihat.
►9.CD 15.05.2014, E. 2013/16353, K. 2014/6220; T. Devlet Has-
tanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı olup olay tarihinde muayene et-
tiği 01.05.1987 doğumlu Bahar’ın 14 haftalık gebe olduğunu tespit 
eden sanığın mağdur Bahar’a karşı cinsel saldırı suçunun işlen-
diğini bildiğine dair delil bulunamaması sebebiyle TCK’nın 280. 
maddesindeki suçun unsurlarının oluşmadığına karar verilmiştir. 

Madde 281- Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
(1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delil-

lerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iş-
tirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez.

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak iş-
lenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenen de-
lilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç 
nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

1) İçtihat.
►6.CD 26.05.2016, E. 2013/15882, K. 2016/4444; ... tarafından 
açılan 2900 ton kömür alım ihalesi sebebiyle teslim edilen ve tek-
nik şartnamedeki yeterlilik kriterlerini taşımadığı tespit edilen 
kömürlere dair analiz raporuna itiraz edilmesi üzerine, kömür 
numunelerinin hakem heyeti olarak belirlenen ... İli Kalkındırma 
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ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Çevre Ölçüm ve 
Analiz Laboratuvar Müdürlüğüne götürülürken değiştirilmesi bi-
çimindeki eylemi, 5237 Sayılı TCK’nın 281.maddesine uyan suçu 
oluşturmaktadır. ►4.CD 22.01.2013, E. 2011/5488, K. 2013/1081; 
Polis memuru olan sanıkların, müşteki F.’in şikayetçi olduğunu öğ-
rendiklerinde, müştekiye “16 yaşındasın, git babanla konuş, sonra 
şikayetçi olursan ifadeni alırız” dedikleri, daha sonra müştekinin 
babası olan A.’in karakola gelip, “Eğer kızımın kızlığı bozulduysa 
şikayetçiyim” demesine karşın, herhangi bir işlem yapmadıkları; 
ayrıca soruşturma aşamasında tanık olarak dinlenen B.’ün beya-
nında, “Bir polis memurunun gelerek hakkında tecavüz suçlaması 
olduğunu söylemesi üzerine emniyete geldiğini, cep telefonunda 
kayıtlı olan müştekiye ait mesajları sanık İ.’ın yüksek sesle okudu-
ğunu, bunu karakolda bulunan beş polis memurunun da duyduğu-
nu, sanığın daha sonra kendisinden bu mesajları silmesini istedi-
ğini” belirtmesi karşısında, eylemlerinin, TCK’nın 257/2 ve 281. 
maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde karar 
verilmiştir.

Madde 282- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
(1) Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suç-

tan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların 
gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konu-
sunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç 
yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır.

(2) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun 
konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, 
kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(3) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi 
kişi tarafından bu mesleğin icrası sırasında işlenmesi halinde, verilecek 
hapis cezası yarı oranında artırılır.

(4) Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçe-
vesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(5) Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(6) Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç konusu mal-
varlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili 
makamlara haber vererek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu 
maddede tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolunmaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
MADDE 282. - (1) Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını 
gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışı-
na çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru 
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bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, 
çeşitli işlemlere tabi tutan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 
yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi 
kişi tarafından bu mesleğin icrası sırasında işlenmesi hâlinde, veri-
lecek hapis cezası yarı oranında artırılır.
(3) Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 
(4) Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
(5) Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç konusu 
malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu 
yeri yetkili makamlara haber vererek ele geçirilmesini kolaylaştı-
ran kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle cezaya 
hükmolunmaz.
2) 2009-5918 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 5 - 5237 sayılı Kanunun 282 nci maddesinin birinci fıkra-
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre 
teselsül ettirilmiştir.
“(1) Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran 
veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla 
elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli iş-
lemlere tâbi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun 
konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın 
alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Madde 283- Suçluyu kayırma
(1) Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hük-

mün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse, altı aydan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak iş-
lenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Bu suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından 
işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz.

1) İçtihat.
►16.CD 19.10.2017, E. 2016/4665, K. 2017/5101; Sanığın müda-
fii tayin edilerek usulüne uygun şekilde savunması alındıktan sonra 
olay görüntülerinde, eyleme katılan diğer şahısların kimliklerini 
gizlemek amacıyla yüzlerini kapatmalarına ve kıyafetlerini ters 
giymelerine yardım ettiği anlaşıldığından, eyleminin 3713 sayılı 
Kanunun 7/2, TCK’nın 265 ve 283/1. maddelerinde tanımlanan 
suçları oluşturup oluşturmayacağının karar yerinde tartışılması 
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gerektiğine karar verilmiştir. ►10.CD 2.03.2017, E. 2016/1950, K. 
2017/797; Sanıkların diğer sanık N.’nin suçuna iştirak ettiklerine 
dair delil bulunmadığı, diğer sanık N.’nin kolluk görevlilerini fark 
ederek, aracın penceresinden suç konusu hapları attığını söyleme-
sinden sonra, durmayarak sanık N.’nin yakalanmasını engellemek 
için kolluk görevlilerinden kaçmaktan ibaret eylemleri TCK’nın 
283/1. maddesinde düzenlenen “suçluyu kayırma” suçunu oluş-
turmaktadır. ►16.CD 8.06.2015, E. 2015/3257, K. 2015/1744; 
Alkollü olarak araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 
D. Ö. hakkında soruşturma yapılmasını engellemek için alkolsüz 
olan sanık Ö. İ.’nin aracı kendisinin kullandığını görevli polis me-
murlarına beyan etmesi TCK’nın 283/1. maddesinde tanımlanan 
“Suçluyu kayırma” suçunu oluşturmaktadır.

Madde 284- Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
(1) Hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin 

bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İşlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından 
saklandığı yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, yuka-
rıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Bu suçların kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak 
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi ha-
linde, cezaya hükmolunmaz.

Madde 285- Gizliliğin ihlali
(1) Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişi, bir yıldan üç yıla 

kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun oluşabilmesi 
için;

a) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğinin açıklanması sure-
tiyle, suçlu sayılmama karinesinden yararlanma hakkının veya haberleş-
menin gizliliğinin ya da özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi,

b) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğine ilişkin olarak ya-
pılan açıklamanın maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye elverişli 
olması,

gerekir.
(2) Soruşturma evresinde alınan ve soruşturmanın tarafı olan kişilere 

karşı gizli tutulması gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan 
işlemlerin gizliliğini ihlal eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli 
para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına 
karar verilen duruşmadaki açıklama veya görüntülerin gizliliğini alenen 
ihlal eden kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Ancak, bu suçun 
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oluşması için, tanığın korunmasına ilişkin olarak alınan gizlilik kararına 
aykırılık açısından aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların kamu görevlisi tarafın-
dan görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde, ceza 
yarısına kadar artırılır.

(5) Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak algı-
lanmalarına yol açacak şekilde görüntülerinin yayınlanması halinde, altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(6) Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin haber verme sınırları aşıl-
maksızın haber konusu yapılması suç oluşturmaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Gizliliğin ihlâli
MADDE 285. - (1) Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlâl eden kişi, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, so-
ruşturma aşamasında alınan ve kanun hükmü gereğince gizli tutul-
ması gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan işlemle-
rin gizliliğinin ihlâli açısından aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz. 
(2) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına 
karar verilen duruşmadaki açıklama veya görüntülerin gizliliğini 
alenen ihlâl eden kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 
Ancak, bu suçun oluşması için tanığın korunmasına ilişkin olarak 
alınan gizlilik kararına aykırılık açısından aleniyetin gerçekleşme-
si aranmaz.
(3) Bu suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı 
oranında artırılır. 
(4) Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak 
damgalanmalarını sağlayacak şekilde görüntülerinin yayınlanma-
sı hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
2) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 92 - 5237 sayılı Kanunun 285 inci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“MADDE 285 – (1) Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden 
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile ceza-
landırılır. Bu suçun oluşabilmesi için;
a) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğinin açıklanması su-
retiyle, suçlu sayılmama karinesinden yararlanma hakkının veya 
haberleşmenin gizliliğinin ya da özel hayatın gizliliğinin ihlal edil-
mesi,
b) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğine ilişkin olarak 
yapılan açıklamanın maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye 
elverişli olması,
gerekir.
(2) Soruşturma evresinde alınan ve soruşturmanın tarafı olan ki-
şilere karşı gizli tutulması gereken kararların ve bunların gereği 
olarak yapılan işlemlerin gizliliğini ihlal eden kişi, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
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(3) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına 
karar verilen duruşmadaki açıklama veya görüntülerin gizliliğini 
alenen ihlal eden kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 
Ancak, bu suçun oluşması için, tanığın korunmasına ilişkin olarak 
alınan gizlilik kararına aykırılık açısından aleniyetin gerçekleşme-
si aranmaz.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların kamu görevlisi ta-
rafından görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi 
halinde, ceza yarısına kadar artırılır.
(5) Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak algı-
lanmalarına yol açacak şekilde görüntülerinin yayınlanması halin-
de, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(6) Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin haber verme sınırları 
aşılmaksızın haber konusu yapılması suç oluşturmaz.”
3) İçtihat.
►12.CD 20.12.2017, E. 2017/3243, K. 2017/10582; Şikayetçi, 
gözaltına alındığı sırada, adliye lojmanından çıkıp polis aracına 
bindirilirken bir basın kuruluşunun görüntüsünün kaydedilmesi 
şeklinde gerçekleşen olayda, olay yerinde basın tarafından gö-
rüntüleme işleminin neden engellenmediği, bu konuda kolluğun 
sorumlu olup olmadığının tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi 
gerektiği gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir. ►Case of News 
Verlags Gmbh & Co.Kg v. Austria (31457/96) ►Case of Worm v. 
Austria (83/1996/702/894)

Madde 286- Ses veya görüntülerin kayda alınması
(1) Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görün-

tüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

Madde 287- Genital muayene
(1) Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye 

gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur.

