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Sayfa 1

Sayfa 1

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

A- CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU
Suç denen davranışlara uygulanacak yaptırımları bel�rleyen tüm kurallara ceza hukuku

den�r. Ceza hukuku son olarak sosyal hayattak� �hlallerde uygulanacaktır.

b�r hukuk dalıdır. Sosyal hayatta meydana gelen herhang� b�r hukuk �hlal� durumunda ceza� yaptırım

Geçerl� değ�ld�r.
Örneğ�n, kabahat eylemler� yasalara aykırı olmasına rağmen, bu tür yasadışılık

ceza yer�ne �dar� yaptırımlar uygulanır.

Ceza hukuku bugün �nsan� temellere dayanmaktadır. Gerçekten k�m suçlanırsa

suçu mahkeme kararı �le tesp�t ed�l�nceye kadar h�ç k�mse suçlu sayılmaz (Masum�yet)

Kares�). Bu nedenle Ceza Muhakemes� Kanunu'ndak� soruşturma aşaması (�dd�anamen�n kabulünden �t�baren)

Öncek� aşamada suçlu bulunan herkese ŞÜPHE); İdd�anamen�n kabulünü reddet

Sonlandırılıncaya kadar süreçte suç şüphes� olan k�ş�ye SANIK den�r. Karar

Kes�nleşt�kten sonra buna sadece KARAR den�r.

Ceza hukukunun önley�c� ve baskılayıcı b�r �şlev� vardır. Ceza kanunları �le bel�rlenen suç den�r

normlar ve cezalar, �nsanların bu hükümler� �hlal ett�kler� takd�rde karşılaşacakları yaptırımlar uygulayacaktır.

b�r suç �şleme f�kr�n� b�lmeler�ne ve vazgeçmeler�ne �z�n ver�r. Bu etk� önley�c� (caydırıcı) etk�d�r. İk�nc� etk�
ve b�r suç �şleyerek kamu düzen� ve sosyal yaşam kurallarını ç�ğneyenler�n eylemler�n�n karşılığı

Kanunda yazılı cezalar neden�yle ortaya çıkan baskılayıcı ve �t�c� etk�d�r.

B- CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
Ceza hukukunun ana kaynağı Anayasa'dır. Anayasa'da ceza hukuku �le �lg�l� b�rçok hüküm bulunmaktadır.

Ancak, en temel ve en öneml� hüküm 38. maddede yer almaktadır . Suç ve cezaya �l�şk�n esaslar başlığı altında:

- Suç ve cezada yasallık �lkes�,

- Masum�yet Akrepler�,
- K�ş� veya yakınları hakkında suçlayıcı b�r açıklama yapma ve bu şek�lde kanıt gösterme yasağı,

- Kanuna aykırı del�ller kullanılamaz,

- Ceza� sorumluluk k�ş�l�ğ�,

- Sözleşmeye bağlı b�r yükümlülüğün yer�ne get�r�lmemes� neden�yle k�ş�n�n özgürlüğünden
mahrum ed�lemez,

- Ölüm Cezası ve sınırlandırma cezası ver�lemez,

- İdare, k�ş�n�n özgürlüğünü kısıtlayan yaptırımlar uygulayamaz,

- Uluslararası ceza mahkemes�ne taraf olma yükümlülüğü dışında b�r sebep yok
Bu şek�lde vatandaşın yabancı ülkeye ver�lemed�ğ� hususlar düzenlenm�şt�r.

İk�nc� kaynak 1 Haz�ran 2005 tar�h�nde yürürlüğe g�ren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'dur. İlk 76 Makale

genel hükümler ve müteak�p maddeler özel hükümler �çermekted�r.

Anayasanın 90 / son cümles� (2004 değ�ş�kl�ğ�) uyarınca temel hak ve özgürlüklere �l�şk�n uluslar
arası sözleşmeler, yasaların öngördüğü öncel�kl� b�r uygulama alanına sah�pt�r . Bu nedenle ceza

Kanun hükümler�n� yorumlarken, uluslararası sözleşme aynı konuda yasa �le çel�şt�ğ�nde,
sözleşme şartları uygulanab�l�r. Gerçekten de Yargıtay'ın �fade ve eleşt�r� özgürlüğü hakkı

A.İ.HS.'n�n 10. Maddes�nde sıklıkla �fade özgürlüğüne atıfta bulunmaktadır.

Ceza Hukuku ve Özel Ceza Hukuku Arasındak� İl�şk�



Genel b�r kanun olan 5237 sayılı Kanunun genel hükümler� özel ceza kanunları ve cezalarıdır.
Aynı zamanda �lg�l� yasalardak� suçlar �ç�n de geçerl� olacaktır. (5237 SK m. 5)

Özel ceza kanunları �le ceza kanunlarında �şlenen suç ve ceza hükümler� aynı

devam edecek, ancak ENTERPRISE, SUBSIDIARY, REPEAT, ERTELEME, ÇEVİRİ, MÜSADERE vs.

Genel hükümler alanına g�ren konularda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uygulanmalıdır.

5252 sayılı İcra Kanunu, 31 Aralık 2006 tar�h�ne kadar �lg�l� kanun hükümler�n� vermekted�r.

5237 ceza kanunlarında ve özel ceza kanunlarında yer alan suçlar �ç�n.

Sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasını düzenled�. N�tek�m 5728 sayılı Kanun ve özel ceza kanunları

Sayfa 2
b�r

TCK �le ceza ve kanunlar �çeren kanunlarda değ�ş�kl�kler yapılmıştır.

Sayfa 2

C- CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER
1- Hukuk Devlet� İlkes�
Anayasamıza göre, yargı yetk�s� bağımsız mahkemelerce kullanılan b�r otor�ted�r. Adl�

Hukuk bağlamında hukuk devlet�n�n üç n�tel�ğ� vardır. İnsan haklarına ve �nsana saygı

haklarını güvence altına almak, adalet� sağlamak ve güvenl�k sağlamak.

2- Suç ve Ceza Meşru�yet� Yasası
ANCAK Suç adı ver�len �nsan davranışı ve karşılığında uygulanacak yaptırım AMA

LAW tarafından bel�rlenmes�n� öngören �lked�r. Yasallık �lkes� �lk olarak 1876 Kanunu �le düzenlenm�şt�r.

Yasallık �lkes�n�n beş sonucu vardır. Bunlar:

- Netl�k: Herhang� b�r k�ş�n�n b�r eylem �ç�n cezalandırılması �ç�n açık ve farklıdır
b�r şek�lde yasada b�r suç olarak düzenlenmel�d�r. Açıkçası hang� eylem b�r suçtur?

yasada yazmalı. N�tek�m, TCK'nın 2. maddes�ne göre: Kanunun açıkça suçu d�kkate almadığı b�r f��l �ç�n

h�ç k�mse cezalandırılamaz ve güvenl�k önlemler� uygulanamaz. Kolluk kuvvetler� ceza kanunlarında bel�rs�zd�r ve

elast�k kavramlar kullanmaktan kaçınmalıdır. Ceza kanunları açık olmalıdır.

- Hukuk Karşı Geçm�ş İnfazı Yasağı : Com�ng k�ş�n�n suç eylem� sonrasında yürürlüğe
ve durumu ağırlaştıran yasalar yasalara aykırıdır.

Eylem tamamlandıktan sonra yürürlüğe g�ren yasa, fa�l�n statüsünü b�r öncek� yasaya göre daha da gel�şt�rm�şt�r.

ağırlaştırıyorsa, yan� fa�l�n aleyh�ne, daha sonra fa�l üzer�nde yürürlüğe g�ren yasa hükümler�

uygulanamaz.
TCK'nın 7. maddes�ne göre: “İşbu Yasa yürürlüğe g�rd�ğ�nde,

Eylem �ç�n k�mseye ceza ver�lemez ve güvenl�k önlemler� uygulanamaz.

İşlend�kten sonra yürürlüğe g�ren yasaya göre h�ç k�mse suç sayılmaz.

cezalandırılamaz ve güvenl�k önlemler� uygulanamaz. Böyle b�r ceza veya güvenl�k önlem�

uygulandığında �cra ve hukuk� sonuçlar otomat�k olarak kaldırılacaktır. ”

Türk Ceza Kanununun �k�nc� maddes�ne göre , suçun �şlend�ğ� sırada yürürlükte olan kanunla,

Daha sonra yürürlüğe g�ren yasaların hükümler� farklı �se, fa�l�n leh�ne olan yasa uygulanır ve uygulanır.

Naz�kçe.

- Karşılaştırmalı Yasak: Hukuk� b�r boşluğun benzer kurallar yardımıyla karşılaştırılması. Adl�
hukuk açısından açıkça suç olarak örgütlenmeyen b�r eylem�n suçu olarak düzenlenen başka b�r eyleme
s�müle ed�len ceza veya suçlunun ceza� sorumluluğuna �l�şk�n kurallarda b�r boşluk varsa

Benzer kuralların kullanılması benzetmed�r. Ancak, TCK Madde 2 uyarınca:

" Suç ve ceza dah�l olmak üzere hükümler�n uygulanmasında kanunlar gerekl� değ�ş�kl�kler yapılamaz. Suç ve ceza �çer�r.

Karşılıklar gen�ş b�r şek�lde yorumlanamaz ve bu da kokuya yol açar . "
Bu nedenle, suç ve ceza �çeren hükümler�n uygulanması ve yorumlanmasında karşılaştırma kes�nl�kle mutlaktır.

yasaktır . Karşılaştırmanın lehte ya da fa�l� aleyh�nde olması yasaktır.

KIYAS, yasalarda yasaklanan suç ve ceza �çeren hükümlerde yapılacaktır . Fa�l leh�ne karşılaştırın
y�ne de yasaklanmıştır.

B�r YORUMLAR YORUM OLACAK AÇIK BİLGİSAYARI YOL

Bunu yapmak da yasaktır. Bununla b�rl�kte, kıyamet ve hatta kıyamete yol açmayacak şek�lde yorum yapmak mümkündür.

ayrıca gerekl�d�r. Yasanın somut olaya uygulanab�lmes� �ç�n yorumlanması gerekmekted�r. Bu nedenle yasaktır.

D�r�l�şe yol açan GENİŞ YORUMU DURDURUN.

- HURRIYAT BAĞLANTISININ DÜZENLEME PROSEDÜRLERİ İLE SUÇ YÖNETİMİ VE YÖNETMELİK YASAĞI:
İdare, yönetmel�k ve yönetmel�k g�b� prosedürlerle suç ve ceza oluşturamaz. Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddes�

“İdaren�n düzenley�c� eylemler�yle suç ve ceza ver�lemez”.
Kanun Hükmünde Kararname (Olağan Kanun Hükmünde Kararname) �le temel haklar, k�ş�sel haklar ve

Ödev ve s�yas� haklar ve görevler hakkında herhang� b�r düzenleme yapılamaz. Suç ve ceza koymak şarttır
haklar ve k�ş� haklar ve ödevler bölümünde yer alan b�r konudur. Bu nedenle, sıradan dönem

Suç ve ceza, KHK'ler tarafından satın alınamaz.
Anayasanın 38. maddes�ne göre: “Ceza� ve yedek güvenl�k önlemler� AMA HUKUK

ONUNLA ".
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- Suç ve Ceza Yaratılışına Dayalı Geleneksel B�r�mler BAN Yapımı: Ceza hukukunda, geleneksel b�r�mler
b�r suç temel�nde yaratılamaz, ceza ver�lemez. Suçun ne olduğunu kolayca öğreneb�lmel�d�r. Buna karşılık

Geleneksel kurallar olduğu �ç�n b�reyler�n sağlıklı b�r b�lg� ed�nmes� zordur. TCK'nın 2. maddes�

Göre açıklamada : “ H�ç k�mse ceza olab�l�r ve güvenl�k önlemler� kanun açıkça suç kabul etmeyen b�r f��l �ç�n uygulanamaz.

. "

Geleneksel, sadece somut davaya �l�şk�n yasa hükümler�n�n uygulanması �ç�n b�r kaynak olab�l�r. Örneğ�n
Yaramaz hareketler suçunda teşh�rc�l�k kavramının kapsamı, gümrük ve adetler kullanılarak bel�rlen�r.

Sayfa 3
Sayfa 3

Yargıtay; b�rkaç elmanın çalınmasının hırsızlık suçu olmadığına karar vermek,

bunun alışkanlık ve genel hoşgörünün b�r yansıması olduğunu çalma eylem�yle �hlal ed�len yasal değer,

toplumdak� genel ve genel anlayışa göre bell� ve gözlemleneb�l�r b�r sev�yeye sah�p olmadığını kabul etmek.

Özel kurallar kullanıldı.

3- Kusursuz Suç ve Cezalandırma Prens�b�
Suçlunun ceza� �şlem yapmada b�r hatası yoksa,

Maruz kalmayacağını bel�rten �lke. Tek; b�r eylemde bulunab�lecek b�r� tarafından

b�lerek ve �steyerek ya da en azından b�lerek. İstems�z veya �stems�z b�r eylemden

bu yüzden k�mse cezalandırılamaz. Bu �lken�n üç öneml� sonucu vardır:

- K�mse mükemmel b�r f��l �ç�n cezalandırılamaz.

- Ceza, suçlunun kusur dereces�n� aşamaz.

- Ceza, fa�l�n hak ett�ğ�nden az olamaz.
4- Ceza Sorumluluğunun K�ş�l�k İlkes�
TCK'nın 5237 sayılı 20. maddes�ne göre. “ Ceza� sorumluluk k�ş�seld�r. H�ç k�mse

f��lden sorumlu tutulamaz. Tüzel k�ş�lere ceza ver�lemez. Ama suç

Bu nedenle, kanunda öngörülen güvenl�k önlemler� uygulanab�l�r . ”

Bu hükme göre ceza� sorumluluk k�ş�seld�r ve h�ç k�mse taahhütte bulunmamıştır
İç�nde bulunduğu f��lden sorumlu olamayacağı göster�lm�şt�r. Bu makalede, esk� kanunda olmayan tüzel k�ş�l�k

K�ş�lere yönel�k güvenl�k önlemler�n�n sağlanması YENİ BİR HÜKÜMdür.

Tüzel k�ş�ler cezalandırılamaz. Ancak, tüzel k�ş�l�kler, kazançlar hakkında mallara el konulması

faal�yet�n müsaderes� ve durdurulması (faal�yet �zn�n�n �ptal�) güvenl�k önlemler�ne uygulanab�l�r.

Tüzel k�ş�lere karşı güvenl�k tedb�rler�n�n uygulanab�lmes� �ç�n her suç türünde,

BELİRTİLMELİDİR.

5- Adalet ve Hukuk Önces� Eş�tl�k İlkes�
Suçlu hakkında yapılan �şlem�n c�dd�yet� �le orantılı ceza ve güvenl�k önlem�

kuralına adalet �lkes� den�r. TCK'nın 3. maddes�nde: “ Suç �şleyen k�ş�ye karşı �şlenen f��l

Adalet �lkes� söyleyerek ver�l�r ağırlığına ceza ve güvenl�k tedb�r� orantılı yönet�l�yor. ”

Ceza hukukunun uygulanmasında k�ş�ler arasında d�n, d�l, ırk veya başka herhang� b�r sebep
ayrımcılık yapmamaya eş�tl�k �lkes� den�r. Bu durumda, TCKm 3 hükümler� �le düzenlen�r.

6- İnsan Onurunu Koruma İlkes�
Topluma suç �şled�ğ� �ç�n cezalandırılan k�ş�y� yen�den kazanma amacı

ed�nen �lked�r. Bu �lkeye göre, b�r k�ş� b�r suç, b�r suçlu ve

Yargılanmalıdır. Anayasamızın 17. maddes�nde: “K�mseye �şkence yapılamaz ve �şkence ed�lemez, k�mse �nsan değ�ld�r.
hays�yetle bağdaşmayan b�r ceza veya muameleye tab� tutulamaz… ”

koruma garant� ed�l�r. Bu amaçla ölüm cezası, kırbaç, genel müsadere, öğütme ve d�ğer cezalar

kabul ed�lmed�. B�r k�ş� b�r suç �şlem�ş olsa b�le, b�r �nsan g�b� muamele görmel�d�r.

b�r �nsan g�b� yargılanmalıdır. Bu nedenle, şüphel� ve şüphel�n�n hakları ceza muhakemes� hukukunda yer almaktadır. Bu

haklar �nsana �nsan olarak ver�len haklardır.

7- İdem İlkes�
Fa�l tarafından �şlenen b�r f��l �ç�n tek b�r cümle, b�r suçun cezası olarak formüle ed�l�r

prens�pt�r. Bu �lkeye göre, yargılama �le karar ver�len b�r konuda tekrar denemek

yapılmamalıdır (kes�n yargı, önkoşul engel�). Bu �lke yurtdışında �şlenen suçlarla �lg�l�d�r

İst�snalar var. Bu �lke uluslararası suçlarda doğrulanmamıştır. Örneğ�n, �laç üret�m�
veya t�caret suçu.

Yurtdışında b�r k�ş�n�n olup olmadığını yargılamak ve y�ne Türk�ye'dek� hükümlere b�r �st�sna b�le ver�ld�

Yargılandı. Ancak, k�ş� �k�nc� kez yargılansa b�le, k�ş� YURT DIŞI maruz kalsa b�le,

Kaldığı tüm SORUMLULUK KISITLAMALARI cezadan düşülecekt�r.

CEZA HUKUKUNUN UYGULANMASI
A- ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA
Kural: K�ş� b�r suç �şled�ğ�nde yürürlüktek� yasanın DERHAL uygulamasıdır.

Dava, k�ş� harekete geçt�ğ�nde yürürlüktek� yasa hükümler�ne göre b�r suç oluşturur
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değ�lse, k�ş� cezalandırılmaz. B�r sonrak� yasa b�r k�ş�n�n eylem�n� suçluyorsa, bu durum
Karşı olduğu �ç�n k�ş� hakkında uygulanamaz. (Geçm�şe Karşı Yasanın Yasaklanması)
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İst�sna: B�r suç �şlend�kten sonra yürürlüğe g�ren yasa hükümler� fa�l�n leh�ne �se, yasa geçm�şe g�rer ve bu da fa�ld�r.

karşılıklar.

İŞLEME HUKUKUNUN KİMLİĞİ:

- Suç olmaktan eyleme geçen yasa leh�ne (Örneğ�n, yasa z�na suçunu suçlu yaparsa,

leh�ne)

- Suçun ortaya çıkmasına ek koşullar eklemey� zorlaştıran yasa leh�ned�r. (Ör. Özel kastlı suç
çalışılab�l�r kılan ya da yargılanma makamından �z�n gerekl�l�ğ�n� öngören yasa

Lehte. )

- Suçu resen kovuşturmak yasaya taraftardır.
- Mola süres�n� kısaltan yasalar kanunu desteklemekted�r.

- Yaptırım neden�yle adl� para cezası öngören yasalar leh�ned�r. (İlk yasa hap�s cezası daha sonra yürürlüğe g�rer
yasa hükmü ancak adl� para cezası öngörüyorsa yanadır. )

- Tür ve n�cel�k olarak daha az ceza veren yasalar leh�ned�r. (Yasa b�r sürel� hap�s cezası öngörüyor

Hap�s cezası leh�ne. Hayat hap�shanes�n� de öngören yasa, hayattan ağırlaştırılıyor.
cezayı öngören yasa leh�ned�r. )

- Her �k� yasa da sab�t cezalar sağlıyorsa, daha az ceza öngören yasa leh�ned�r. Örneğ�n, b�r�nc� yasa 3 yıldır
B�r sonrak� yasa hap�s cezasını öngörüyorsa, daha sonra 2 yıl leh�ne yürürlüğe g�ren yasa.

- Her �k� yasada da (hâk�me takd�r yetk�s� veren) kes�nt�l� b�r ceza varsa, üç olasılık vardır:

1- Üst l�m�tler aynı, ancak alt l�m�tler farklıysa; Alt sınır yasa leh�ned�r. Örneğ�n
İlk yasa 2 �la 5 yıl hap�s cezası öngörürken, daha sonra yürürlüğe g�ren yasa 1

İk�nc� yasa, 5 �la 5 yıl arasında hap�s cezası öngörüyorsa leh�ned�r, çünkü alt l�m�t� daha azdır.

2- Alt l�m�tler aynı, ancak üst l�m�tler farklıysa; alt l�m�t� düşük olan kanun
Örneğ�n, b�r�nc� yasa 3 �la 8 yıl hap�s cezası öngörürken,

Yürürlüktek� yasa 3 �la 7 yıl hap�s cezası öngörüyorsa,

Kanunlaşan yasa, üst sınır olarak daha az hap�s cezası �stemekted�r.

3- Üst ve alt l�m�tler farklıysa ; b�r bütün olarak öncek� ve sonrak� yasa AYRI AYRI
yasa uygulanarak bel�rlenmeye çalışılır. Bu şek�lde lehte yasa

ve bu yasa etk�nl�ğe uygulanır. B�r yasanın sadece uygun hükümler�
uygulanamaz. Lehe kanunu tüm hükümler bel�rlend�kten ve kararlaştırıldıktan sonra bel�rlen�r.
BÜTÜN olan yasa ETKİNLİK �ç�n geçerl�d�r.

Suç d�kkate alındığında

Bu konuda açık b�r hüküm olmamasına rağmen, TCK; öğret�mde çoğunlukla suç
O olduğu bel�rtt� hareketler bunların tamamlanması sırasında oluştuğu kabul ed�lecekt�r . TCK'nın 7. maddes�

" kısmen .. veya tamamen yapılmış" alanı da bunu destekleyecekt�r.

İnfaz Rej�m� ve Güvenl�k Tedb�rler�ne İl�şk�n Kanunların Zaman İç�nde Uygulanması

İcra rej�m�ne �l�şk�n yasalar, kural olarak, derhal uygulanır. Kural olarak, fa�l� leh�ne veya aleyh�ne

hemen uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın. Örneğ�n, mahkumlara günde 3 saat k�tap okuma koşulu

Mahkumlara karşı b�le olsa, uygulayan b�r �cra kanunu derhal uygulanır. Ancak, üç davada hükümlü

Karşısında hüküm bulunan yasalar geçerl� değ�ld�r:

- Hap�s Cezasının Ertelenmes�

- Koşullu Sürüm.

- Tekrar et.

Bu durumlar derhal başvuru �lkes�n�n �st�snasıdır. Bu durumlarda, fa�l�n leh�ne olması hal�nde, kanunun hükümler�
Uygulanab�l�r. Uygulanamaz. Yasalara karşı, bu davalarda geçm�şe karşı yasağı geçerl�d�r.

Güvenl�k önlemler�nde, TERÖR DIŞI hemen uygulanır.

Geç�c� ve Geç�c� Kanunların Zaman İç�nde Uygulanması

Geç�c� ceza kanunları, bel�rl� dönemlerde yürürlükte olan ceza kanunlarıdır. Ceza kanunları ter�m�

yürürlükte kaldıklarında açıkça düzenlenen yasalardır. Olağanüstü Hal yasaları sürel� ceza kanunlarıdır.
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İler� yürüme �lkes� geç�c� ve geç�c� yasalar �ç�n geçerl�d�r. Yan� yasa geçerl�
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dönem �ç�nde suç �şleyen fa�l; Yasanın yürürlüğe g�rd�ğ� süreden sonra, aynı zamanda geç�c� ve geç�c�d�r.
kanun hükümler�ne göre yargılanacak. Lehe yasası geçm�şte olmayacak.

SADECE ZAMANLARIN BAKIMINDA HUKUK geçerl�d�r.

Yargı Hukuku Kanunlarının Zaman İç�nde Uygulanması

5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre Ceza Muhakemes� ve Güvenl�k Tedb�rler� Hakkında Kurallar

Suçlunun lehte veya aleyh�nde olup olmadığına bakılmaksızın HEMEN uygulanır.

B- ZEMİN BAKIMINDAN UYGULAMA

Ceza hukuku uygulamasında yer bakımından farklı s�stemler bulunmaktadır. Bunlar:

1- Mülk�yet:
Fa�l�n veya mağdurun vatandaşlığına bakılmaksızın, suçun �şlend�ğ� her yerde, o ülken�n cezası

kanunların uygulanmasını �fade eder.
Türk Ceza Kanunu Madde 9'a göre: " Türk�ye, yabancı b�r ülkede �şlenen suçlardan kaynaklanıyor

Türk�ye ayrıca yen�den yargılama hakkında b�r karar verd� . "

Türk�ye'de suç olarak l�stelenen hareket�n b�r kısmı veya tamamı gerçekleşm�ş veya

Sonuç Türk�ye'de de gerçekleşt� TÜRKİYE'DE SUÇ İŞLENMİŞ SAYILIR .

- Türk kara ve hava sahalarında ve Türk karasularında,

- Açık den�zde ve üstündek� hava sahasında,

- Türk den�z ve hava taşıtlarında veya bu taşıtlarla,

- Türk den�z veya hava muharebe araçlarında veya bu araçlarla,

- Türk�ye kıta sahanlığı veya münhasır ekonom�k bölge sab�t olarak kurulmuştur.
Bu suçlara karışan veya �şlenen platformlar TÜRKİYE İŞLENDİRİLDİ SAYILIR.

2- K�ş�l�k:
K�ş�l�k s�stem� �k�ye ayrılır. Bunlardan b�r�, fa�l�n vatandaşlığına dayanan fa�l�n k�ş�l�ğ�d�r.

d�ğer� �se mağdurun vatandaşlığına göre mağdurun k�ş�l�ğ�d�r.

Fa�l�n KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ : Fa�l�n �şled�ğ� suçtan dolayı vatandaş olduğu ülke

ceza kanunlarına göre cezalandırılır. Bu s�stemde, b�r Türk vatandaşı yurtdışında b�r suç �şled�ğ�nde

Türk�ye'de yargılanmak �ç�n:

- İşled�ğ� suç en az 1 yıl hap�s cezası gerekt�r�yor , (Adl� para cezası gerekt�ren h�çb�r suç olmayacak

)

- Mağdurun veya fa�l�n ülkes�ne zarar verd� (Türk vatandaşı) Türk�ye'ye g�rd�kten sonra
6 ay �ç�nde ş�kayet ,

- Türk vatandaşlarının fa�ller� TÜRKİYE CUMHURİYETİ �y� ,

- Bu kanunda �ç�n, orada gerekt�ğ�n� olmak hüküm yabancı b�r ülkede.

- Fa�l Türk Vatandaşının �şled�ğ� suçla �lg�l� olarak, hem yabancı ülke ceza kanunundak� ceza yasası
Hem ceza hem de adl� para cezası seç�c� olarak uygulanırsa, mağdurun b�r ş�kayet� olsa b�le,

SORUŞTURULMADI.

Ancak, yabancı ülkelerde kamu h�zmet� veya görev� adına bu tür b�r Türk�ye'de gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Yabancı b�r ülkede, bu yasa hükümler�ne �l�şk�n olarak, Türk�ye'de de olsa, b�r suç �şlenmes�

REFURBISHED. (Yurtdışında mahkencedm ed�ld�yse ve b�r ceza aldıysa,
TÜRKİYE de cezasından düşülecekt�r)

ZAFERE GÖRE KİŞİSELLEŞTİRME: Mağdurun suçtan muzdar�p olduğu devlet vatandaştır

yasaların uygulandığı s�stemd�r.

Türk Ceza Kanunu'na göre:

- Türk�ye'n�n zararı,
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- Türk Vatandaşını kaybetmekle,

- Türk Kanunlarına göre kurulan ÖZEL HUKUK ÇEVRE KİŞİSİNDE ne tür b�r suç �şlend�
Mağdur s�stem�ne göre sal�s�l�k uyarınca Türk�ye'de yargılama yapılab�l�r.

Mağdura göre, k�ş�l�k s�stem�ne uygun olarak yargılama yapab�lmek �ç�n:

- Suç en az 1 yıl hap�s cezası �çerecek,
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- Türk�ye, ADALET GÖRMEK İSTEKİNİN kaybını tamamlamış,
- BU İNSANLARIN VATANDAŞINA VE ÖZEL HUKUKA KARŞI ŞİKAYETLERİ

- Yabancı b�r ülkede hüküm g�ymemek,
- En öneml�s�, FAIL (yabancı uyrukluların) DE TÜRKİYE BAŞKANI

gerekl�.

Türk�ye, yabancı b�r ülkede b�r suçu, hükümler yapılmış ve

Ayrıca edeb�l�r taleb� üzer�ne tekrar yargılanacak ADALET BAKANLIĞI . Yurtdışında alınan ceza Türk�ye

ver�lecek cezadan düşülür.

Ancak, suç Türk Vatandaşına veya Türk Özel Tüzel K�ş�s�ne karşı �şlenm�şse,

yurt�ç�nde ve yurtdışında yargılama �şlemler�nde yapılan hükümler göz önüne alındığında, tekrar yapılamaz.

3- Koruma S�stem�:
Suçlunun vatandaş mı yoksa yabancı mı olduğuna bakılmaksızın, devlet�n varlığına karşı b�r suç

yurtdışında �şlenm�şse suçu mağdur devlet�n kend�s� tarafından cezalandırma olasılığı

tanıyan s�stemd�r.

Bu suçlar şunlardır: İşkence, Soykırım, Ruh, Para Dolandırıcılığı, Mühür Sahtec�l�ğ�, Devlet Egemenl�ğ�.

İşaretler�nde �şlenen suçlar, Devlete karşı �şlenen suçlar, Anayasaya karşı �şlenen suçlar, Casusluk,

Rüşvet, vb.

Bu s�stemde devlet, kend�s�ne karşı �şlenen suçlarda kend�n� korumaya yönel�kt�r.

Soykırım ve �nsanlığa karşı suçlar ve Devlet�n varlığına karşı �şlenen suçlar hakkında

Yabancı b�r ülkede b�r cümle veya beraat kararı ver�lm�ş olsa b�le, ADALET BAKANLIĞI TALEP EDİLİR

TÜRKİYE ÜZERİNE YENİDEN DENEME YAPILABİLİR.

4- Evrensel S�stem:
Dünyanın neres�nde olursa olsun, h�çb�r suçun cezasız kalmaması �ç�n kabul ed�l�r.

s�stem�. Bu durumda, hem kurban hem de fa�l yabancıdır. Ancak �şled�ğ� suç çok c�dd� b�r suçtu.

Herhang� b�r ülkede, b�r suç �şleyen k�ş� yargılanab�l�r ve cezalandırılab�l�r.

GERİ VER

Ger� dönüş, devletler arasında �mzalanan �k�l� anlaşmalar �le düzenlenmekted�r. Ger� verme
Türk�ye, bölge dışında �şlenen suçlar alanı olduğunu söyled�. Türk�ye'n�n egemenl�ğ� yüzünden

TÜRK YASALARI DAİMA sahada �şlenen suçlara uygulanacak ve suçlu Yabancı

H�çb�r koşulda İADE EDİLMEYECEKTİR.

Ger� dönüş sadece yabancı fa�ller �ç�nd�r. Anayasaya göre, VATANDAŞLAR

AS GEREKLİ MAHKEMESİ ULUSALARARA HARİÇ CEZA SORUMLULUĞU AT ALL

MAKUL, AMA GERİ OLMAYACAKTIR.

Ger� vermek:

- Suç b�r düşünce, s�yas� suç veya asker� suç değ�ld�r,

- Türk�ye veya Türk vatandaşlarının veya Türk özel hukukunda yer alan tüzel k�ş�ler�n �şlenmem�ş olması,

- TÜRK HUKUKUNUN VEYA İŞLERİN ALTINDA OLGU VE CEZA SÜRESİ
Durdurulmamalıdır ZORUNLU.

- Eylem, Türk Kanunlarına göre suçtur,

Bu koşullar sağlanır ve Türk�ye'ye �adey� talep eden ülkeler arasında �ade

İk�l� b�r anlaşma varsa, �ade taleb� AĞIR PRİSONER'de bulunur.

Değerlend�r�len.

SADECE BAKANLAR KURULU bu karardan sonra ger� vermek
YETKİLİDİR. Bakanlar Konsey�, s�yas� nedenlerle k�ş�y� talep eden devlete �ade etmekten kaçınab�l�r.
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Suçlunun ger� ver�lmes� durumunda, suçlu �nsanlık dışı muamele görür veya ayrımcılığa maruz kalır.

Konu fa�l� kend�s�ne ger� ver�lmez.

Ger� dönenler yalnızca ret suçlarından yargılanab�l�r (ÖZELLİK

KURAL)

C- KİŞİ BAKIMINDAN BAŞVURU

Eş�tl�k �lkes�ne uygun olarak suç �şleyen k�ş�den bağımsız olarak yasa önünde eş�tl�k �lkes�
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Yargılama ve ceza, Ceza Hukukunun temel �lkeler� arasındadır. Ama bu kural
İst�snalar var:

1- Başkan: Vatana �hanet dışında h�çb�r ceza� sorumluluğu yoktur. Görev� neden�yle çalıştı
�şled�ğ� suçlardan tamamen sorumlu değ�ld�r. TBMM'n�n 1 / 3'ünün öner�s� ve Y'n�n kararı �le

DİVAN da �hanetle yargılanab�l�r.

Cumhurbaşkanının hukuk davalarında davalı olması �ç�n herhang� b�r engel bulunmamaktadır. Ama mahkemelerde

�fade vermeye zorlanamaz. İsterse tanıklık eder. Aks� takd�rde, zorla alınamaz.

2- Yasama Bağışıklığı: M�lletvek�ller�ne ver�len bu bağışıklık �k� t�pt�r. onlardan

b�r� rostrum bağışıklığı ve �k�nc�s� duruşmaya ver�len k�ş�sel bağışıklıktır.

Mutlak Dokunulmazlık: Parlamenter mecl�s çalışmalarında (mutlaka mecl�s b�nası �ç�nde)

değ�l) oy, çünkü kel�meler ve düşünceler h�çb�r şek�lde sorumlu değ�ld�r

Onlar yapmıyor. Bu eylemler neden�yle b�r suç olsa b�le yargılama yapılamaz. Bu eylemler yüzünden ceza
sorumluluk yok. Tr�bün dokunulmazlığı mutlaktır, kaldırılamaz. Parlamentosu b�tse b�le

davalar neden�yle karar ver�lemez. Ağır ceza gerekt�ren ve SEÇİM ÖNCE ceza� durum

M 14'DEKİ ŞARTLARA İLİŞKİN ARAŞTIRMANIN BAŞLATILMASI ANAYASASI

TÜM KARAR PROSEDÜRLERİ KARARSIZ YAPILABİLİR.

Görecel� Bağışıklık: B�r m�lletvek�l�n�n seç�mden önce veya sonra suç �şled�ğ� �dd�a ed�ld�

Dokunulmazlığın Parlamento tarafından kaldırılmaması durumunda ele geç�r�lememes�,

sorgulanamaz, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Bu dokunulmazlık mutlak değ�ld�r.

Geç�c�. Parlamento dönem� sona erd�ğ�nde, dokunulmazlık da ortadan kalkar.

ZAMAN AŞIRI SÜRESİNDE ZAMANLAYICI DURDUR.

Ancak, Devlet�n bütünlüğü ve Anayasanın 14. maddes�nde yazılı Anayasa Düzen�

ÖNCE SORGULAMA SORGULAMA Suç neden�yle seç�m

m�lletvek�ller� yargılanab�l�r.

3- Yargı Bağışıklığı (D�plomat�k Bağışıklık): D�plomat�k bağışıklık neden�yle

bağışıklık sağlanır. Yabancı b�r ülkede görev �le �lg�l� olan veya olmayan b�r suç �şleyen d�plomat

o ülkede yargılanamaz. Böyle b�r suçtan dolayı, sadece kend� ülkes�nde yargılanab�l�r.

Bu dokunulmazlık büyükelç�ler ve devlet� büyükelç�l�k düzey�nde tems�l edenlerle konuşur.

Söz konusu. Konsoloslar d�plomat�k dokunulmazlıktan yararlanamazlar.

Devlet başkanları, dış�şler� bakanları, BM tems�lc�ler�, yabancı b�r ülkey� z�yaret eden adalet

Mahkemey� ve devlet� tems�l eden �nsanlar bu dokunulmazlıktan yararlanırlar. Bu dokunulmazlıktan yararlanma

İnsanlar yabancı b�r ülkede c�nayet �şleseler b�le, o ülkede yargılanamazlar. Kend� ülkeler�nde yargılanıyorlar.

4 NATO B�rl�kler�: Türk�ye'de bulunan yabancı b�rl�kler�n yanı sıra bel�rl� suçlara karşı cezasızlık
Var. Bu �nsanlar, bazı suçlar �şled�kler�nde kend� ülkeler� tarafından da yargılanıyorlar.

SUÇ GENEL TEORİSİ

SUÇ:

Sayfa 8

Kanunda yazılı suçun tanımına uygun b�r suç �şleyeb�len k�ş� (Yasa)

(Kusur), yasadışı (Yasadışılık) �nsan

davranışına (Öncel�kl� Unsur) suç den�r.



Bu özell�kler� olmayan b�r eylem suç olarak tanımlanamaz. Bu unsurların aks�ne, suç
Fa�l� kovuşturmak �ç�n b�r takım şartlar gerekmekted�r. Bunlar:

- Önkoşullar: B�r davranışın suç olması �ç�n, bu davranışta yapılması gereken �lk şey b�r önkoşuldur.
Örneğ�n z�mmete para geç�rme suçunun �şleyeb�lmes� �ç�n fa�l�n kamu görevl�s� olması gerek�r.

gerekl�.

- Ceza Koşulları: Bu koşullar, önkoşullar g�b�, suç unsurlarından önce mevcuttur.

gerekl� konular. Örneğ�n, yabancı b�r suçlu yabancı b�r ülkedek� Türk vatandaşına karşı b�r suç �şlerse,

Türk�ye de kovuşturma �ç�n yapıyor. Bu eylem, yabancı Türk�ye'de olmasa b�le b�r suçtur
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yargı yapılamaz.

- K�ş�sel Cezasızlık Neden�: Bu nedenler k�ş�n�n cezalandırılmasını engeller. Örneğ�n
m�lletvek�ller�n�n sözler�, oyları ve düşünceler� b�r suç olsa b�le b�r suçtur.

cezalandırılamaz. Eylem b�r suçtur, ancak k�ş�sel b�r nedenden dolayı vek�l

Cezalandırılmadı. Ancak, normal b�r vatandaş yardımcısı �le bu suça katılır

(M�lletvek�l� olan sıradan b�r vatandaş parlamento çalışması sırasında b�r başkasına hakaret ett�

eğer öyleyse) bu vatandaş cezalandırılır. Çünkü sadece m�lletvek�l� dokunulmazlığı

sağlanan k�ş�sel cezasızlık neden�d�r.

CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRMA VEYA AZALTMA SEBEPLERİ

Bazı eylemler bel�rl� koşullar altında ve bazı eylemler altında yapılırsa suç olarak davranmamak suç olarak kabul ed�lmez.

Her ne kadar davalarda b�r suç olarak görülse de, cezaların azaltılması veya ceza olmaması �le sonuçlanır.

nedenler�.

Bu nedenler, yasallık nedenler� ve d�ğer ceza� sorumluluğu kaldırmak veya azaltmaktır.

Bunları neden olarak ayırmak mümkündür .

HUKUKA UYGUNLUK:

1- Meşru Savunma.

2- Kanunun yer�ne get�r�lmes�.

3- Hakkın Kullanılması.

4- Mağdurun Onayı.
Bu davalarda �şlenen f��ller b�r suç değ�ld�r. Bu durumlarda, k�ş� cezalandırılmaz ve güvenl�k önlemler�

geçerl� değ�lse, dava açılmışsa, GİDERİN BİLDİRİMİ YAPILMAKTADIR. Bu nedenler nesneld�r. K�ş�ye göre değ�ş�r
nedenler değ�ld�r. Bu durumlardak� herkes bu hükümlere ve cezaya göre değerlend�r�l�r.

�z�n ver�lmed�.

1- Meşru Savunma

B�r�ne karşı Oluştu 'ın kend� veya b�r başkası s' sağ , ya da

Gerçekleşeceğ� kes�n olmayan b�r saldırı şu anda duruma ve koşullara göre saldırı �le orantılıdır.

El�m�nasyona meşru savunma den�r.

Yasal meşru müdafaadan bahsetmek �ç�n, saldırı ve saldırıya karşı savunma �le �lg�l� bazı koşullar

mevcut olmalıdır.

Saldırı Koşulları:

1- Saldırı hala mevcut olmalıdır (mevcut saldırı): Saldırı halen devam edecek veya
gerçekleşmem�ş olsa b�le, gerçekleşeceğ� kes�nse veya b�tm�ş saldırı tekrarlanacaksa b�le

meşru b�r savunma var.

Sayfa 9

Örneğ�n: B�r k�ş� el�nde bıçakla B'ye saldırırsa, saldırı günceld�r. Bu saldırı da meşru

B�r savunma var.

Örnek: X'�n ev� Y tarafından vuruldu. S�lahla ateş ederken X'e d�ren�yor

meşru b�r savunma var. Ama X o anda değ�l, ertes� gün Y'ye s�lahlı saldırı.

Eğer bulunursa, kend�n� savunma değ�ld�r.

Topyekün saldırılara karşı meşru b�r savunma yoktur. Ancak saldırı tekrarlanacak



meşru kend�n� savunma söz konusudur. Örnek: X, bıçağı el�yle Y'ye saldırdı ve Y

Kaçış var. X'�n el�nde bıçakla Y arayışı, Y'n�n aks�ne hala devam ed�yor

Yaralanma f��l�, tekrarlanması kes�n olan b�r f��ld�r ve meşru b�r savunma vardır.

2- Saldırı GEREKİR BE UNJUSTED : In meşru savunma konuşmak amacıyla, saldırı haksız
gerekl�. Meşru savunma her türlü adalets�zl�ğe karşı değ�ld�r, yalnızca YETKİSİZ SALDIRI'ya karşıdır .

kabul ed�lm�şt�r.

SALDIRI KONUSU EYLEM GEREKTİRMEZ. HAKSIZ
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EYLEM ALMAK YETER.

Meşru savunmanın faydalanıcısı kend� kusurlu eylem�yle saldırıya neden oldu

Yapab�lmek. Bu durumda meşru b�r savunma vardır.

Örneğ�n: M, F'ye küfür eder ve onu rahatsız eder; F kend�n� öldürmek �ç�n ateş ed�yor

Saldırıyı geçers�z kılmak �ç�n F'y� yaraladı. Bu olayda, M'n�n kend�s� haksız b�r saldırıya neden oldu.

Ancak, b�r başkasına yem�n eden b�r�n�n ölmes�n� gerekt�rmeyeceğ� �ç�n F ateş açtı.

M'n�n kend�n� savunmaktan faydalanması mümkündür.

Bununla b�rl�kte, eğer M kurgusal olarak bu durumu oluşturduysa, yan� meşru savunmayı kullanarak, F'y� öldürmek �ç�n

ya da �nc�tmek �sterse, meşru savunma artık uygulanamaz.

ÖRNEK: Kolluk kuvvet�n�n s�lah kullanmaya yetk�l� olduğu b�r durumda, kaçan k�ş�

Karşı s�lahlı saldırıya uğradığı �ç�n, bah�s yaparak kend�n� savunma hakkına sah�p olduğunu söyleyemez. Çünkü

Kolluk kuvvetler� haksız değ�ld�r. Kolluk kuvvetler� (yasal l�m�tler dah�l�nde) kolluk kuvvetler�

Neden.

3- Saldırı BİR SAĞA yönlend�r�lmel�d�r: Saldırı nefelere veya tecavüze doğru yönlend�r�lmel�d�r .

Gerek yoktur. Herkes�n herhang� b�r hakkına yönlend�r�leb�l�r . 765 �le yürürlükten kaldırıldı
Ceza Kanunu, meşru öz savunmayı yalnızca ego ve tecavüze yönel�k saldırılarda düzenled�. Y�ne de yen� ceza

yasanın herhang� b�r hakka yapılan saldırıya karşı meşru b�r savunma olab�leceğ�n�.
meşru savunmayı gen�şlett�.

Bu hak yaşam hakkı, beden dokunulmazlığı ve mülk�yet hakkı, konut hakkı olab�l�r.

ayrıca dokunulmazlık hakkına da sah�p olab�l�r.

Her türlü haklara yönel�k saldırılar da meşru savunmaya tab�d�r. Hakkınız öneml� b�r haktır

gerekl� olup olmadığı.

Savunma Koşulları

1- Savunmalı olmalı: Saldırı dışında hayatta kalma fırsatı olmamalı.

2- Savunma ve saldırı arasında nedensel b�r bağlantı olmalı: Savunma saldırıya uğradı
herkese karşı yapılmış olmalı.

3- Savunma ve Saldırı Arasında ORAN olmalı: Savunma saldırıyı yenecek,
ondan kurtulmak �ç�n yeterl� olmalı. Bu oran saldırganın el�ndek� s�lahla orantılıdır.

s�lahlar ve savunma da korunan çıkarlar arasında.

Saldırıya uğrayan çıkar �le savunmada zarar gören çıkar arasında mutlak eş�tl�k

bulunması zorunlu değ�ld�r.

Örnek: Cem�l Mehmet'e zarar vermek amacıyla bıçakla saldırdı ve yaraladı.

Mehmet � Cem�l'e karşı b�r savunma varsa, kend�n� savunma olacaktır. Fakat Cem�l dah�l değ�ld�

Kızı Serp�l'e karşı savunma yok. Zarar ver�rse, kend�n� savunma olamaz.
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Örneğ�n: Kısa ve �nce Recep e m�t 2-00 uzun ve el�nde büyük b�r döner bıçağı var.

Saldıran Yavuz'un s�lahlar arasında b�r oranı yoktur. Recep Yavuz'un saldırısının daha etk�l� b�r s�lahı

(ateşl� s�lahlar g�b�). Bu durumda, araçlar arasında b�r oran vardır.

Örnek: Afakan'ın 2008 Mercedes Marka otomob�l�, düşman Zek�'n�n merceğ�

Afakan saldırıyı savunmak �ç�n meşru savunmayı kullanab�l�r. Çünkü mülk�yet

b�r haktır. Ancak burada özne açısından b�r oran olmalıdır. Afakan otomob�l �ç�n
Zek�'y� öldürerek saldırıyı öldüremez . Çünkü , kural olarak, �nsanlar mülk�yet �ç�n meşru savunmada öldürülmezler.

Ancak, kend�n� yaralamak �ç�n el�nde bıçakla saldıran b�r�ne karşı,

d�renme fırsatı yoksa ve ondan başka b�r şek�lde kurtulmak mümkün değ�lse,

Bulunan herkese karşı öldürerek d�reneb�l�r.



ÜÇÜNCÜ TARAFIN FAYDASI İÇİN

Kend�s�ne veya yasadak� başka b�r�ne a�t b�r hakka saldırı
meşru b�r kend�n� savunma örgütlend�. Yan� başka b�r saldırıya karşı savunma

yapılır.

Örneğ�n: Ormanda p�kn�k yaparken , b�r�n�n gelecekte bıçaklandığını ve K'nın saldırganlara karşı olduğunu gördü.

savunmak mümkündür. K kurbanını kurtarmak �ç�n, fa�llere karşı tüm savunma araçları

Kullanab�l�rs�n�z.
YASAL MÜDAHALE İÇİN SALDIRI SADECE KİŞİYE KARŞI İŞLENİYOR
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GEREKLİ DEĞİL. BAŞKA BİR SALDIRIYA KARŞI MEVZUAT

MEVCUTTUR.

EYLEM, EYLEMDEN YASAL YANITTA BİR SUÇ OLUŞTURMAZ

KARAR VERİLDİĞİNDE, GİDER KARARI VERİLİR VE HASAR KARE İSE

İLERİ GELİRSE, TAZMİNAT İÇİN SORUMLULUK YOKTUR.

2- HUKUK KARŞILIĞININ UYGULANMASI
Kanuna uyan h�ç k�mseye ceza ver�lmez (TCK md. 24/1).

Kanunun yer�ne get�r�lmes�n�n kanuna uygun olmasının neden� olması �ç�n aşağıdak� şartlar bulunmalıdır.

zorunlu:

- Kanun tarafından yetk�lend�r�lm�ş k�ş� harekete geçmel�d�r,

- yasaların öngördüğü şek�lde davranmak,

- Kanunda öngörülen sınır aşılmamalıdır.

Örneğ�n: İcra ve İflas Kanununa göre, evde hac�z veya evde mal kaçırmak �ç�n k�mse yoksa

Aks� takd�rde, yönet�c� müdür kapıyı açab�l�r. Bu durumda, kapının ç�l�ng�r�yle

Açılırsa h�çb�r suç meydana gelmez.

3- DOĞRU KULLANIM

Türk Ceza Kanunu'na göre, haklarını kullanan k�mseye ceza ver�lmez . Örneğ�n, ev bahçen�z

Duvarda b�r köpek var uyarısı olan ev sah�b�n�n M, tehl�keler� önleyeb�l�r

kend�n� koruma söz konusudur. Gece hırsızlık amacıyla eve gelen hırsız

Ev sah�b� M'n�n yaralanma �ç�n herhang� b�r ceza� sorumluluğu yoktur. Çünkü hakkını kullandı.

Hakkın kullanımı meşru�yet sebeb� olarak kötüye kullanılmamalıdır.

zorunlu.

Örneğ�n: Bahçes�ndek� k�razların çocuklar tarafından toplanmasını önlemek �steyen bahçe.

Mal sah�b� ağaca elektr�k ver�rse hak kötüye kullanılır. Çünkü bu durumda, hakkın amacı

başkalarına zarar verecek şek�lde kullanılmıştır.

Z�lyet (mülk sah�b� olan) tüm mülkler� gasp ve saldırıya karşı zorlar

(MK m. 981-1).
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Tıbb� müdahaleler de b�r yasaya uyma neden�d�r. Tıbb� müdahalelerde

hastanın rızası esastır. Bununla b�rl�kte, hasta rıza beyan edemezse, sağlığını �y�leşt�rmek �ç�n.

(yüksek fa�z) rıza aranmadan müdahale ed�leb�l�r. Y�ne daha fazla kamu yararı �ç�n

eylemlerde rıza aranmaz. Bu eylemler yasal kabul ed�l�r.

4- İLGİLİ RİSK

Mağdurun rızasını kanun uyarınca kabul etmek �ç�n, her şeyden önce

GÖSTERMEK İÇİN YETERLİ OLMALIDIR. Yan� 15 yaşını doldurmuş ve

gücü olmalı.

Onay, b�r k�ş�n�n kes�nl�kle kurtarab�leceğ� b�r hakla �lg�l�yse,

uygunluğun sebeb�d�r. Böyle b�r hak yoksa, rıza yasaya uyum �ç�n b�r neden değ�ld�r.

Onay sözlü, yazılı olarak ver�leb�l�r veya ZIMNİ (sess�z tutularak) ver�leb�l�r. Örneğ�n,

başkasının kend�s�ne a�t kalem� aldığını, ancak dolaylı olarak rıza vermed�ğ�n� gören herkes�n durumu



göstermekt�r .

Örneğ�n: K�ş�n�n öldürme veya yaralanmasına rıza göstermes� mümkün değ�ld�r .

Çünkü bu haklar üzer�nde mutlak b�r güç yoktur. Ancak k�ş�sel varlıklardan özgürce tasarruf ed�n

verme hakkına sah�pt�r. B�r�s� mülkünü satın almayı kabul ederse hırsızlık suç değ�ld�r.

Onayın yasal b�r neden olmasına �z�n vermek �ç�n EYLEM veya ENERJİ EYLEMİNDEN ÖNCE
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SIRASINDA VERİLMELİDİR. Eylem sonrasında ver�len kolluk kuvvetler�n�n neden�
O değ�l. Dava sonrası rıza ş�kayet� bırakmaktır.

Örneğ�n: B�r�s� öğey� almadan önce b�r başkası tarafından b�r eşya almış olmalı veya

geç kaldığı anda onay vermel�d�r. Öğe satın alındıysa, hırsızlık gerçekleşt�. Bundan sonra

ver�len rıza yasaya uyum �ç�n b�r neden değ�ld�r. Bu tür rıza ş�kayet etmemey� göster�r

olacaksın.

HUKUK UYUMLULUĞUNUN NEDENLERİNİN AŞILMASI

Uygunluk neden�yle sınırı geçmek �ç�n üç durum vardır:

- Kasten üstes�nden gelmek: Sınır kasıtlı olarak geç�l�rse, b�r suç oluşur. Örneğ�n, saldırgan saldırıyı b�t�rd� ve

Etrafında dönerken ona karşı öldürme eylem� gerçekleşt�r�l�rse, kasıtlı b�r öldürme suçu meydana gel�r.

- İhmal�n Aşılması : D�kkats�zl�k ve �hmal neden�yle sınır aşılırsa, eylem �hmal ed�l�r
Cezalandırılırsa, ceza �hmal �le ver�l�r. Örn: Ona saldıran saldırgana karşı

savunurken aşırı yaralanmasına neden olan k�ş� sınırdan �hmal ederse

Suç yaralanması suçundan sorumludur.

- Korku, Heyecan ve Pan�k �le sınırı geçmek: SADECE YASAL YANITTA

olay sırasında, sınır heyecan ve pan�k �le aşılırsa,

SORUMLULUK ÜSTLENMEMEK, SORUMSUZLUK. Örn: gece ona saldıranlara karşı kuvvet kullanırken
Heyecan ve korku neden�yle aşırı güç kullanan herkes, saldırganlar ölmüş olsa b�le sorumlu tutulamaz.

CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRMA VEYA AZALTMA SEBEPLERİ

Ceza� sorumluluğu ortadan kaldırmanın veya azaltmanın nedenler�:

1- Devlet olmalı (yaramazlık)

2- Haksız Sürüş

3- Bağlama Emr�n�n Ver�lmes�,
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4- Ceb�r, Ş�ddet, Korkut ve Tehd�t

5- Hata

6- Çocukluk

7- Sağır ve Sess�z

8- Akıl Hastalıkları

9- Geç�c� Sebepler, Alkol ve Uyuşturucu Etk�s� Altında Olmak.

1- GEREKLİ OLMALIDIR (ÇİZME)

Kend�s�ne ve başka b�r k�ş�ye a�t olan ve b�lerek neden olmayan b�r hakka yönel�kt�r.

başka b�r şek�lde korunamayan ağır ve kes�nl�kle tehl�kelerden kurtulmak veya

tasarruf yükümlülüğü �le tehl�ken�n ş�ddet� �le özne ve kullanılan araç arasında b�r orantı vardır.

Bu koşulla �şlenen f��l �ç�n k�ş�ye herhang� b�r ceza ver�lmez.

Bu durumlarda, bu eylemden dolayı EYLEM SUÇLARI VE EYLEM KARARI

DEĞİL, CEZA YERİ DEĞİLDİR (GEREKLİ BAŞARISIZ CEZA)

VERİLMİYOR) karar ver�l�r. Y�ne, bu eylem TAZMİNAT GEREKTİRİR.



Zorunluluktan bahsetmek �ç�n aşağıdak� koşulların bulunması gerek�r:

Tehl�keye İl�şk�n Koşullar:

- K�ş�n�n SAHİBİ veya HERKES HAKKI tehl�kes� olacaktır,

- Bu tehl�ke AĞIR VE BİLİNÇLİ olacak,

- Tehl�ke kasıtlı olarak ortaya çıkmayacak,

- Tehl�keye d�renme zorunluluğu olmayacaktır (ör. Yangın varsa,
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Yangına d�renme zorunluluğu vardır. İtfa�yec�ler haklı olmadığı sürece
Ateşten kaçamaz. Eğer �tfa�yec� yangından kaçarken b�r�n� ezerse ve yaralanırsa

Eğer öyleyse, zorunluluktan yararlanamaz. Çünkü karşı koyma tehl�kes�
b�r yükümlülüğü vardır.)

Koruma Koşulları

- Başka b�r koruma aracı olmayacak,

- Tehl�ken�n ağırlığı �le alınan önlem arasında b�r ORAN olacaktır.

Örnek: Soğuktan donmamak �ç�n karlı ve soğuk havalarda dağa hapsolmuş b�r dağcı

eğer kapısını kırıp �çer� g�rd�, �çer� ısındı ve sonunda dolapta yemek yed�,

cezalandırılmış. Ancak, bu durumda, eylem ceza karakter�n� korur. Y�ne tırmanıcıdan kaynaklanan hasar

tazm�nat yükümlülüğü vardır. (EFSANEVİ SAVUNMADA SUÇ VE EYLEM HASARI DEĞİL

TAZMİNAT SORUMLULUĞU YOK)

YASAL YANITA DOĞRU SALDIRI KONUSUNDA YÜKÜMLÜLÜK

ANCAK, DOĞRU TEHLİKE KONUSU.

Örneğ�n: B�r�s� ev�ndek� b�r yangından kaçtığında, çocuğunu yerde yatarken ezd� ve k�msen�n ölümüne neden oldu.

Durum ZORUNLUDUR. Y�ne yokuş aşağı g�derken arabasının fren�

İnsanlara çarpmamak �ç�n yol kenarındak� arabaya çarpma zorunluluğuna da b�r örnekt�r.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ KOŞULDAN KURTARACAK

YARARIN BİR KONU OLABİLİR.

Örneğ�n: Komşusunun ev�n�n su bastığını gören, başka b�r komşunun camını kırdı ve

Yürürlüğe g�rmes� durumunda b�r zorunluluk vardır.
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2- YETKİSİZ SÜRÜCÜ

Haksız b�r eylemden kaynaklanan öfke veya ş�ddetl� el�m�nasyonun etk�s� altında b�r suç �şlemek

Herhang� b�r�n�n cezasının azaltılmasına �z�n veren durum haksız b�r provokasyondur. Bu durumda, fa�l

suçu �şlerken hays�yet ve öğen�n ruh hal� ve ps�koloj�k durumu açısından etk�s� altındak� suç

O yönet�r.

Haksız tahr�k cezası KALDIRILMAZ, AZALTIN. Suçlu cezalandırılır ama

İNDİRİM (Sürücünün n�tel�ğ�ne ve etk�nl�ğ�n n�tel�ğ�ne bağlı olarak 1 / 3- ¾ arasında �nd�r�m)

Öfke ve keder SINIRSIZ b�r F��lden KAYNAKTIR. Haksız f��l suçu

olmak zorunda değ�l. Haksız olmak yeterl�d�r.

Örn: B�r suçun kurbanı �ç�n (c�nsel saldırıya uğramış kurban)

f��ller neden�yle haksız provokasyon �nd�r�m� uygulanamaz ) .

Yanlış olanı yapan k�ş�ye karşı haksız f��l yapmak

gerekl�. Örneğ�n: Ded�kodu yapan b�r�n�n oğluna karşı b�r suç �şlenm�şse,

sürücü yok. Çünkü suç adalets�zl�k yapan k�mseye karşı �şlenmed�.

Örneğ�n: B�r k�ş� ona hakaret eden b�r�n� yenerse , haksız b�r provokasyon vaat ed�l�r.

Söz konusu. Çünkü hakaret haksız b�r eylemd�r.



Haksız eylem�n b�r suç �şleyen k�mselere yönel�k olması gerekmez. Örn: küçük b�r çocuk �ç�n

b�rkaç yet�şk�n tarafından dövüldüğünü gören, bu durumun etk�s�yle çocuğu dövenlere

Bu durumda haksız provokasyon söz konusudur.

Suç, haksız eyleme yanıt olarak ve haksız eylem �le yanıt olarak �şlenen suç arasında �şlenm�ş olmalıdır

çok uzun olmamalı.
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Örneğ�n: 2 yıl sonra hakaret eden b�r k�ş�y� öldüren b�r k�ş�n�n haksız provokasyon altında �şled�ğ� b�r suç.
�şe yaradığını söylemek mümkün değ�l.

ARIZA İLE İLGİLİ SUÇ ARASINDA ARAMA YOKTUR. ÇÜNKÜ YETKİSİZ

SÜRÜCÜ CEZASI NEDENİ SADECE İNDİRİM NEDENİ DEĞİLDİR.

3- BAĞLAYICI SİPARİŞİNİ TAMAMLAMA

Yer�ne get�r�lmes� zorunlu olan yetk�l� b�r makamdan em�r ver�len k�ş�.

bu hareketten sorumlu değ�ld�r. (TCK m. 24-2)

S�par�ş b�r Türk makamından ver�lmel�, s�par�ş� veren k�ş� s�par�ş� vermeye yetk�l� olmalı,

tak�p ed�lmel�d�r (bağlayıcı em�r), em�r yasaya uygun olmalıdır.

Konusu suç olan em�r h�çb�r koşulda yer�ne get�r�lemez. (TCK md. 24-3)

ANAYASA Madde 137 - Kamu h�zmetler�nde her türlü kapas�tede ve şek�lde çalışan herhang� b�r k�ş�,
yönetmel�k, yönetmel�k, kanun veya Anayasa hükümler�ne aykırı olarak gördüğü emr� yer�ne get�rmez.

ve bu çel�şk�y� s�par�ş eden k�ş�ye b�ld�r�r. Ancak, üst düzey emr� üzer�nde ısrar ederse ve bu emr� yazılı olarak yen�l�yorsa em�r

yer�ne get�r�lm�şt�r; bu durumda, emr�n yer�ne get�r�lmes� sorumlu değ�ld�r.

Konusu b�r suç olan em�r h�çb�r koşulda yer�ne get�r�lmez; sorumluluğu yer�ne get�rmek

Kaçamayacak.
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Askerl�k h�zmetler� ve ac�len kamu düzen�n�n ve kamu güvenl�ğ�n�n korunması yasalarına göre

göster�len �st�snalar saklıdır.

Kolluk kuvvetler� �ç�n tek özel durum: Kolluk kuvvetler�ne kend�ler�ne ver�len kolluk em�rler�

uygunluğunu tartışmıyor. Em�r yasaya aykırı olsa b�le, kolluk görevl�s� emr� yer�ne get�recekt�r.

Zor. Ancak, b�r suç teşk�l eden em�r HUKUK SORUMLUSU tarafından dah�l ed�l�r

DEĞİŞTİRİLMEDİ. Get�r�l�rse, emr� veren k�ş� suçtan sorumludur.

4- CEBİR ŞİDDETİ VE TEHDİT

TCK m. 28'e göre: ceb�r ş�ddet� ya da kes�nl�kle karşı koyamayacağı ya da kaçamayacağı

ve ş�ddetl� yıldırma ya da tehd�t sonucu suç �şleyen herkes cezalandırılmaz. Bu g�b� durumlarda ceb�r,

ş�ddet veya tehd�t kullanan herkes�n fa�l olduğu düşünülür.

Örneğ�n: �tfa�yec�ler�n b�r odaya ateş atmasını önleme veya

gelen �nsanların yardım etmes�ne �z�n ver�lmez.

Örneğ�n: B'ye suçlara aç kaldı. Olayda korkut (açlıktan ölme korkusu)

söz konusu. Y�ne, eğer A, yasadışı �nşaat �z�nler� vermezse B'y� öldüreceğ�n� söylerse,

b�r tehd�t var. Bu koşullar altında, b�r suç �şlem�ş olan k�mseye ceza ver�lmeyecekt�r .

Ceb�r madd� zorlama anlamına gel�r - TEHDİT Manev� zorlama anlamına gel�r.

Ceb�r, Tehd�t ve Korkutmak Vakası Kusurları kaldırmak �ç�n aşağıdak� koşullara sah�pt�r

zorunlu:



- S�nd�rme, ceb�r, tehd�t ve �şlenen suç arasında b�r ORAN olmalıdır .
- Korkut, ceb�r ve tehd�t ağır ve kes�n olmalıdır.

- Tehd�t ed�c�, �stekler�ne uymadan bundan kurtulamamalıdır.

- Tehd�de kasten sebep olmamalıydı.

5- HATA

Hareket�n yürütülmes� sırasında suçun unsurlarında hata yapan herkes cezalandırılmaz. HATA
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KUSURSUZLUĞU KALDIRMAK İÇİN GEREKLİ BİR HATA OLMALIDIR. Yan� fa�l�n

Suçun hatasız gerçekleşmeyeceğ�n� söyleyeb�l�rsek, hataya dayanır.

Örneğ�n: Başkasının b�s�klet�n� alacağını ve başkasının b�s�klet�n� alacağını düşünen k�ş�

b�lseyd� b�s�klet� çıkarmazdı. Bu durumda, hata ve fa�l bu hatayı temel alır

ceza ver�lmez.

Bu, suçun daha ağır veya daha az cezalandırılması konusunda hata yapan k�ş�d�r.

hatayı kullanır.

Ör. Annes�n� öldürmeye çalışırken, annes�n�n yanlış olduğunu düşünerek başka b�r gecey� öldüren anne

Yarar. (Anney� öldürmek ağırlaştırırken, fa�l annes�n� öldüremez, çünkü hata �le normal b�r�n� öldürür.

Öldüğü �ç�n cezalandırılmaz. İç�n örnek: Eğer o yanlışlıkla babasını öldürdüğünü eğer gerçekte, annes�n� öldürmek �sted�

öldürmek �sted�ğ� k�ş� hatalarından yararlanır, çünkü babası yoktur ve babasını öldürmüş g�b� değ�l, normald�r.

b�r�n� öldürmek g�b� cezalandırdı.

B�r meşru�yet neden� olduğuna �nanarak suç �şleyen k�ş� (meşru�yetten kaynaklanan hata)
) bu hatadan yararlanır ve yasallık ve cezaya neden varmış g�b� kabul ed�l�r

�z�n ver�lmed�.
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Örnek: Geceler� el�nde b�r sopayla ıssız b�r yerde ona doğru koşan dört ya da beş k�ş�y� gören b�r k�ş�.

S�lahını çıkaran ve ona saldırdığını düşünen �nsanları �nc�t�rse, aslında el�nde yapışır.

Eğer kaçan hayvanlarının peş�nde koşan �nsanların ortaya çıktığı ortaya çıkarsa, o zaman aslında meşrudur.

Kend�n� savunmak olmasa da, yanlış olan ve bu konuda başarısız olan fa�l bu durumdan faydalanacak ve cezalandırılmayacak.