(2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıy-
la kanun ve yönetmeliklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan 
muayeneler açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

1) 2018-700 sayılı KHK ile yapılan değişiklik.
MADDE 156- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun;
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve 
adlî, idarî ve askerî” ibaresi, “adlî ve idarî” şeklinde değiştiril-
miştir.
b) 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi 
“Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştiril-
miştir.
c) 287 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzüklerde” iba-
resi “yönetmeliklerde” şeklinde değiştirilmiştir.



256

B-42 m.288 Türk Ceza Kanunu

Madde 288- Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
(1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturma-

da, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da ger-
çeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya 
tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı 
beyanda bulunan kişi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile 
cezalandırılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs 
MADDE 288. - (1) Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma 
veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hâ-
kim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen 
sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, altı aydan üç yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 32. - Türk Ceza Kanununun 288 inci maddesinin ikinci 
fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.
3) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 93 - 5237 sayılı Kanunun 288 inci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“MADDE 288 – (1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta 
olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir 
işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, 
yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak et-
kilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, 
elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.”
4) İçtihat.
►4.CD 8.12.2015, E. 2015/24045, K. 2015/39490; Müştekinin 
sanık C’nin kendisini tehdit etmediğini, diğer sanıklar Ç ve İ’nin 
şikayetten vazgeçmesi için tehdit ettiğini, sanık C’nin sadece müş-
tekiye verilen zararın karşılanacağını ancak şikayetten vazgeç-
mesi gerektiğini söylemesi karşısında, tehdit suçunu birlikte işle-
diklerine ilişkin başkaca bir delil bulunmamasına karşın eylemin, 
5237 sayılı TCK’nın 288. maddesindeki adil yargılamayı etkileme 
suçunu oluşturduğuna karar verilmiştir. ►14.CD 11.06.2013, E. 
2012/11784, K. 2013/7491; Yargı görevi yapanı etkileme suçunun 
oluşabilmesi için açılmış bir dava bulunması şart olup, İlçe Emni-
yet Müdür Vekili olan sanık M.’ın Cumhuriyet Savcısı Z.’in yürüt-
tüğü soruşturmayı etkileme amacıyla tanık Hakim G.’a söylediği ve 
yazıya dökülen sözlerin başkalarınca da öğrenildiği anlaşılmakla, 
sanığın eylemlerinin TCK’nın 288. maddesinde düzenlenen adil 
yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmaya-
cağı tartışılmadan, yargı görevi yapanı etkileme suçundan hüküm 
kurulması gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.
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Madde 289- Muhafaza görevini kötüye kullanma
(1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli 

veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde tes-
lim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis 
ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın 
sahibi olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı ko-
vuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması 
halinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü in-
dirilir.

(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli 
veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve 
özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bo-
zulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında elkonu-
lan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

1) İçtihat.
►CGK 12.02.2019, E. 2019/24, K. 2019/105; Müsaderesine karar 
verilen lastikleri bir başkasına teslim etme eğilimi TCK 289/1 kap-
samındadır. Bu karar direnme üzerine CGK’ya geldiğinde sanığın 
direnme kararında diyeceği sorulmadan karar verilmesi bozmayı 
gerektirmiştir. ►8. CD 29.01.2018, E. 2017/6418, K.2018/733; 
Hacizli mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunup 
bulunulmadığı, amaç dışı kullanılıp kullanılmadığı, bozulmasına 
neden olup olunmadığı belirlenerek karar verilmelidir. ►8.CD 
27.12.2017, E. 2017/9847, K. 2017/15463; 289. maddenin 1. fıkra-
sında düzenlenen muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun ko-
nusu resmen teslim olunan mal olup sanığın eyleminin atılı suçun 
unsurlarını taşımadığı gözetilip beraat kararı verilmesi gerekir.

Madde 290- Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması
(1) Hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar el-

koyan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim olunan rehinli 

veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan taşınır malın bu 
kişinin elinden rızası dışında alınması halinde hırsızlık, cebren alınması 
halinde yağma, hileyle alınması halinde dolandırıcılık, tahrip edilmesi ha-
linde mala zarar verme suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Kişinin bu ma-
lın sahibi olması halinde, verilecek cezanın yarısından dörtte üçüne kadarı 
indirilir.

1) İçtihat.
►2.CD 9.09.2015, E. 2015/16225, K. 2015/15078; Sanığın hac-
zedilen aracının Yediemin Otoparkından çalınmasına azmettirme 
eyleminin TCK 290/2. maddesi uyarınca hırsızlık suçunu oluştur-
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makla birlikte aynı fıkrada kişinin malın sahibi olması durumunda 
cezada indirim yapılması öngörüldüğünden kanun yararına bozul-
muştur. ►9.CD 6.06.2013, E. 2013/2065, K. 2013/8688; Haczedi-
len ve eşine Yediemin olarak teslim edilen aracın bir kısım parça-
larını eşinin bilgisi ve rızası dışında sökerek götürme eylemi TCK 
290/2 kapsamında olup hırsızlık hükümleri uygulanır.

Madde 291- Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme
(1) Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak ceza 

infaz kurumuna veya tutukevine giren kimseye altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası verilir.

Madde 292- Hükümlü veya tutuklunun kaçması
(1) Tutukevinden, ceza infaz kurumundan veya gözetimi altında bu-

lunduğu görevlilerin elinden kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Bu suçun, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde, bir yıl-
dan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bu suçun, silahlı olarak ya da birden çok tutuklu veya hükümlü 
tarafından birlikte işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek 
ceza bir katına kadar artırılır.

(4) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi se-
bebiyle ağırlaşmış hallerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi 
ya da eşyaya zarar verilmesi durumunda, ayrıca bu suçlara ilişkin hü-
kümlere göre cezaya hükmolunur.

(5) Bu maddede yazılı hükümler, ceza infaz kurumu dışında çalıştı-
rılan hükümlüler ile hapis cezası adlî para cezasından çevrilmiş olanlar 
hakkında da uygulanır.

(6) (Mülga)
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Hükümlü veya tutuklunun kaçması
MADDE 292. - (1) Tutukevinden, ceza infaz kurumundan veya gö-
zetimi altında bulunduğu görevlilerin elinden kaçan tutuklu veya 
hükümlü hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur. 
(2) Bu suçun, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi hâlinde, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Bu suçun, silâhlı olarak ya da birden çok tutuklu veya hükümlü 
tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre ve-
rilecek ceza bir katına kadar artırılır. 
(4) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neti-
cesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin veya kasten öldürme suçunun 
gerçekleşmesi ya da eşyaya zarar verilmesi durumunda, ayrıca bu 
suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur.
(5) Bu maddede yazılı hükümler, ceza infaz kurumu dışında çalış-
tırılan hükümlüler ile hapis cezası adlî para cezasından çevrilmiş 
olanlar hakkında da uygulanır.
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(6) Kısa süreli hapis cezasının özel infaz şekillerinin gereklerine 
uymayan hükümlü hakkında bir aydan iki aya kadar hapis cezasına 
hükmolunur; geriye kalan ceza da ayrıca çektirilir.
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 33. - Türk Ceza Kanununun 292 nci maddesinin altıncı 
fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.
3) İçtihat.
►8.CD 11.12.2017, E. 2017/20226, K. 2017/14073; TCK 292’deki 
suçun oluşması için kişinin hakkında tutuklama kararı veya hü-
küm olması gerekmektedir. Kişinin polis merkezinden kaçması bu 
suç kapsamında değildir. ►11.CD 27.11.2017, E. 2017/14587, K. 
2017/8236; TCK 292 hükümlü veya tutuklunun kaçması halinde, 
TCK 294 maddenin 8. fıkrasında gözaltına alınan, tutuklu veya 
hükümlünün kaçmasına imkan sağlayan kişi hakkında ceza öngör-
müştür. Yakalandıktan sonra kaçan kişi cezalandırılamaz. ►1.CD 
8.05.2017, E. 2017/806, K. 2017/1496; Hükümlünün arama yapıl-
dığı saatte rahatsızlığı sebebiyle banyoya gitmesi üzerine burada 
bayıldığı ve kendisini koğuş arkadaşlarının bulduğu, firar etmediği 
yönündeki savunması, hükümlü tanığın, banyoya gittiğinde Yusuf’u 
baygın vaziyette bularak koğuşa getirdikleri yönündeki beyanı ve 
aynı yöndeki diğer hükümlülerin beyanları ile hükümlünün kaçma-
sı suçundan yapılan soruşturmada, hayatın olağan akışına aykırı 
bir durum olduğu için kanun yararına bozma söz konusudur.