Yapılan f��l�n adalets�zl�ğ� hakkında kaçınılmaz b�r hata yapan k�ş� cezalandırılmaz. Ör. B�r

Antalya, Antalya'da yarı çıplak seyahat ederse müstehcenl�k �ç�n herhang� b�r ceza ver�lmeyecekt�r. Çünkü yarı çıplak

dolaşmak haksız b�r hata var.

ZORUNLU.

Ör. B�r Alman, Antalya'da uyuşturucu �çerken yakalanırsa, bunun b�r suç olduğunu b�lmed�ğ�n� söyleyemed�.

Çünkü kend� ülkes�nde de aynı eylem b�r suç teşk�l ed�yor. HUKUKU BİLMEMEK

Gerçekler yok. (TCK 4. madde)

6- BOYUT YAŞI

12 yaşın altındak� k�ş�ler�n ceza hukuku bakımından ceza� sorumluluğu yoktur. Bu yaşta

İnsanlar b�r suç �şlem�ş olsalar b�le cezalandırılamazlar. ANCAK BU ÇOCUKLAR HAKKINDA GÜVENLİK

ÖLÇÜ UYGULANABİLİR. (A�leye yerleşt�rme, eğ�t�m kurumu, tedav� vb.) Ceza kanununa göre

18 yaşını doldurmamış k�ş�ler ÇOCUKLAR.

Çocuklar Ceza Kanunu açısından üç gruba ayrılmaktadır:

- 0-12 yaş; ceza� sorumluluk yoktur.

- 12-15 yaş; hareketler�n�n sonucunu ve kend�ler�n� yönlend�rme yetenekler�n� kavrayab�l�rler

eğer varsa, onlar sorumludur. Bu yetenekler yoksa ceza� sorumluluğu yoktur. Bu yeteneklere sah�psen�z

cezalandırılır ve cezaları azaltılır.

- 15-18 yaş; Ceza� sorumluluklar, ayırt etme gücüne sah�p oldukları �ç�n doludur. Onlar sadece çocuklar
cezaları neden�yle b�raz ver�l�r.



7- AĞIR VE SESSİZ

Sağır ve d�ls�z �nsanların algılama yeteneğ� yaşıtlarından daha geç gel�ş�r.

Sess�z �ç�n �nd�r�mler sağlanır. Bu durumda olanlar hakkında:

- 15 yaşını doldurmamış sağır susturucuların ceza� sorumluluğu yoktur (12 yaşından büyük değ�ld�r)
çocuklar g�b� )

Sayfa 15

15

- 12-15 yaş arası çocuklar, 15-18 yaş arası sağır d�ls�zler hakkında hükümler; ve
�nd�r�mler uygulanır.

- 15-18 yaş arası çocuklar, 18-21 yaş arası sağır d�ls�zler hakkında hükümler ve

�nd�r�mler uygulanır.

AĞIR VE SESSİZ BU SESSİZ HAKKINDA İNDİRİM YOK

CEZA SORUMLULUKLARI DOLU.

8- ZİHİNSEL HASTALIK

Akıl hastalığını tam ve kısm� akıl hastalığı olarak ayırmak gerek�r. Komple Akıl Hastalıkları: Hayır

ceza� sorumluluğu yoktur. Ceza yok, GÜVENLİK TEDBİRİ (Sağlık Kurumuna)

Tedav� Amaçlı olarak yerleşt�r�l�r ve �y�leşmez - toplum �ç�n tehl�kel� olmadığı sağlık

Kurul raporu tarafından bel�rlenmed�kçe tedav� kurumundan ayrılamazlar. )
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Kısm� Akıl Hastalıkları : Sadece hastalıkları �le �lg�l� vakalarda ceza� sorumluluğu yoktur. Ör.

Kleptoman�'l� k�mse hırsızlıktan sorumlu tutulamaz. Çünkü bu �nsanlar her zaman b�r şeyler alıyor

Alırlar. Bununla b�rl�kte, b�r Kleptoman�a hastası b�r k�ş�y� öldürürse, ceza� sorumluluğu vardır.

9- ALKOL VE SONUÇ ETKİSİNDEN SONRA GEÇİCİ NEDENLER

TCK m. 34'e göre: “ Alkol ya da geç�c� b�r sebeple ya da vas�yet dışı alınan �laçlar.

bu f��l �le �lg�l� olarak, taahhüt ett�ğ� f��l�n hukuk� anlamını ve sonuçlarını algılayamayan
Davranışlarını yönetme yeteneğ� öneml� ölçüde azalmış olan k�ş� cezalandırılmaz. "

Örneğ�n: Zayıf �rades� olan k�ş�n�n alkol veya uyuşturucu madde vererek suç �şleyerek suç �şlemes� durumunda

h�ç k�mse cezalandırılmaz.

ALKOL VEYA İLAÇ BU ETKİ İLE İSTEK VE SUÇ OLARAK ALINIR

İŞLENİRSE, CEZAÇIN SORUMLULUĞU TAMAMLANDI. OLMAYAN CEZA
İNDİRİM YOK. Örneğ�n: Alkol �çen ve traf�ğe g�ren ve alkollü kaza yapan herkes
oranı sorumlu. Bununla b�rl�kte, zorla uyuşturucu veya alkol vererek araca düşen k�ş�,

sorumlu değ�ld�r.

CEZA SORUMLULUĞUNU KALAN VEYA AZALTAN SINIR

AŞIRI

Cezanın sorumluluğunu ortadan kaldıran veya azaltan nedenlerle sınır aşılırsa, �k� durumdan bahsed�l�r.

Konu:

1- Sınırları Kasıtlı Olarak Geçmek: Sınır kasıtlı olarak geç�ld�yse, eylem�n gerçekleşt�r�lmes�nden sorumludur.
Örneğ�n: Gerekt�ğ�nde, dağa hapsolmuş k�ş� dağ ev�ne sığınmış ve ev� kullanılmamıştır.

mal hasarı suçundan sorumludur.

2- İhmal �le Sınırları Aşmak : Eğer sınır �le geç�len �hmal , eylemd�r
Cezalandırılırsa, ceza uygulanır.

Örneğ�n: Dağcı �ht�yaç hal�nde dağa yapışırsa, ısınırken dağ ev�nde yangına neden olursa ve

Bu durumda, mallara zarar verme suçu var mı? Bu, mülke zarar verme suçunun �hmalkar olması neden�yle gerçekleşmez.
�şlenm�ş. Yokuş aşağı �nerken fren� patlayan aracın aşağıdak� pazara g�rmemes�



duvara yakın duran b�r k�ş�n�n ölümüne neden olurken kenara g�den ve duvara çarpan k�ş�
Gerek�rse sınırı aştı. Bu durumda, sınırı geçmekte �hmal söz konusudur. Sonunda ölüm meydana gel�r

�hmal �le öldürmek de b�r suçtur. Fa�l�n sorumluluğu b�r k�ş�n�n �hmal�d�r

Öldürüldü.

Heyecan ve pan�k korkusu sadece meşru savunma �ç�nd�r

Konu. CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN DİĞERLERİ
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NEDEN UYGULANMAZ.

MADDİ MADDİ ELEMANLAR (HAREKET- NETICE-GİZLİ)

Dış dünyada b�r �nsandan yapmamak ya da yapmamaktan kaynaklanan etk�ler

Doğum yapan (�rade) ve nedensel bağı olan k�ş�n�n �rades�ne bağlı somut b�r durumdur. Ceza Hukuku

düşünceler� değ�l, hareketler� cezalandırır.

SUÇUN HAREKETİ VE AĞI

HAREKET → NEDENLİK TAKVİMİ (İL) → TAKVİM (SONUÇ)

Hareket�n Şekl�
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Hareket �k� şek�lde gerçekleş�r: �cra ve �hmal. Şekl�nde eylemler�n gerçekleşt�r�lmes�

Hareketler den�rken, yapmama b�ç�m�ndek� hareketlere de �hmalkar hareketler den�r. Yürütme hareket� b�r bütündür

İnsan vücudunun oynaması, yer değ�şt�rmes� g�b� dışarıdan gözlemleneb�len b�r hareket türüdür. Örneğ�n,

b�r k�ş� d�ğer�ne yumruk atıyor, doktor katı organı kes�yor, hemş�re �ğne yapıyor, sürücü

sürüş vb.

İhmal ed�len davranış, yapılması gereken şey�n yapılmamasıdır. Yasal em�rle yapılır

Gerekl� �şlem yapılmazsa ceza� sorumluluk doğar. Örn: B�r �tfa�yec�n�n ateş�

söndürmek �ç�n, doktor kanamalı b�r hastayı etk�lemez, hemş�re �lacını hastaya vermez,

cankurtaranın boğulmak üzere olan k�ş�y� kurtarmaması durumunda yapılacaklar -

Kanunda öngörülen �şlem yapılmaz, �hmal ed�l�r.

SUÇLARIN HAREKETE GÖRE AYRIMCILIĞI

1- İcra Suçları - İhmal Suçları:
Cezalık suçlar �şled�ğ� böylece yasal olarak güçlü yaptırım eylemler� yapmak �şleneb�l�r B�ç�m yürütme

suç den�r . Yürütme suçları, yapılmaması gereken eylemler şekl�nde meydana gel�r. Herkese

Ateş etmek, b�r �nsanı yumruklamak, zeh�r vermek g�b� hareketler yapılmaması gereken hareketlerd�r.

Çünkü �nsanları öldürmek ve bedenler�n� acı çekmek yasalarca yasaklanmıştır.

Hareketler yasal açıdan şekl�nde �şlenen suçlar �le �lg�s� �hmal suçları adı

Ver�lm�ş. Kolluk hek�mler� hastalara müdahale etme görev�ne sah�pken, b�r hek�m
müdahale etmeme konusunda yürütme eylem� yoktur. Ancak, yasaya göre hareket etmes� gerekt�ğ�nde (

Müdahale). Ör. Hemş�re hastanın �lacını verm�yor g�b�. Suçu �hmal etmeye çalışmak mümkündür

O değ�l.

Aslında, �cra �le �şleneb�lecek b�r suç olumsuz b�r eylemle (�hmalkar eylem) hareket eder

�hmal neden�yle �cra suçu den�r . Bu tür suçlar, �cra yoluyla �şlenen suçlardır.

Suçu �hmal �le uygulamaya çalışmak mümkündür.

Örneğ�n: A cerrahı, gece nöbet� sırasında ac�l serv�se get�r�len ağır yaralı K �le etk�leş�me g�rmed�.

ve K öldü çünkü erken müdahale ed�lmed�. Bu durumda, kasıtlı öldürme suçuna aslında

İşleneb�lecek b�r suç olsa da, bu durumda �hmalkar b�r davranışla �şlend�. İhmal neden�yle b�r �cra suçu vardır (Kasten

davranışla �hmal suçu �şlenmes� TCK m. 83)

Örneğ�n: İlaçlarını zamanında vermes� gereken Hemş�re H, �laçlarını vermed� ve

bu nedenle hastaların sağlığı bozulur. Hemş�re H �laçları vermed�, ama vermed�. Bu durumda

hastalar �laç vermed�kler�, öldürme suçları neden�yle öldükler�nde ve hastalıkları artarsa, yaralanma

suç olacak. Bu suçlar aslında �cra eylemler� yoluyla �şleneb�lse de,



İşlenm�ş. (Kasıtlı olarak yaralanma �hmal� suçu)
Örneğ�n: A, aracını hızlı b�r şek�lde karlı b�r günde ev�n� yakalamak ve aracı kontrol etmek �ç�n kullandı.

Kaybolur. Kontrolden çıkan araç, kaldırımda duran NİYAZİ'y� vurdu. N�yaz� A sakatlandı

Yakalanacağından korkan N�yaz�'y� yolda bırakıp kaçtı. N�yaz� ağır yaralandı, hastane

Müdahale ed�lemed�ğ� �ç�n müdahale ed�lemed� ve olay yer�nde öldü. Bu durumda kend� kusurlu davranışı �le

Başka b�r�n�n hayatını tehl�keye atan herkes, vurduğu k�ş�ye yardım etmek zorundadır
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aks�yon). Hayatı tehd�t eden duruma neden olan k�ş�n�n kend� kusurlu eylem�d�r. Yardım etmek �ç�nyaralıları gerekt�ğ�nde kader�ne bırakarak, A kasıtlı olarak �hmal� öldürme suçunu �şled�.

2- Sınırsız Harekets�z Suç:
Kanunda açıkça, suçun sadece bel�rl� eylemler yapılarak �şleneb�leceğ�n� yazarsa , bu

mob�l suçla �lg�l� suç .

Örneğ�n: Sahtekarlık �ç�n, başkasının malları zarar görür ve bu hasar h�lel�d�r.

hareketlerle (d�ğer�ne aldatıcı) ver�lecekt�r. Bu şek�lde �şlen�rse, bağlı b�r mob�l suç vardır.

Aks� takd�rde dolandırıcılık suçları meydana gelmez.
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Örneğ�n: Atom enerj�s�n� serbest bırakmak ve b�r patlamaya neden olmak b�r suçtur. Bu suçta atom enerj�s� açığa çıkar

ve patlama olacak. Bu �k� hareket b�rb�r�yle bağlantılıdır.

Suçun gerçekleşmes� �ç�n yasada herhang� b�r eylem bel�rt�lmezse, suç

�şlenm�ş. Bu tür suçlara serbest dolaşım suçu den�r .

Örneğ�n: Öldürme ve yaralama suçları herhang� b�r eylemle �şleneb�l�r. Hukuk b�r eylem şekl�d�r

Öngörmed�. Öldürme ve yaralama �le sonuçlanan her türlü eylem suç sayılır.

3- Tek Taşınma Suçu - Çok Taşınma Suçu - İsteğe Bağlı Taşınma Suçu - Sözleşme Suçu
Suçun meydana gelmes� �ç�n yasada sadece b�r kanun sayılırsa, tek f��l suçu

söz konusu.

Örneğ�n: Yalanı küfür etme suçu (m. 275).

Örneğ�n: Hırsızlık tek seyyar suçtur. Hakaret ve sahte tanık suçları tek seyyar suçtur.

Burada, hareket�n benzers�zl�ğ�nden anlaşılacak b�r sayı olarak değ�l.

SINGULARITY. Örneğ�n, öldürme on bıçak darbes� �le yapılab�l�r. Bununla b�rl�kte, bu suç tek b�r bıçak darbes� �le de mümkündür.

�şleneb�lecek b�r suç türüdür. Öneml� olan hareket�n tek b�r yasal �şlem olması.

B�r suçun meydana gelmes� �ç�n yasada en az �k� �şlem yapılması gerek�yorsa, bu durumda

çok hareketl� b�r suç var .

Örneğ�n : Özel belgedek� sahtec�l�k suçu �ç�n; özel belge sahte olacak ve bu sahte belge

kullanılacak. Sahte b�r belge kullanılmazsa, suç �şlemez. (TCK md. 207-1)

Örneğ�n: Başka b�r�n�n hayatı, hayatı veya c�nsel dokunulmazlığı

s�ze karşı b�r saldırı yapacağına ya da varlıklar açısından büyük b�r zarara yol açacağına bahse g�rer.

b�r malın tesl�m�ne veya alınmasına uymak �ç�n ceb�r kullanmak veya tehd�t etmek
ne yapar … (Yağma Suçu)

Yasa metn�nde b�r suç �şlemek �ç�n, yasa aynı zamanda b�rkaç hareket göster�r ve bu hareketler�n her b�r�

Bu eyalette b�r�ne yazılan suçun meydana gelmes� durumunda, seçmel� taşınma suçundan söz ed�l�r

(Yasadak� hareketler� sayarken veya b�r kavşak kullanılıyorsa �steğe bağlı b�r mob�l suçtur)

Örneğ�n: oluşturulması veya suç �şlemeye b�r organ�zasyon yönetmek.

Örneğ�n: Taraflardan b�r�n�n rızası olmadan k�ş�ler arasında halka açık olmayan konuşmalar.

�k� ay �le altı ay arasında hap�s cezası alan b�r c�hazı d�nleyen veya b�r ses alıcı c�hazla kaydeden k�ş�
�le cezalandırıldı. (İnsanlar arasındak� konuşmaları d�nleme ve kaydetme suçu)

Örneğ�n: B�r başkasının taşınır veya taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen yıkamak, yok etmek, yok etmek,

bozan, �şe yaramayan veya k�rleten k�ş� ... (Maddeye suç gelmes�)

İsteğe bağlı eylem �çeren suçta, tüm �steğe bağlı eylemler yapılmış olsa b�le tek b�r suç oluşur.

Örneğ�n: bel�rl� b�r şek�lde tutmak veya kullanmak �ç�n başkasının mülk�yet�

Kend�s�ne veya b�r başkasının yararına kend�s�ne devred�len mülk üzer�nde mülk�yet�n devr�

Amacından başka tasarruf eden veya bu transfer olgusunu reddeden k�ş�… (Güven� Kötüye Kullanma-

Güvenl�k Suçu: Bu suçta, fa�l mülkün transfer�n� reddeder ve bu mülkü de satar.



Öte yandan, �k� seçmel� hareket gerçekleşt�rm�ş olacaktır. Ancak, sadece b�r suç oluşur.

Suçun oluşması �ç�n aynı hareket�n bel�rl� sayıda tekrarının �stend�ğ� su t�p� �ç�n OLASI SUÇ .

den�r. İt�rafın varlığını göstermek �ç�n son eylem yapılır yapılmaz çatışma suçları tamamlanır.

TCK m. Saat 6 / saat'e göre: B�r �t�raf �fades�nden; kasıtlı veya daha ağır b�r suçun temel şekl�

veya b�rden �k� onların b�r yıl �ç�nde daha az cezayı gerekt�ren n�tel�kler� ve en farklı zamanlarda

çalışan k�ş� anlaşılır.

Sayfa 18

18

Çatışma suçluları da �nfazla ağırlaştırılıyor. TCK ceza gerekt�ren b�r suç olarak düzenlenmem�şt�r. zorlama
durumu kötüleşt�ren b�r durumdur (tekrar g�b�).

NETICE (SONUÇ)

Sayfa 19

Hareket�n ortaya çıkmasının sonucuna sonuç den�r. Örneğ�n kasıtlı öldürme

Eylemde, b�r k�ş�n�n vücuduna bıçak bıçaklamak kurbanın ölümünün sonucudur.

NETICE BAKIMINDAN SUÇLARIN SINIFLANDIRILMASI

Kural olarak, her sonuç Ceza Kanunu'nda bağımsız b�r suç oluşturur. Örneğ�n, rak�p F K

ama hedefe vuramazsa ve K'y� yaralarsa ve aynı zamanda yoldan geçen b�r�ne �sabet ederse ve

Bu durumda, �k� sonuç vardır. İk� sonucu olan �k� suç vardır. K'a karşı öldürmek

A'ya karşı ya da kasıtlı olarak teşebbüs etmek, olası n�yet veya �hmal neden�yle öldürme suçu vardır.

HER SUÇA SAYGI DAVASI

1- An� Suç - Mesafe Suçu:
Eylem, Ceza Kanunu ANI CRIME teşh�s�nde tanımlanan sonuçla eş zamanlı olarak gerçekleşt� (dava sonucu)

b�t�ş�k suç).

Örnek: Hakaret suçu an� b�r suçtur. Hareket ve sonuç b�t�ş�kt�r. Hakaret �çeren kel�men�n ağzından çıktığı an

sonuç oluşur.

Kanunda bel�rt�len suç yapma hareket� �le sonuç arasında mesafe yoksa, mesafe

suçtur. Mesafe suçu teşebbüslere elver�şl�d�r. Çünkü kural olarak, uzaktan suç g�r�ş�mler� vaat ed�l�yor

konu olab�l�r. An� suçlara teşebbüs etmek mümkün değ�ld�r.

2- Sürekl� (Sürekl�-Sürekl�) Suç:
Sonucun bel�rl� b�r süre devam ett�ğ� suça HEMEN SUÇ den�r . Bu suç türünde yasal �hlal

hemen b�tmez ve bel�rl� b�r süre devam eder.

Örneğ�n: K�ş� özgürlüğünden yoksun bırakma suçunda, k�ş�n�n özgürlüğü önlend�ğ�nde h�çb�r suç oluşmaz.

bu suçun meydana gelmes� �ç�n b�r yere g�tmekten yoksun bırakılan bel�rl� b�r süre (az ya da çok) veya

yerde bırakılmak zorunda kaldı.

Devam eden suç �ç�n, devam eden sonuç fa�l�n suçundan gel�r ve bu sürekl�l�k artık değ�ld�r

fa�l�n verme yetk�s� olmalıdır.

Karartma başlar başlamaz ve kes�nt�n�n gerçekleşt�ğ� yerde sürekl� suç �şlend�ğ� varsayılır.

İŞLENMİŞ.

Eylem�n gerçekleşt�ğ� yerde an� suçlar SAYILDI.

Örneğ�n: Tren� karta götüren b�r tren, Erzurum'dayken B tarafından b�r bölmeye k�l�tlen�r. B, A

K�l�tled�kten sonra trenden �nd�. Tren Ankara İstasyonuna geld�ğ�nde A bölmeden kaldırılır ve

İy�leşt�. Bu olayda sürekl� suç vardır (sürekl� suç). Bu tür suçların meydana geld�ğ� yerler

Ankara'da devam eden sonuç �şlenm�ş sayıldığı �ç�n kes�nt�ye uğradı. Suçun Ankara'da �şlend�ğ� düşünülüyor.

Kes�nt�s�z suçlarda, özgürlük kısıtlandığında suç tamamlanır ve bu aşamadan sonra sonuç hala devam eder

Suç tamamlandıktan sonra, suça karışmak söz konusu olab�l�r. Ama an�den

Suç tamamlandıktan sonra suçlara katılmak mümkün değ�ld�r.

Örnek: Yaralanma suçu an� b�r suçtur. El�nde sopayla A yaralı B'n�n ardından sonuç gerçek oldu

ve b�tt�. B yaralandıktan sonra C'n�n yaralanma suçuna katılması mümkün değ�ld�r. Ama kuvvet A, B

b�r mahzen� kapattıktan sonra devam eder. Suç meydana geld�, ancak sonuç b�tmed�. C

kapıda bekley�p B'y� gözetleyerek ve b�r süre sonra kapıyı açarak suça katılab�l�r.



Kalıcı suçta zamanaşımı ve ş�kayet�n süres� , kes�nt� meydana gel�r gelmez başlar .

An� suçlarda harekete geç�ld�kten sonra meşru öz savunma yapılamaz. Buna karşılık

Kalıcı suçlarda sonuç sürekl� olduğu �ç�n, sonuç devam ett�kçe meşru öz savunma gerçekleşt�r�leb�l�r.

Sürekl� Suç Örnekler� (kalıcı suç): Suç �şlemek �ç�n b�r kuruluş kurmak,

haksız taahhüt, elektr�k hırsızlığı ve enerj� hırsızlığı, taşınması, kaçması, askerl�k h�zmet� yasaktır

Sayfa 19
19

görevden kaçmak vb.

SADECE BİR SUÇ SUNULAN ÇOKLU RAHAT OLAYLARI (SUÇ İÇMESİ)

Sayfa 20

Kural olarak, dış dünyada meydana gelen her sonuç, vücuda b�r suç ver�rken, yasaya �st�sna

Bazı durumlarda, b�rden fazla sonuç tek b�r suç olarak kabul ed�l�r .

1- Z�nc�r Suçu (Ortak Suç)
Suç �şleme kararı kapsamında, b�r k�ş�ye karşı aynı suçtan b�rden fazlası

Eğer �şlen�rse, z�nc�r suçu meydana gelecekt�r. Suçluya tek b�r ceza ver�l�r, ancak cezası artar.

Madde 43 - (1) B�r suç kararının �nfazı kapsamında , farklı zamanlarda (
ZAMAN UZUN OLMAMALIDIR) b�r k�ş�ye karşı aynı suçtan b�rden fazla suç

Hal�nde arasında b�r ceza uygulanır . Ancak, bu ceza dörtte b�rden dörtte üçe çıkarılır.

B�r suçun temel şekl� ve daha ağır veya daha az ceza gerekt�ren n�tel�ksel b�ç�mler� aynı suç olarak kabul ed�l�r.

Mağdurun bel�rl� b�r k�ş� olmadığı durumlarda, bu paragrafın hükmü uygulanır.

(2) Aynı suçun tek b�r eylemde b�rden fazla k�ş�yle �şlenmes� hal�nde, �lk paragraf

hükmü uygulanır.

(3) Kasıtlı öldürme , kasıtlı yaralanma , �şkence ve yağma suçlarında z�nc�r suçu
hükümler uygulanmaz.

Suçun kurbanı aynı olmalı. Düşünce aynı suçu �şlemek olacaktır (bas�t veya n�tel�kl�).

Bu koşulların yanı sıra, �k� suç arasında uzun b�r süre olmayacak.

B�r seferde b�rden fazla k�ş�ye karşı b�r suç �şlenm�şse, z�nc�r suçu hükümler�

Başvurdu.

Örneğ�n: Aynı anda üç k�ş�ye hakaret. Araç �hmal� kullanan b�rden fazla k�ş�

Yaralanma durumunda, sadece b�r hareket vardır ancak b�rden fazla kurban vardır.

Örneğ�n: B�r kas�yer bel�rl� aralıklarla kasadan para çalarsa, aynı suç �şlen�r.

Karara göre (hırsızlığın amacı), hırsızlık farklı zamanlarda yapıldı. Ancak bu durumda,

b�r suç olacak ve tek b�r ceza ver�lecek, ancak ceza artırılacak.

Z�nc�r suçunun, z�nc�r�n kırıldığı anda �şlend�ğ� düşünülmekted�r (SON SUÇUN SIRASINDA).
Başka b�r dey�şle, son sonuç ortaya çıktığında gerçekleşm�ş sayılır. Ancak, suç durur durmaz

�şlenm�ş olarak kabul ed�ld�.

Örneğ�n: Kurban M'ye karşı konuştu ve 6 ay sonra tekrar �k� kez konuştu.

Bu durumda z�nc�r suçu meydana gelmez. Çünkü geçen zaman çok uzun. Yan� �k� ayrı c�nsel

B�r tac�z suçu var. A, onu her gördüğünde (2-3 günde b�r) b�r kel�me yazmış olsaydı, bu b�r z�nc�r suçu olurdu.

B�r suç ve b�r ceza olacaktı. Ama uzun b�r süre sonra, suçu z�nc�rleme ş�md�

olumsuz.

2- Komb�ne Suç (Mürekkep Suçu)

MADDE 42 - (1) K�ş�, başka b�r unsur veya ağırlaştırıcı b�r sebep teşk�l ett�ğ� �ç�n tek b�r eylem olarak kabul ed�l�r.
suç b�leş�ğ� suç den�r.

Örneğ�n: Yağma suçu ceb�r ve ş�ddet kullanarak b�r�s�n�n taşınır malını almaktır.

İşlen�r. Bu durumda ceb�r ve ş�ddet suçtur. Rızası olmadan b�r�n�n malının çalınması
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Bu b�r suç. Ancak, �k� suç b�rleşerek yen� b�r suç oluşturur. Hem CEBİR hem de THEFT suçu
Bu durumda, YAĞMUR SUÇUNUN ELEMANI. Fa�l sadece yağma suçundan dolayı cezalandırılır.

Örneğ�n: B�r �nternet v�rüsü Kurban M'n�n b�lg�sayarına ve banka ş�freler�ne zarar vereb�l�r.

b�r b�lg� s�stem�ndek� ver�ler� bozan "Her �k�s� de 244-2'de" alanını kullanarak hesabından para transfer eden ,

yok etme, değ�şt�rme veya er�ş�lemez hale get�rme, ver�ler� s�steme yerleşt�rme, mevcut ver�ler� başka yerlerde

Sayfa 20

Sayfa 21

göndermek “andcomm�ttedthe bas�t dolandırıcılık para göndererek. Ama �k� suç

NİTELİKSEL ALDATMALAR �le b�rl�kte (158/1, b�lg� s�stem�) dolandırıcılık)

oluşturur ve başka b�r SUÇ gövdes� ver�r. Burada fa�l sadece n�tel�kl� dolandırıcılıkla suçlanıyor

Sorumlu.

3- Karışık Suç
B�r suç başka b�r haf�f suç �çer�yorsa, karışık suç vardır .

Örneğ�n: C�nsel saldırı suçu, Bas�t Tıbb� Müdahale �le yaralanan yaralanma,

Örneğ�n: İşkence suçu ceb�r suçunu �çer�r.

4- Geç�c� Suç
B�r suçun �şlenmes� �ç�n, bu suçtan haf�f b�r suç �şlenmes� gerek�yorsa, b�r geç�t suçundan bahsed�l�r.

özne hal�ne gel�r. Başka b�r dey�şle, ağır suç haf�f b�r suç olmadan �şlenemez.

Örneğ�n: C�nsel saldırı suçunun �şlenmes� �ç�n önce c�nsel tac�z suçunun �şlenmes� gerek�r. Çünkü c�nsel

Tac�z suçundan sonra c�nsel saldırı suçu başlar.

İç�n örnek: öldürülmes� suçundan, örneğ�n, öncel�kle yaralanma (vücut bütünlüğünün bozulması) daha sonra

öldürme suçu �şlen�r.

Suçla kapıldığında sadece en c�dd� suçlardan hüküm g�y�l�r.

5- Entelektüel Entegrasyon
TCK m. 44. uyarınca: “Yaptığı f��l �le b�rden fazla farklı suça yol açan k�ş�,

bunlardan en ağır ceza gerekt�ren suçtan dolayı cezalandırılırlar. "

Entelektüel �l�şk� aynı zamanda BİR HAREKET ve İKİ SUÇDAN oluşur . Sadece bu durumda

fa�l ağır suçtan sorumlu tutulur. Her sonuç ayrı b�r hamlen�n sonucu olarak kabul ed�l�r.

Olmalı. Sadece b�r hareket ve b�rden fazla suç varsa, o zaman entelektüel �l�şk� söz konusudur.

Örneğ�n: B�r�s� çocuğunu yend�ğ�nde �k� suç vardır. Bunlardan b�r� b�rl�kte aynı konutta

D�ğer� kötü muamele, d�ğer� kasıtlı yaralanma. Bu durumda, fa�l

Sorumlu. (Kasten yaralanma)

Örneğ�n: B�r yerden l�sanssız s�lah çalan b�r k�ş�. Hem hırsızlık hem de s�lahın taşınması yasak

tek b�r hamle �le suç �şlemek. Bu durumda, entelektüel b�r �l�şk� vardır.

- Fa�l en ağır suçtan dolayı cezalandırılır.

- Suçlardan b�r� kamu davası ve b�r�s� ş�kayet �se, kamu davası prosedürü olarak görülür,

- Ağır suçla bel�rlenen suç yer�, zaman, zaman aşımı vb.

- Suçlardan b�r� affed�l�rse, fa�l�n d�ğer suçtan cezalandırılması gerek�r.

FİKRİ ENTEGRASYON YAPMAK İÇİN TEK EYLEMLİ ÇOK FARKLI SUÇ

YARATILMALIDIR.

SUÇ GİRİŞİ VE SUÇUN BASİT VE AĞIR DURUMLARI

TESPİT.

Örn: A'yı öldürmek �ç�n B'ye ateş, ancak B hızlı değ�l, B B değ�l

C tuşuna basarak. Bu olaydan �t�baren ortada �k� d�z� vardır ve �k� hareket�n varlığını kabul eder.

gerekl�. Y�ne, �lk eylem B'ye karşı öldürme g�r�ş�m�d�r.

C'ye karşı öldürmeye karşı da b�r suç var. Dolayısıyla, suçlar aynı t�pted�r. Bu yüzden f�k�r zeh�rlen�yor

başvurmak mümkün değ�l.

SUÇUN ÖZEL FORMATLARI

GİRİŞİM

G�r�ş�m TCK madde 35: “B�r k�ş� doğrudan �şlemey� planladığı b�r suçtan bahseder.

�n�s�yat�f neden�yle yürütmeye başlayamaz ve el�nde olmayan nedenlerle tamamlayab�l�rse
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sorumludur ”. Y�ne b�r teşebbüs hal�nde, ver�lecek ceza tehl�ken�n c�dd�yet� ve

Sayfa 21
Sayfa 22

22

Bel�rlenecek olan kalem, gelen hasar d�kkate alınarak düzenlen�r . Suç teşebbüs hal�nde �şlend�

bundan daha az b�r ceza.

B�r g�r�ş�m �ç�n GEREKLİ ŞARTLAR:

- Kasten �şleneb�lecek b�r suç olmalı (Suç G�r�ş�m� Mümkün Değ�l)

- İcra �şlemler�, UYGUN ARAÇLARDA kuşku ve şüphe �ç�n yer bırakmayacak
b�r şek�lde başlayacak,

- Fa�l�n gerçekleşt�rmek �sted�ğ� sonuç, KULLANILAMAZ NEDENLERLE yer�ne get�r�lmez.
Olacak. (Fa�l sonuç �ç�n her şey� yapmış olacak)

Esk� yasada olduğu g�b�, 5237 sayılı Kanun, bunun yer�ne EKSİK-TAM TEDAVİ ayrımını ortadan kaldırdı.

B�r cezanın TEHLİKE AĞIRLIĞINA ve KARE HASARINA göre bel�rleneceğ�n� düzenler.

Örnek: Fa�l X, onu öldürmek �ç�n Y'y� ateşled� ve yaraladı. Yaralı Y kaldırıldı

Hastanede amel�yat ed�lerek kurtarıldı. Bu durumda, X öldürmek n�yet�yle öldürüldü, ancak ölüm

DAHİL OLMAYAN REASONS (zamanında tıbb� müdahale) �le meydana gelmed�. X'�n eylem�

kasten öldürme g�r�ş�m� suçtur.

Örneğ�n: Ahmet öldürmek �ç�n Cem�l'e ateş ett�, ancak kurşun Cem�l'e çarpmadı. Bu

Bu durumda, Ahmet'�n sah�p olmadığı (vurmadığı) sebeplerden dolayı ölüm meydana gelmed�. Ahmet

eylem� kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturur.

Suçun aşamaları, fa�l�n b�r suç �şlemes� f�kr� �le başlayacaktır.

Suç f�kr�n�n ortaya çıkışı → Hazırlık Hareketler� → İcra Hareketler�n�n Başlaması → Uygulama

Hareket�n Tamamlanması → Sonuçların Oluşumu.
Taahhüt, yürütme hareketler�n�n tamamlanma aşamasından sonra ortaya çıkar.

Suçun bu aşamalarını örneklemek �ç�n:

Başarısız Erkunt, toprak anlaşmazlığı neden�yle onlara düşman olan Berktay'ı öldürdü.

Düşünüyorum . (Aşama 1)

Erkunt b�r arkadaşından GLOCK s�lahı satın aldı ve Berktay'ı tak�p ett�. Başladı.

Olay günü �şten sonra Berktay'ı tak�p etmeye başladı ve ev�nden ayrılana kadar onu tak�p ett� . (EVRE 2)

Karanlık b�r yere geld�ğ�nde s�lahını çekt� (EVRE 3)

Berktay'a arkadan dört el ateş ett�. (AŞAMA 4)

Ancak Berktay çel�k yelek kullandığı �ç�n ölüm gerçekleşmed�. (AŞAMA 5)

TEŞEKKÜRLER, AMA HAREKET VE SONUÇLARIN SUÇLARINDA

MAYIS (UZAKTAN SUÇLAR). CERRAHİ SUÇLARDA OLASI DEĞİLDİR.

ÖRNEK: Hakaret an� b�r suçtur. Eylem ve sonuç hakaret suçunda eşzamanlı olarak ortaya çıkar

Bu nedenle hakaret etmek mümkün değ�ld�r.

Örneğ�n: Kasıtlı yaralanma, hareket ve sonucun ayrılab�leceğ� b�r suçtur. Bu nedenle kasten

Yaralanma suçuna teşebbüs etmek mümkündür.

HUKUKTA BAZI SUYU ÇEŞİTLERİ DURUMDA KALDIĞI YERDE TAMAMLANMAK İSTER

CEZALIDIR. BU DURUMLAR İŞLETMEYE �st�sna teşk�l eder. BU SUÇLAR TCK

310 M., Cumhurbaşkanına su�kast (m. 310) ve Anayasa'yı ceb�r ve ş�ddet �le �hlal suçu (m. 309),

Bölünemez bütünlüğe karşı �şlenen suçlar (302. madde), sank� denenm�şm�ş g�b� cezalandırılır.

Bu suç türüne SAVUNMA TÜRÜ SUÇLARI adı ver�l�r.

GÖNÜLLÜ SORUMLULUK REDDİ:

Gönüllü gönüllü �cra eylemler�nden vazgeçer veya suçu kend� çabalarıyla tamamlar veya

sonucun gerçekleşmes�n� önlemek.
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Gönüllü terk, cezayı kaldıran KİŞİSEL BİR NEDENDİR. Suçun gönüllü olarak terk ed�lmes�

ve �cra eylemler�n�n tamamlanmasından sonra

Bu mümkün.

GÖREV TAMAMLANDIKTAN SONRA GÖNÜLLÜ VAZING OLASI DEĞİLDİR. Suç

Tamamlandıktan sonra ETKİLİ SOĞUTMA KONUSU:

Örneğ�n: Hırsız A, çalınan eşyaları ertes� gün üzülen ev sah�b�ne ger� verd�. Bu durumda

gönüllü b�r terk etme yoktur. Çünkü suç tamamlandı.

Örneğ�n: A rak�b� C'y� öldürmek ve geld�ğ� zamanı �zlemek �ç�n ev�n�n önünde pusu yaptı

Başladı. C ev�n�n önüne geld�ğ�nde, A s�lahını çıkardı ve bu arada C'n�n kızının babasına doğru.

koştuğunu gördü ve bu duruma üzüntü verd�. Bu durumda, b�r gönüllü vazgeçt�.

Çünkü h�çb�r engel neden� olmasa da, yaptırım �şlemler�ne veya ateşe BAŞLATMADI.

Örn: Hırsız H, zeng�n b�r �şadamı Hulus�'n�n ev�n� soymak �ç�n köşküne g�tt�

ama eve g�rmek üzereyken ev�n önünde b�r pol�s arabası gördü. Çalmak �ç�n �y� b�r gün

hırsızlık, hırsızlık olmadığını ve pol�s�n onu rahatça yakalayacağını düşünerek

vazgeçt�. Bu durumda, gönüllü terk etme yoktur. H'n�n hareket� hırsızlık suçunu dened�.

Çünkü gönüllü terk ed�lm�yor.

Gönüllü ger� çek�lme, özgür �radeyle b�r suç �şlemey� durdurmaktır.

Gönüllü ger� çek�lme durumunda, suçlu �şlemek �sted�ğ� suçtan dolayı cezalandırılmaz. Ama gönüllü

Vazgeçt�ğ� zamana kadark� eylemler b�r suç teşk�l ed�yorsa, bu suç �ç�n sadece ceza ver�l�r.

Örneğ�n: Öldürmek �ç�n ruhsatsız s�lahlar alırsa veya rak�b�n�n ev�ne g�rerse,

gönüllü terk, öldürme ve hırsızlık suçlarından dolayı cezalandırılmaz, ancak ruhsatsız s�lahlar taşır ve

Konut dokunulmazlığını �hlal eden ceza.

KATILIMDA GÖNÜLLÜ TAHLİYE

B�rden fazla �nsanın b�r suç �şlemek �ç�n b�r araya geld�ğ� b�r durumda, bunlardan b�r�

Gönüllü vazgeçerse, suçlu cezalandırılmaz, ancak:

Suçlanan gönüllünün ve vazgeçen gönüllünün tüm çabalarına rağmen suç �şlenm�şse

gayret�nden başka b�r sebepten dolayı �şlenemese b�le

Gem�.

Örn: A ve B, çalmak �ç�n masumun ev�ne g�rd�ler. O masum çok fak�r

A'yı görmek suç �şlemekten vazgeçt� ve ger� döndü. B, “Fak�r olsa b�le,

B�r şey var. ”Eyleme devam ett�.

Bu olayda: A'nın her türlü çabasına rağmen (Pol�se b�ld�r�len vb.), Suç �şlenm�şse veya B

Suç �şlerken tava ev sah�b� tarafından haf�fçe vuruldu ve suçu �şleyemed�.

Yakalanırsa, A gönüllü ger� çek�lme hükümler�nden faydalanacaktır. Eylem ş�md�ye kadar sadece

Bağışıklığını �hlal etmekten sorumludur. Hırsızlık suçundan sorumlu değ�ld�r, çünkü

gönüllü vazgeçt�.

VERİMLİ DÜZENLEME

Suç bütün unsurlarla tamamlandıktan sonra, fa�l�n suç yolunda �lerlemes�nden dönüşü

etk�l� p�şmanlık den�r . Etk�l� p�şmanlık sadece bel�rl� suçlar bağlamında suç tamamlandıktan sonra gerçekleş�r.

KİŞİSEL SÖKME NEDİR?
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Türk Ceza Kanunu'ndak� etk�n p�şmanlık, genel b�r hükümle değ�l, �lg�l� suç türler�yle �lg�l�d�r.

özell�kle - ayrıca - bel�rt�ld�. (m. 93, m. 168, m. 316-2, m. 274 vb.)
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Örneğ�n: Ilayda, Yasem�n'e güzell�ğ�n� kıskandığını b�ld�rmek �st�yor. Yasem�n �ş başında
KEZZAP b�r gün erken yüzüne döküldü. (Kasten acıttı) Yasem�n acılarını görmek

Ilayda çok üzgündü ve yaptıklarından p�şman oldu. Hemen Yasem�n'�n yüzünü su �le yıkamasına yardım ett�

ve en yakın hastanede �lk müdahaley� yaparak yüzünüzde yara �zler� bırakır - daha az yara �z�

kalmasına neden oldu. Bu durumda, suç sadaka fırlatma eylem�yle tamamlandığından Yasem�n'�n

b�r sonrak� eylem� ETKİLİ DÜZENLEME.

Örneğ�n: Kend�ler�ne düşman Verasett�n'� yaralamak �ç�n yalnız seyahat ett�ğ� b�r gün.

Onu �zled� ve b�r gece el�nde b�r sopayla ona yaklaştı ve kızgınlığını alana kadar ona vurdu. Daha

sonra Verasett�n'�n acı çekt�ğ�n� ve bu durumdan çok üzüldüğünü gördü ve onu hastaneye götürdü ve

ağır sonuçların oluşmasını engelled�. Bu durumda, etk�l� b�r p�şmanlık var.

TEŞEKKÜRLERE ÖZEL DURUMLAR

1- Fa�l daha fazlasını �sterse, daha az aldı; bu durumda, b�r g�r�ş�m değ�l, tamamlanmış b�r suç

vardır. Örneğ�n: A cep telefonundan beş telefon çalmak �st�yorsa, 2 tanes� bu durumda çaldı.

Hırsızlık suçu var, teşebbüs değ�l.

2- İk�nc� suçu �şlerken z�nc�r suçlarında �lk suçu �şleyen suçlunun:
tamamladığı �lk suçtan dolayı cezalandırılır. Örn: Beyaz eşya dükkanında �lk gün 5

çamaşır mak�nes� çaldı. İk�nc� gün dün aynı mağazadan 2 çamaşır

Mak�nes�n� daha fazla almaya geld� ama bu mak�neler� çalarken yakalandı. Bu durumda

Tamamladığı �lk suç �ç�n değ�l, g�r�ş�mde değ�l, z�nc�r suçunda ceza ver�l�r.

hükümler uygulanır.

3- Sürekl� Suç (Sürekl� Suç): Bu suçlarda kes�nt� sürerken fa�l yakalandı.
Bu b�r g�r�ş�m değ�lse, tamamlanmış b�r suç söz konusudur. Örn: A, V'y� b�r tapu �mzalamaya zorlar

yakaladı ve zorla b�r odaya kapattı. B�r gün sonra durumun arkadaşları tarafından

Öğrenmes� üzer�ne, kapalı olduğu odadan kurtarıldı. Bu durumda, �şlenm�ş b�r k�ş�

Özgürlükten yoksun bırakma suçu var. H�çb�r g�r�ş�m yok. Bu suç özgürlüğü kısıtlaması

�lk yapıldığında gerçekleş�r.

İŞLENMEYEN SUÇ GİRİŞİMİ

Suçun fa�l tarafından öngörülmes�ne rağmen öneml� b�r sorunu yoktur veya

kullanılan aracın uygunsuzluğu neden�yle �şlenemeyen b�r suçun adı.

Ver�lm�ş.

Örneğ�n: A, b�r gün önce komşu B �le tartıştı ve onu öldürmek �st�yor. Ertes� gün bahçede

M�des�nde yatarken ona �k� ateş açtı. Bununla b�rl�kte, mortem sonrası otops� b�r gün B

İlk olarak, gece kalp kr�z�nden öldüğü ve A'nın hareket� sırasında zaten öldüğü tesp�t ed�ld�.

A bu durumda cezalandırılamaz. Çünkü suç konusu �mkansız. Ölü b�r k�ş� �k�nc� kez öldürülemez.

Örneğ�n: B�r�n� su tabancasıyla öldürmek mümkün olmadığından (ARAÇIN KUSURSU)

GEÇERSİZLİK) Su tabancasıyla öldürme ya da öldürmeye teşebbüs suçu �şlenemez.

Örneğ�n: Boş s�lah tehd�t suçu �ç�n uygun b�r araçken, suçu öldürmek �ç�n uygun b�r araçtır

O değ�l.

Suç neden�yle fa�l�n CEZA VERİLMEMEKTEDİR.

Sayfa 25

Sözde suç



Suçun, suçu �şlemek veya almak �sted�ğ� yasada b�r suç olarak

Tanımlanmadığında sözde (mefruz) b�r suç vardır. Fa�l b�r suç �şled�ğ�n� düşünürken,

suç yok.

Örneğ�n: Komşusunun koyunu çaldığını düşünerek kend� koyunu çalan herkes�n durumu. K�ş�

Hırsızlık suçunu �şled�ğ�n� düşünüyor, ancak eylem b�r koyun değ�l çünkü kend� koyunlarını çalıyor.

Sayfa 24

25

Örneğ�n: Evl�l�k dışı ortaklıklarda, b�r z�na suçu �şled�ğ�n� düşünür, ancak z�na kanunda b�r suçtur.
Bu durumda, tanımlanmadığı �ç�n b�r suç vardır. Çünkü z�na suç değ�ld�r.

NEDEN BAĞLANTISI (İL BAĞLANTISI)

B�r f��l�n b�r suç oluşturması �ç�n, hareket �le sonuç arasında nedensel b�r bağlantı vardır.

gerekl�. Dolayısıyla sonuç hareket neden�yle ortaya çıkmalıdır. Hareketle nedensel bağlantı sonuçları
Neden� sonuç �l�şk�s�d�r.

Sonuç neden�yle eylem�n meydana gelmes� durumunda suçlu sorumludur. Uygun b�r nedensel bağlantı varsa, fa�l

neden olduğu sonuçtan sorumludur. Olay b�r bütün olarak ele alındığında, sonuç hareket�n sonucudur.

Fa�l bu sonuçtan sorumludur.

Örneğ�n: Fa�l F, aralarında kara anlaşmazlığı olan arkadaşı R'y� yaraladı. R hastaneye

112 Ambulanslar kaldırılırken kaza neden�yle öldü. Bu durumda, F'n�n ölümle hareket�

neden-sonuç �l�şk�s� kes�ld�. F ölümden sorumludur çünkü nedensel bağlantı kes�lm�ş

O değ�l. F'n�n hareket� sadece yaralanmayla sonuçlandı ve sadece yaralanmadan sorumlu.

Örneğ�n: Başarısız Vel�, b�r gün sonra bu tartışma ve karısı yüzünden karısı ve karısıyla depresyonda olduğunu savundu

zeh�rl� �nt�har. Başarısız olduğu �ç�n, ebeveynler�n eylemler� �le ölüm sonuçları arasında sebep-sonuç �l�şk�s� yok

Ebeveynler�n hareket� ölümle sonuçlanmadı. Ölüm sonucundan ebeveyn sorumlu değ�ld�r. (İnt�har

�nt�hara zorlamadı ve teşv�k etmed�).

Örnek: Fa�l Zehrett�n, sınıf arkadaşı Memnun �le tartıştı ve bıçakladı. 5 ay arayla

Amel�yat geç�r�yor Bıçaklanma neden�yle �y�leşmeyen yaralar ve yaralanmalar

O öldü. Bu durumda, ölüm bıçaklamanın sonucudur, çünkü nedensel bağlantı kes�lmez. bu nedenle

Zehrett�n öldürme suçundan sorumludur. Aynı olay Memnun cerrah�de doktor hatası neden�yle

Eğer ölmüş olsaydı, nedensel bağlantı kes�lm�ş olacak ve Zehrett�n ölümden sorumlu olmayacaktı.

RUHSAL SORUN (YETERLİK - ISNAD KAPASİTESİ)
B�r eylem�n suç olarak kabul ed�leb�lmes� �ç�n, eylem�n b�r suç �şleme yeteneğ�, yan� kusur

yetenekl� b�r� tarafından yapılmalıdır. Sonuç açısından,

Fa�l kusurları yoksa veya fa�l kusursuzsa, fa�l� kusursuz suç ve cezalandırma �lkes�ne göre cezalandırın.

Ver�lmez.

Kusur : B�lerek b�r f��l�n �snad yeteneğ�ne (kusur yeteneğ�) ve
gönüllü ve en azından b�lerek yapılır.

Suç �şleme yeteneğ� olmayan (kusur yeteneğ�) b�r k�ş�, b�r suç �şlem�şse cezalandırılmaz. Örneğ�n

12 yaşın altındak� çocukların ve tam akıl hastalarının kusurları yoktur. Ama eylemler� suçtur

kal�tes�n� korur. Cezalar sadece k�ş�sel cezasızlık �ç�n ver�lmez.

Isnad yeteneğ� (kusur yeteneğ�) SUÇ ZAMANI OLMALIDIR.

Suç: Kanundak�, kusurları olan b�r k�ş�n�n yasadışı olduğu hareketler,

b�lerek ve �steyerek ya da en azından b�lerek yapılır.

Kusur �k� şek�lde gerçekleş�r: KAST ve TAKSİR .
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KAST, ceza kanunundak� İSM'd�r. Kasıtlı suçların cezası kuraldır.

ANLATIM �st�snası b�r düzenlemed�r. Suçun �hmal� kanunla düzenlenmezse

Fa�l bu suçtan dolayı cezalandırılmaz. TAKSİR'de b�r suç yasası varsa, b�r ceza ver�l�r.

Örneğ�n: madd� hasar, �nsan kaçakçılığı suçu, resm� belgelerde sahtekarlık g�b� suçlar.



İhmal �le �şlense de cezalandırmak mümkün değ�ld�r. Çünkü kanunlardak� �hmalkar mülke zarar vermek,
Olumsuz �nsan t�caret�, �hmalkar belgelerde sahtekarlık.

Ancak, �hmal yaralanmaları �hmal öldürme yasası, �hmal neden�yle ölüm veya

Yaralanma meydana gel�rse, fa�l sorumludur ve suçlu bu maddeler altında cezalandırılır.

1- KAST

Sayfa 25

26

Suçun meydana gelmes�, kastın varlığına bağlıdır. B�r kast suçunun yasal tanımının unsurlarını b�lmek ve
�steyerek gerçekleş�r. Kanunda �k� tür kast vardır.

- Doğrudan Kast (Kast): Amaca yönel�k b�r eylem gerçekleşt�rmen�n ve sonucunu sorarak doğrudan kast
den�r. B�r suçun �şleyeceğ�n� b�len m�lletvek�l�…. Bu suçlar ancak �fadeye dah�l ed�lm�şlerse mümkündür.

doğrudan kast �le �şleneb�l�r.

Örn: B�r öldürmek �ç�n B'ye ateş ed�p B'n�n ölümüne neden olduysa, eylem�

b�lerek yaptı. Ayrıca hareket�n sonucunu da b�l�yor ve �st�yor. A'nın kusurlu olması doğrudan n�yett�r.

İŞLENEBİLECEK SUÇLAR OLASI OLGULARLA TEDAVİ EDİLİR. Ama b�r suç

"BİLEK" kel�mes� dah�l ed�l�rse, bu suç olası kastlarla �şlenemez.

Örneğ�n: Sahte belgeler�n nasıl kullanılacağını b�lmek suçtur. Bu suç olası kastlarla �şlenemez.

- Olası Kast: Suçun yasal tanımındak� unsurların gerçekleşt�r�leb�leceğ� öngörüsü
ancak gerçekte çalışırsa potans�yel b�r kast vardır. Bu durumda, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası gerekt�ren

y�rm� yıldan y�rm� beş yıla kadar suçlar �ç�n ömür boyu hap�s cezası gerekt�ren suçlar

hap�s cezasına kadar; d�ğer suçlarda, temel ceza üçte b�r yarıya düşer.

Olası Kast, sonuca bakılmaksızın fa�l�n söyled�ğ� ve sonucu kabul ett�ğ� kasttır. fa�l

EYLEM SONUÇ VE SONUÇ KABUL EDİLECEKTİR.

Örneğ�n: Kırmızı ışığın yandığını ve yayaların geçt�ğ�n� görmes�ne rağmen,

hareket eden b�r k�ş� OLASI KAST �le hareket ett�.

MUHTEMEL KAST GENEL BİR İNDİRİMDİR.

Örn: Rak�b�ne ateş ederken yanında arkadaşını gördü ve onu da vuracaktı.

S�lahı ateşleyen herkes�n "GİDİR İSE" d�yerek n�yet�

MUHTEMEL KAST.

YARGITAY İLE: Düğünlerde ve kalabalık yerlerde s�lahlarla havada çek�m ve

K�ş�n�n ölümü durumunda OLASI KAS VAR.

Kural olarak, ceza hukuku b�r suç �şleyen k�ş�y�, yan� hang� amaçla b�r suç �şled�ğ�n� düşünür.

bakma. Öneml� olan suçu yapmak ve hareket etmekt�r. Ama yasa

Atıcıların bazı özel amaçlar �ç�n cezalandırdığı suçlar da vardır. Yasama organının genel amacı

Suçlunun (b�lmek ve �stemek dışında) özel b�r amacı olmasını �sted�ğ� duruma ÖZEL

Buna KAST den�r .

Ör: Göçmen Kaçakçılık suçu Doğrudan veya dolaylı mal� fayda elde etmek �ç�n

eğer �şlen�rse, cezalandırılacaktır. Başka b�r amaç �ç�n �şlend�ğ�nde, h�çb�r göçmen kaçakçılığı suçu meydana gelmez. Bu durumda, özel

Kast var.

İşlenecek suçun kurbanı kes�n �se, Doğrudan Kast anlamına gel�r. Ama kurban bell� değ�l

Bu durumda Dolaylı Kast söz konusudur.

Örn: Başarısız K rak�b� H'n�n berber dükkanına ve onu öldürmek �ç�n b�r el bombasına geld�

Aldı. Bu durumda, asıl amacı H'y� öldürmekt�r. H'ye yönel�k n�yet doğrudan n�yett�r. Ama bomba
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Bu nedenle �çer�dek� müşter�ler de ölmüşse, müşter�lere karşı kast dolaylıdır (Gayr� resm�)

Bel�rt�lmem�ş b�r kast var.

Fa�l b�r suç �şlemey� planlıyor ve uzun süre b�r suç �şlemeye bağlılığını sürdürüyor ve mutlak

sonuca ulaşmak ve sonucu şansa ve mutlak bırakmamak �ç�n el�nden gelen� yapar

Suçu elde etmek �ç�n soğuk b�r şek�lde �şled�yse, TASARIMIN TANIMI vardır . önceden tasarlama

YARGITAY adı ver�len bu davada, fa�l SOĞUK DURUMDA b�r suç �şlemekted�r.

YARGITAY'a göre TASARIM SEPETİ TARAFINDAN VERİLEN SUÇLARDA ZARARSIZ SÜRÜŞ



UYGULAMAZ.

Fa�l�n suçundan sonra yen� b�r kastın ortaya çıkmasına ADDED KAST den�r .

Bu durumda, fa�l�n kastına yen� b�r kast eklen�r ve yen� b�r suç ortaya çıkar.
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Örneğ�n: Doktor amel�yat sırasında hastanın karnındak� makasları unuttu. Ama bu durum daha sonraÖğrenmes�ne rağmen durumu hastaya b�ld�rmed� ve hastası öldü.

Doktorun �lk eylem� �hmal neden�yle yaralanmadır. Ancak hatasını öğrenmes�ne rağmen hastayı tekrar açar
Eğer yapmazsa, ş�md� ÖLDÜRMEYEN ÖLÜM OLMADAN SORUMLU:

Örn: Arkadaşıyla kavga eden b�r adam sakatlandı ve onu olay yer�nde terk ederek ger� döndü

Yerde yatarken M'n�n öfkeyle yerde olmak üzere annes�ne hakaret ett�ğ�n� duydu.

Bu durumda, �lk anda kast yaralanmaya n�yetl� �ken, hakaretten sonra ortaya çıkar.

Döküm öldürmek n�yet�nded�r. Bu durumda, öldürme amacı ADDED MAST'tır.

2- NAKİT
Türk Ceza Kanunu'nda �k� tür �hmal vardır. NAKİT (FARKLI NAKİT) ve

BİLİNÇ NAKİT.

MADDE 22 - (1) İhmal �le �şlenen f��ller, yasanın açıkça bel�rt�ld�ğ� hallerde cezalandırılır.

(2) İhmal , d�kkat ve bakım yükümlülüğünün �hlal� neden�yle , davranış

Yasal tanımda bel�rt�len sonuç öngörülemeyen b�r şek�lde gerçekleşt�r�lmekted�r.

(3) K�ş�n�n beklenen sonucu �stememes�ne rağmen, sonuç ortaya çıkarsa

b�l�nçl� �hmal var; Bu durumda, �hmal suçu cezası üçte b�r �la yarı oranında artırılır.

(4) ceza �ç�n uygulanan b�r �hmal �şled�ğ� suç �ç�n fa�l kusuru �le bel�rlen�r.

(5) B�rden fazla k�ş�n�n olumsuz �şled�ğ� suçlarda, herkes kend� suçundan kaynaklanır.

sorumlu olur. Her fa�l�n cezası, kusuruna göre ayrı ayrı bel�rlen�r .

(6) İhmal eylem�n�n sonucu, sadece suçlunun k�ş�sel ve a�le durumu

Gereks�z kılan b�r cezanın kurbanı olması açısından ,

ceza ver�lmez ; Kasıtlı b�r �hmalde ver�lecek ceza yarıdan altıya �nd�r�leb�l�r.

NAKİT (BİLİNCİ NAKİT): İk� kast unsuru vardır; BİLMEK İSTİYORUM. B�r

Herkes b�lerek ve �steyerek hareket ve ölüm yaparsa, kasten hareket ett�.

Kast ve taks�y� ayıran kısım �sten�p �stenmed�ğ�d�r.

İhmal suçlarında, eylem b�lerek ve �steyerek yapılır, sonuç b�l�n�r ancak ASLA İSTENMEMEKTEDİR.

İhmal, hareket�n sonucunu da tahm�n eder ve önceden b�l�n�r, ancak asla

Gerekl� değ�l.

Örneğ�n: B�r doktorun, hastaya yanlış b�r müdahale yaparak hastanın ölümüne neden olması durumunda:

Hastaya müdahaley� (hareket�) b�lerek ve �steyerek gerçekleşt�r�r. Doktor yanlış müdahale yaptı

zaman hastanın öleceğ�n� b�l�r, tahm�n eder, ama asla HASTANIN ÖLMESİNİ �stemez.

Sayfa 28

Örneğ�n: Ormanda avlanan A, çalıların arkasında b�r kekl�k olduğunu düşünüyor.

tüfeğ�n� ateşled� ama kekl�k olduğunu düşündüğü çalının arkasında durdu ve M'n�n ölümüne neden oldu.

Olmuştur. Bu durumda, ÖLDÜRME (FİKRİ KONUM) ÖLÜM KONUSUDİR.

BİLİNMEYEN veya İSTENMEYEN bu açıklamalardan hareket neden�yle

İstenmezse, sonuç VERGİ SUÇU olur.

3- BİLİNÇLİ KONUM:

Fa�l�n eylem� b�lmek, KUVVET TAHMİNİ fakat harekete geçmeye devam eder ama asla

zaman �stem�yor. Fa�l� sonucunu tahm�n eder ama düşünce �le hareket o olduğunu MEVCUT DEĞİL

Bu. Sonucun gerçekleşme arzusu yoktur.



Örnek: Kırmızı ışığa yaklaşır ulaşmaz hızını azaltmaz ve yayaları b�r şek�lde görmes�ne rağmen

Ben yok tarafından yavaşlatmak ben kurtaracak d�yerek (eylem sonucunu tahm�n eder ve devam eder) ve b�r k�ş�

Ölümün sürücüsü veya kalabalık b�r caddede hızlı sürülse b�le araba kullanma yeteneğ�

ve aracın fren�ne güvenen b�r� kazada ölüme neden olursa,

Sayfa 27
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B�r �hmal var.

B�l�nçl� �hmalkar ve �hmalkar arasındak� fark burada. Taks�de sonuç sadece b�l�n�yor. Fakat

B�l�nçl� taks� �le SONUCUNUN BİLGİLERİNE EKLENECEKTİR.

HAREKETİN ÖNGÖRÜLMESİ VE DEVAM EDİLMESİ.

Gece uykusu geld�ğ�nde b�le araba kullanmaya devam eden herkes uyuyacak ve çökecekt�r.

BİLİYOR ama harekete geçmeye devam ed�yor. Bu k�ş� �hmalkar. Ama aynı k�ş� aşırı alkollü ve çok hızlı

Bu durumda, B�l�nçl� İhmal söz konusudur. Çünkü ş�md� sonucu tahm�n ed�yor ama eyleme devam ed�yorum

Bu.

Her ne kadar kırmızı ışıkta durmadı ve yayaları gördü (NETICE PREPARED

ŞU ANDA) MOVE DEVAM onlar gelene kadar, b�r ana sürücü olmanın güvenerek

"Ben geçeceğ�m" d�yerek harekete devam eden, KARAYOLU ÖNLEYİR ama harekete geçecek

devam ed�yor. Bu durumda, sonuç h�çb�r şek�lde �stenmez, "MEVCUT DEĞİL" d�yerek eyleme devam ed�n.

Bu.

BİLİNCİ KREDİLER bel�rlenmel�d�r çünkü b�l�nçl� �hmal durumunda ceza 1/3 �la yarı arasındadır.

Arttı. BİLİNÇLİ KREDİ CEZASINI ARTAN GENEL BİR NEDEN. bu nedenle

somut olayın n�tel�ğ�, eylem�n n�tel�ğ�, mağdurun durumu, suç mahall�n�n doğası, sanığın �fadeler�, sanıklar

meslek� yeterl�l�kler tanık �fadeler� g�b� faktörler d�kkate alınarak bel�rlen�r.

Meslek� konularda özel b�lg� gerekt�ğ�nden, uzmana danışılmalıdır. Fakat

CEZA YARGI YETKİSİNDEN NİHAİ KANIT olmadığı �ç�n, uzman hâk�m�n neden�n� açıklamıştır.

onun görüşüne aykırı b�r karar vereb�l�r. Bu nedenle UZMAN RAPORU YARGI DEĞİLDİR.

SONUÇ OLARAK SUNULAN BİR SUÇ

TCK Madde 23 - (1) Anlaşılmayandan daha ağır b�r f��l�n oluşumu veya başka b�r sonuç
k�ş�n�n bundan sorumlu olması durumunda, bu bağlamda ,

en azından �hmalle hareket etmel� .

Sonuçta ağırlaşan suçlar: “Suçun varlığı �ç�n gerekl� olanın ötes�nde zararlı veya tehl�kel�

Sonuç olarak, cezaları ağırlaştırılan suçlara, sonuçları neden�yle ağırlaştırılan suçlar den�r.

”.
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Bu nedenle, zımn� sonuçtan aşırı b�r sonuç ortaya çıkarsa, suçlunun �k�nc� sonucu açısından
En azından DİKKATLİ davranma yükümlülüğü kabul ed�lm�şt�r. Fa�l �se

�k�nc�l sonuç açısından (kasted�lenden daha ağır), hatta b�r TAKSİR notu

Manev� unsurdan söz ed�lemezse, fa�l ağırlaştırılmış sonuçtan sorumlu olmayacaktır.

Fa�l tarafından tahm�n ed�lenden daha c�dd� b�r sonuç ortaya çıktığında,

öngörüleb�l�r olup olmadığı. Eğer suçlunun sonucu tahm�n edeb�leceğ� kabul ed�l�rse, suçlu,

c�dd� sonuçlardan sorumlu tutulacaktır.

Bu açıklamalara dayanarak; sadece hareketle meydana gelen ağır sonuçtan hareket ederek

Kötüleşen sonuç arasında nedensel b�r bağ kurmak ve fa�l�n sonuçtan sorumlu tutulması yer�ne; ağırlaşan

en azından sonucun fa�l tarafından öngörüleb�l�r olup olmadığı ve gerçek sonuç açısından

TAKSİR dereces�nde manev� b�r unsurun varlığının araştırılması zorunludur.

ÖRNEKLER:



1- b�r�n� yumruklayan b�r�; yumruk attığı herkes�n öleb�leceğ�n� tahm�n etmek /

nesnel �lkelere uygun olarak, normal yaşam akışını ve her b�r�n� öngöreb�lmek.

düşmeyen b�r �dd�a olacak. B�r�ne yumrukla etk�l� b�r şek�lde hareket eden k�ş�; del�kl�

k�ş�n�n çenes� veya d�şler� kırılırsa bu sonuçların olası (gayr� resm�)
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B�r kastı olduğunu söylemek mümkün olsa da, aynı k�ş�n�n ölümü sonucu TAKSİR'd�r.
Sorumluluk dereces�nde b�le kabul etmek mümkün değ�ld�r.

2- B�r�s�n�n boynuna, kafasına, kalb�ne sert b�r nesnen�n üzer�ne hızla çarpan akc�ğer

ya da mağdur, kalp g�b� hayat� organlarına c�dd� b�r darbe maruz kalan herhang� b�r k�ş�n�n gerçek eylem�n�n b�r sonucu olarak ölmüşse.