Madde 293- Etkin pişmanlık
(1) (…) tutuklu veya hükümlünün, kaçtıktan sonra etkin pişmanlık 

göstererek kendiliğinden teslim olması halinde, kaçtığı günden itibaren 
teslimin gerçekleştiği güne kadar geçen süre dikkate alınarak, verilecek 
cezanın altıda beşinden altıda birine kadarı indirilir. Ancak, kaçma süre-
sinin altı ayı geçmesi halinde cezada indirim yapılmaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Etkin pişmanlık 
MADDE 293. - (1) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün, 
kaçtıktan sonra etkin pişmanlık göstererek kendiliğinden teslim ol-
ması hâlinde, kaçtığı günden itibaren teslimin gerçekleştiği güne 
kadar geçen süre dikkate alınarak, verilecek cezanın altıda beşin-
den altıda birine kadarı indirilir. Ancak, kaçma süresinin altı ayı 
geçmesi hâlinde cezada indirim yapılmaz. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 34. - Türk Ceza Kanununun 293 üncü maddesinin birin-
ci fıkrasında geçen “Gözaltına alınan,” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.
3) İçtihat.
►16.CD 6.12.2016, E. 2016/5736, K. 2016/6446; Sanığın nere-
de ve nasıl yakalandığına dair dosyada herhangi bir tutanak veya 
belgenin bulunmaması karşısında, kendiliğinden teslim olup olma-
dığı veya yakalanıp yakalanmadığının araştırılarak sonucuna göre 
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hakkında TCK’nın 293. maddesinde düzenlenmiş olan etkin piş-
manlık hükmü uygulanmalıdır. ►16.CD 27.10.2016, E. 2016/3038, 
K. 2016/5367; Sanığın kendiliğinden mi teslim olduğu yoksa yaka-
lanarak mı cezaevine konulduğunun araştırılarak sonucuna göre 
TCK m.293’te düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulan-
ması söz konusu olacaktır. ►16.CD 1.07.2016, E. 2015/7595, K. 
2016/4578; Sanığın nerede ve nasıl yakalandığına dair dosyada 
herhangi bir tutanak veya belgenin bulunmaması karşısında, ken-
diliğinden teslim olup olmadığı veya yakalanıp yakalanmadığının 
araştırılarak sonucuna göre hakkında TCK’nın 293. maddesinde 
düzenlenmiş olan etkin pişmanlık hükmü uygulanmalıdır.

Madde 294- Kaçmaya imkan sağlama
(1) Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlayan kişi, bir 

yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi, çekilecek olan hapis ceza-

sının süresine göre iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Ancak, hükümlünün cezası;

a) Müebbet hapis cezası ise, beş yıldan sekiz yıla,
b) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise, sekiz yıldan oniki yıla,
Kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Bu suçların, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde, veri-

lecek ceza üçte biri oranında artırılır.
(4) Kaçması sağlanan kişi sayısının birden fazla olması halinde, bu sayı 

göz önünde bulundurularak, verilecek ceza üçte birden bir katına kadar 
artırılır.

(5) Bu suçların gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza 
veya nakli ile görevli kişiler tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza, 
üçte biri oranında artırılır.

(6) Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi ha-
linde, verilecek ceza üçte biri oranında indirilir.

(7) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış hallerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleş-
mesi ya da eşyaya zarar verilmesi durumunda, ayrıca bu suçlara ilişkin 
hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(8) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün, muhafaza veya nakli 
ile görevli kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmasından 
yararlanarak kaçması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.

1) İçtihat.
►16.CD 1.07.2016, E. 2015/7595, K. 2016/4578; Kaçmasına im-
kan sağlananın tutuklu veya hükümlü olmadığı, savunmasının tes-
piti amacıyla hakkında yakalama kararı olduğu ve gözaltında iken 
kolluk görevlilerinin elinden kurtularak kaçtığının anlaşıldığı olay-
da, sanıkların eylemi TCK’nın 294/1. maddesi kapsamında düzen-
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lenen suçu oluşturmaktadır. ►16.CD 16.03.2016, E. 2015/8177, K. 
2016/1615; Uyuşturucu madde kullanmak suçundan Cumhuriyet 
savcısının talimatıyla gözaltında iken kolluk görevlisinin elinden 
kaçan sanığın konumu TCK’nın 294/8. maddesine uymadığı gibi 
hükümlü veya tutuklu olmaması sebebiyle TCK’nın 292. maddesin-
deki suçun unsurları da oluşmamıştır.

Madde 295- Muhafızın görevini kötüye kullanması
(1) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli 

ile görevli kişilerin, görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri halin-
de, görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Muhafaza veya nakli ile görevli olan kimse, görevinin gereklerine 
aykırı olarak gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün bulunduğu yer-
den geçici bir süreyle uzaklaşmasına izin verirse; altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün bu fırsattan yararla-
narak kaçması halinde, kaçmaya kasten imkan sağlama suçuna ilişkin hü-
kümler uygulanır.

Madde 296- Hükümlü veya tutukluların ayaklanması
(1) Hükümlü veya tutukluların toplu olarak ayaklanması halinde, her 

biri hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Hü-
kümlü veya tutuklu sayısının üçten fazla olmaması halinde, bu suçtan do-
layı cezaya hükmedilmez.

(2) Ayaklanma sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu 
suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur.

1) İçtihat.
►9.CD 29.05.2012, E. 2011/9092, K. 2012/6954; Cezaevinde tu-
tuklu bulunan sanıkların sigara içme isteklerinin yaşlarının küçük 
olduğu gerekçesiyle reddedilmesi üzerine cezaevindeki eşyalara 
zarar verip, “bu bir isyandır bize sigara verin” diyerek bağırdıkla-
rı olayda, eylemin ızrar dışında TCK’nın 296. maddesinde tanım-
lanan ayaklanma suçu oluşmamıştır.

Madde 297- İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak
(1) İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu veya uyarıcı 

madde veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun konusunu 
oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir suç oluş-
turduğu takdirde; fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı 
oranında artırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan;
a) Firarı kolaylaştırıcı her türlü alet ve malzemeyi,
b) Her türlü saldırı ve savunma araçları ile yangın çıkarmaya yarayan 

malzemeyi,
c) Alkol içeren her türlü içeceği,



262

B-42 m.297 Türk Ceza Kanunu

d) Kumar oynanmasına olanak sağlayan eşya ve malzemeyi,
e) 188 inci maddede tanımlanan suçlar saklı kalmak üzere, yeşil reçe-

teye tabi ilaçları,
f) Kurum idaresince incelenmek üzere alınanlar hariç, mahkemelerce 

yasaklanmış veya suç örgütlerini temsil eden yayın, afiş, pankart, resim, 
sembol, işaret, doküman ve benzeri malzemeler ile örgütsel haberleşme 
araçlarını,

g) Yetkili makamlarca izin verilenler hariç, ses ve görüntü almaya ya-
rayan araçları, 

ceza infaz kurumuna veya tutukevine sokan, buralarda bulunduran 
veya kullanan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların hükümlü veya tutuklu-
ların muhafazasıyla görevli kişiler tarafından işlenmesi halinde, verilecek 
ceza bir kat artırılır.