Ölüm sonucu bakımından fa�l�n TAKSİRLİ sorumluluğuna sah�p olduğu kabul ed�l�r. Çünkü bu

Hayat� bölgelere ş�ddetl� b�r darben�n kurbanın ölümüne yol açab�leceğ� tahm�n ed�leb�l�r.

YASALARA DAHİL OLMAYAN YASAL UYARIYI KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER

Kusurları ortadan kaldıran veya azaltan nedenler yukarıda açıklanmıştır. Bu nedenler zorunludur

ruh hal�, haksız tahr�k, yaş, akıl hastalığı, sağır ve d�ls�z, alkol, uyuşturucu ve geç�c� nedenler

etk�, düzen, hata, hata ...

Buna ek olarak KAZA, ARIZİ VE PAHALI NEDEN (Deprem, Sel vb.)
önlenemeyen nedenler) de kusuru ortadan kaldırır, ancak TÜRK CEZA HUKUKUNDA bu �k� konu

DÜZENLENMEMİŞ.

ARIZA VE ZAFER

BAŞARISIZ: Suç �şleme yeteneğ� olan b�r fa�le / k�ş�ye fa�l den�r. TCK'ya göre, fa�l

YAŞAYAN GERÇEK BİR KİŞİ olab�l�r. Suç ve ceza �lkes� bunu gerekt�r�r.

Soruşturma sırasında suç şüphes� olan herkese SÜPHELİ den�r.

Kovuşturmada ceza şüphes� (MUHASEBE KABUL AŞAMASI)

Altındak� herkes SANIK olarak adlandırılıyor.

Mahkum�yet� kes�nleşen herkese YARGIÇ den�r.

KATILIM

Ceza kanununda bel�rt�len b�r suç b�rden fazla suçlu tarafından �şlen�rse çok suçlu b�r suç

sadece b�r k�ş� b�r suç �şlerse, tek b�r suçlu vardır.
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Örneğ�n: Suçla mücadele, en az �k� fa�l tarafından �şleneb�lecek b�r suçtur, hırsızlık suçu �se tek b�r suçludur

Bu b�r suç.

Örneğ�n: Rüşvet, rüşvet alan ve rüşvet veren herkes� zorlayan b�r suçtur

çok da�m� b�r suç türüdür.

TCK'ya göre katılım: “ Suçun yasal tanımında b�rl�kte hareket eden herkes

b�r� fa�l olarak sorumlu tutulur. “B�rl�kte b�r suç �şleyen herkes b�r�nc�l b�r madde suçlusudur. Bu
�nsanlar onu �şleyen �nsanlardır (bağlı kuruluş).

Ortak, TEK BİR ARIZA TEK BİR ARIZA OLDU

�şleme. Bağlı Kuruluş, CEZA SORUMLULUĞUNU Gen�şleyen b�r Kurumdur.

Katılım KOŞULLARI:

- B�rden fazla fa�l olmalıdır.

- Suçun �nfazı başlamalıdır (CEZA ETKİSİNİN YÜRÜTME HAREKETİNE DİKKAT
ZORUNLU başlatılmalıdır) ve tüm ortaklar üzer�nde kararlaştırılan suç aynıdır

Olmalıdır. (Satış ortağı yalnızca tamamlanmış suçlar �ç�n geçerl� değ�ld�r.



KATILIM AŞAMASINDA KALAN SUÇLARA DA OLMAKTADIR.

- Fa�ller �şlenen suça katkıda bulunmalıdır. Suç konusu üzer�nde b�r f��l kontrolü olmalıdır.
Örneğ�n: B�r c�nayet suçunda gülümseyen b�r�n�n eylem� b�r bağlı kuruluş değ�ld�r. Bu eylem suçtur

Konu üzer�nde gerçek b�r kontrol olmadığı �ç�n katılım sayılamaz.

Sayfa 29
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- Satış ortağı yalnızca AKTİF hareketlerle değ�l, aynı zamanda MÜZAKERE HAREKETLERİ �le de �şleneb�l�r (
Ör. Gece kasalarını k�l�tlemeyerek hırsızla anlaşan güvenl�k görevl�s�n�n katılımı

�hmal ed�lm�ş b�r harekett�r. )

- Sank� suç sank� sank� sank� sank� sank� sank� sank� sank� sank� suç
MAYIS. (örn: A kurbanı yaralandığında geçen A arkadaşı B.

Suç anında kurbanın kollarını kurbana tutarak A'ya yardım

b�r bağlı kuruluştur. )

- Katılımcı k�ş� Suça b�lerek ve �steyerek katılmıştır. Suç �şlemeden önce
veya SUÇ TAAHHÜT EDİLİRKEN SUÇ SÖZLEŞMESİ.

Fa�ller b�rb�r�nden habers�z davranırsa, ORTAKLARA KONU DEĞİLDİR . Örn: B

Zehr� habers�z veren A ve C arasında katılımdan bahsed�lmez. Çünkü fa�ller suç �şlemekted�r

Ortak b�r amacı yoktur.

TAMAMLANMIŞ (TAMAMLANMIŞ SUÇ- NETİKLE BİTMİŞ SUÇ) ORTAK

MÜMKÜN DEĞİL.

Örneğ�n: B'n�n hırsız tarafından çalınan öğey� g�zleyen eylem�, hırsızlık suçuna katılır.

Suç olaylarını g�zlemek suç değ�ld�r. Çünkü suç �şlend�. Suça katılmak mümkün değ�l.

Ancak, bu yardım b�r suç �şlemeden önce söz ver�ld�yse ve bu nedenle fa�l�n suç kararı

Güçlen�rse, BAĞLI KONUSUDİR.

SUÇ KATILIM ÇEŞİTLERİ

EYLEM TAAHHÜTÜNDE SUÇ KATILIMCI ÇEŞİTLERİ

D�kkate alınarak bel�rlen�r (DOMINATIONS).
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Üç tür kel�me vardır: Katılım FAALİYETİ (YÖNETİCİ), AZALTMA, YARDIM

Söz konusu.

BİRLİKTE FAALİYET

Suçun yasal tanımında öngörülen faal�yetler b�rden fazla k�ş� tarafından yürütülmekted�r.

Bu durumda, her k�ş� BAŞARISIZ (BİRLİKTE ARIZA - YAYGIN ARIZA) olarak sorumludur. Bu durumda

her fa�l suç konusunda ORTAK KARAR kurar. Örneğ�n: İk� k�ş�n�n başka b�r

kasten yaralanma suçunu �şlemek.

Örneğ�n: ORTAKLIK sah�b� beş k�ş� kurbana karşı s�lahla ateş edecek.

ve kurban bu hareketler sonucu öldü. Suç sonrası soruşturmada öldürücü darbe

s�lahındak� merm�n�n k�m�n yüzünden olduğu bell� olmasa b�le ve bazı suçlular b�le kurbanı vurdu

Fa�ller suçla �lg�l� YARGI YETKİSİNE sah�pt�r

CEZA ÖLÜM SUÇU İÇİN HER DÖNEM TAMAMLANDI.

SORUMLU.

Fa�ller arasında �rade olmazsa, örneğ�n: A ve B kurbanı M'ye karşı aynı anda
ama b�rb�rler�n� tanımadan öldürmek �ç�n yeterl� zeh�r ve �k� zeh�r ver�yorlar

ÖLÜM İLE KOMBİNE EDİLİRSE, fa�ller arasında yer alma arzusu vaat ed�l�r.

her �k� fa�l de ÖLDÜRMEK İÇİN SORUMLU. Her fa�l

Eğer öldürmek �ç�n yeterl� zeh�r verd�yse, her �k� fa�l de kasıtlı öldürmeden sorumludur.



DOLAYLI FAALİYET

Başka b�r k�ş�n�n suçta araç olarak kullanılması durumunda DOLAYLI ETKİNLİK adı

Ver�lm�ş. Başka b�r�n� araç olarak kullanan k�ş� SORUMLU VE SUÇ KENDİDİR

İŞLENMİŞ OLARAK CEZA VERİR.
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Ör: Akıl hastasını b�r�n� öldürmey� öğreten b�r� akıl hastasını öldürme suçu �şled�ğ�nde

öldürmey� öğreten k�ş� DOLAYLI olarak sorumludur.

Örneğ�n: Noter, yanlış tems�l ve sahte vekaletname b�lmeden sahte vekaletname sah�b� olmak

Noter değ�l, organ�zatör. Belgedek� sahtekarlık neden�yle AKTİF ARA MADDE

Durum.

Örneğ�n: Mal sah�b�n� kend�n�z taşınmanın sah�b� olarak göstererek, bu mülkün başkasına satışı

Gerçekleşt�r�l�rse, resm� belge sahte olur. Bu durumda dolaylı ajans sözü

Söz konusu.

Dolaylı ajansta araç olarak kullanılan herkes cezalandırılmaz.

KESİNLİK YETENEĞİ YOK İNSANLAR (akıl hastalığı, suç taahhüdü)

yetenekl� olmayan b�r çocuk) ARAÇ OLARAK KULLANILIRSA BAŞARINIZ

VERİLECEK CEZA 1/3'DEN YARIŞA GELİR.

ÖZEL SUÇ: Bazı suçlar yalnızca bel�rl� n�tel�ktek� k�ş�ler tarafından �şlen�r

Öngörülen suçlara suç den�r. Örneğ�n: Resm� belgelerde sahtekarlık yapan herkes

KAMU RESMİ olab�l�r.

ÖZEL SUÇLARA KATILIM MÜMKÜN. ANCAK İŞTİRAKLER

SORUMLU VEYA SORUMLU İLE YARDIMCI .

yataklık
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Suç �şlemeye karar vermeyen b�r k�ş�ye suç �şlemes� den�r.

Örneğ�n: A rak�b�n� öldürmek, B'y� ve H rak�b�n� öldürmek �ç�n çok para vermek

kabul ed�l�rse, A az�md�r. Bu durumda, hem A hem de B, kasıtlı öldürmeden sorumludur.

- Başka b�r�n� suç �şlemeye �kna eden k�ş�, �şlenen suçun cezası �le cezalandırılır .

- Üst ve alt toprak arasındak� �l�şk�den kaynaklanan etk�y� kullanarak suçun zulmed�lmes� durumunda,
zulmün cezası üçte b�rden yarıya çıkarılır.

Çocukların suç �şlemeye karar vermeler� durumunda, bu fıkra hükümler�ne göre cezayı artırmak �ç�n

Ebeveyn ve toprak altı arasındak� �l�şk�n�n varlığı aranmaz.

- Zulüm bel�rs�z �se, fa�l veya d�ğer
Gönderen yer�ne ağırlaştırılmış ömür boyu hap�s y�rm� y�rm� beş yıla onun suç ortağı hakkında ,

Ömür boyu hap�s yer�ne on beş �la y�rm� yıla kadar hap�s cezası ver�leb�l�r. D�ğer durumlarda
Uygulanacak ceza üçte b�r oranında azaltılab�l�r.

AKILLI VE DOLAYLI ARIZA ARASINDAKİ FARK

- Suç �şleyen b�r k�ş�, onu öven herkesle b�rl�kte cezalandırılır. Ancak dolaylı
h�çb�r suçlu cezalandırılmaz.

- Fa�l zulmünde özgür �rades�yle hareket ederken, dolaylı ajansta suç �şleyen b�r� suçtur.
çalıştığını b�lm�yor.

- Suçlu �sm�n� verd�ğ�n� b�l�yor. Ancak, dolaylı ajansta, suçlu suçlu
kullanıldığını b�lm�yor.

Zulüm gören suçtan başka b�r suç �şlerse SORUMLU SORUMLU OLUR mu?

- Zulüm �le anlaştığı suçtan BAŞKA (Yasal N�tel�kten Farklı)
Eğer suç �şlenm�şse, zulüm sorumlu olmayacaktır. Örn: Hırsızlık suçunda

Anlaşılırken zulüm gören fa�l c�nsel tac�z suçu �şlerse,

Olmaz.



- Fa�l teşebbüs aşamasındaysa, Azmett�ren de teşebbüsten sorumludur. Çoğu değ�şt�r�lemed�
Eğer daha az �ş yaparsa, az�me neden olan suçtan sorumlu olacaktır.

- Fa�l b�r suç �şlerken suçta b�r sapma yaptıysa , bunun neden� de bu sapmadan kaynaklanmaktadır.
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Sorumlu. Ör. B başarısızlığı A tarafından C'y� öldürmeye teşv�k ed�ld�. Bu durumda fa�l
B b�r suç �şlerken C yer�ne D'y� öldürürse, D'n�n öldürülmes�nden dolayı

Az�m sorumlu olur.

YARDIM

Suç �şleyen b�r k�ş�, yasada bel�rt�len kolaylıkları sağlayarak b�r suça katılmıştır.

h�ç k�mse as�stan olarak adlandırılmaz. YALNIZCA HUKUKTA AIDS VE TAŞIYICILAR

KONU OLABİLİR.

İşlenen suçun cezasına yardımcı olan k�ş�ye yarı yarıya ver�l�r. Madd� ve manev� yardım

Yapab�lmek.

F�nansal Yardımlar:

Araç sağlama (suç araçları sağlama), Suç �şleyen herkese madd� yardım (yemek alma, yemek yeme)

tedar�k vb.). BU YARDIMLAR OLMADAN SUÇ YOK, SONRA

İŞLEME VE İŞLEME DEĞİL - ORTAK FAALİYET KONUSUDİR.

Örneğ�n: Suç, keş�f avcısı olmadan �şlenemezse, yardım etmekle �lg�l� değ�ld�r.

İŞLEME sorumludur. Yardım vazgeç�lmez �se, b�rl�kte çalışma koşulu söz konusudur.

Manev� Yardımlar:

Sayfa 33

Teşv�kler; K�ş�n�n kararı düşünen suç �şleme ancak etm�şt�r henüz kes�n b�r karar verm�ş değ�l

sağlamak. Ör. Bunu yapsan �y� eders�n, devam et.

Suç Kararının Güçlend�r�lmes�; Suç �şlemeye karar veren b�r k�ş�y� yaptırıma yönlend�rmek

Hal�de. Örneğ�n: Gün bu gün bas tet�kley�c� veya ş�md� vurmazsanız, daha sonra s�ze vurduğu anlamına gel�r.

Yardım Sözler�: Suç �şlemeden önce fa�l�n b�r suç �şlemes�ne yardımcı olacak

Demek k�. Ör. Eğer yakalanırsan, mahkumda sana bakacağım. Yurtdışında pasaport almak �k� gün sürer

Özled�m.

Rehberl�k: Suç �şlemeden önce b�r suçun nasıl �şleneceğ� hakkında öner�lerde bulunmak. Ör.

Buraya gel. Vur ona. B�r bıçağı bıçaklarsan, tekrar refah olmayacak. Bu şek�lde geçt�ğ�nde orada sık

sank� k�mse yakalanamaz.

Bunlardan başka YARDIM FORMU YOKTUR. Bu durumlar sınırlayıcı olarak sayılır.

SUÇ ORTAKLARININ KATILDIĞI SUDUN DİĞER BİR SUÇU

İŞLEME

B�r ortak b�r ortaklık anlaşması dışında b�r suç �şlerse, sadece bu farklı suçu �şleyeceklerd�r.

fa�l sorumlu olur.

Örneğ�n: A, B, C hırsızlık �ç�n D'n�n ev�ne g�rd� ancak �ç�nde BD'y� öldürdü, A, C

öldürmekten sorumlu değ�ld�r.

Örn: A, gazetec� B �le B gazetes�n�n köşes�nde BUSINESSER C'ye hakaret etmey� kabul eder

Ancak, gazetec� B İFTİRA'da �ft�ra eylem�yle bulunuyorsa, �ft�radan A sorumlu olmayacaktır.

KATILIM KATILIM KURALLARI

- Suça katılmak �ç�n kasıtlı ve yasadışı b�r eylem yeterl�d�r.



Suçun �şlenmes�ne katılan her k�ş�, d�ğer�n�n cezalandırılmasını engelleyen k�ş�sel nedenler� göz önünde bulundurarak
penaltı olmadan, kend� kusurlu eylem�ne göre cezalandırılır. (A aynı yerde oturduğu babasının ceb�nden

B ve C k�ş�sel cezasızlık �ç�n cezalandırılmazken, B ve C para cezasına çarptırılır
alır. A ve 11 yaşındak� B ve 19 yaşındak� A, C'y� öldürmey� kabul ett�

A'nın k�ş�sel dokunulmazlık neden�yle cezalandırılmayacağı, B etk�lenmeyecek ve cezalandırılacaktır.
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- Bel�rl� suçlarda, yalnızca özel ajans n�tel�ğ�nde olan k�ş� fa�l olab�l�r. Bu suçlara katılım
Bu mümkün. Ancak, bu suçların �nfazına katılan d�ğer k�ş�ler

Yardım olarak sorumlu tutulur.

- Amacıyla katılım �ç�n sorumlu olması suç ,

en azından �şletme aşamasına gelm�ş olmalı .

İşlenen Suçlarda Gönüllü Deşarj

B�r �şt�rak olarak �şlenen suçlar �ç�n, sadece gönüllü olarak vazgeçen ortak, gönüllü terk
hükümlerden yararlanır.

Suç;

a) Gönüllü feragat , yaptığı özen dışında herhang� b�r sebeple �şlenmem�şse ,

b) Tüm çabalara rağmen gönüllü olarak ger� çek�lme �şlem� yapılmışsa ,

Onların durumunda, gönüllü terk hükümler� uygulanır.

Gönüllü ger� çek�lmeye kadar �şlenen suçlara dayanarak vazgeçen gönüllü

Sorumlu.

Sayfa 34

Vazgeçen gönüllü, suçun �şlenmes�n� önlemek �ç�n el�nden gelen� yaptı.

NİYET.

MAĞDURLAR

Suçlu tarafından �şlenen b�r suç neden�yle yasal olarak korunan, haklarından mahrum bırakılan madd� ve mal� haklar.

manev� dürüstlüğe ve suçun sonucuna zarar vermes� neden�yle çok daha fazla zarar

Gerçek veya tüzel k�ş� gördüğü kurbanı den�r .

Mağdur�yet sıfatı sadece sonucun gerçekleşt�ğ� k�ş� �ç�n değ�l, bu k�ş�n�n akrabaları �ç�nd�r.

dah�l olab�l�r. Ancak, bu durumlarda ceza hukuku bu k�ş�ler�n kurbanı değ�ld�r.

GOREN adını ver�r.

YAPTIRIMLAR

Suç karşılığında uygulanab�lecek yaptırımlar ve GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

d. Ceza ve cezanın yer�ne geçen güvenl�k önlemler� sadece LAW tarafından bel�rlen�r. (Kanunluluk İlkes�

)

Yasanın açıkça suç ve güvenl�k önlemler� olmadığı b�r f��l �ç�n h�ç k�mse cezalandırılamaz

uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalar ve güvenl�k önlemler� dışında,

hükmoluna değ�l. (TCK madde 2)



Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen cezalar �k� türdür:

- Cezaev� Dönem�.
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- Yargı Cezaları.

B�r suç �ç�n sadece hap�s cezası, hap�s cezası �le adl� para cezası öngörüleb�l�r

Öngörüleb�leceğ� g�b�, sadece adl� para cezaları da öngörüleb�l�r.

Hap�s cezaları

Türk Ceza Kanunu kapsamındak� hap�s cezaları: Ağırlaştırılmış Can Hap�s, Can Hap�s

Cezası ve hap�s cezası ver�ld� .

Ağırlaştırılmış Yaşam Hap�s cezası: Sıklıkla alınan güvenl�k önlemler� �le ömür boyu hap�s cezasıdır.

Ölümcül hap�s cezası: B�r ömür boyu hap�s cezası.

Sürel� Hap�s Cezası: 1 aydan 20 yıla kadar hap�s cezasıdır .

Sayfa 35

Kısa Sürel� Hap�s Cezası : 1 yıl veya daha kısa sürel� Hap�s cezası kısa sürel� hap�s cezası

cezası den�r.

KISA SÜRELİ SEÇENEKLER Cezaev� Suçluları

Sakıncaları arasında hap�s az 1 yıl yürütme kurumunda hap�s (negat�f

) bu cezalar aşağıda l�stelenen alternat�f yaptırımlara çevr�leb�l�r. Fakat

bu çev�r� hak�m�n kararına tab�d�r.

Ops�yon yaptırımları:

- ADLİ PARA CEZA - GÜNDÜZ ADLİ PARA CEZA -
Bel�rt�lmed�kçe 5 günden az, 730 günden fazla değ�l ve fa�l�n ekonom�k durumuna göre

Devlet haz�nes�ne günde 20-100 Ytl öden�r. Hâk�m bu tutarı taks�tlend�reb�l�r.

Taks�t süres� 2 yılı geçmez ve taks�t sayısı 4'ten az olamaz).

- Mağdurun veya halkın suç veya tazm�nattan önce �ade g�b� verd�ğ� zarar
tamamen ortadan kaldırılması,

- Gerek�rse, b�r meslek veya sanat elde etmek �ç�n en az �k� yıl konaklama.
fırsatı da olan b�r eğ�t�m kurumuna devam etmek,

- Cümlen�n yarısı �le b�r kez bel�rl� yerlere g�tmek, veya
bel�rl� faal�yetlerde bulunmaktan men ed�lm�ş,

- Sağladığı hakların ve yetk�ler�n kötüye kullanılmasının gerekt�rd�ğ� d�kkat ve özen
B�r suçun yükümlülüğünü �hlal ederek �şlenmes� hal�nde; cümle cümles�

�lg�l� ehl�yet ve l�sans belgeler�n�n yarısını kat katına ger� almak.

meslek ve sanat yapmaktan men ed�lmes�,

- Cümlen�n yarısı �la b�r kez ve gönüllü olarak
kamu �ç�n faydalı b�r �şe dönüştürüleb�l�r.

Ops�yon yaptırımlarından b�r�ne hükmeden k�ş� bu yaptırımın gerekler�ne uygundur.

eğer hareket ederse, bu cümle �nfaz ed�lmeyecek ve bu �nancın b�rey �ç�n sonuçları
görünmez. Çünkü: “Uygulamadak� f��l� mahkum�yet bu madden�n hükümler�ne göre tercüme ed�lm�şt�r.

adl� para cezası veya tedb�rd�r . ”

Suç tanımında hap�s cezalarının ve adl� para cezalarının seçenek olduğu durumlarda, hap�s cezası
mahkum ed�ld�yse; bu ceza artık adl� para cezasına çevr�lm�yor.

Otuz gün mahkum , daha önce hap�s cezası değ�ld� şartıyla ; ve

daha az sürel� hap�s cezası �le ;

On sek�z yaşını tamamlamamış veya gerçek �şlemeler� sırasında altmış beş yaşını doldurmamış olanlar
B�r�nc� fıkradak� alternat�f yaptırımlardan b�r veya daha az yıl hap�s cezası

b�r�ne çevr�ld�. (YARGIÇ BİR AYRIMCILIK KURUMU OLMALIDIR)



İhmal suçlarından hap�s cezası da uzun sürel�d�r (1 YILDAN FAZLA)
MORE) olsa da; bu ceza, d�ğer durumlarda �hmal cezası

çevr�leb�l�r. Ancak, bu hüküm kasıtlı b�r �hmal �ç�n geçerl� değ�ld�r.
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Cezanın sonuçlandırılmasından sonra Cumhur�yet savcılığı tarafından yapılan b�ld�r�me rağmen otuz gün �ç�nde
Ops�yon yaptırım şartlarını yer�ne get�rememe veya yer�ne get�rememe

B�r kararın yokluğunda , mahkeme kısa sürel� hap�s cezasının tüm cezasını kısmen veya tamamen ver�r.

karar ver�r ve bu karar derhal yürütülür ve ÖZEL CEZA İNFAZ KURULU DEĞİLDİR
Mahkum mahkum olacak.

ERTELEME (TECİL)

Türk Ceza Kanunu'na göre, DEFER artık b�r Şartlı Af Örgütü değ�l, b�r YÖNETİMDİR.

Erteleme Koşulları:

- K�ş� 2 yıl veya daha az hap�s cezasına çarptırıldı (fa�l suç �şled�yse)
18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşına er�şm�şse, süre 3 YILDIR. )
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- SİPARİŞ ÖNCESİ SUÇ İÇİN 3 AYDAN FAZLA SATIN ALINDI
OLMAYACAK.

- Y�ne suçtan sonra, yen�den yargılama sürec�nde gösterd�ğ� p�şmanlığın neden olduğu suç
mahkemede �şe yaramayacağına da�r b�r görüş oluşturulmalıdır.

KOŞULA GÖNDERME KOŞULLARI: Cümlen�n, mağdurun veya kamuoyunun ertelenmes�

hasarın, suçtan veya tazm�nattan önce, �ade �le tamamen g�der�lmes� şartıyla.

Kavradı. Bu durumda, hüküm yer�ne get�r�lene kadar ceza �nfaz kurumunda ver�lmeye devam eder.

Bu. Koşulun yer�ne get�r�lmes� durumunda hükümlü, hak�m�n kararı üzer�ne derhal �nfaz kurumundan serbest bırakılır.

Cezası ertelenen hükümlünün b�r yıldan az değ�l, üç yıldan fazla olmayan b�r teft�ş�

süres� bel�rlen�r. Bu süren�n alt sınırı, cümle süres�nden az olamaz.

Denet�m dönem�nde;

a) Mesleğ� veya sanatı olmayan hükümlüler bu amaçla b�r eğ�t�m programına devam ederler.

değ�l,

b) B�r kamu kurumunda veya özell�kle aynı meslekte b�r meslek veya sanat sah�b�n�n hükümlü

veya sanatı b�r ücret karşılığında �cra eden b�r başkasının gözet�m� altında çalışmak,

c) On sek�z yaşın altındak� hükümlülere meslek veya sanat sah�b� olmalarını sağlamak

uyum sağlama fırsatı da olan b�r eğ�t�m kurumuna devam etmek amacıyla

KARAR VERİLİR.

Mahkeme, �nceleme süres� boyunca hükümlüye rehberl�k etmes� �ç�n b�r uzman atayab�l�r.

Mahkum, hükümlünün k�ş�l�ğ�n� ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak,

ayrıca herhang� b�r yükümlülüğün üstlen�lmes�ne veya b�r uzman atanmasına karar vereb�l�r.

ERTELEME DEVREYE ALMA

Hükümlünün denet�m süres� boyunca:

- kasıtlı b�r suç (VERGİ BİR SUÇ DEĞİL) VEYA,

- hak�m�n uyarısına rağmen kend�s�ne get�r�len yükümlülüklere uymama konusunda ısrar etmek
durumunda; Askıya alınan cezayı kısmen veya tamamen �nfaz kurumuna verme kararı

Ver�lm�ş.

ERTELEME TARAFINDAN BELİRLENEN, Denet�m süres� yükümlülüklere uygun veya �y� durumda

Eğer geç�l�rse, ceza �nfaz ed�lm�ş sayılır. (PERSON CEZA İNDİRİLDİ ve CEZA VERİLDİ

SAYILIR. )

GÜVENLİK KATALOĞU

Türk Ceza Kanunu'ndak� GERÇEK KİŞİLER �ç�n güvenl�k önlemler� üç türdür:

- Bel�rl� hakların kullanımından yoksun bırakma,



- Mallara el konulması,
- Kâr müsadere.

YASAL KİŞİLER İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İSE : FAALİYET İZNİNİN İPTALİ. Bu �z�n

Kötüye kullanım neden�yle �şlenen suçlar �ç�n, faal�yet �zn� �ptal ed�leb�l�r. Eğer şartları, tüzel k�ş�ler vardır
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Ayrıca, mallara el koyma ve kazançlara el koyma �ç�n güvenl�k önlemler� uygulanab�l�r.

Bel�rl� Haklardan Yoksunluk:

İnsanlar, yasal olarak hap�s cezasına çarptırılması neden�yle kasten �şled�ğ� suçlar neden�yle ;

- Da�m�, da�m� veya geç�c� b�r kamu görev�n�n yürütülmes� ; Bu bağlamda, Türk�ye
TBMM üyel�ğ�nden veya Devlet�n, v�layet�n, beled�yen�n, köyün veya onların gözet�m ve denet�m� altında

kurum ve kuruluşların atama veya seç�m�ne tab� tüm devlet memurlarında ve h�zmetler�nde �st�hdam
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olma,

- Seç�m ve seç�m kapas�teler�nden ve d�ğer s�yas� hakların kullanılmasından,

- Velayet hakkından; vesayet veya vek�l olarak görev yapmaktan,

- Vakıflar, dernekler, b�rl�kler, ş�rketler, kooperat�fler ve s�yas� part� tüzel k�ş�l�kler�n�n yönet�c�s� veya
denetç� olmak,

- B�r kamu kurumu ya da b�r kamu kurumu olan profesyonel b�r kurumun �zn�ne tab�d�r.
mesleğ� veya sanatı kend� sorumluluğu altında serbest meslek sah�b� veya tüccar olarak yer�ne get�rmemek

Ayrıldı.

BU HAKLAR SADECE CEZA SUÇU YAPILDIĞINDA
KULLANILMIŞ. YAŞAM İÇİN YASAK DEĞİL.

İşled�ğ� suçtan mahkum olduğu hap�s cezasının �nfazı

tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamazsınız

→ Ancak, cezası şartlı olarak ertelenen veya serbest bırakılan hükümlünün astı

Velayet, vesayet ve kayyum yetk�ler� üzer�nde herhang� b�r kısıtlama yoktur.

→ Hap�s cezası ertelenen k�ş�ye �l�şk�n sorumluluğu altında serbest meslek sah�b�

veya tüccar olmaktan yoksun bırakılan �cra tedb�r�.

→ Kısa sürel� hap�s cezası ertelenen veya f��l� �şlem sırasında 18 yaşını doldurmamış k�ş�ler

BAŞVURU HAKKINDA HAKLARIN HAKLARI HAKKINDA.

→ Bel�rl� b�r mesleğ�n veya sanatın veya traf�k düzenlemes�n�n gerekt�rd�ğ� d�kkat ve bakım yükümlülüğünün �hlal�

Dolayısıyla, kınama durumunda arasında �hmalkar suç , �şlenen , en az üç ay ve en fazla üç yıldan daha

bu mesleğ�n veya sanatın �crasının yasaklanmasına veya sürücü belges�n�n ger� çek�lmes�ne karar ver�leb�l�r .

Yasaklama ve �ptal , hükmün kes�nleşmes�yle yürürlüğe g�rer ve süre
en baştan çalışmaya başlar.

MÜCADELE ÜRÜNLERİ

Kasıtlı b�r suç �şleme amacıyla kullanılır (1) , üçüncü b�r şahsa a�t olmadığını sağlanan veya

Suça tahs�s ed�len veya suçtan oluşan madden�n müsadere ed�lmes� .

Suçta kullanılmak üzere hazırlanan mallar, kamu güvenl�ğ�, halk sağlığı veya genel ahlak

El koyma açısından tehl�kel� olması durumunda .

(2) B�r�nc� fıkra kapsamındak� malların elenmes�, elden çıkarılması, tüket�m� veya

El koymanın başka b�r şek�lde �mkansız hale get�r�lmes� durumunda; bu öğen�n değer� kadar para m�ktarı

müsadere kararı ver�l�r.

(3) Suçta kullanılan mallara el konulması, �şlenen suça kıyasla daha c�dd� sonuçlara yol açacaktır.
ve bu nedenle haksız olacağı anlaşıldığında el konulmasına karar ver�lmeyeb�l�r.

(4) Malların üret�m�, bulundurulması, kullanımı, nakl�yes�, alımı ve satımı, müsadere

Bu.

(5) B�r şey�n sadece bazı kısımlarına el konulması gerekt�ğ�nde, bu parça heps�ne zarar vermeden.

ayırmak mümkün �se, sadece bu kısmın müsadere ed�lmes�ne karar ver�l�r.

(6) B�rden fazla paydaşı olan mallar �le �lg�l� olarak, sadece suça katılan k�ş�n�n payı

müsadere ed�l�r.

MÜCADELE KAZAN

Madde 55 - (1) Suçun veya suçun konusunun elde ed�lmes� veya suçun �şlenmes�
sağlanan madd� faydalar ve bunların değerlend�r�lmes� veya dönüştürülmes� sonucu



ekonom�k kazançlara el konulması kararlaştırılır. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı

Madd� menfaat �ç�n suçun mağduruna �ade ed�lmemel�d�r.

(2) Müsadere konusu mal veya madd� çıkarlar ele geç�r�lemez veya yetk�ler�ne tesl�m ed�lemez
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Değ�lse, bunları telaf� eden değerler (ÖĞELERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN DEĞER-PARA) müsadere.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sayfa 38

Madde 56 - Çocuklara özgü güvenl�k önlemler� nelerd�r ve nasıl uygulanacak?
yasada göster�lm�şt�r. (ÇOCUK KORUMA HUKUKU)

ZİHİNSEL HASTALARA ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Eylem sırasında akıl hastalığı olan k�ş� hakkında koruma ve tedav� amacıyla güvenl�k
önlem alınır. Güvenl�k önlemler�ne, yüksek güvenl�ğe karar ver�len akıl hastaları

Sağlık kurumlarında koruma ve tedav� altına alınırlar.

Kurumun sağlık kurumu tarafından güvenl�k tedb�r�ne tab� tutulan akıl hastası

kamuoyuna yönel�k tehl�ken�n raporda öneml� ölçüde ortadan kalktığı veya azaldığı.

mahkeme veya hak�m�n kararı üzer�ne serbest bırakılab�l�r.

Suç �şleyen alkol, uyuşturucu veya uyarıcılara bağımlı k�ş�ler �ç�n güvenl�k önlemler�

alkol veya uyuşturucu veya uyarıcı bağımlılara özgü b�r sağlık kuruluşunda tedav�
Karar altına alınmasına karar ver�l�r. Bu k�ş�ler�n, alkolün, uyuşturucuların veya uyarıcıların tedav�s�

bağımlılıklarından kurtulana kadar devam eder. Bu �nsanlar, bulundukları kurumun sağlık kurumu olduğunda,

Mahkeme veya hâk�m yönünde çıkarılacak b�r rapor üzer�ne yayımlanab�l�r.

REPEAT (REPEAT'TA) VE SUÇTA ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLAR

Daha önce �şlenen suçun cezası tamamlandıktan sonra yen� b�r suç �şlen�r

Durumda, ( BİR TÜR OLMAMASI GEREKMEZ SUÇ DEĞİLDİR. BAŞKA BİR SUÇ İŞLENİR)

tekrarlama hükümler� uygulanır. Bunun �ç�n cezanın �nfaz ed�lmes� gerekmez . İlk cezanız
NİHAİ OLMAK YETER.

(2) Daha önce �şlenen suçtan dolayı tekrar hükümler�;

a) olarak beş yıldan fazla hap�s durumunda , bu cümle �dam ed�ld�
tar�hten �t�baren beş yıl ,

b) Beş yıl veya daha az hap�s cezası veya adl� para cezası durumunda, bu cümle
İcra tar�h�nden �t�baren üç yıl ,

Geçt�kten sonra �şlenen suçlar neden�yle uygulanmaz.

Tekrarlama durumunda, b�r sonrak� suçla �lg�l� yasa maddes�nde hap�s cezası

Para cezaları öngörülürse hap�s cezası ver�l�r.

Kasıtlı suçlar ve �hmal suçları �le asker� suçlar ve d�ğer suçlar arasında tekrarlanan hükümler

Geçerl� değ�ld�r. Kasıtlı öldürme, kasten yaralanma, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya üret�len uyarıcılar

t�caret ve para veya kıymetl� damgadak� h�lel� suçlar har�ç; yabancı ülke

Mahkemeler tarafından ver�len kararlar tekrarlamaya dayanmaz.

F��l� �şlem sırasında onsek�z yaşını doldurmamış k�ş�ler�n �şled�ğ� suçlar neden�yle tekrar eden

hükümler uygulanmaz.

Yen�den hüküm ver�len ceza, kopyalara özgü �nfaz rej�m�ne göre cezalandırılır. Tekrarlama neden�yle

Başarısızlığın cezası artırılmaz . Ayrıca, tekrarlayan suçlu hakkında cümlen�n �nfazından sonra

b�r özgürlük ölçüsü uygulanır.

Cümlen�n �nfazından sonra tekrarlara ve denet�ml� serbestl�k tedb�r�ne özgü �nfaz rej�m�n�n redd�



b�r suçlu, b�r suçlu veya b�r örgütün üyes� olan b�r k�ş� de suçluya uygulanır.

OLAĞANÜSTÜ

Sayfa 37 38
İşled�ğ� b�r suç �ç�n hap�shane (2 YILDAN FAZLA ZORUNLU TUTULMALI)

Sayfa 39

mahkum yabancının �ç�n cümle , koşullu salıver�lmeden ve cezasının her durumda yürütülmes�nde yararlanan
tamamlanmasından sonra, İç�şler� Bürosu sınır dışı �şlemler� �le �lg�l� olarak derhal değerlend�r�lecekt�r.

Bakanlığa b�ld�r�l�r.

CEZENİN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ

Somut durumda, önce TEMEL CEZA bel�rlen�r. Sonra ÖNCE temel ceza

İNDİRİMLER İNDİRİMLİ. O halde �lk olarak TEŞEBBES sonuncusu

NEDEN İNDİRİM NEDENLERİ uygulanır ve sonuç b�r ceza olarak bel�rlen�r.

OFFSET
MADDE 63 - (1) Karar kes�nleşmeden önce ortaya çıkan k�ş�sel özgürlüğün kısıtlanmasının sonucu .

Neden�yle harcanan süreler bütün durumlara doğurur hap�s cezasından mahsup ed�l�r. Adl� para
Cümlen�n ver�lmes� hal�nde, b�r gün yüz Türk L�rası ceza kes�lecekt�r.

TEKLİF SADECE BİR YARGI İÇİNDİR.

DAVA VE CEZA İNDİRİMİ

SAVUNMA ÖLÜMÜ VEYA SORUMLULUĞU

Sanığın ölümü durumunda, davanın düşürülmes�ne karar ver�lm�şt�r. Ancak, doğası gereğ�

Müsadere ve madd� menfaatlere tab� mallar hakkındak� dava devam eder ve müsadere

Mahkencedm ed�leb�l�r.

Hükümlünün ölümü, henüz �nfaz ed�lmeyen hap�s ve adl� para cezalarını kaldırır. Fakat,

Ölümden önce kes�nleşen müsadere ve yargılama masrafları �le �lg�l� hüküm uygulanır.

AF
Genel af durumunda (GENEL AFFA, Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� karar ver�r), kamu davası düşer, hap�s cezası

tüm sonuçlarıyla kaybolur.

Özel af �le (ÖZEL AFFA, BAŞKAN) KARAR VERİYOR - HORTUM , SÜREKLİ HASTALIĞI -

ENGELLİ DURUMUNDA ) hap�s cezası �nfaz kurumunda veya �nfazda feshed�leb�l�r
Kurumda ger� çek�lecek süre kısaltılab�l�r veya adl� para cezasına çevr�leb�l�r.

Ceza �le �lg�l� olan veya hükümde bel�rt�len hak yoksunlukları, özel afına rağmen yürürlükler�n� sürdürmekted�r.

ÖZEL SONRA: ADLİ PARA CEZALARI SONLANDIRMAZ .

DEĞİL SAYISI VE suçlara VE Aff�n KAPSAMINDA suçlara ,

SONUÇLARLA BELİRLENİR .

GENEL SONRA : AFFA MEVCUT CEZALAR YARGI KAYITINDAN KALDIRILMIŞ VE AFFA HASARLI
AYRICALIKLAR LASTİKTE TEMEL EDİLEMEZ.

ÖZEL SONRA : CEZA DAİMA KİRALAMA ÜZERİNE TEMEL EDİLMİŞTİR VE ADLİ KAYITTA SUNUMUNU SUNAR.

ORMAN SUÇLARI İÇİN GENEL VE   ÖZEL MİKTARLAR SATIN ALINAMAZ. ORMAN YAKMA,
DENETİM VE PAYLAŞIM EYLEMLERİ ORMAN SUÇUNA DAHİLDİR .

VAKA VE CEZA SÜRESİ

VAKA SÜRESİ
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Yasaların öngördüğü süre �ç�nde h�çb�r kamu davası açılmaması durumunda DURUM

Vakanın açılmasını gerekt�rmeyen süreye ve açıldığı takd�rde düşmes� gereken zamana vaka zaman aşımı den�r.

VAKA ZAMANI DURUMU ZAMAN DURDURMA VEYA KESME

Başka b�r makama soruşturma ve kovuşturma, �z�n veya karar veya karar

gerekl� b�r sorunun sonucuna bağlı olduğu durumlarda; �z�n veya karar veya sorun
Çözümü yasa veya yasa �le yasadışı olduğuna karar ver�len suçun fa�l� hakkında

Duruşma zaman aşımı bu karar kaldırılana kadar sona erer.
Suçla �lg�l� olarak;

1- Savcı huzurunda şüphel� veya şüphel�lerden b�r�n� �fade etmek veya sorgulamak,

2- Şüphel�lerden veya şüphel�lerden b�r� �ç�n tutuklama emr� çıkarma,

3- Suçla �lg�l� �dd�anamen�n düzenlenmes�,

4- Sanıklardan bazıları söz konusu olsa b�le, mahkum�yet etmek,

Durumun zaman aşımına uğraması durumunda.

Davanın süres� dolduğunda, zaman aşımı süres� yen�den �şlemeye başlar. Dava zamanaşımına uğradı

B�rden fazla neden bulunursa, zaman aşımı süres� kes�m�n son neden�n�n tar�h�ne bağlıdır.

tekrar �şlemeye başlar.

Durdurulan b�r durumda, sınırlama süres�n�n süres�, Kanunda, suçla �lg�l� olarak bel�rlenen azam� sürey� aşamaz.

yarıya kadar uzar.

CEZA SÜRESİ

Kanunda bel�rt�len süreden sonra, ceza �nfaz ed�lemez.

Düzenleme süreler�ne ceza zaman aşımı den�r.

CEZA SÜRESİNİN KESİMİ

Tarafından kolluk yetk�l� makam mahkum�yet yürütülmes� �ç�n
Hükümlünün b�ld�r�m veya bu amaçla yakalanması cezanın sona ermes�n� azaltacaktır.

Suçtan hüküm g�ym�ş b�r k�ş�, üst sınırı �k� yıldan fazla hap�s cezası gerekt�ren kasıtlı b�r k�ş�d�r .
Eğer b�r suç �şlerse cezası sona erer.

CEZA SÜRESİ VE HAKLARI

Cezaya bağlı olan veya cezanın süres� doluncaya kadar hükümde bel�rt�len hak yoksunluklarının süres�.

devam ed�yor.
SAVAŞ ZAMANI

El koyma hükmü kes�nleşt�kten 20 yıl sonra uygulanmaz.

ŞİKAYET

6 ay �ç�nde suçları soruşturmaya ve kovuşturmaya yetk�l� k�ş�

Herhang� b�r ş�kayet yoksa, soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

Kaydıyla f��l ve fa�l� b�l�nmekted�r koşuluyla zaman süres� dolmamış, ya da

Öğren�ld�ğ� andan başlar .

Ş�kayet başsavcılığa ve kolluk kuvvetler�ne yapılmalıdır. Val�ye veya kaymakamlığa yapılır
başvurular başsavcıya gönder�l�r.

Mağdur ş�kayetten vazgeçmed�kçe yargılama devam eder.

Ş�kayetten vazgeçme davayı düşürür. Ancak, pes etmey�n, ancak KARAR NİHAİ OLDUĞUNDA

YAPILABİLİR . Cümle kes�nleşt�kten sonra ş�kayetten vazgeç�lemez.

İşt�rak olarak �şlenen suçlarda tek b�r fa�l hakkında ş�kayet� bırakmak TÜM İLGİ ALANLARI

ŞİKAYETLERDEN SORUMLULUK REDDİ VERİR.
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ÖN ÖDEME

Mutabakat kapsamındak� suçları har�ç tutmak , yalnızca adl� para cezası veya yasa gerekt�ren

3. maddede öngörülen hap�s cezasının üst sınırını aşmayan suçların fa�l�;

a) Adl� para cezası sab�t �se, bu tutar, alt sınır değ�lse de,

b) Hap�s cezasının alt sınırı karşılığında günde y�rm� Türk L�rası üzer�nden bulunacaktır.

M�ktarı

c) Hap�s cezasıyla b�rl�kte b�r adl� para cezası öngörülüyorsa, hap�s cezası �ç�n bu paragrafın (b) paragrafı

adl� para cezasının alt sınırı ve soruşturma g�derler�ne göre bel�rlenecek m�ktar ,

Savcılık tarafından yapılacak b�ld�r�m� tak�p eden on gün �ç�nde ödeme yaparsa,
dava açılmamış.

CEZA MUHASEBESİ YASASI DERS NOTLARI

Ceza� tak�bat, suç haberler�n�n alınmasıyla başladı ve duruşma sonucunda,

Karara kadar olan sürec� �fade eder. Ceza davası açmak �ç�n b�r d�z� materyal

ve resm� koşullar bulunmalıdır. Bu koşullara VAKA GEREKSİNİMLERİ den�r.

DURUM DURUM OLMADAN AÇILAMAZ. AÇILIRSA EYLEM redded�l�r.

BU, YARGI SIRASINDA GERÇEKLEŞİRSE, KOŞUL GERÇEKLEŞMEZ
GÜZ KARAR VERİLİR.

VAKA ŞARTLARI

1- BİLDİRİM VE ŞİKAYETLER: Kamu davasına tab� suçlarda, yan� devlet�n araştırma yürüttüğü suçlarda
Soruşturma, �lg�l� makamlar tarafından suç durumu öğren�ld�kten sonra otomat�k olarak başlar.

Ancak Kanunda mağdurun ş�kayet�, mağdurun �zled�ğ� suçlar �ç�n kes�nl�kle gerekl�d�r.

gerekl�. Soruşturma ş�kayets�z olarak başlatılamaz.

Raporlama ve ş�kayet yetk�s�: Başsavcılık veya kolluk kuvvetler�ne yapılab�l�r.

Val�l�k veya kaymakamlığa veya mahkemelere, �lg�l� Cumhur�yet Başsavcılığı'na yapılan ş�kayet ve b�ld�r�mler

Gönder�len. Yurtdışında �şlenen ve ülkede �zlenecek suçlarla �lg�l� olarak Türk�ye Büyükelç�l�ğ� ve

Konsolosluklar da rapor ed�leb�l�r.

B�ld�r�mler ve ş�kayetler yazılı veya sözlü olarak yapılab�l�r. B�r suç �ç�n yapıldı ve ardından b�r kamu davası prosedürü yapıldı

bu davanın ceza� tak�batında suçla �lg�l� ş�kayetler�n tak�b�n�n DÜŞÜNCE

Ş�kayet� bırakmadıkları sürece dava devam ed�yor.

Mağdurun ş�kayet�n� tak�p eden suçlarda, mağdur suçlu veya suçlu b�l�n�r veya

Öğren�ld�ğ� andan �t�baren 6 AY   �ç�nde ş�kayet etmel�d�r. Ancak, fa�l�n ve f��l�n öğrenme süres�

sürey� aşamaz.

Sayfa 42



2- DAVA DÖNEMİ : Kural olarak, ceza hukukunda, bazı suçlar �ç�n dava açmak �ç�n zaman yoktur.
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süres� öngörülmekted�r. Dava bu dava süres� �ç�nde açılmazsa, artık dava �le �lg�l� olmayacaktır.

Dava açılmayacak. Bu zamanlar hak ed�yor. Örneğ�n: basın yasası uyarınca �şlenm�ş

suçla �lg�l� suçla �lg�l� eylem�n öğren�lmes� veya basılı eser�n �lg�l� makama tesl�m ed�lmes�

2 günden sonra dava 2 AY �ç�nde yapılmalıdır. Bu süre zamanın azalmasıdır. Ş�md� bu

Son başvuru tar�h� geçt�kten sonra dava açılamaz.

3- NİHAİ HÜKÜM: B�r dava ve son olarak b�r yargı organı hakkında zaten b�r �şlem yapılmıştır
Tarafından değerlend�r�l�rse, artık aynı eylem hakkında �k�nc� b�r dava açılamaz. Suç sadece

Ceza kuralının b�r yansıması olarak �k�nc� b�r duruşma yapmak mümkün değ�ld�r. Dosyalanmışsa,

feragatname gerekl�d�r. Ancak, öncek� akıl yürütmen�n yen� ve c�dd� kanıtları bulunursa,

yargılama yapılab�l�r.

4- İZİN: Bazı suçlarda, devam edeb�lmek �ç�n bazı yetk�l�lerden �z�n almak gerek�r.
Örneğ�n, memurların görevler�nden dolayı �şled�kler� suçlardan yargılanmaları �ç�n,

Yetk�l�lerden b�r kovuşturma �zn� almak gerekl�d�r.

5- İSTEK: Bel�rl� k�ş�ler�n taleb�ne tab� suçları kovuşturmak �ç�n,

yargılama k�msen�n taleb� olmadan yapılamaz. Ör. Türk�ye'ye karşı yurtdışında �şlenen suçlarda

Yabancının yargılanması �ç�n Adalet Bakanının b�r taleb� olması gerek�r. Talep yoksa yargılama

yapılmış.

6- AÇILAN DURUM YOK : B�r dava hakkında sürmekte olan b�r dava varsa, bu
Duruşmanın varlığı neden�yle �k�nc� b�r dava açılamaz. Mevcut b�r denemey� bulmak b�r örnekt�r

Bu b�r engel.

7- ÖDEME ÖNCESİ: Ön ödemeye tab� suçlar �ç�n ön ödeme yapılmaksızın karar ver�lemez.
Her şeyden önce, savcı ön ödeme yöntem�n� denemeden dava açılamaz. Dava açılmışsa

İdd�aname �ade ed�lmel�d�r.

Ceza davasının açılmasıyla soruşturma aşaması soruşturma aşamasından geçt�.

İdd�anamen�n kabul ed�lmes�yle kovuşturma aşaması başlatıldı .

Bu aşamada açılan ceza davasında,

KARAR KOŞULLARI.

KARAR KOŞULLARI

1- MAHKEMENİN HAZIRLANMASI: Suçluyu ve ceza davası açmak �ç�n eylem� b�lmek
İdd�anamede yer almak yeterl�. Ancak �dd�anamen�n kabulünden sonra başlayacak kovuşturma

Duruşmanın �lk ve belk� de en öneml� unsuru sanığın hazırlanmasıdır.

Sanık bulunmadan önce yargılamak üç durumda mümkündür:

- Engel: Eğer bulunamayan sanık tüm çağrılar ve uyarılara rağmen de bu durumda
Söz konusu. Bu durumda karar ver�leb�l�r, ancak h�çb�r karar ver�lemez.

- Devamsızlık: Bu o durumda atıfta sanık gelmed� �ç�n �ş�tme . Bu durumda sanıklara ulaşmak �ç�n

ve hatta get�rmek zorunda kaldılar. Ancak sanığa, gar�pl�k durumundan h�çb�r şek�lde ulaşılamaz.

Devamsızlık durumunda, davalı zaten sorgulanmışsa ve mahkeme

Zorunlu değ�lse, sanığın yokluğunda dava açılab�l�r.

Sayfa 43

- Kaçakçılık: Ona karşı kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak �ç�n,
yurt dışında depolanmış veya bulunmuş olduğundan mahkeme tarafından ulaşılamıyor



Bu b�r �nsan. Yasadışı şüphel�lere karşı kovuşturma yapılab�l�r.
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Ancak, öncel�kle kaçakçılık durumu bel�rlenmel� ve karar ver�lmel�d�r. Daha kaçakSorgu daha önce yapılmadıysa, mahkum�yet yapılamaz. Ancak, sorgu daha önce yapılmışsa,

kararlar ver�leb�l�r.

YETERLİK HAKKINDA VERİLEN DELİLLERE GÖRE

SORULARINIZ VARSA, KARAR DURUMU YAPILIRSA

HÜKÜMET, OLAYIN KAPASİTESİNDE SAĞLANABİLİR .

ADALET KARARLARI İÇİN SORUŞTURMA

ZORUNLUDUR.

2- SAVUNMA ZİHİNSEL BİR HASTA DEĞİL : B�r suç �şled�kten sonra akıl hastalığı olan b�r k�ş�
Ona karşı dava açılmış olsa b�le h�çb�r dava açılamaz.

Fa�l b�r suç �şlerken akıl hastasıysa, hatayı genel hükümlere göre kaldırır veya

Azalan b�r sebep vardır ve genel hükümlere göre değerlend�rme yapılır. Ama yargılama

Akıl hastalığı açısından gerekl� olan, b�r suç �şled�kten sonra akıl hastalığının ortaya çıkmasıdır.

3- GEÇİCİ OLMAYAN YASAL BAĞIŞIKLIK : B�r m�lletvek�l� (veya dışarıda)
Atanan bakana karşı dava açılmış olsa b�le) duruşma yapılamaz. Her şeyden önce, m�lletvek�l�

bağışıklığının g�der�lmes� gerek�yor.

Ancak, ağır ceza gerekt�ren ve seç�mlerden önce suç olması durumunda

ANAYASA'NIN 14. MADDESİNDE ARAŞTIRMANIN KAYDI İLE BAŞLADI

davalar yargılanab�l�r. (Bu �k� �st�sna dışında, parlamenterler tutuklanamaz, tutuklanamaz ve

YARGI YETKİSİNİN YORUMLANMASI.

TBMM tarafından KALDIRILMASI GEREKENLER.

4- BEKLENEN SAYI BEKLENTİSİ : Duruşmayı yürüten mahkemen�n çalışması

uzmanlık alanı boyunca (örneğ�n sanığın gerçek yaşının bel�rlenmes� �le �lg�l� olarak)

Başka b�r mahkemede dava açılmışsa) konuyu �lg�l� mahkemeye gönder�r.

Bu mahkeme sonuçlanıncaya kadar dava yürütülemez. Ancak, başka b�r mahkemede dava açılmadıysa

ceza mahkemes� ceza hukukunun hükümler�ne göre karar vereb�l�r.

Yargı koşulları b�r bütün olarak bulunmalıdır. Bu koşullar tamamlanmadan önce

yargı yapılamaz. Bu koşullar b�r bütün olarak mevcut değ�lse, mahkeme tarafından

DUR KARAR yapılır.

Tamamlanması beklenen koşulun yer�ne get�r�lmes� �mkansız hale gel�rse (ör.

Karar verme, anlama sanıkların akıl hastalığı dolayısıyla) ... �y�leşt�rmek olmayacağını DÜŞME

KARAR yapılır.

CEZA MUHASEBESİYLE İLGİLİ İLKELER

CEZA YARGISI İLKELERİ

1- OLGU OLMAYAN ZAMAN ÇİZELGESİ İLKESİ: Yargılama olasılığı, kovuşturma aşaması
Başlamak �ç�n Savcı C. tarafından b�r �dd�aname hazırlanmalı ve b�r dava açılmalıdır. �dd�aname

B�r mahkemen�n hazırlanmadan önce herhang� b�r dava �le �lg�lenmes� mümkün değ�ld�r.

Sayfa 44

2- DOĞRUDAN DOĞRUDAN - YÜZ YÜZEYİ: Ceza davasındak� bütün del�ller h�çb�r şek�lde
ve sanık tanıklarını ve aracısız d�ğer k�ş�ler� d�nlemek. Hak�m

hem madd� del�ller hem de tanıklar şahsen doğrudan görmel�, duymalı ve �ncelemel�d�r.

3- İSTEK İÇİN GEREKLİLİK : Suç raporu veya ş�kayet�n� aldıktan sonra kamuoyu



C. Savcı olayı tak�p etmel�, kanıtlara ulaşmalı ve
n�hayet yeterl� kovuşturma şüphes� �le karşılaşırsa, soruşturma yapmak ve dava açmak zorunda kalmak

yükümlülüğünün b�r sonucudur.
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İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN İLKELER

1- HUKUK DEVLETİ: Suç soruşturması ve suç kovuşturmasında temel �lke hukuk devlet�d�r. yargı
organları yargılarken hukuk devlet� �lkeler�n�n anayasal ve yasalarına uygun hareket etmek

mel�. Gerçekten de hukukun üstünlüğü �lkes�, kuralı ve kolluk kuvvetler�n� bel�rleyen �lked�r.

onları kurallara uymaya zorlayan b�r �lked�r.

2- İNSAN ONURUNA VE KONUTUNA SAYGI: Ceza yargılamasının ana unsuru şüphel� / sanık olmaktır.

suçlu / suç şüphes� varsa b�rl�kte bu k�ş� yargı organlarının el�nde anlamsız b�r konudur.

sadece �nsan oldukları ve aşağıda olsalar b�le bell� haklara sah�pler,

zorunlu olan b�r varlıktır. Bu nedenle, b�r suç �şlese b�le, �nsanlık onur ve hays�yet�ne uygundur.

tedav� ed�lmel�d�r. Tüm �şlemler hukuk kuralları dah�l�nde �nsan onuru ve onuruna uygundur.
olmalı. Gerçekten de, sess�z kalma hakkı ve yasak prosedürler� �le elde ed�len kanıtlara güvenme yasağı

Onlar yansımalardır.

3- MERAM ANLATIM İLKESİ: Şüphel� veya sanık kend�n� savunuyor ve masum�yet�n� kanıtlıyor

savunma hakkının h�çb�r koşulda kısıtlanamayacağını bel�rt�r.

4- BAĞIMSIZ VE BENZERSİZ YARGI İLKESİ: Hâk�m�n baskı altında olmadan emr�, tal�matı

Anayasa ve kanunlara göre v�cdanın v�cdanına göre karar vermek
ve davanın herhang� b�r tarafını üstün tutmadan b�r yargıyı �fade eden �lked�r.

5- Şüphel� yararlanır : Suçluluğu mahkeme kararı �le tesp�t ed�l�nceye kadar k�mse suçluluk duymaz.

Suçlu sayılamayacağını bel�rten �lke.

Bu �lkeye dayanarak, b�r mahkum�yet�n karara bağlanması �ç�n sanıklar suç �şlem�şt�r.

% 100 görüş almak zorunludur. % 1 olsa b�le, beraat kararı şüphel� leh�ne değerlend�r�l�r.

Ver�lmel�d�r. Çünkü asıl mesele masum�yet ve% 1 şans olsa b�le masum�yet�n korunmasıdır.

CEZAAT MAHKEME ORGANİZASYONU

Mahkemeler üçe ayrılır. Bunlar �lk derece mahkemeler�, temy�z mahkemeler� ve temy�zlerd�r

mahkemes� (YARGITAY).

1- BİRİNCİ SINIF DERSLERİ : Asl�ye ceza mahkemeler�, Sulh Ceza Hukuku, İlk Derece
Ceza ve Ağır Ceza Mahkemeler�. İlk derece mahkemeler�, her b�r �l merkez�n�n ve bölgeler�n coğraf� durumunu

�şyükü d�kkate alınarak HSYK'nın (Hâk�mler ve Savcılar Yüksek Kurulu) görüşünü d�kkate alarak

ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN KURULDU.

İlk derece mahkemeler�, Adalet Bakanlığı'nın öner�s� ve HSYK KARARI �le kaldırılır.

Sulh Ceza Mahkemeler� ve Asl�ye Ceza Mahkemeler� TEK KARARLARDIR. AGIR CEZA MAHKEMESİ ÜÇ İSE

Yargıç.
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CEZA VE CEZA MAHKEMELERİNDE yapılan duruşmalarda

CUMHURİYET BİR BAŞKANI BULUNMAKTADIR.

SUÇ MAHKEMESİ : 2 YIL (dah�l) ve altı hap�s cezası ve bu cezalara göre yargı

Para cezalarına ve sadece adl� para cezaları ve güvenl�k önlemler�yle �lg�l� konulara bakar. Ayrıca

Savcının yokluğunda veya �ş yükünde, SULH PENALTY Yargıç WHOLE
SORGULAMA YAPMAK İÇİN YETKİLİ.

BİRİNCİL CEZA MAHKEMESİ : Mahkeme asıl memurdur . Sulh ceza ve ağır ceza



Asl�ye ceza mahkemeler�, mahkemeler�n görevler� har�ç bütün çalışmalarına bakar.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ: Yasaların da bel�rled�ğ� durumlara halel get�rmeks�z�n,
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10 yıldan fazla süren ağırlaştırılmış yaşam, yaşam ve suçlar,

Resm� belgede n�tel�kl� sahtekarlık, h�lel� �flas, sahtekarlık arar.

2- SALDIRI (İKİNCİ SINIF) DERSLERİ: B�r yasa olmasına rağmen, y�ne de temy�z
mahkemeler oluşturulmamıştır. Kuruluş ve görevden alınma prosedürü �lk derece mahkemeler�nde olduğu g�b�d�r. Bu

Mahkemeler kurulduğunda, b�r �spat ve uygunluk sınavı yapacaklardır.

Kural olarak, �lk derece mahkemeler�ne uygulanab�lecek üst yargı yetk�s�ne �t�raz ed�lecekt�r. Bu

Mahkemeler kurulduktan sonra, YARGITAY �çt�hat olacaktır.

3- YARGITAY: Hukuk ve ceza mahkemeler� tarafından sağlanır ve kanundak� d�ğer makamlara ver�lmez
şartlar ve kararların son gözden geç�r�ld�ğ� yerd�r. Hukuk ve ceza mahkemeler�n�n temy�z mahkemes�d�r.

Ayrıca YARGITAY BAŞKAN VE ÜYELERİ, YARGITAY C. Başsavcı ve yardımcısı

İşled�ğ� KİŞİSEL suçlar �ç�n duruşmayı yürütecek merc�, YARGI'dır. Bu

İnsanların görevler�yle �lg�l� suçlarından YÜCE DİVAN'da yargılanmalarına d�kkat ed�lmel�d�r.

CEZA MUHASEBESİNDEKİ KİŞİLER

A- HÂKİM: İdd�aları ve savunmaları değerlend�rerek anlaşmazlık hakkında karar vermekle ve
yetk�l� k�ş�ye hak�m den�r. Asl�ye Ceza Mahkemeler�nde ve Ağır Ceza Mahkemes�nde sadece b�r hak�m varken

Mahkemen�n üç hak�m� vardır (toplu mahkeme).

Hak�m bağımsız ve tarafsız olmalıdır.

Bağımsızlık: Hak�mler�n k�mseden em�r almadıkları anlamına gel�r. Organ yetk�s� yok veya

otor�te ve k�ş�, yargı yetk�s�n�n uygulanmasında mahkeme ve hâk�mlere em�r ve em�r veremez,

göndermek, tavs�ye etmek veya önermek. (Anayasa Madde 138) Devam eden dava hakkında

Parlamento �le görüşülemez, sorgulanamaz veya �fade ver�lemez.

Medya organları, y�ne, karar kes�nleşene kadar kovuşturmanın başlamasıyla b�rl�kte

Hâk�m�n ve mahkemen�n kend� kararları, kararları ve prosedürler� hakkında görüş b�ld�remed�kler� bel�rlenm�şt�r.

Yargıçlar görevden alınamazlar, �stemed�kçe 65 yaşından önce emekl� olamazlar,
AY, AVANTAJ VE d�ğer ÖZELLİKLER, mahkemen�n veya personel�n kaldırılmasına rağmen

HAKLARDAN ÇIKARILAMAZ.

Tarafsızlık: Yargıç duruşma taraflarına eş�tl�kç� ve nesneld�r. Bu

Bu amaçla b�r d�z� düzenleme yapılmıştır. Bunlardan �lk�, bazı durumlarda hâk�m�n

yasak. Bu durumda, hak�m�n tarafsız olmayacağı ve h�ç k�msen�n �stemeyeceğ� tahm�n ed�lmekted�r.

kend� başına tereddüt etmek zorunludur.
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DURUMA KARŞI YASAKLANMASI GEREKEN HÜKÜMLER İÇİN KOŞULLAR:

Hak�m;

a) Suçtan zarar gördüyse,

b) Daha sonra kalsa b�le, şüphel�, sanık veya mağdurla evl�l�k, vesayet veya vek�l

(�l�şk� sayılmadı !!!!)

c) Şüphel�, sanık veya mağdur, kan veya kayın akrabalarının am�r� veya alt kom�tes� �se,

d) Şüphel�, sanık veya mağdur arasında evlat ed�nme �le bağlantı varsa,

e) Şüphel�, sanık veya mağdur arasında üçüncü derecede kan görel�l�ğ� varsa,



f) Evl�l�k sona erm�ş olsa b�le, �k�nc� derece dah�l şüphel�, sanık veya mağdur kayın

Sayfa 44

46

görel�l�ğ� varsa,

g) Aynı davada, savcılık, adl� kolluk kuvvetler�, şüphel� veya sanığın savunması, veya

kurban tems�lc�s� olarak hareket etmek,

h) Aynı davada tanık veya b�l�rk�ş� olarak d�nlenm�şse,

Hak�m görev�n� yapamaz.

Y�ne, vaka onlar sırayla dava katılamazlar tarafsızlık sağlamak �ç�n açıkça

Yargı Kanunu'nda düzenlenm�şt�r.

YARGIYA KATILAMAYACAK YARGI

- B�r karara veya karara katılan hâk�m yüksek mahkeme tarafından ver�l�r.
b�r karara veya karara katılamaz. (mahkemede hüküm veren Yüksek Mahkeme yargıcı

atandığında �lk derece mahkemes�nde verd�ğ� kararın temy�z�ne katılamaz)

- Soruşturmanın aynı aşamasında görev yapan hak�m (ör.
ceza yargıcı bunu yapmışsa ve bu yargıç kovuşturma �ç�n mahkemeye atanırsa),

kovuşturma aşamasında çalışamaz .

- Duruşmanın yen�lenmes� durumunda, öncek� duruşmada görev yapan hak�m, aynı �ş

göze alamaz.

Bu numaralandırılmış ve RED davası kat�l davaları kend�s�n� yargılayamaz

tereddüt etmel�d�r. Ancak, hâk�m korkmazsa, taraflar da bu g�b� durumlarda hâk�m� reddedeb�l�r.