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan 
eşyayı yanında bulunduran veya kullanan hükümlü veya tutuklu, bunu 
kimden ve ne suretle elde ettiği hususunda bilgi verirse, verilecek ceza yarı 
oranında indirilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak
MADDE 297. - (1) İnfaz kurumuna veya tutukevine silâh, uyuştu-
rucu veya uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı sokan 
veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılır. Bu suçun konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi 
veya bulundurulması ayrı bir suç oluşturduğu takdirde; fikrî içtima 
hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı oranında artırılır.
(2) Birinci fıkrada sayılanların dışında kalıp da yetkili makamlar 
tarafından infaz kurumuna veya tutukevine sokulması yasaklanmış 
bulunan eşyayı, bu yasağı bilerek, infaz kurumuna veya tutukevine 
sokan veya bulunduran ya da kullanan kişi, altı aydan iki yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların hükümlü veya tu-
tukluların muhafazasıyla görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlin-
de, verilecek ceza bir kat artırılır. 
(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan 
eşyayı yanında bulunduran veya kullanan hükümlü veya tutuklu, 
bunu kimden ve ne suretle elde ettiği hususunda bilgi verirse, veri-
lecek ceza yarı oranında indirilir. 
2) Anayasa Mahkemesinin 7/7/2011 tarihli ve E.:2010/69, 
K.:2011/116 sayılı Kararı.
1- 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 297. mad-
desinin (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve ip-
taline, Haşim Kılıç, Serruh Kaleli, Alparslan Altan, Hicabi Dursun 
ile Erdal Tercan’nın karşıoyları ve oyçokluğuyla,
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2- 5237 sayılı Kanun’un 297. maddesinin (2) numaralı fıkrasının 
iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fık-
rasıyla 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası 
gereğince iptal hükmünün, kararın resmî gazete’de yayımlanma-
sından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine, oybirliğiyle,
7.7.2011 gününde karar verildi.
3) 2016-6763 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 20- 5237 sayılı Kanunun 297 nci maddesinin Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 
“(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan;
a) Firarı kolaylaştırıcı her türlü alet ve malzemeyi,
b) Her türlü saldırı ve savunma araçları ile yangın çıkarmaya ya-
rayan malzemeyi, 
c) Alkol içeren her türlü içeceği,
d) Kumar oynanmasına olanak sağlayan eşya ve malzemeyi,
e) 188 inci maddede tanımlanan suçlar saklı kalmak üzere, yeşil 
reçeteye tabi ilaçları,
f) Kurum idaresince incelenmek üzere alınanlar hariç, mahke-
melerce yasaklanmış veya suç örgütlerini temsil eden yayın, afiş, 
pankart, resim, sembol, işaret, doküman ve benzeri malzemeler ile 
örgütsel haberleşme araçlarını,
g) Yetkili makamlarca izin verilenler hariç, ses ve görüntü almaya 
yarayan araçları,  
ceza infaz kurumuna veya tutukevine sokan, buralarda bulunduran 
veya kullanan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır.”
4) İçtihat.
►CGK 5.6.2018, E. 2016/706, K. 2018/266; Sanığın hükümlü ola-
rak kaldığı ceza infaz kurumunda koğuşta bulundurduğu, kalem 
içine monte edilmiş ve tığ olarak kullanılan aletin, bilirkişi tara-
fından yapılan inceleme sonucunda savunma ve saldırıya elverişli, 
delici nitelikte, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir suç 
oluşturmayan ve TCK’nın 6. maddesi kapsamındaki silahlardan 
olduğunun anlaşılması karşısında; sanığa atılı infaz kurumuna 
veya tutukevine yasak eşya sokmak suçunun oluştuğunun kabulü 
gerekmektedir.►20.CD 19.02.2018, E. 2017/3983, K. 2018/943; 
Sanığın, … Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan ile açık 
görüş yapmak amacıyla geldiğinde, sağ ayağının tabanına yapış-
tırılmış beyaz peçeteye sarılı vaziyette net ağırlığı 11,5 gr gelen 
esrar maddesinin bulunması şeklinde gerçekleşen eylemi, TCK’nın 
188/3. maddesinde öngörülen uyuşturucu maddeyi başkasına ver-
me ve aynı Kanun’un 297/1. maddesinde düzenlenen cezaevine 
yasak eşya sokma suçlarını oluşturur. Fikri içtima hükümlerinin 
uygulanması gerekmektedir. ►10.CD 20.11.2017, E. 2014/3956, 
K. 2017/5826; Diğer sanık tarafından sanığa ulaştırma amacıyla 
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ceza infaz kurumunun bahçesine atılan uyuşturucu maddenin infaz 
koruma memurları tarafından ele geçirildiği olayda, suç konusu 
uyuşturucu maddenin sanığa ulaşmadan ele geçirilmiş olması 
sebebiyle  “ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma” ve “kullan-
mak için uyuşturucu madde bulundurma suçuna teşebbüs” suçları 
oluşmuştur. ►20.CD 25.10.2016, E. 2016/575, K. 2016/5265; Sa-
nığın kardeşi sanık ...’dan kullanmak amacıyla uyuşturucu istedi-
ği, uyuşturucuyu ticari amaçla istediğine dair herhangi bir delil 
bulunmaması karşısında, eylemi TCK m.297’de düzenlenen suçu 
oluşturmaktadır.

Madde 298- Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme
(1) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tu-

tukluların haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve 
eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve 
işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, 
kurum tabibince muayene ve tedavi edilmelerini, müdafi veya avukat ta-
yin etmelerini, bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet 
başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıve-
rilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engelleyen-
ler, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat ve-
renler, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme 
ve temas olanağını engelleyenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılırlar.

(2) Hükümlü ve tutukluların beslenmesini engelleyenler hakkında iki 
yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Hükümlü ve tutukluların açlık 
grevine veya ölüm orucuna teşvik veya ikna edilmeleri ya da bu yolda ken-
dilerine talimat verilmesi de beslenmenin engellenmesi sayılır.

(3) Beslenmenin engellenmesi nedeniyle kasten yaralama suçunun ne-
ticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden biri veya ölüm meydana gelmiş ise, 
ayrıca kasten yaralama veya kasten öldürme suçlarına ilişkin hükümlere 
göre cezaya hükmolunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının  

Saygınlığına Karşı Suçlar

Madde 299- Cumhurbaşkanına hakaret
(1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar ha-

pis cezası ile cezalandırılır.
(2) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında 

artırılır.
(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine 

bağlıdır.
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1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Cumhurbaşkanına hakaret 
MADDE  299. - (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan 
dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Verilecek ceza, suçun alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; ba-
sın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır. 
(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iz-
nine bağlıdır. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 35. - Türk Ceza Kanununun 299 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri ora-
nında artırılır.
3) İçtihat.
►16.CD 19.07.2017, E. 2016/6928, K. 2017/4807; Sanığın kendi 
facebook sayfasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını kas-
tettiği açıkça anlaşılacak şekilde; katil, yezit, hapisten korktuğu 
için zulmeden, teröristleri besleyen gibi doğrudan Cumhurbaşka-
nını halk nezdinde küçük düşürücü, onur ve saygınlığını zedeleyici, 
isnatlarda bulunmak suretiyle AİHS ve hukuk düzenimizin koru-
duğu düşünce özgürlüğü kapsamında kalmayan, anlam ve içerik 
derinliğinden yoksun, sloganik tarzda aşağılayıcı ve hakaret kas-
tıyla söylenmiş paylaşımlardan ibaret sanığın eylemi Cumhurbaş-
kanına hakaret suçunu oluşturmaktadır. ►Case of Eon v. France 
(26118/10)

Madde 300- Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
(1) Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşa-

ğılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hü-
küm, Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan 
her türlü işaret hakkında uygulanır.

(2) İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar ha-
pis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk va-
tandaşı tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında ar-
tırılır.

Madde 301- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin ku-
rum ve organlarını aşağılama 

(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı or-
ganlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, bi-
rinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
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(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine 
bağlıdır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama 
MADDE 301. - (1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Mil-
let Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 
(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, 
askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatanda-
şı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında 
artırılır.
(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
2) 2008-5759 ile yapılan değişiklik.
MADDE 1 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
301 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir (RG 8.5.2008/26870).
“Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve 
organlarını aşağılama
MADDE 301 – (1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, 
birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının izni-
ne bağlıdır.”
3) İçtihat.
►16.CD 8.10.2015, E. 2015/2052, K. 2015/3034; Yapılan yargı-
lama sonunda sanık hakkında açılan kamu davasının 5759 sayılı 
Kanunun 1. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK’nın 301/4. mad-
desi uyarınca bu suçtan soruşturma yapılmasının Adalet Bakanlığı 
iznine tabi olduğu ve bakanlıkça soruşturma yapılmasına yer olma-
dığının bildirilmesi nedeniyle CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca 
davanın düşmesine dair verilen hükümde bir isabetsizlik bulunma-
mıştır. ►9.CD 18.06.2013, E. 2012/4775, K. 2013/9266; Hüküm 
tarihinde yürürlükte bulunan 5759 Sayılı Kanunun 1. maddesiyle 
değişik 5237 Sayılı T.C.K.nın 301/4. fıkrası uyarınca bu suçtan do-
layı kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlandığı ve 
iznin niteliği itibarıyla maddi ceza hukukunu da ilgilendirdiği an-
laşıldığından, anılan fıkra uyarınca gerekli izin istendikten sonra 
sonucuna göre sanık hakkında inceleme yapılmalıdır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

Madde 302- Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
(1) Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devle-

tin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya 
veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan toprak-
lardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen 
kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrı-
ca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler 
hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak 
MADDE 302. - (1) Devletin topraklarının tamamını veya bir kıs-
mını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, Devletin bir-
liğini bozmak, Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan 
bir kısmını Devlet idaresinden ayırmak, Devletin bağımsızlığını 
zayıflatmak amacına yönelik elverişli bir fiil işleyen kimseye ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası verilir.
(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, 
ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmo-
lunur. 
(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel 
kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 36. - Türk Ceza Kanununun 302 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir dev-
letin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıf-
latmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında 
bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya 
yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılır.
3) İçtihat.
►16.CD 31.12.2018, E. 2018/3775, K. 2018/5600; 2014 yılın-
dan yakalandığı tarihe kadar, Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/
YPG adına Kadi Azadi, Cısri Karakozak ile Mümbiç ve Mümbiç’e 
bağlı Herema cephelerinde silahlı olarak faaliyet yürüten sanığın, 
Herema bölgesinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı gruplar-
la çatıştığı sırada yaralanıp ele geçirilmesi ve peşinden güvenlik 
güçlerine teslim edilmesi şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın 
belirtilen tarihlerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye’nin 
kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştiren ÖSO 
ile çatışmaya girerek yaralanması şeklindeki eyleminin, Devletin 
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birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik olup örgütün ülke 
genelindeki organik bütünlüğü ve toplumdaki etkinliği de nazara 
alındığında vahamet arz ettiği, bu nedenlerle sanığın TCK’nın 302. 
maddesinde düzenlenen Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü 
bozma suçundan cezalandırılması gerekir.

Madde 303- Düşmanla işbirliği yapmak
(1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş halinde olan devletin ordu-

sunda hizmet kabul eden, düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti 
Devletine karşı silahlı mücadeleye giren vatandaş, müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılır.

(2) Düşman devlet ordusunda herhangi bir komuta görevi üstlenen va-
tandaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların işlenmesi sırasında 
başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hüküm-
lere göre cezaya hükmolunur.

(4) Savaş zamanında düşman devlet toprağında bulunup da bu devlet 
ordusunda hizmete alınmak mecburiyetinde kalan vatandaş hakkında, bu 
nedenle cezaya hükmolunmaz. 

Madde 304- Devlete karşı savaşa tahrik
(1) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya hasmane 

hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya 
bu amaca yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan kişi, 
on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (…)

(2) Bu madde uygulamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güven-
liğine karşı suç işlemek üzere oluşturulmuş örgütlerin doğrudan veya do-
laylı olarak desteklenmesi, hasmane hareket olarak kabul edilir.

(3) Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler 
hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Devlete karşı savaşa tahrik 
MADDE 304. - (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş aç-
ması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yet-
kililerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak yabancı devlet 
yetkilileri ile işbirliği yapan kişi, on yıldan yirmi yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Tahrik fiilinin basın ve yayın yolu ile işlen-
mesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 
(2) Bu madde uygulamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gü-
venliğine karşı suç işlemek üzere oluşturulmuş örgütlerin doğrudan 
veya dolaylı olarak desteklenmesi, hasmane hareket olarak kabul 
edilir. 
(3) Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişi-
ler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
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2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 37. - Türk Ceza Kanununun 304 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

Madde 305- Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar 
sağlama

(1) Temel millî yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu 
nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı 
olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaşa ya da 
Türkiye’de bulunan yabancıya, üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin 
güne kadar adlî para cezası verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi 
hakkında da aynı cezaya hükmolunur.

(2) Fiilin savaş sırasında işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.

(3) Suç savaş hali dışında işlendiği takdirde, bu nedenle kovuşturma 
yapılması Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

(4) Temel milli yararlar deyiminden; bağımsızlık, toprak bütünlüğü, 
milli güvenlik ve Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel nitelikleri an-
laşılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Temel millî yararlara karşı hareket 
MADDE 305. - (1) Temel millî yararlara karşı fiillerde bulunmak 
maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğ-
rudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi 
yarar sağlayan vatandaşa, üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin 
güne kadar adlî para cezası verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden 
kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur.
(2) Fiilin savaş sırasında işlenmiş ya da yararın basın ve yayın 
yoluyla propaganda yapmak için verilmiş veya vaat edilmiş olması 
hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
(3) Suç savaş hâli dışında işlendiği takdirde, bu nedenle kovuştur-
ma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlıdır. 
(4) Temel millî yararlar deyiminden; bağımsızlık, toprak bütün-
lüğü, millî güvenlik ve Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel 
nitelikleri anlaşılır.
2) 2005-5377 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 38. - Türk Ceza Kanununun 305 inci maddesinin başlığı 
“Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağla-
ma” olarak; birinci ve ikinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.
(1) Temel millî yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya 
bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan 
vatandaşa ya da Türkiye’de bulunan yabancıya, üç yıldan on yıla 
kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir. Yarar 
sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur.
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(2) Fiilin savaş sırasında işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza 
yarı oranında artırılır.

Madde 306- Yabancı devlet aleyhine asker toplama
(1) Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekil-

de, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer 
hasmane hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan oniki yıla kadar hapis 
cezası verilir.

(2) Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir.
(3) Fiil, sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türki-

ye Devleti veya Türk vatandaşlarını misilleme tehlikesi ile karşı karşıya 
bırakacak nitelikte ise faile iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

(4) Siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse üç yıldan on 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(5) Bu maddede yer alan suçun kovuşturulması Adalet Bakanının iz-
nine bağlıdır.

(6) Bu madde hükümleri, fiili savaş halinde ülke topraklarının tama-
mını veya bir kısmını işgal eden yabancı devlet kuvvetlerine karşı meşru 
müdafaa amaçlı direniş hareketleri hakkında uygulanmaz.

Madde 307- Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına 
anlaşma

(1) Devletin silahlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulu-
nan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları 
ve diğer askerî tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile, 
kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile kul-
lanılmayacak hale getiren kişiye, altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası 
verilir.

(2) Suçun;
a) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin çıkarı için işlenmiş 

olması,
b) Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğini veya 

askerî hareketlerini tehlikeye koymuş olması,
Halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
(3) Tahrip veya kullanılamaz hale gelme, birinci fıkrada belirtilen 

bina, tesis veya eşyayı elinde bulunduran veya korumak ve gözetlemekle 
yükümlü olan kimsenin taksiri sonucunda meydana gelmiş veya bu ne-
denle suçun işlenmesi kolaylaşmış ise, bu kişi hakkında bir yıldan beş yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Savaş zamanında Türkiye Devleti zararına olmak üzere, düşman 
askerî hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye Devletinin askerî hare-
ketlerine zarar vermek maksadıyla yabancıyla anlaşan veya anlaşma ol-
masa da aynı sonuçları meydana getirmeye yönelik fiilleri işleyen kişiye on 
yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.
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(5) Dördüncü fıkrada tanımlanan fiil sonucunda, düşman askerî ha-

reketleri fiilen kolaylaşmış veya Türk Devletinin askerî hareketleri zarar 
görmüş ise faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

(6) Dört ve beşinci fıkralarda yazılı suçları işleyen kimse ile anlaşan 
yabancıya da aynı ceza verilir.

(7) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin Türkiye Devleti ile aralarında 
savaş için ittifak veya iştirak olan devlet zararına olarak Türkiye’de işlen-
mesi halinde de bu madde hükümleri uygulanır.

1) İçtihat.
►9.CD 6.07.2011, E. 2011/6378, K. 2011/8651; Sanığında içinde 
bulunduğu grubun ateş etmek suretiyle genel güvenliğin kasten teh-
likeye düşürülmesi, askeri binalarda zarar meydana gelmesi ve 2 
askerin yaralanması ile sonuçlanan olayda bir fiil ile birden fazla 
farklı suçun oluşmasına neden olan sanığa 44. maddenin uygulan-
ması gerekir.

Madde 308- Düşman devlete maddi ve mali yardım
(1) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savaş halinde olduğu devlete, sa-

vaşta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aleyhine kullanılabilecek her tür-
lü eşyayı karşılıklı veya karşılıksız, doğrudan veya dolaylı olarak veren 
vatandaş, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu 
hüküm, Türkiye’de oturan yabancı hakkında da uygulanır.

(2) Savaş zamanında, düşman devlet yararına yapılan borçlanmalara 
veya her ne nedenle olursa olsun ödemelere katılan veya bunlara ilişkin 
işlemleri kolaylaştıran vatandaşa veya Türkiye’de oturan yabancıya aynı 
ceza verilir.

(3) Savaştan evvel başlamış olsa bile, birinci fıkrada yazılı haller dışın-
da, nerede bulunursa bulunsun düşman devlet vatandaşıyla veya düşman 
devlet topraklarında oturan diğer kimselerle Türkiye Devleti zararına 
veya düşman devletin savaş gücüne olumlu etki yapacak nitelikte doğru-
dan doğruya veya dolaylı olarak ticaret yapan vatandaşa veya Türkiye’de 
oturan yabancıya iki yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî 
para cezası verilir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin düşman devletle aralarında 
savaş için ittifak veya iştirak olan devlet yararına işlenmesi halinde de bu 
madde hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Madde 309- Anayasayı ihlal
(1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir 
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düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs 
edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrı-
ca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler 
hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

1) İçtihat.
►16.CD 29.03.2019, E. 2019/1950, K. 2019/2164; Konsey tara-
fından Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirilen 
sanık hakkında hükümden sonra gelen tanık beyanlarının dinlen-
memesi bozma sebebi yapılmıştır. Sanığın kalkışmalı emir-komuta 
zinciri içinde yapıldığı izlenimi vermek için FETÖ-PDY mensubu 
olmadığı halde anılan atama listesinde gösterilmiş olup olmadığı-
nı yeterince araştırılmadığından dolayı bozma kararı verilmiştir. 
►16.CD 25.03.2019, E. 2018/7265, K. 2019/2013; …. İlçe Emni-
yet Müdürlüğü emniyet müdürü vekili olarak görev yapan sanığın 
kolluk personeline talimat vermesi şeklinde gerçekleşen eylemini 
TCK 314 2. maddesinde düzenlenen silahlı terör örgütüne üye olma 
suçunu oluşturduğu gözetilmeden Anayasayı ihlal suçuna yardım 
etmek suçundan mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş-
tir.