YARGI, HUKUKUN HER AŞAMASINDA ALINABİLİR VE

Redded�leb�l�r .

Ger� çek�lmed�yse C. SAVCISI, Şüphel�, sanık veya avukat, katılımcı veya vek�l hâk�m� reddedeb�l�r.

Hâk�m�n davaya bakmasının yasak olduğu durumlar dışında hâk�m�n tarafsızlığından şüphelen�l�yor

Bu g�b� durumlarda , hak�m�n redded�lmes� talep ed�leb�l�r.

Yasaklanan durumlar yasalarla kısıtlanmıştır, ancak nesnell�kler�nden şüphelen�lmekted�r.

devletler sayılmaz.

Örneğ�n, hak�m�n n�şanlısı b�r sanıksa, bu durumda yasaklanmış b�r neden olmamasına rağmen,

B�r şüphe var ve yargıç redded�leb�l�r.
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Hâk�m�n tarafsızlığından şüphelen�ld�ğ� durumlarda, ret taleb� süreye bağlıdır . Bu durumlarda, �lk

davalının yargı mahkemes�nde soruşturulmasından önce Bölge Adalet D�vanı (İSTİNAF)

sorumlu hâk�m�n �nceleme raporu okunana kadar ve d�ğer durumlarda �nceleme başlayana kadar

B�r ret taleb� yapılmalıdır.

Redded�lme neden� daha sonra keşfed�lm�ş veya öğren�lm�şse, duruşma veya soruşturma sona erecek ve

N�hayet öğren�ld�kten sonrak� 7 gün �ç�nde b�r ret taleb� yapılmalıdır. Hak�m�n redd� taleb�

a�t olduğu mahkemeye. Redd� redded�len b�r hak�m, ret taleb� hakkındak� konuşmaya katılamaz.

İSTENEN FERAGAT İADE İSTEK KARARINA KADAR

SADECE GECİKMEDE İŞLER YAPABİLİR.

Reddetme taleb�: Eğer süre �ç�nde yapılmadıysa, ret neden� ve h�çb�r kanıt göster�lmez ve ret taleb�

uzatmak �ç�n yapılmışsa, ger� çevr�l�r.

Gec�kme neden�yle ret taleb�n� kabul etmeye karar ver�ld�ğ�nde

Deneme, prosedürler dışında tekrarlanır.



Hak�m�n redded�lmes�ne �l�şk�n hükümler Kat�p ve B�l�rk�ş� �ç�n de uygulanır.
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MAHKEME YETKİLERİ (KARARLAR)

1- MALZEME BAKIMINDAN YETKİ (GÖREV)

Hang� mahkemen�n b�r suçla �lg�leneceğ�n� gösteren kurallardır. Yan� suç, barış ya da ağır ceza

hang� mahkemeler�n aranacağını bel�rlemek �ç�n görev kuralları veya madde kuralları

Yetk� açısından kurallar den�r.

Mahkemeler�n görevler� LAW tarafından bel�rlen�r .

- Madde yönünden otor�te (görev) kamu düzen� �le �lg�l�d�r .

- Mahkemen�n her aşamasında �ler� sürüleb�l�r . (Temy�z aşamasında b�le)

- Hak�m kend�l�ğ�nden d�kkate almalıdır, taraflar da mahkemen�n her aşamasında görev yapar.
�t�raz edeb�l�rler .

- mahkemeden görevdek� anlaşmazlık, mahkeme yetk�l�ler� yüksek

sorumlu mahkeme bel�rler.

İdd�anamen�n kabulünden sonra; çalışma, davayı d�nleyen mahkemen�n görev�n� aştığında veya ötes�

Mahkemen�n kaldığı anlaşılırsa, mahkeme �ş� b�r kararla sorumlu mahkemeye gönder�r.

To �t�raz adl� yargı �ç�nde mahkemelerde görevs�zl�k kararlarına karşı

G�deb�l�rs�n.

BAĞIMSIZLIK KARARI

Yana suçun yasal n�tel�ğ� de değ�şt� �ş�tme, görevs�zl�k kararı bah�s yapılır.

alt mahkemeye gönder�lemez . Ancak suç üst mahkemen�n görev�ndeyse, dosya en üstte

MAHKEME GÖNDERİLDİ.

GÖREVLİ OLMAYAN YARGILAR VEYA MAHKEME PROSEDÜRLERİ
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Yen�lenemeyenler dışında (ölen tanık öldü, akıl hastası g�b�)

davalar har�ç), görevlend�r�lmem�ş hâk�m�n veya mahkemen�n yargılaması geçers�zd�r. Çünkü görev

kamu düzen�yle �lg�l�d�r.

Suçlar veya fa�ller arasında b�r bağlantı varsa, b�r bağlantı vardır. Ve bağlantı durumunda

VAKA, ORTAK GÖREVLERİN YÜKSEK MAHKEMESİNDE AÇILIR.

Kovuşturma aşamasının her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının b�rleşt�r�lmes� veya

ayrılık kararına yüksek mahkeme tarafından karar ver�leb�l�r.

2- ZEMİN BAKIMINDAN YETKİ:

Mahkemen�n veya hak�m�n b�r suçla nerede (coğraf� olarak) �lg�leneceğ�n� gösteren kurallar

yer bakımından otor�te kuralları. Yetk�l� , duruşmanın başlangıcındak� yer bakımından temy�z ve

TALEP OKUMA ÖNCE YAPILMALIDIR.

Suçun yargı yetk�s� , suçun �şlend�ğ� mahkemeye a�tt�r .



- Son �cra eylem� teşebbüste gerçekleşt�r�ld� , kes�nt�s�z suçların kes�nt�ye uğraması ve
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Z�nc�r suçlarında, son suçun �şlend�ğ� mahkeme yetk�l�d�r.

- Suç ülkede yayınlanan basılı b�r �şle �şlenm�şse, otor�te �ş�n yayımlandığı yerd�r
mahkemeye a�tt�r. Ancak, aynı eser b�rden fazla yere basılmışsa, suç �ş�n yayın merkez�d�r.

Bu suç �ç�n �ş�n basıldığı mahkeme de yetk�l�d�r.

- Soruşturması ve kovuşturması ş�kayete dayanan hakaret çalışması , mağdurun yerleşmes�

Yer�ne veya yer�ne dağıtılırsa, o yer mahkemes�ne de �z�n ver�l�r . Mağdur, suçun �şlend�ğ� yerd�r

Dışarıda b�r mahkum veya hükümlü varsa, o yer�n mahkemes� de yetk�l�d�r.

- Görsel veya �ş�tsel yayınlarda, bu madden�n üçüncü fıkrasının hükmü uygulanır. görsel-�ş�tsel
yayın mağdurun yerleş�m ve �kametgahında duyulmuş veya görülmüşse,

Yetk�l�d�r.

Suçun �şlend�ğ� yer bell� değ�lse, aşağıdak� emr� tak�p ederek

YETKİLİ MAHKEME BELİRLENMİŞ

- Suçun �şlend�ğ� yer bel�rs�zd�r , şüphel�n�n veya sanığın nerede yakalandığı (değ�lse)
yerleş�m mahkemes� yetk�l�d�r.

- Şüphel� veya sanık veya yerleş�m yer� hakkında Türk�ye

yer mahkemes� yetk�l�d�r.

- Mahkeme bu şek�lde bel�rlenemezse , �lk usul prosedürünün yapıldığı yer

mahkeme yetk�l�d�r.

DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU ARAÇLARI VEYA BU ARAÇLARLA İŞLENMİŞTİR

SUÇLARDA YETKİ

Suç, b�r gem�dek� Türk bayrağı veya bu yetk�ler� Türk�ye dışına taşıyab�len b�r araç

İşlen�rken , Türk l�manındak� veya gem�n�n �lk durağındak� mahkeme

Yetk�l�d�r.
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- Türk bayrağını taşıma hakkına sah�p uçak ve dem�ryolu araçları �ç�n KAYITLI .
YERİN MAHKEMESİ VEYA İLK KAT MAHKEMESİ

- Den�z, hava veya dem�ryolu taşıtlarında veya ülke �ç�nde bu taşıtlarla �şlenen suçlarda,

�lk geld�kler� mahkeme de yetk�l�d�r.

- Çevre k�rl�l�ğ�, yabancı bayrak taşıyan b�r gem� tarafından Türk karasularından çıkarılmaktadır.
İşlenmes� hal�nde suç veya gem�n�n yakınında �şlenen nereye Türk�ye'de aramanın �lk l�man

bulunduğu mahkeme yetk�l�d�r.

B�rden fazla hâk�m veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz b�r anlaşmazlık olursa , ortak

yüksek yargı mahkemes� yetk�l� hâk�m� veya mahkemey� bel�rler .

YETKİSİZLİK İDDİASI

Sanık, yetk�s�zl�k �dd�ası, �lk derece mahkemeler�ndek� bölge adl�ye mahkemes�ndek� duruşmada sorgulandı

mahkemelerde soruşturmanın başlamasından ve duruşmalarda duruşma raporundan

raporları okumadan önce.

Asl�ye mahkemeler�nde sanığın soruşturulmasından önce yargı yetk�s�zl�k �dd�ası kararı , bölge

mahkeme �şlemler�nde sınavın başlamasından hemen önce, duruşma çalışmaları
�nceleme raporu okunmadan önce ver�l�r. Bu aşamalardan sonra, h�çb�r şey olmadığı �dd�a ed�lemez.

bunun g�b� mahkemeler resen bu konuda karar veremez.



B�r �t�raz ed�leb�l�r dosyalanmış olmayan yetk� kararlarına karşı.
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DAVA AKTARIMI

Yetk�l� hak�m veya mahkeme yasal veya f��l� nedenlerle görev�n� yer�ne get�rem�yor

Eğer bulunursa; yüksek mahkeme davanın d�ğer yerler�ndek� mahkemeye a�tt�r

nakl� karar ver�r.

Mahkemen�n kamu güvenl�ğ�n� bulduğu yerde yetk�lend�ren ve yürüten yetk�l�ler�n kovuşturulması

Tehl�kel� �se, Adalet Bakanı �le Yargıtay sorar davayı aktarın .

YETKİLİ OLMAYAN KARAR VE MAHKEME PROSEDÜRLERİ

Yetk�s�z b�r hak�m veya mahkeme tarafından, sadece yetk�s�zl�k neden�yle yapılan �şlemler

Sayılmaz. Bu prosedürler kural olarak geçerl�d�r.

B�r yargıç veya mahkeme, yetk�n olmasa b�le, gec�kmede gec�kme olması durumunda, yargı yetk�s�

�ç�nde gerekl� �şlemler� yapar.

FARKLI YARGI YETKİLERİ ARASINDAKİ GÖREV (ADLİ-İDARİ-ASKERİ YARGI YETKİSİ)

ÇATIŞMA Uyuşmazlık Mahkemes� 'ÇÖZMEK s.

ADLİ YARGILARDA HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ ARASINDAKİ GÖREV

ÇÖZME YÜKSEK MAHKEMESİNİ ÇATIŞTIRIN.

YARGITAY YARGITAY'IN GÖREVLERİ ARASINDA YARGITAY DAİRELERİ

GENEL KURUL ÇÖZER.

B- SAVCI

Sayfa 50

Suç duyurusu-ş�kayet� b�ld�r�ld�kten sonra soruşturmaya başlamış ve bu kapsamda soruşturmanın konusu

şüphel� leh�ne ve aleyh�ne del�l toplamaktan ve n�hayet�nde yeterl� suç şüphes�ne ulaşmaktan sorumludur.

yetk�l� mahkeme huzurunda kamu adına dava açan herkes. Savcılar hak�mler g�b� tamamen bağımsız

O değ�l.

Savcı, dava açtıktan sonra bunu devlet adına tems�l eder ve tak�p eder. Mahkeme tarafından �dd�anamen�z

ARACILIK ADIMININ KABUL EDİLMESİ İLE KAMU DURUMU AÇILDI

OLUR. Bu aşamadan sonra, şüphel� ş�md� SANIK olarak adlandırılıyor.

C- SANIK

Soruşturma aşamasında suçtan şüphelen�lene, kovuşturma aşamasında suçtan şüphelen�l�yor

Şüphel� olan herkese SANIK den�r.

Sanık hakkındak� suçlamayı öğrenme hakkı, sess�z kalma hakkı, kanıtları leh�ne �nceleme

talep etme hakkına, yardımı yorumlama hakkına, akrabalarını b�ld�rme hakkına sah�pt�r.

Sanıklar, sadece k�ml�k b�lg�ler� hakkında susturma hakkını kullanamazlar. İD

b�lg�ler�n� söylemel�. D�ğer tüm soru ve konularda sess�z kalma hakkını kullanab�l�r. Bu

sess�z kalma hakkı mutlak ve sınırsız değ�ld�r. Sanığın k�ml�ğ� hakkında b�lg� söylemek

zorunda .

D- ZAFER VE ŞİKAYETLER

Yasal olarak korunan b�r eyleme zarar verme hakkı gerçek veya tüzel k�ş�d�r .

Kurban den�r. Mağdurla b�rl�kte, suç olarak kabul ed�len f��lden muzdar�p olan akrabalar (eş vb.) Da b�r suçtur.

ceza� tak�batta suç mağduru olanlar,

Buna den�r.



Mağdurun ş�kayet�n�n tak�b� �ç�n zorunlu olduğu suçlar �ç�n yetk�l� makamlara ş�kayetler
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bulunan herkese ş�kayetç� den�r .

E- FİNANSAL SORUMLU VE KATILMIŞ

Karar kes�nleşt�kten ve kes�nleşt�kten sonra madd� ve madd�

Yargılama sonuçlarından etk�lenecek veya sorumluluğu üstlenecek k�ş�, MALEN

Buna SORUMLU den�r.

Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel k�ş�ler�n �lk kez yargılanması ve mal� memur

Karar ver�l�nceye kadar ş�kayetç� olduklarını beyan ederek, kamu davasına katılımlarına KATILMAK,

bu şek�lde yer alanlara KATILIMCI den�r.

- Katılım d�lekçe veya sözlü başvuru �le yapılır,

- Katılım süres�nden sonra b�ld�r�mler de KATILIMCI'ya yapılır.

- Temy�z aşamasında KATILIM YOK .

- B�rleşt�rme DURUMU DURDURMAZ.

- KATILIMCI CUMHURİYETTEN YAKLAŞIMA KATILDI
BAŞVURUDA BULUNABİLİR. (C. Savcıya �t�raz etme zorunluluğu yoktur.)

- Katılımcı pes ederse veya ölürse, KATILIM SONU.

Sayfa 51

- Var�sler katılımcının haklarını tak�p etmek �ç�n davaya katılab�l�rler .

F- GENÇLİK

Beş duyu organı, soruşturma ve kovuşturma hakkında b�lg� alan tanıklar

den�r .

Ceza� tak�batta tanıklık zorunludur . Çağrıya uymayan tanık hakkında KUVVET

KARAR VERME.

Başkan kend� takd�r�ne bağlı olarak �fade vermekte tereddüt edeb�l�r. Tanıklık etmek �stemes� hal�nde �fade

evde alınab�l�r veya yazılı olarak gönder�leb�l�r .

PARA ÇEKME

Aşağıdak� k�ş�ler �fade vermek �stemeyeb�l�r:

a) Sanığın şüphel� veya n�şanlısı .

b) Evl�l�k bağı olmasa b�le eş�nden şüphel� veya eş� .

c) Şüphel� veya sanığın kan görel�l�ğ� veya kayın �l�şk�s�nden süper veya alttür .

d) kan şüphel� veya �tham üçüncü derece dah�l olmak üzere, ya da kayın akrabaları, �k�nc� derece dah�l olmak üzere .

e) Şüphel� veya sanıkla çocuk bağı olan k�ş�ler .

Yaş, akıl hastalığı veya hals�zl�k neden�yle tanıklıktan kaçınmanın önem�

anlayamayanlar yasal tems�lc�ler�n�n rızasıyla tanık olarak d�nleneb�l�r.

Yasal tems�lc� şüphel� veya sanıksa, çek�nce karar veremezler.

İfade etmekte tereddüt edenlere, d�nlenmeden önce,



rapor ed�l�r . Bu �nsanlar �st�rahat ederken da�ma tanıklıktan korkab�l�rler.
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MESLEKİ VE SÜREKLİ FAALİYETLERDEN BAZI ZEKA

Mesleğ� ve sürekl� mesleğ�, end�şelenme sorunları ve koşulları neden�yle �fade vermekte tereddüt edeb�lenler

Aşağıdak� g�b�d�r:

a) Sıfatları veya dayatıldıkları yargı neden�yle avukatlar, stajyerler veya yardımcıları

Görevler�nden dolayı öğrend�kler� b�lg�ler.

b) Doktorlar, d�ş hek�mler�, eczacılar, ebeler ve yardımcıları �le d�ğer tüm tıp meslekler�

veya sanat üyeler� bu sıfatlar neden�yle hastaları ve akrabaları hakkında b�lg� sah�b� olurlar.

b�lg�ler.

c) Mal� �şlerde görevlend�r�len danışmanlar ve noterler bu sıfatlar neden�yle görev yaparlar.

�nsanlar hakkında öğrend�kler� b�lg�ler.

A paragrafında (Avukat ve yardımcıları) l�stelenenler dışındak� meslek mensupları şüphel� veya

SAVUNANIN GÖSTERDİĞİNDE, ZEKA'DAN MÜLTECİ OLAMAZ .

Ancak, A maddes�nde sayılan avukatlar ve avukat yardımcıları yargı �le �lg�l� konularda şüphel�d�r .

veya sanık rıza göster�rse, tanıklıktan çek�leb�l�r .
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DEVLET GİZLİ BİLGİ İLE İLGİLİ WITNESS

Suç olgusu hakkındak� b�lg�ler, Devlet sırrı olarak mahkemeye karşı g�zl� tutulamaz.

İfşa ed�lmes�, Devlet�n dış �l�şk�ler�ne, ulusal savunmasına ve ulusal güvenl�ğ�ne zarar vereb�l�r; anayasal

Düzen ve dış �l�şk�lerde tehl�ke yaratab�lecek b�lg�ler devlet sırrı olarak kabul ed�l�r.

Tanıklık konusu b�lg�n�n Devlet sırrı n�tel�ğ�ne sah�p olması durumunda; tanık, sadece mahkeme yargıcı

ya da delegasyonu tarafından, kat�p olmasa b�le . Hak�m veya mahkeme başkanı,

bu tanık �fadeler�nden sadece suçu netleşt�reb�lecek b�lg�ler kayded�ld�

Saklayıcılar.

Beş yıldan az hap�s cezası alan devlet sırrı hakkında referans

bağlantılı olarak uygulanır.

Cumhurbaşkanının �fades� durumunda, sırrın n�tel�ğ� ve mahkemeye b�ld�r�m

kend�n� takd�r ed�yor.

ÖRNEKLENDİRMEDEN KENDİ VEYA Akrabalarına Ger� Çek�lme

Tanığa, kend�s�n�n veya akrabalarının yargılanmasına neden olab�lecek herhang� b�r soru sorulmamıştır.

cevap vermekte tereddüt edeb�l�r . Tanık, cevap vermekten kaçınab�leceğ� konusunda önceden b�lg�lend�r�l�r.

İfaden�n redded�lmes� davası söz konusu �se, C. Savcı ve Hak�m bunu �lg�l� k�ş�ye b�ld�rmel�d�r.

zorunda .

YEMSİZ YEMLER

Aşağıdak� �nsanlar küfretmeden d�nlen�yor :

a) D�nlenme sırasında on beş yaşını doldurmamış olanlar .

b) Yem�n n�tel�ğ� ve önem�, çünkü ayırt etme gücü yoktur

Anlayamayanlar.

c) Soruşturma veya kovuşturmaya tab� suçlar �ç�n,

Favor�tl�k şüphes�, suçlanan veya hüküm g�yen veya suç kanıtlarını yok eden, g�zleyen veya değ�şt�ren



olanlar .
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KİMLER HAYATTA KALABİLİR

İfadeye tereddüt etme hakkı olan b�r� tereddüt etmez ve tanıklık edeceğ�n� söylerse, tanık

yargıç küfür ed�p etmeyeceğ�ne karar verecekt�r . Tanığa yem�n tekl�f ed�lse b�le

PARA ÇEKME. Bu sorun ona b�ld�r�l�yor.

İfaden�n redd�ne �l�şk�n hükümler UZMAN'a da uygulanır. Şüphel�

veya sanıklarla tanıklıktan kaçınmayı gerekt�ren b�r durumda olan b�r UZMAN

uzman olmaktan korkuyor olab�l�r. Böyle b�r durumda, uzman redded�leb�l�r.

G- UZMAN

Çözümü b�r meslek ve sanat uzmanlığı gerekt�ren konular �ç�n,

Tekn�k konularda yardımcı olan herkese uzman den�r.

Sayfa 53

- Ancak hâk�mler�n mesleğ�n�n gerekt�rd�ğ� genel ve hukuk� b�lg�lerle çözmek mümkündür.
Uzman olamaz ed�lmes� konularında duydu . (Hang� suç eylemd�r, n�yet veya �hmal olsun, n�tel�kl�

durumlara g�r�p g�rmed�ğ� g�b� konularda ..)

- Uzmanı yargılar. Savcı, soruşturma aşamasında b�r uzman atayab�l�r.

- Uzman raporunu 3 ay �ç�nde vermel�d�r . Zorunlu durumlarda süre b�r kez uzatılab�l�r.

- B�l�rk�ş� raporunda hâk�m�n yapacağı hukuk� değerlend�rmeler yapılamaz.

(Suçun meydana gel�p gelmed�ğ�, suçlunun cezalandırılıp cezalandırılamayacağı veya kast veya �hmalkâr olup olmadığı

yazamıyor. )

- Uzman redded�leb�l�r ve uzman raporuna �t�raz ed�leb�l�r.

- Uzmana, çalışma ve seyahat masraflarıyla orantılı b�r ücret öden�r.

KORUMA ÖNLEMLERİ

1-ÇEKİM VE TESLİMAT

Tutuklama emr�, hak�m tarafından kural olarak ver�l�r. Ancak, aşağıda sıralanan durumlarda vatandaşlar,

kolluk kuvvetler� ve savcı da tutuklamaya karar vereb�l�r ve tutuklayab�l�r.

Aşağıda bel�rt�len durumlarda, geç�c� olarak herkes tarafından ele geç�r�leb�l�r:

a) Suç �şlerken k�ş�yle karşılaşmak.

b) B�r suç eylem� veya k�ml�ğ� neden�yle derhal kaçma �ht�mal�

bel�rleme �mkanı eks�kl�ğ� .

Bu şek�lde yapılan yakalama sonucunda pol�se veya �k�nc� paragrafa uygun olarak tesl�m ed�ld�.

Cumhur�yet savcısı, k�ş� ve memurlar tarafından yakalanan olay ve emr� hakkında derhal b�lg�lend�r�ld�

İşlem sıralı olarak yapılır.

Kolluk kuvvetler� �ç�n tutuklama emr� veya tutuklama emr� gerek�r ve

gec�kmes�nde �t�raz olduğu durumlarda; Cumhur�yet savcısına veya am�rler�ne derhal başvuru

Eğer bunu yapamazlarsa, yakalama gücü vardır .

Soruşturması ve kovuşturması ş�kayete bağlı olsa da,



hastalığı, sakatlığı veya zayıflığı neden�yle kend�ler�n� yönetemeyenlere karşı kararlı
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Red-hand durumunda, k�ş�n�n tutuklanması ş�kayete bağlı değ�ld�r .

Kolluk, yakalandığı sırada kaçmasını engelleyerek kend�s�ne veya başkalarına zarar verecekt�r.

Önlemler� aldıktan sonra, yakalanan k�ş�ye yasal haklarını derhal b�ld�r�r .

Yakalama emr�ne tab� �şlem�n yer�ne get�r�lmes� neden�yle,

kaybolma durumunda (k�ş�n�n ölümü, vb.) mahkeme, hak�m veya savcı tarafından

Tutuklama emr�n�n derhal �ades� talep ed�l�r.

EMANET

Tutuklanan k�ş� Cumhur�yet Savcılığı tarafından serbest bırakılmazsa, soruşturmayı tamamlamak üzere gözaltına alındı.

almaya karar ver�leb�l�r .

Sayfa 54

Gözaltı süres�, tutuklama yer�ne en yakın hâk�m veya mahkemeye gönder�lmek zorundadır.

Dönem har�ç, yakalama anından �t�baren 24 saat� geçemez .

Zorunlu süre en yakın hak�me veya tutuklu mahkemeye gönder�lecek 12 saatten fazla

Hayır. (36 saate kadar.

Gözaltı, bu tedb�r�n soruşturma �ç�n zorunlu olduğu ve k�ş�n�n b�r suç �şlem�ş olduğu anlamına gel�r.

düşüneb�lecek �şaretler�n varlığına bağlıdır.

Toplu �şlenen suçlarda del�l toplama zorluğu veya çok sayıda şüphel�

neden�yle; Cumhur�yet savcısının tutukluluk süres� b�r seferde b�r günü, üç günü geçmeyecekt�r

uzatmak �ç�n yazılı olarak s�par�ş ed�leb�l�r. Bu durumda, toplu suçlarda toplam tutukluluk süres� EN

DAHA 4 GÜN VAR.

Cumhur�yet savcısı, tutukluluk, tutukluluk ve tutukluluk süres�n�n uzatılmasına �l�şk�n

yazılı em�r, tutuklanan k�ş�, savunma avukatı veya yasal tems�lc�, eş veya b�r�nc� veya �k�nc�

Kan dereces�ne göre, sulh yargıcı derhal serbest bırakılmak �ç�n sulh hak�me başvurab�l�r.

Gözaltı süres� dolduktan sonra serbest bırakılan k�ş� veya sulh hak�m�n�n kararı hakkında

Tutuklamaya neden olan f��l hakkında yen� ve yeterl� kanıt elde ed�lmed�kçe Cumhur�yet savcısının kararı

Aks� takd�rde, aynı nedenden dolayı yakalama yapılamaz.

Tutuklu serbest bırakılmazsa, sulh yargıcı sulh cezaya gönder�l�r

çıkarılır ve sorgulanır. Danışman da sorguda mevcuttur. (ZORUNLU CUMHURİYET)

Hak�m veya mahkeme tarafından ver�len tutuklama emr� üzer�ne soruşturma veya kovuşturma

Evres�nde yakalanan k�ş� en geç 24 saat �ç�nde hak�m veya mahkemeye çıkartılamazsa,

aynı dönemde en yakın sulh ceza hâk�m önüne çıkarılır ; serbest bırakılmazsa, yetk�l� hak�m

veya mümkün olan en kısa sürede mahkemeye gönder�lmek üzere tutuklandı.

KARARIN YETERLİLİK VE BİLDİRİMİ

Şüphel� veya sanık yakalandığında, gözaltında tutulduğunda veya uzun süre gözaltında tutulduğunda,

Cumhur�yet savcısı tarafından bel�rlenen b�r akraba veya şahıs gec�kmeks�z�n b�lg�lend�r�l�r.

Tutuklanan veya gözaltına alınan yabancı yazılı olarak �t�raz etmezse,

vatandaşı olduğu devlet konsolosluğuna b�ld�r�l�r.

ÇEKİM SİPARİŞİ VE NEDENLERİ

Soruşturma safhasında arama almayan veya arama yapmayan şüphel� hakkında,

Savcının taleb� üzer�ne , tutuklama em�rler� barış hâk�m� tarafından ver�leb�l�r.

Ayrıca, tutuklama taleb�n�n redd�ne �t�raz ed�lmes� hal�nde, temy�z makamı tarafından tutuklama emr�



düzenleneb�l�r.
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Şüphel� veya sanık, yakalanırken kolluk görevl�s� veya hap�s veya hap�shane �nfazından kaçıyor

Kurumlarından kaçan tutuklular veya hükümlüler hakkında savcılar ve kolluk kuvvetler�

yakalama emr� vereb�l�rler .

Savcılık aşamasında , yakalama emr� �ç�n kaçak sanık resen veya savcı tarafından esk�

Talep üzer�ne hak�m veya mahkeme tarafından düzenlen�r.

Tutuklama emr�nde, k�ş�n�n açık eş�, b�l�nd�ğ� zaman k�ml�ğ�yle yakalanır ve suç �şlen�r

nereye gönder�leceğ�n� göster�r.

Sayfa 55

2- TUTUKLUK

Güçlü suç şüphes� ve tutuklama sebeb� gösteren davaların bulunması

Tutuklama durumunda , şüphel�y� veya sanığı tutuklama kararı ver�leb�l�r.

Çalışmanın önem� beklenen ceza veya güvenl�k önlem�yle ölçülmezse,

tutuklama emr� çıkarılamaz.

Aşağıdak� durumlarda tutuklama neden� kabul ed�leb�l�r :

a) Şüphel� veya sanığın kaçma, saklanma veya kaçma şüphes�n� artıran somut gerçekler

eğer varsa .

b) Şüphel�n�n veya sanığın davranışı;

1. Kanıtları yok etmek, g�zlemek veya değ�şt�rmek,

2. Tanıklar, mağdurlar veya başkaları üzer�nde baskı kurmaya çalışmak,

Meseleler� hakkında güçlü b�r şüphe varsa, tutuklanmasının b�r neden� var.

TOPLUMDA SUÇ OLUŞTURMA Tutuklama �ç�n b�r neden değ�ld�r.

(ESKİ HUKUKTA, BU DEVLET TUTUSUNUN NEDENİ)

Kanunda l�stelenen bazı suçların olduğu durumlarda da tutuklama neden� vardır.

Sayılır.

YARGIÇ TUTAN. BÜTÜN KOŞULLAR VARSA

Tutukluluk Önlem�n� Uygulamamak ve Mülk Olmaksızın Şüphel� İşlem Yapmamak

BEDAVA bırakab�l�rs�n�z.

Tutuklanamayan Suçlar:

Sadece b�r yıldan fazla olmayan b�r adl� para cezası veya üst hap�s cezası �stemek

Suçlama �ç�n tutuklama emr� çıkarılamaz .

Tutuklama Kararı

Cumhur�yet savcısının soruşturma aşamasında şüphel�y� tutuklaması taleb� üzer�ne sulh hak�m�

Savcının hak�m tarafından sanığın kovuşturma aşamasında tutuklanması taleb�

mahkeme buna karar ver�r veya resen karar ver�r .

Bu �dd�alar kes�nl�kle haklıdır ve adl� kontrol uygulamasının yeters�z kalacağını göster�r.

yasal ve f��l� nedenler dah�l ed�lm�şt�r.

Tutuklama �stend�ğ�nde, şüphel� veya sanık, tek başına veya barolar derneğ� tarafından,

atanacak b�r savunucunun yardımından yararlanır. (ZORUNLU CUMHURİYET)

Tutuklama emr� çıkarılmazsa, şüphel� veya sanık derhal serbest bırakılır.
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İTİRAZ İÇİN TUTUKLAMA KARARI.

TESLİM SIRASINDA DÖNEM

- Ağır ceza mahkemes�n�n görev�ne dah�l olmayan �şler �ç�n en fazla 1 yıl gözaltı süres� geçerl�d�r. Fakat
bu süre gerekt�ğ�nde gerekçeler� göstererek 6 AY   daha uzatılab�l�r. (MAKSİMUM 1.5 YIL

OLUYOR )
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- Ağır Ceza Mahkemes�'n�n görevler� �ç�n tutukluluk süres� en fazla 2 yıldır. Bu zaman,
zorunlu durumlarda, gerekçes�n� göstererek gen�şlet�leb�l�r; uzatma süres� toplam 3 yılı aşamaz. (TR

5 YILDAN FAZLASI )

Soruşturma ve kovuşturma aşamalarının tüm aşamalarında şüphel� veya şüphel� tahl�ye

Sorab�l�rs�n.

Hak�m veya mahkeme tarafından şüphel�n�n veya sanığın tutuklanmasının devamı veya serbest bırakılması

karar ver�l�r. Reddetme kararına �t�raz ed�leb�l�r.

TUTUKLANAN KOŞULLARIN YAKINLARA BİLDİRİLMESİ

Herhang� To yakınları tutuklu veya gelen tutuklama uzatılması �le �lg�l� herhang� b�r kararın veya

Hak�m�n kararı �le bel�rlenen b�r k�ş� gec�kmeks�z�n b�lg�lend�r�l�r .

Ayrıca, koşul soruşturmanın amacını tehl�keye atmamak �ç�n b�rl�kte , tutuklandı b�r

Ayrıca, atadığı k�ş�ye veya bel�rled�ğ� k�ş�ye rapor vermes�ne �z�n ver�l�r .

Şüphel�n�n veya şüphel�n�n yabancı olduğu durumlarda yazılı olarak karşı çıkmamak

Vatandaşı olduğu devlet konsolosluğuna b�ld�r�lmes� hal�nde .

ETKİNİN İNCELENMESİ

Soruşturma aşamasında, şüphel�n�n tutulduğu sırada ve en geç 30 GÜN

Olarak devam hususunun arasında açısından alıkoyma süreler� olur gerekl� halka sunulan

sulh ceza hâk�m� tarafından 100 üncü madde hükümler� d�kkate alınarak alınan karar

Ver�lm�ş.