Madde 310- Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı
(1) Cumhurbaşkanına suikastte bulunan kişi, ağırlaştırılmış müebbet 

hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiile teşebbüs edilmesi halinde de suç ta-
mamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kimse hak-
kında, ilgili suça ilişkin ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur. An-
cak, bu suretle verilecek ceza beş yıldan az olamaz.

1) İçtihat.
►16.CD 22.03.2019, E. 2018/7103, K. 2019/1953; Tam teçhizatlı 
sanıkların Cumhurbaşkanın bulunduğu otele vardıklarında orada 
olup olmadığını öğrenmeden girdikleri silahlı çatışma neticesinde 
koruma polislerinin ölümüne sebebiyet vermeleri nazara alındığın-
da teşebbüs suçu tamamlanmıştır. 

Madde 311- Yasama organına karşı suç
(1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini orta-

dan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen 
veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrı-
ca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

1) İçtihat.
►16.CD 20.03.2019, E. 2018/3136, K. 2019/1937; Askerleri içti-
maya çağırıp çağırmadığı maddi olayın tam olarak aydınlatılması 
bakımından tespit edilmelidir. 
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Madde 312- Hükûmete karşı suç
(1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini orta-

dan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engel-
lemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrı-
ca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

Madde 313- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan
(1) Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı bir isyana 

tahrik eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. İs-
yan gerçekleştiğinde, tahrik eden kişi hakkında yirmi yıldan yirmibeş yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyanı idare eden 
kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. İsyana katılan 
diğer kişilere altı yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların, Devletin savaş halinde 
olmasının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların işlenmesi sırasında baş-
ka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere 
göre cezaya hükmolunur.

Madde 314- Silâhlı örgüt
(1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işle-

mek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla 
kadar hapis cezası verilir.

(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, 
bu suç açısından aynen uygulanır.

1) İçtihat.
►CGK 26.2.2019, E. 2017/1104, K. 2019/137; Sanık ...’ın PKK 
silahlı örgütünün kırsalda faaliyet gösteren mensupla-rınca veri-
len 330 TL karşılığında satın almasını istedikleri 5 kg peynir, 10 
kg zeytin, 4 çift mekap ayakkabı, 5 kg makarna, 5 kg şeker, 10 kg 
un ve bir miktar çay, tütün, tuz, bant ve çoraptan ibaret malzeme-
lerinin satış bedeli-nin verilen parayla  karşılanmaması üzerine 
kendi cebinden ilave ettiği 50 TL’nin niteliği itibarıyla 6415 sayılı 
Kanun’un c bendinde tanımlanan “fon” kapsamında kaldığı an-
laşıldığından, eyleminin bir bütün halinde, terörizmin finansmanı 
suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.

Madde 315- Silâh sağlama
(1) Yukarıdaki maddede tanımlanan örgütlerin faaliyetlerinde kulla-

nılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, 
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satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silah temin eden, nakleden veya 
depolayan kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 316- Suç için anlaşma
(1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan 

herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, 
maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık dere-
cesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya 
başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.

ALTINCI BÖLÜM 
Milli Savunmaya Karşı Suçlar

Madde 317- Askerî komutanlıkların gasbı
(1) Kanunen yetkili olmadıkları veya Devlet tarafından memur edil-

medikleri halde, bir asker kıtasının veya donanmasının veya savaş gemisi-
nin veya savaş hava filosunun veya bir kale veya müstahkem mevkiin veya 
bir askerî üssün veya tesisin, bir liman veya şehrin komutasını alanlara 
müebbet hapis cezası verilir.

(2) Kanunen yetkili olmaları veya Devlet tarafından görevlendirilmele-
ri suretiyle yukarıda gösterilen yerlerin komutanı bulunanlardan, yetkili 
makamlarca komutanlığı terk etmeleri için verilen emirlere uymayanlara 
da aynı ceza verilir.

Madde 318- Halkı askerlikten soğutma
(1) Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik hiz-

metine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde teş-
vik veya telkinde bulunanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır.
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Halkı askerlikten soğutma 
MADDE 318. - (1) Halkı, askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte 
teşvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında ar-
tırılır.
2) 2013-6459 sK ile yapılan değişiklik.
MADDE 13 - 5237 sayılı Kanunun 318 inci maddesinin birinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik 
hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek 
şekilde teşvik veya telkinde bulunanlara altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası verilir.”
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Madde 319- Askerleri itaatsizliğe teşvik
(1) Askerleri veya askerî idareye bağlı olarak görev yapan diğer kişi-

leri kanunlara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askerî di-
siplini veya askerlik hizmetine ilişkin görevlerini ihlale yönelten ve tahrik 
edenler ile kanunlara, yeminlere veya disiplin veya diğer görevlere aykırı 
hareketleri askerler önünde öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimselere, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, aleni olarak işlenmişse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
verilir.

(3) Fiil, savaş zamanında işlenmiş ise ceza bir katı oranında artırılır.
Madde 320- Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
(1) Hükûmetin izni olmaksızın bir yabancı veya yabancı Devlet hizme-

tinde veya bunların lehinde çalışmak üzere Ülke içinde vatandaşlardan 
asker yazan veya vatandaşları silahlandıran kimseye üç yıldan altı yıla 
kadar hapis cezası verilir.

(2) Asker yazılanlar veya silahlandırılanlar arasından asker veya as-
kerlik çağında olanlar varsa ceza üçte biri oranında artırılır.

(3) Birinci fıkradaki hizmeti kabul eden kimseye bir yıldan üç yıla ka-
dar hapis cezası verilir.

Madde 321- Savaş zamanında emirlere uymama
(1) Savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir veya 

kararlarına bilerek aykırı harekette bulunan kimseye bir yıldan altı yıla 
kadar hapis cezası verilir.

Madde 322- Savaş zamanında yükümlülükler
(1) Savaş zamanında, Devletin silahlı kuvvetlerinin veya halkın ihti-

yaçları için Devlet veya bir kamu kuruluşu veya kamu hizmetleri yapan 
veya kamu ihtiyaçlarını sağlayan bir kuruluş ile iş yapmak veya eşya ver-
mek üzere yaptıkları sözleşmedeki yükümlülükleri kısmen veya tamamen 
yerine getirmeyen kimseye üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne 
kadar adlî para cezası verilir.

(2) Yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi tak-
sirden ileri gelmişse, cezanın dörtte üçüne kadarı indirilebilir.

(3) Yükümlülüğün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesine asıl 
yükümlüler ile aralarında sözleşme bulunan aracılar veya bunların tem-
silcileri neden olmuşsa, bunlar hakkında da aynı cezalar uygulanır.

(4) Savaş zamanında yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hile ya-
pan yukarıdaki fıkralarda yazılı kişilere on yıldan onbeş yıla kadar hapis 
ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Madde 323- Savaşta yalan haber yayma
(1) Savaş sırasında kamunun endişe ve heyecan duymasına neden ola-

cak veya halkın maneviyatını sarsacak veya düşman karşısında ülkenin 
direncini azaltacak şekilde asılsız veya abartılmış veya özel maksada da-



276

B-42 m.324 Türk Ceza Kanunu

yalı havadis veya haber yayan veya nakleden veya temel milli yararlara 
zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunan kimseye beş yıldan on 
yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Eğer fiil;
a) Propagandayla,
b) Askerlere yönelik olarak,
c) Bir yabancı ile anlaşma neticesi,
İşlenmişse, verilecek ceza on yıldan yirmi yıla kadar hapistir.
(3) Fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlenmişse müebbet hapis cezası 

verilir.
(4) Savaş zamanında düşman karşısında milletin direncini tehlikeyle 

karşı karşıya bırakacak şekilde yabancı paraların değerini düşürmeye 
veya itibarı amme kağıtlarının değeri üzerinde etki yapmaya yönelik ha-
reketlerde bulunan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis ve üçbin güne 
kadar adlî para cezası verilir.

(5) Dördüncü fıkrada yazılı fiil, bir yabancı ile anlaşma sonucu işlen-
mişse ceza yarısı; düşmanla anlaşma sonucu işlenmiş ise bir katı oranında 
artırılır.

Madde 324- Seferberlikle ilgili görevin ihmali
(1) Sulh zamanında seferberlikle ilgili görevlerini ihmal eden veya ge-

ciktiren kamu görevlisine altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
Madde 325- Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü
(1) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletten akademik derece 

veya şeref, unvan, nişan ve diğer fahri rütbe veya bunlara ait maaş veya 
başka yararlar kabul eden vatandaşa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM 
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

Madde 326- Devletin güvenliğine ilişkin belgeler
(1) Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin 

belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya 
bunlar üzerinde sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olun-
dukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan kimseye 
sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Yukarıdaki yazılı fiiller, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin sa-
vaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye 
koymuş ise müebbet hapis cezası verilir.

1) İçtihat.
►16.CD 3.10.2016, E. 2015/2215, K. 2016/5083; Sanıklarda ele 
geçirilen bilgi ve belgelerin soruşturma evresinde 17.12.2008 ta-
rihinde alınan bilirkişi raporunda belirtildiği üzere, bir kısmının 
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yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklan-
masını yasakladığı, bazısının da niteliği bakımından gizli kalması 
gereken bilgi ve belgeler türünde olduğu, ayrıca bu raporu teyit 
eden 01.02.2013 tarihli Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği 
tarafından hazırlanan dava konusu belgelerin gizliliğinin dayan-
dığı mevzuata ilişkin mütalaada da; belgelerin Devletin güvenliği 
veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle 
gizli kalması gereken bilgilerden olduğunun bildirilmesi ve bu gö-
rüşlerinde belge içeriklerine uygun düşmesi karşısında, sanıkların 
eylemi  TCK’nın 327/1. maddesinde tanımlanan “Devletin güvenli-
ğine ilişkin bilgileri temin etme” suçunu oluşturmaktadır.

Madde 327- Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, 

niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye üç 
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya 
savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa müebbet 
hapis cezası verilir.

Madde 328- Siyasal veya askerî casusluk
(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, 

niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casus-
luk maksadıyla temin eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis 
cezası verilir.

(2) Fiil;
a) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlenmişse,
b) Savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya sa-

vaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokmuşsa,
Fail, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

1) İçtihat.
►16.CD 28.06.2016, E. 2016/638, K. 2016/4601; Sanıklar ... ve 
...’ın ... ... Resmi Konutu ve Keçiören ikametgahındaki çalışma 
ofislerine dinleme cihazları yerleştirilerek cihazların MİT görev-
lileri tarafından bulundukları 28-29.12.2011 tarihine kadar dinle-
me yapma şeklinde gerçekleştiği kabul edilen eylemleri TCK’nın 
328. maddesine temas eden siyasal veya askeri casusluk suçunu 
oluşturmaktadır. ►9.CD 18.06.2014, E. 2014/4290, K. 2014/7360; 
Sanıklar ... ve ...’ın ... ... Resmi Konutu ve Keçiören ikametgahın-
daki çalışma ofislerine dinleme cihazları yerleştirilerek cihazların 
MİT görevlileri tarafından bulundukları 28-29.12.2011 tarihine 
kadar dinleme yapma şeklinde gerçekleştiği kabul edilen eylemleri 
TCK’nın 328. maddesine temas eden siyasal veya askeri casusluk 
suçunu oluşturmaktadır.
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Madde 329- Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açık-
lama

(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından ni-
teliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye beş yıldan 
on yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını 
veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa, faile 
on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise birinci fıkrada yazılı 
olan halde, faile altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hallerden birinin 
varlığı halinde ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Madde 330- Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından ni-

teliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk 
maksadıyla açıklayan kimseye müebbet hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını 
veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bı-
rakmış ise, faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

Madde 331- Uluslararası casusluk
(1) Yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları ba-

kımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, diğer bir yaban-
cı devlet lehine siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden vatan-
daşa veya bunu Türkiye’de temin etmiş bulunan yabancıya bir yıldan dört 
yıla kadar hapis cezası verilir.

Madde 332- Askerî yasak bölgelere girme
(1) Devletin askerî yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan yerlere, 

gizlice veya hile ile girenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 

cezası verilir.
1) İçtihat.
►16.CD 1.06.2017, E. 2017/1405, K. 2017/4251; Türk vatanda-
şı olan sanıkların gizlice girip tarihi eser bulmak için kaçak kazı 
yaptıkları Iğdır ili Tuzluca ilçesi Karakale Harabeler Kurudere 
mevkiinin keşif ve dosya kapsamından bölge sınırlamasının işaret-
lendiğine dair herhangi bir işaret ve levhanın bulunmadığının an-
laşılması karşısında, sanıkların eylemleri TCK m.332’de düzenle-
nen suçu oluşturmamaktadır. ►16.CD 13.01.2016, E. 2015/7346, 
K. 2016/783; Gizlice girildiği iddia edilen Eğitim Merkez Komu-
tanlığı tesislerinin askeri yasak bölge olup olmadığının dosya 
kapsamından anlaşılamaması karşısında; söz konusu yerin askeri 
yasak bölgelerden olduğu tespit edildiği takdirde TCK m.332’de 
düzenlenen suç oluşacaktır. ►9.CD 25.04.2013, E. 2012/566, K. 
2013/6612; Devletin askeri yararı gereği girilmesi yasaklanan as-
keri kışlanın nizamiye kapısına uzak yerinden tel örgüleri geçerek 
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hayvan otlatmak üzere gizlice girmek suretiyle gerçekleştirilen sa-
nığın eylemleri TCK’nın 332. maddesinde tanımlanan suçu oluş-
turmaktadır.

Madde 333- Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sada-
katsizlik

(1) Görevi dolayısıyla öğrendiği ve Devletin güvenliğinin gizli kalma-
sını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri ken-
disinin veya başkasının yararına kullanan veya kullanılmasını sağlayan 
kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılır.

(2) Fiil, Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlenir 
veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hare-
ketlerini tehlikeye sokacak olursa, faile müebbet hapis cezası verilir.

(3) Türkiye Devleti tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait be-
lirli bir işi görmek için görevlendirilen kimse, bu görevi sadakatle yerine 
getirmediği ve bu fiilden dolayı zarar meydana gelebildiği takdirde faile 
beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(4) Bu maddede tanımlanan suçların işleneceğini haber alıp da bunları 
zamanında yetkililere ihbar etmeyenlere, suç teşebbüs derecesinde kalmış 
olsa bile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Madde 334- Yasaklanan bilgileri temin
(1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklan-

masını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri 
temin eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî 
hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile beş yıldan on yıla 
kadar hapis cezası verilir.

Madde 335- Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini
(1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklan-

masını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri 
siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye sekiz yıldan 
oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlen-
miş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî 
hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezası verilir.

Madde 336- Yasaklanan bilgileri açıklama
(1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklan-

masını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri 
açıklayan kimseye üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
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(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını 
veya savaş etkinliğini veya askerî  hareketlerini tehlikeye sokmuş ise faile 
on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise, birinci fıkrada yazılı 
olan halde faile altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı halde üç yıldan 
sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Madde 337- Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla 
açıklama

(1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanma-
sını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri, si-
yasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye on yıldan onbeş 
yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını 
veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bı-
rakmış ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

Madde 338- Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
(1) Bu bölümde tanımlanan suçların işlenmesi, ilgili kişilerin dikkat 

ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucu mümkün olmuş veya 
kolaylaşmış ise, taksirle davranan faile altı aydan üç yıla kadar hapis ce-
zası verilir.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya 
savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırak-
mış ise, taksirle davranan faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ve-
rilir.

Madde 339- Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma
(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından 

gizli kalması gereken bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını 
yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken hususları elde 
etmeye yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden 
gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan 
kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezası verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM: 
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

Madde 340- Yabancı devlet başkanına karşı suç
(1) Yabancı devletlerden birinin başkanına karşı bir suç işleyen kişiye 

verilecek ceza, sekizde biri oranında artırılır. Suçun müebbet hapis ceza-
sını gerektirmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmo-
lunur.
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(2) Fiil, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan ise, 

soruşturma ve kovuşturma yabancı devletin şikayetine bağlıdır.
Madde 341- Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
(1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemen-

lik alametlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezası verilir.

(2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devle-
tin şikayetine bağlıdır.

Madde 342- Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç
(1) Türkiye Cumhuriyetinde sürekli veya geçici olarak görevlendi-

rilmiş yabancı devlet temsilcileri ile bunların diplomasi memurları veya 
uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bunların diplomatik ayrıcalık ve 
bağışıklık tanınan memurları, kendilerine karşı görevlerinden dolayı işle-
nen suçlar bakımından, kamu görevlisi kabul edilerek; suç işleyen kişiler 
hakkında, bu Kanunun ilgili hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

(2) İşlenen suç hakaret ise, soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağ-
durun şikayetine bağlıdır.

Madde 343- Karşılıklılık koşulu
(1) Bu bölümde yazılı hükümlerin uygulanması, karşılıklılık koşuluna 

bağlıdır.

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Son Hükümler

Geçici Madde 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 235 
inci maddesinde yapılan değişiklik sebebiyle görülmekte olan davalarda 
görevsizlik kararı verilemez.

Madde 344- Yürürlük
(1) Bu Kanunun;
a) “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184 üncü maddesi yayımı ta-

rihinde,
b) “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlıklı 181 inci maddesinin birinci 

fıkrası ile “Çevrenin taksirle kirletilmesi” başlıklı 182 nci maddesinin bi-
rinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

c) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinde,
Yürürlüğe girer.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Yürürlük 
MADDE 344. - (1) Bu Kanunun;
a) “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184 üncü maddesi yayımı 
tarihinde,
b) “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlıklı 181 inci maddesinin 
birinci fıkrası ile “Çevrenin taksirle kirletilmesi” başlıklı 182 nci 
maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,
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c) Diğer hükümleri 1 Nisan 2005 tarihinde,
Yürürlüğe girer..
2) 2005-5328 sK ile yapılan değişiklik.
GEÇİCİ MADDE 1 — c) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun “Yürürlük” başlıklı 344 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (c) bendinde geçen “1 Nisan 2005”,
İbareleri “1 Haziran 2005” olarak değiştirilmiştir.

Madde 345- Yürütme
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Tablo I: Kronolojik Sıra ile 5237 sayılı  

Türk Ceza Kanunu değişiklik, ek ve iptal düzenlemeleri

Değişiklik 
Numarası 

(*)
Kanun/Anayasa Mahkemesi Kararı Değişen Maddeler

1
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında 2005-5328 sayılı Kanun
(RG: 31.03.2005/25772)

TCK 59, 62, 85, 86, 87, 
88, 90,116, 235, 344

2
Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında 2005-5378 sayılı Kanun

(RG: 07.07.2005/25868)
TCK 122

3
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılma-

sına Dair 2005-5377 sayılı Kanun
(RG: 08.07.2005/25869)

TCK 4, 7, 13, 30, 31, 
43, 61, 66, 82, 84, 87, 

103, 105, 107, 125, 145, 
150, 155, 158, 168, 184, 
188, 190, 191, 218, 221, 
245, 252, 263, 268, 269, 
288, 292, 293, 299, 302, 

304, 305

4
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin 2006-5560 sayılı Kanun
(RG: 19.12.2006/26381)

TCK 61,73, 80, 87, 89, 
142, 191, 221, 227, 234, 

245

5
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair 2008-5739 sayılı Kanun
(RG: 01.03.2008/26803)

TCK 50

6
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılma-

sına Dair 2008-5759 sayılı Kanun
(RG: 08.05.2008/26870)

TCK 301

7
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair 2009-5841 sayılı Kanun
(RG: 14.03.2009/27169)

TCK 154

8
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 2009-5918 

sayılı Kanun
(RG: 09.07.2009/27283)

TCK 13, 55, 165, 254, 
282

9
Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair 2010-

6008 sayılı Kanun
(RG: 25.07.2010/27652)

TCK 79

10
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılma-

sına Dair 2010-6086 sayılı Kanun
(RG: 19.12.2010/27790)

TCK 257

11
Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması 

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 2011-6217 sayılı Kanun

(RG: 14.04.2011/27905)
TCK 191

12

Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması ve Basın Youluyla İşlenen 

Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelen-
mesi Hakkında

2012-6352 sayılı Kanun
(RG: 05.07.2012/28344)

TCK 132, 133, 134, 
141, 142, 163, 168, 220, 
250, 252, 254, 255, 257, 

277, 278, 285, 288



284

B-42 Türk Ceza Kanunu

13
Anayasa Mahkemesi’nin 17.11.2011 tarihli, 

E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı Kararı
(RG: 17.03.2012/28236)

TCK 267

14

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler-
de Değişiklik Yapılmasına Dair 2013-6456 

sayılı Kanun
(RG: 18.04.2013/28622)

TCK 158

15
İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağla-
mında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-

masına Dair 6459 sayılı Kanun
(RG: 30.04.2013/28633)

TCK 94, 215, 220, 235, 
318, Geçici Madde 1

16
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair 2013-6460 sayılı Kanun
(RG: 30.04.2013/28633)

TCK 263

17

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik 
İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler-
de Değişiklik Yapılmasına Dair 2013-6462 

sayılı Kanun
(RG: 03.05.2013/28636)

TCK 122, 278

18
Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2013 tarihli, 

E.: 2013/14, K.: 2013/56 sayılı Kararı
(RG: 10.12.2013/28847)

TCK 267

19

Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Mu-
hakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 2014-6526 
sayılı Kanun

(RG: 06.03.2014/28933)

TCK 135, 136, 138

20
Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi 
Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 2014-6529 sayılı Kanun
(RG: 13.03.2014/28940)

TCK 112, 113, 115, 
122, 222

21
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 2014-6545 

sayılı Kanun
(RG: 28.06.2014/29044)

TCK 12, 18, 102, 103, 
104, 105, 142, 143, 149, 
152, 188, 190, 191, 277

22

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandar-
ma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair 2015-6638 sayılı Kanun
(RG: 04.04.2015/29316)

TCK 188, 191

23
Anayasa Mahkemesi’nin 14/1/2015 tarihli, 

E.: 2014/116, K.: 2015/4 sayılı Kararı
(RG: 29.04.2015/29341)

TCK 272

24
Anayasa Mahkemesi’nin 27/5/2015 tarihli, 

E.: 2014/36, K.: 2015/51 sayılı Kararı
(RG: 10.06.2015/29382)

TCK 230

25
Anayasa Mahkemesi’nin 8/10/2015 tarihli 
ve E.: 2014/140, K.: 2015/85 sayılı Kararı

(RG:24.11.2015/29542)
TCK 53
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26

Anayasa Mahkemesi’nin 12/11/2015 tarihli 
ve E.: 2015/26, K.: 2015/100 sayılı Kararı

(RG:11.12.2015/29559)
TCK 103

27
2015-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korun-

ması Kanunu
(RG: 07.04.2016/29677)

TCK 135, 226, 243, 
245/A

28
6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası 

Adli İşbirliği Kanunu
(RG: 05.05.2016/29703)

TCK 18

29
Anayasa Mahkemesi’nin 26/5/2016 tarihli 
ve E.: 2015/108, K.: 2016/46 sayılı Kararı

(RG: 13.07.2016/29769)
TCK 103

30 2016-6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu
(RG:24.11.2016/29898) TCK 276

31
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanun-

larda Değişiklik Yapılmasına Dair 2016-
6763 sayılı Kanun

(RG:02.12.2016/29906)

TCK 54, 75, 103, 158, 
174, 179, 192, 227, 228, 

297

32
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 2017-694 sayılı 

KHK
(RG: 25.08.2017/30165)

TCK 188, 190, 228

33

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair 2018-7078 sayılı 

Kanun
(RG:01.2.2018/30354)

TCK 188, 190, 228

34

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum 
Sağlaması Amacıyla Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılması Hakkında 700 sayılı KHK

(RG: 7.7.2018/30471)

TCK 6,47,287

35
Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanun-

larda Değişiklik Yapılmasına Dair 2019-
7188 sayılı Kanun

(RG: 17.10.2019/30928)
TCK 75, 136

36
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl-
masına Dair 2019-7196 sayılı Kanun

(RG: 6.12.2019/30988)
TCK 79

37

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hak-
kında Kanun ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair 2020-7242 
Kanun

(RG: 14.4.2020/31100)

TCK 50, 51, 53, 86, 87, 
220, 241
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Tablo II: Madde Sırası ile Değişiklik Numaraları

Madde Numarası Değişiklik 
Numarası (*) Madde Numarası Değişiklik 

Numarası (*)
TCK 4 3 TCK 154 7
TCK 6 34 TCK 155 3
TCK 7 3 TCK 158 3, 14, 31
TCK 12 21 TCK 163 12
TCK 13 3, 8 TCK 165 8
TCK 18 21, 28 TCK 168 3, 12
TCK 30 3 TCK 174 31
TCK 31 3 TCK 179 31
TCK 43 3 TCK 184 3
TCK 47 34 TCK 188 3, 21, 22, 32,33
TCK 50 5,37 TCK 190 3, 21,33

TCK 51 37 TCK 191 3, 4, 11, 21, 22, 
32

TCK 53 25,37 TCK 192 31
TCK 54 31 TCK 215 15
TCK 55 8 TCK 218 3
TCK 59 1 TCK 220 12, 15,37
TCK 61 3, 4 TCK 221 3, 4
TCK 62 1 TCK 222 20
TCK 66 3 TCK 226 27
TCK 73 4 TCK 227 4, 31
TCK 75 31,35 TCK 228 31
TCK 79 9,36 TCK 230 24
TCK 80 4 TCK 234 4
TCK 82 3 TCK 235 1, 15
TCK 84 3 TCK 241 37
TCK 85 1 TCK 243 27
TCK 86 1,37 TCK 245 3, 4
TCK 87 1, 3, 4,37 TCK 245/A 27
TCK 88 1 TCK 250 12
TCK 89 4 TCK 252 3, 12
TCK 90 1 TCK 254 8, 12
TCK 94 15 TCK 255 12
TCK 102 21 TCK 257 10, 12
TCK 103 3, 21, 26, 29, 31 TCK 263 3, 16
TCK 104 21 TCK 267 13, 18
TCK 105 3, 21 TCK 268 3
TCK 107 3 TCK 269 3
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Madde Numarası Değişiklik 

Numarası (*) Madde Numarası Değişiklik 
Numarası (*)

TCK 112 20 TCK 272 23
TCK 113 20 TCK 276 30
TCK 115 20 TCK 277 12, 21
TCK 116 1 TCK 278 12, 17
TCK 122 2, 17, 20 TCK 282 8
TCK 125 3 TCK 285 12
TCK 128 33 TCK 287 34
TCK 132 12 TCK 288 3, 12, 32
TCK 133 12 TCK 292 3
TCK 134 12 TCK 293 3
TCK 135 19, 27 TCK 297 31
TCK 136 19,35 TCK 299 3
TCK 138 19 TCK 301 6
TCK 141 12 TCK 302 3
TCK 142 4, 12, 21 TCK 304 3
TCK 143 21 TCK 305 3
TCK 145 3 TCK 318 15

TCK 149 21 TCK Geçici  
Madde 1 15

TCK 150 3 TCK 344 1
TCK 152 21
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