Yukarıdak� paragrafta bel�rt�len süre �ç�nde şüphel�n�n tutukluluğunun �ncelenmes�.

ayrıca talep ed�leb�l�r.

3- ADALET KONTROL

Şüphel� tutuklama neden�yle 3 YIL veya daha az ÜST SINIR

Ceza gerekt�ren b�r suç neden�yle yürütülen soruşturmada yargı, tutuklanmak yer�ne yargılandı.

Kontrol altına alınmasına karar ver�leb�l�r.

Kanunda tutuklama yasağının öngörüldüğü durumlarda (1 YILLIK GÜÇ KAĞIDI CEZASI)

GEREKLİ SUÇLAR VE SADECE ADLİ PARA CEZASI GEREKLİ SUÇLAR),

kontrol hükümler� uygulanab�l�r.

Yargı kontrolü, şüphel�n�n aşağıda göster�len yükümlülüklerden b�r veya daha fazlasına tab� olduğu anlamına gel�r.

O �çer�r:

a) Yurt dışına çıkamamak. (Tüm suçlarda geçerl�d�r)

b) Hâk�m tarafından bel�rlenen süreler �ç�nde bel�rlenen yerlere düzenl� olarak başvurmak.



c) Gerekt�ğ�nde hâk�m ve meslek� meslekler tarafından bel�rt�len makam veya k�ş�ler�n çağrıları �le �lg�l� olarak
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veya sürekl� eğ�t�m üzer�ndek� kontrol önlemler�ne uymak.
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d) Her türlü aracı veya b�r kısmını ve gerek�rse kalem ve makbuzları kullanamamak

karşılığında ehl�yet vermek.

e) Özell�kle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddelerden ve alkol bağımlılığından kurtulmak �ç�n,

Hastaneye yatış ve kabul dah�l tedav� ve muayene önlemler�ne tab�d�r.

f) Şüphel�n�n parasal durumunu, m�ktarını ve b�r kez veya b�r kerede d�kkate alınması

ödeme koşulları çoklu taks�tler hal�nde, savcının taleb� üzer�ne hak�m tarafından bel�rlenecek b�r güvence

tutarı yatırın. (Tüm suçlarda geçerl�d�r)

g) Gerek�rse b�r s�lahın taşınmaması veya taşınmaması, makbuz s�lahının bulunması.

karşılığında adl� güven� tesl�m etmek.

h) Savcının taleb� üzer�ne, m�ktar ve ödeme süres� hak�m tarafından bel�rlen�r.

suç mağdurunun haklarını güvence altına almak �ç�n parayı gerçek veya k�ş�sel güvenl�ğe bağlamak.

�) A�le yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeye ve yargı kararlarına uygun olarak ödeme yapmaya mahkumdur.

düzenl� olarak nafaka ödeyeceğ�ne da�r güvence ver�r.

Yargı denet�m� altında harcanan zaman, k�ş�sel özgürlüğün sınırlandırılmasının neden�n� sayarak cezadan mahsup ed�l�r.

olumsuz. ANCAK, ŞÜPHEDE TEDAVİ KURUMU E

YATIRILIRSA, Yargılamanın Sonucu Olarak Ver�lecek Yargı Yetk�s� Dönem�

İNDİRİLDİ.

Kanunda öngörülen gözaltı süres� neden�yle serbest bırakılanlar hakkında

Yargı denet�m� �le �lg�l� hükümler, b�r�nc� fıkrada şart koşulmaksızın uygulanab�l�r.

ADALET KONTROL KARARI VE HÜKÜMET YETKİLERİ

Şüphel�, Cumhur�yet savcısının taleb� ve sulh yargıçının soruşturma aşamasının kararı

her aşamada adl� kontrol altına alınab�l�r .

Adl� tıp memurları ve yetk�l� yargı makamları tarafından kontrol, her b�r� kovuşturma

yönet�leb�l�r.

İt�raz ed�leb�l�r dosyalanmış adl� kontrol �le �lg�l� kararlarına karşı.

ÖNLEMLERİ TAKİP ETMEM

Yargı kontrol hükümler�n� kasten yer�ne get�rmeyen şüphel� veya sanık hakkında,

Uygulanab�lecek hap�s cezası süres�ne bakılmaksızın, yetk�l� yargı derhal tutuklandı

Vereb�l�r.

Yargı kontrol sürec�nde şüphel�den veya sanıklardan mahkemeye bell� b�r güvencen�n göster�lmes�

Talep ed�leb�l�r. Bu şek�lde, yargılamanın k�ş�n�n usul usuller�nde veya hâlâ veya daha sonra kontrol altında yürütülmes�nde

alınab�lecek d�ğer yükümlülükler� yer�ne get�rmeye hazır olması garant� ed�l�r.

K�ş� bu yükümlülükler� yer�ne get�rmezse ve mevcut değ�lse, güvence devlet haz�nes�ne g�der.

gel�r kayded�l�r .

Şüphel� veya sanık tarafından göster�lecek güvence (GARANTİ-GARANTİ):

a) Şüphel� veya sanık, tüm us proceedl yargılamalarında kararın �crası veya �dares� altında alınab�l�r.

d�ğer yükümlülükler� yer�ne get�rme durumu.
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b) Aşağıda göster�len sırayla ödeme yapmak:

1. Katılımcı tarafından katlanılan masraflar, suçtan kaynaklanan zararlar ve

get�rmek; sanık veya sanık nafaka borcu ödemed�ğ� �ç�n yargılanıyorsa

borçlar.

2. Kamu g�derler�.

3. Aynı zamanda para cezaları �ç�n b�r garant�d�r .

4-ARAMA VE YÖNETİM

Yakalanab�leceğ� veya suç kanıtı elde ed�leb�leceğ� MAKALE ŞİFRESİ (KOMUT)

OLAYLARA DUYULAN SÜSPANSİYON - Yaşamın olağan seyr�nde şüphe varsa);

şüphel�n�n veya sanığın üstü, eşyaları, �kametgahı, �şyer� veya kend�s�ne a�t başka yerler aranab�l�r.

Şüphel� veya b�r suçun sanık veya del�l�n� elde etmek �ç�n yakalanab�l�r, d�ğer

b�r k�ş�n�n üstünlüğü, eşyaları, �kametgahı, �şyer� ya da ona a�t d�ğer yerler aranab�l�r.

GECE ARAMA

Gece evde, �şyer�nde veya d�ğer kapalı yerlerde arama yapılamaz . Gece: güneş

Gün batımından 1 saat sonra ve güneş doğmadan 1 saat önces�ne kadar olan zaman d�l�m�d�r.

Suç veya gec�kme durumunda olan davalar tarafından yakalandı veya alıkonuldu

kaçan k�ş�y� ya da tutuklu ya da hükümlü yen�den yakalamak �ç�n,

veya d�ğer kapalı alanlar aranab�l�r.

ARAMA KARARI

Hâk�m�n karar veya gec�kmes�n�n b�r dezavantajı olduğu durumlarda , savcı:

Cumhur�yet savcısına ulaşılamadığı durumlarda, kolluk kuvvetler�n�n yazılı emr�yle kolluk kuvvetler�

arayab�l�rler.

Ancak, halka açık olmayan konut, �şyer� ve kapalı alanlarda arama yapmak, karar vermek

veya gec�kme durumunda, savcının yazılı emr�yle yapılab�l�r.

KOLEJ MÜDÜRÜNÜN SİPARİŞİ KONUT, İŞTE VE HALKLA AÇILIR

ARAMA ALANLARDA YAPILAMAZ.

Kolluk kuvvet�n�n yazılı emr�yle yapılan arama sonuçları derhal Cumhur�yet Başsavcılığına b�ld�r�l�r.

Cumhur�yet savcısı olmadan konut, �şyer� veya d�ğer kapalı yerler� arama

Bunu yapmak �ç�n yaşlılık kom�tes�nden veya komşularından �k� k�ş� tutulur .

Asker� alanlarda, savcının taleb� ve katılımı �le yapılacak arama,

yetk�l�ler tarafından yer�ne get�r�l�r.

GÖRÜŞMEYE HAZIR OLANLAR
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Aranacak yerler�n sah�b� veya öğen�n sah�b� aramada bulunab�l�r; eğer bulamazsa

b�r tems�lc� veya seçk�n akrabalarından b�r� veya onunla oturan b�r k�ş�

veya komşu hazır . K�ş�n�n avukatının arama sırasında hazır bulunması engellenemez .

DOKÜMAN VEYA YETKİ YETKİSİ

Arama �şlem� uygulanan herhang� b�r k�ş�n�n belge veya belgeler�n� �nceleme yetk�s�, Cumhur�yet

Savcıya ve hâk�me a�tt�r .

KOLEJİNDE BELGELERİ VE KAĞITLARI İNCELEME KURUMU YOKTUR.

Soruşturmaya veya kovuşturmaya konu suçla �lg�l� olmadığı anlaşılan belge veya

B�ld�r�ler �lg�l� k�ş�lere �ade ed�l�r.

MEKTUPLAR, DÖKÜMANLAR

Şüphel� veya sanık �le �fade vermeye �steks�z olanlar arasında yazı ve belgeler; BU

Bu sürece olduğu g�b� el konulamaz el�nde herkes . Eğer bu mektuplar şüphel�n�n el�ndeyse, ele geç�r�leb�l�r.

ELKOYMA KARAR VERMEK İÇİN YETKİ

Hâk�m�n karar veya gec�kmes�n�n b�r dezavantajı olduğu durumlarda, savcı:

Cumhur�yet savcısına ulaşılamadığı durumlarda, kolluk kuvvet�n�n yazılı emr�yle kolluk kuvvetler�,

nöbet sürec�n� gerçekleşt�rmek.

Hâk�m�n kararı olmaksızın el koyma prosedürü 24 saat �ç�nde görevl� hâk�m tarafından onaylanır.

Sundu. Yargıç kararını ele geç�rd�kten sonrak� 48 saat �ç�nde açıklar; aks� takd�rde nöbet

Kend� kend�ne kalkar.

Asker� �şlerde yapılacak nöbet sürec�, ... Cumhur�yet savcısının taleb� ve katılımıyla,

yetk�l�ler tarafından yer�ne get�r�l�r.

Nöbet �ç�n uygulanab�lecek değerler kanunda sayılır . Bu sayı sınırlı b�r sayıdır.

Başka b�r dey�şle, bel�rt�lenler dışındak� değerlere ve öğelere el konamaz. Bunlar taşınmazlar, kara, den�z ve hava

ulaşım araçları, bankalardak� hesaplar ve d�ğer kred� kuruluşları, değerl� ve gerçek belgeler

k�ş�lerden öncek� her türlü alacaklar, ortaklıktak� ortaklık payı, kasa mevduatı �çer�ğ�,

d�ğer varlık gel�r� .

(BU HAKKINDA KABUL EDİLMİŞTİR KARAR AMA YARGIÇ EL. C.

VEKALET VE AVUKATLIK BU SAYILAR HAKKINDA EL YAPAMAZ. )

HUKUK BÜROLARINDA ARAMA

Avukatlık büroları sadece MAHKEME KARARI ve KARARDA BELİRTİLEN OLAY �le �lg�l�d�r.

ARAMA OLABİLİR BE YAPILAN İÇİNDE VE DENETİMİ CUMHURİYET SAĞLAYICISINDAN . Aramada çubuk

başkanı veya atanacak b�r avukat da mevcuttur.

5-ŞİRKET YÖNETİMİ RÖMORK TAYİNİ

Suçun b�r ş�rket�n faal�yet� çerçeves�nde �şlend�ğ�nden şüphelen�lmes�n�n nedenler�

varlığı ve madd� gerçeğ� ortaya çıkarmak gerek�rse; soruşturma (C. SAVCISI)

ve kovuşturma sürec�nde, YARGIÇ veya MAHKEME ş�rket �şler�n�n yürütülmes� �le �lg�l� olacaktır.

mütevell� atayab�l�r.

6-TELEKOMÜNİKASYON İLE İLETİŞİM KONTROLÜ
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Suçla �lg�l� b�r soruşturmada ve kovuşturmada, suçun �şlend�ğ�n� gösteren GÜÇLÜ

Şüphel� nedenler�n varlığı ve b�r başkasında kanıt elde etme olasılığı

MEVCUT DEĞİLSE , SAKİN VEYA GECİKMELİ GECİKMEYE TUTUN

C. PROSECUTORS telekomün�kasyon şüphel� veya sanıklarla karar �let�ş�m� tesp�t ed�ld�

d�nleneb�l�r, kayded�leb�l�r ve s�nyal b�lg�ler� değerlend�r�leb�l�r.

Cumhur�yet savcısı, kararını derhal hak�m�n onayına sunar ve hâk�m kararını en geç 24 saat �ç�nde kararlaştırır.

�ç�nde ver�r. süres� sona veya yargıç aykırı karar ver�l�rse, ölçü

O ed�l�r derhal kaldırılması savcı tarafından .

Şüphel�n�n veya sanığın, tanıklıktan korkab�lecek k�ş�lerle �let�ş�m� kayded�lemez.

Kayıt gerçekleşt�kten sonra bu durumun anlaşılması durumunda, kayded�len kayıtlar hemen �mha ed�l�r.

D�kkat kararı en fazla 3 AY �ç�n ver�leb�l�r; bu süre BİR KEZ uzatılab�l�r.

Ancak, ÖRGÜTSEL SUÇLARDA Hâk�m, HER ZAMAN 1 AY'den fazla OLMAMALIDIR.

Sürey� b�rkaç kez uzatmaya karar vereb�l�r.

BU ÖLÇÜM YALNIZCA HUKUKTA KATALOG SUÇLARI İÇİN

GEÇERLİ. TÜM SUÇLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.

BU ÖLÇÜ UYGULANDIĞINDA, şüphel�y� yargılama kararı yoktur

Cumhur�yet savcısı , ver�lmes� hal�nde veya hâk�m onaylamıyorsa başvurur

�le hemen sonlandırılır . Bu durumda tesp�t ve d�nlemeye �l�şk�n kayıtlar Cumhur�yet yaptı

Savcının gözet�m� altında, durum 10 gün �ç�nde �mha ed�lerek dak�kalar �ç�nde bel�rlen�r.

Tesp�t ve d�nleme �le �lg�l� kayıtların �mha ed�lmes� hal�nde, soruşturma aşamasının sonu

Başsavcılık, tedb�r�n neden�n�, kapsamını, süres�n� ve sonucunu en geç 15 gün �ç�nde yapar.

İlg�l� k�ş�y� yazılı olarak b�lg�lend�r�r .

GÜÇLÜ BİR SUÇA SAHİP OLMAK İÇİN ŞİMDİYE KADAR ŞART

FIRSAT SADECE MEVCUT DEĞİLSE YALNIZCA KATALOG SAYISI

SUÇLAR HAKKINDA :

- GİZLİ ARAŞTIRMACI ÖDEVİ

- TEKNİK ARAÇ İLE İZLEME ( RESIDENCE CAN DEĞİL İÇİNDE TAKİP EDİLMESİ İLE TEKNİK İZLEME ARAÇLARI )

YAPILAN.

KORUMA ÖNLEMLERİNİN TAZMİNATI

TAZMİNAT TALEBİ

Ceza� soruşturma veya kovuşturma sırasında;

a) har�ç koşulları kanunlarda bel�rt�len tutuklandı, gözaltına veya tutukluluk hal�n�n devamında.

karar,

b) Yasal gözaltı süres� boyunca yargıç önüne çıkarılmamışsa ,

c) Yasal hakları hatırlatmak veya hatırlatılmış haklarından yararlanmayı �stemek yer�ne

get�r�lmeden tutuklandı ,

d) Kanun uyarınca tutuklanmış olmasına rağmen, makul b�r süre �ç�nde mahkemeye çıkarılmamıştır.

ve bu dönemde hüküm g�ymem�ş olanlar ,
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e) Yasaya uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra yargılanacaktır.
kararlı veya beraats�z,
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f) Mahk pr�sonmdur ve tutukluluk ve tutukluluk süreler� , cezasının süres�nden fazladır .

veya �şled�ğ� suçtan dolayı yasada öngörülen ceza sadece para cezası olduğu �ç�n,

cezalandırma cezası,

g) Tutuklama veya alıkonulma sebepler� �le yazılı suçlamalar yazılı olarak veya
mümkün olmadığı durumlarda derhal açıklanmaz,

h) Tutuklanmaları veya tutuklanmaları akrabalarına b�ld�rmeyenler,

�) Onunla �lg�l� arama kararı bel�rs�z b�r şek�lde ver�ld�,

j) Mallara veya d�ğer varlıklara, koşullar karşılanmazsa , ele geç�r�l�r veya korunur.

gerekl� önlemler alınmaz veya mülk veya d�ğer varlıklar amaç dışı kullanılır veya

zamanında �ade ed�lmed� ,

K�ş�ler Devletten madd� ve manev� zarar talep edeb�l�r .

TAZMİNAT TALEP KOŞULLARI

3 B�ld�r�mden �lg�l� k�ş�ye karar veya hükümler�n kes�nleşt�ğ�n� ve her durumda, kararın veya

Tazm�nat talepler�, hükümler�n kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren 1 yıl �ç�nde yapılab�l�r.

İstem�, yaralıların �kamet ett�ğ� yer ağır ceza mahkemes�nde,

Tazm�nat mahkemes� �şlemle �lg�l�yse ve aynı yerde başka b�r ağır ceza da�res� yoksa,

en yakın yer almaktadır karar ağır ceza mahkemes�nde .

Devlet, öded�ğ� tazm�nat neden�yle, koruma tedb�r� �le �lg�l� görev şartlarına.

İhlal ederek görevler�n� kötüye kullanan kamu görevl�ler�ne başvurma.

TAZMİNAT İSTEMEZ KİŞİLER

Kanun uyarınca tutuklanan veya tutuklanan k�ş�ler�n tazm�natı

soramazlar :

a) Başka b�r mahkumdan alıkonulan ve gözaltına alınanlar.

b) Tazm�nat almaya hak kazanmazsa, daha sonra yürürlüğe g�rm�ş ve leh�ne düzenlemeler yapmıştır.

yasaların gerekt�rd�ğ� şek�lde tazm�nat almaya hak kazanan k�ş�ler.

c) Genel veya özel af g�b� nedenlerle yargılanma, ş�kayetten vazgeçme ve uzlaşma
davanın redded�lmes�ne veya davanın düşürülmes�ne veya kamu davasının geç�c� olarak askıya alınmasına karar ver�ld�

davası ertelenen veya atılanlar .

d) Kusur yeteneğ�n�n olmaması neden�yle cezalandırılacak yer olmadığına karar verd�m

Ver�len.

e ) Adl� makamlar önünde b�r suç �şled�ğ�n� veya suça katıldığını rapor etmek.
Gözaltına veya gözaltına alınmasına neden olanlar .
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Ceza Muhakemes�n�n Aşamaları

Ceza muhakemes� �k� aşamaya ayrılmıştır. B�r�nc�s� soruşturma aşaması, �k�nc�s�

kovuşturma aşaması.

1- ARAŞTIRMA AŞAMASI

Suç sayılan eylemden sonra,

B�ld�r�m üzer�ne derhal duruşma aşamasına geçmek mümkün değ�ld�r. Bu b�ld�r�m� / ş�kayet� alan savcılık b�r suçtur,
ceza� ve ceza� del�ller� araştırır ve soruşturma dosyası hazırlar.

Kural olarak, bu soruşturma aşaması g�zl�d�r.

Cumhur�yet savcısı, adl� pol�s görev�n� yer�ne get�ren kolluk kuvvetler�ne doğrudan kaydolmuştur
Düzenleme ve ad�l yasa uygulama konusunda bu personel�n b�r�nc� derece denetç�s�d�r. adl�

Kolluk personel�n�n bu görev sırasında b�r suç �şled�ğ� �dd�a ed�l�rse, DOĞRUDAN

DOĞRU CUMHURİYETİ SAĞLAR.

Cumhur�yet Savcısının daha sonra aceleyle yazılması şartıyla sözlü em�r

Vereb�l�r. K�ş� özgürlüğüne müdahale etmek �ç�n harekete geçmek (ör. Telefon

d�nleme, tutuklama, adl� kontrol, yakalama vb. Bu davalarda Cumhur�yet Savcısı SULH CEZA
YARGIÇA BAŞVURUN.

Yukarıda bel�rt�ld�ğ� g�b� Cumhur�yet Savcısının �ş� yüksekt�r,

Cumhur�yet savcısı �le temas kurulamazsa, Sulh Ceza Mahkemes� hak�m� de

kend� �şlemler�n� yapab�l�r.

Eğer YETERLİ yeterl� olan suç, Cumhur�yet soruşturma sonucunda ulaşılmıştır

B�r savcı savcı tarafından hazırlanır. Hazırlanan �dd�aname yetk�l� ve yetk�l� mahkemeye gönder�ld�

Sundu.

Cumhur�yet savcısı, �dd�anamede yasaların gerekt�rd�ğ� tüm b�lg�, �s�m, adres ve kanıtları �çermel�d�r.

yerleşt�r�lmel�d�r. Cumhur�yet savcısının sadece fa�l�n aleyh�nde değ�l, leh�ne b�r durumu vardır

İDDİA TARAFINDAN BELİRLENMESİ GEREKİRSE.

Cezanın kaldırılmasının b�r neden� olarak akt�f b�r p�şmanlık veya k�ş�sel dokunulmazlık varsa, SAVCI

VAKA AÇILIŞ OLMADAN SAĞLANACAK YER DEĞİLDİR. Bu durumlarda, dava

açmaya gerek yok.

Y�ne, soruşturmayı tak�p eden suç ş�kayetten kaynaklanıyorsa ve üst sınırı 1 yıl �se

AŞAĞI CEZA VEYA DÜŞÜK CEZA GEREKİRSE C. 5 YILLIK SÜRELİ Savcı

KAMU DURUMUNUN AÇILMASINI GECİKTİRİR.

BAŞARISIZ; 5 yıl �ç�nde kasıtlı olarak b�r suç �şlemezse, kovuşturulacaktır.

OLMADIĞINA KARAR VERİR .
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Cumhur�yet savcısı yeterl� del�l bulamadıysa , suçun suçlu tarafından �şlend�ğ�ne

Yeterl� şüpheye ulaşmamışsa ve suçun gerçekleşmed�ğ�ne �kna olmuşsa ,

OLMADIĞINA KARAR VERİR .

Bu karara karşı, suç muzdar�p olanlar şunlardır en yakın yer olan 15 GÜN AĞIR CEZA

MAHKEME İTİRAZ ALABİLİR .

Cumhur�yet savcısı tarafından mahkemeye sunulan �dd�aname mahkeme tarafından değerlend�r�l�r. 15 gün

Herhang� b�r karar alınmadığı �dd�ası KABUL EDİLMEZ.



Sayfa 60

63

Mahkeme �dd�anamen�n eks�k olduğunu düşünüyorsa, CUMHURİYET CUMHURİYETİ
ÖNERİLERİNİZE DÖNÜŞ . C. Savcı, en yakın ağır ceza mahkemes� kararından önce

�t�raz edeb�l�r.

YASAL YASAL YETERLİK HATASI MAHKEMESİ İADESİ İADESİ

OLUMSUZ. Dolayısıyla, Cumhur�yet Savcısı �le eylem�n hang� suç olduğu konusunda hemf�k�r olmasa b�le,
�dd�anamey� h�çb�r sebepten dolayı �ade edemez. (C. Savcı, eylem�n hırsızlık olduğunu yazmıştır ve Mahkeme,

eğer eylem�n sahtekarlık olduğunu düşünürse, b�r yeterl�l�k hatasıdır. Bu nedenle �dd�aname

�ade ed�lemez. )

İDDİA KABULÜ İLE KAMU DAVASI AÇILACAK

Kovuşturma aşaması başlar. ŞÜPHENİN ŞÜPHESİ DAHA FAZLA DEĞİLDİR .

2- YARIŞ AŞAMASI

Kovuşturma aşamasında b�r duruşma yapılır. Duruşmada yapılacak �lk şey mahkemeye çağrıldı

Sanığın ve tems�lc�s�n�n hazır olup olmadığı.

Kanunda yazılı hallerde (yokluğu, kaçırma, devamsızlık) har�ç olmak üzere, sanık olan hazır

Deneme h�ç olmadan yapılamaz. Sanığın varlığı b�r DENEME

Bu b�r zorunluluktur.

Çağrıya rağmen gelmeyen veya duruşmaya gelmes� gerekmeyen sanık (YOKSULLUK)

Daha önce b�r sorgu yapılmışsa, dava açılmadan tamamlanab�l�r.

Davalı tek başına veya adl� para cezası veya güvenl�k tedb�rler�n�n ver�leceğ� davalarda

Gelmese b�le b�r duruşma yapılab�l�r.

Eğer kaçak daha önce sorgulanmışsa, KARAR KARARI yapılab�l�r. Eğer

Soru sorulmazsa, mahkum�yet dışında kararlar ver�leb�l�r.

YETKİLİ HAKKINDA TOPLANAN DELİLLERE GÖRE; MAHKEME DIŞINDA

KARAR VERİLMEYE KARAR VERİRSE, SORU YAPILMADIĞINDA

EYLEM DURUMUNDA SONLANDIRILABİLİR.

VERİLEN İÇİN DEFENDER DSÖ HAZIR OLDUĞU ÖNCE TERM .

DOĞRUDAN SORULAR (2008 KPSS SORU)

- Hak�m / ler

- Cumhur�yet savcısı,

- Savunma,
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- Duruşmaya vekaleten katılan avukat; sanıklara, refakatç�ye, tanıklara, uzmanlara ve duruşmaya
duruşmanın d�s�pl�n�ne uygun olarak çağrılan d�ğer �nsanlara doğrudan soru sorab�l�rler . Sanık ve katılımcı

ayrıca mahkeme başkanı veya yargıç aracılığıyla soru sorab�l�r. D�kkat edersen�z, doğrudan soru sormayın

Bu sadece yargılama sürec�ne katılan AVUKATLAR �ç�n öngörülen b�r yöntemd�r.

Kural olarak, duruşmalar halka açıktır. AÇILIŞ İLKESİ. Ancak, aşağıdak� durumlarda duruşmalar

g�zl�ce yapılab�l�r:

- Et�k olmayan durumlar,

- kamu güvenl�ğ� açısından sakıncalı durumlar,
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- Sanığın 18 yaşın altında olduğu durumlarda duruşma g�zl� tutulur.

Duruşmaya katılacak hâk�m, C. SAVCISI, MEMUR memuru, zorunlu savunmanın kabulü

GÖREV YÖNETİCİLER BULMALIDIR . (Sulh Ceza Mahkemeler�nde yapılan duruşmada

C. Savcı bulunamadı. C. Savcılar Asl�ye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemeler�nde bulunurlar. )

ZORUNLU CUMHURİYET (AVUKATIN GÖREVLENDİRİLMESİ KOŞULLARI):

Aşağıda sıralanan davalarda SANIK-SUSHELI'n�n taleb� olmaksızın devlet tarafından atanan b�r avukat

faydalar sağlanır.

- Sağır, d�ls�z ve kend�ler�n� �fade edememe,

- 18 yaşından küçük sanıklar,

- B�r olanlar alt sınırını suç �şled�ğ� fazla fazla 5 yıl .

- Bu g�b� durumlarda, devlet tarafından atanan b�r avukat şüphel�ye hukuk� yardım sağlar.

Savunma ücret� devlet tarafından karşılanmaktadır. Bunların yanı sıra, TUTUKLU ve SORUŞTURMA

B�r avukat get�rmek zorunludur BT SIRASINDA .

Savunma, hâk�m veya mahkeme huzurunda şüphel� olmayan kolluk kuvvetler� tarafından yapılan açıklama

veya sanık tarafından tey�t ed�lmed�kçe karar esas alınamaz .

DEWANT'A YÜKLENEN SUÇUN KANITI

Alınan suç, yasaya uygun olarak alınan del�llerle kanıtlanab�l�r. kanunsuz

Ele geç�r�len del�llere dayanarak herhang� b�r hüküm ver�lemez. Yasa dışı del�l: yasal

Her türlü elde ed�lemem�ş kanıtlar YASAKLANMIŞ DELİLDİR.

İFADE VE SORGULAMA İÇİN YASAKLANAN PROSEDÜRLER

Açıklama alma : şüphel�n�n kolluk kuvvetler� veya savcı tarafından soruşturma

suçtan haberdar olmak,

Sorgulama: Hak�m veya mahkeme tarafından sanık veya sanığın soruşturulması veya kovuşturulması

suçtan haberdar olmak,

Şüphel�n�n ve sanığın �fades� özgür �rades�ne dayanmalıdır. Bu kötüler� önlemek

davranış, �şkence, uyuşturucu bağımlılığı, yorucu, aldatma, ceb�r veya tehd�tler, bazı araçları kullanma

f�z�ksel veya z�h�nsel müdahaleler yapılamaz.
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Yasadışı b�r yarar vaat ed�lemez. Yasak yöntemlerle elde ed�len �fadeler�n rızası �le ver�lmes� hal�nde

Hatta kanıt olarak kabul ed�lemez.

Aynı olayla �lg�l� olarak şüphel� veya sanığın yen�den test ed�lmes� �ht�yacı

Bu meydana geld�ğ�nde, bu sadece savcı tarafından yapılab�l�r. Bu durumda,

ALINAMIYOR.

CEZA YETKİSİNDE KARAR TÜRLERİ

1 - KARAR TARİHİ KULLANILMAYA OLARAK AŞAĞIDAKİ VERİLMİŞTİR:

a) Alınan f��l, kanunda suç sayılmaz,

b) Suçlanan suçun sanıklar tarafından �şlenmem�ş olması sab�tt�r,

c) Suçlunun suç �şlenmes� konusunda kast veya �hmal� yoktur,

d) Suçlanan suçun sanık tarafından �şlenmes�ne rağmen, olaydak� b�r yasaya uyma neden�
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Orada,

e) Suçlanan suçun sanık tarafından �şlenm�ş olması sab�t değ�ld�r .

2 - Kusurun Dah�l Olmadığı Kararı CEZA YERİ DEĞİLDİR

a) suçla bağlantılı yaş, akıl hastalığı veya sağır ve d�ls�z durumu veya

geç�c� nedenler bulmak,

b) Alınan suç kanuna aykırı ancak bağlayıcı em�r veya yükümlülüğü yer�ne get�rerek

devlet�n, ceb�r�n veya tehd�d�n etk�s� altında �şlemek,

c) Meşru savunmada heyecan, korku ve acele neden�yle sınırı geçmek , (

YASAL SAVUNMADA ÖZEL VERİLİR. YASAL İŞLEMLERDEKİ SINIRI AŞAN BURADA

BAHSİ GEÇEN )

d) Arızayı g�deren b�r hata yapmak,

Onların durumunda, b�r hatanın bulunmaması neden�yle cezalandırılacak yer olmadığına karar ver�l�r.

3- CEZA VERME YERİ YOK

İşlenen f��l b�r suç olmaya devam etse de;

a) Etk�l� p�şmanlık,

b) k�ş�sel dokunulmazlığın neden�n�n varlığı,

c) Karşılıklı hakaret,

d) Kanunun haksız �çer�ğ�n�n olmaması, Bu nedenle, suçlunun cezalandırılmadığı hallerde, ceza

Ver�lecek yer olmadığına karar ver�ld�.

4- MAHKEME

İşlenen suç düzelt�ld�yse (% 100 mahkum�yet olacaktır), sanık hakkında

mahk convm�yet kararı ver�l�r.
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Suç �şled�ğ� tesp�t ed�l�rse, bel�rl� b�r cezaya çarptırılır veya

Mahkum�yete ek olarak, güvenl�k önlemler� yönet�l�r . ( HUKUKLA BİRLİKTE GÜVENLİK)

ÖNLEMLER HEDEFLENMELİDİR )

Aynı f��l neden�yle, aynı sanık �ç�n daha önce b�r cümle veya dava açılmışsa

DAVA FERAGATİ .

Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen düşüş nedenler� veya soruşturma veya kovuşturma

Koşulun gerçekleşmeyeceğ� anlaşılması durumunda davanın düşmes�ne karar ver�l�r.

Ancak, soruşturma veya kovuşturma şartlı ancak şart henüz

Bunun olmadığı anlaşılırsa; DURDUR KARARI gerçekleşmes�n� beklemek �ç�n yapılır. Bu karara

sakıncalı.

B�r beraat kararının hemen alınab�leceğ� durumlarda, durdurma, düşme veya ceza verme �ç�n yer yoktur.

karar ver�lemez.

Yargı adalet� dışında b�r yargı makamı �ç�n yargı yetk�s�zl�k kararı, hukuk yolu bakımından ver�lm�şt�r.

sayılır.

5- KARŞILIĞIN AÇIKLANMASININ İADE EDİLMESİ KARARI
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Sanıka �şlenen suçtan dolayı 2 yıl veya daha kısa b�r süre sonra davanın sonunda ver�len ceza

b�r hap�s cezası veya adl� para cezası �se; mahkeme kararın açıklanmasına karar verd�

bahsett�n�z. (YARGIÇ KARAR)

Kararın açıklanmasını erteleyerek, sanık hakkında hukuk� b�r sonuç bel�rlend�

doğum yapmadığını �fade eder.

Kararın açıklanmasını ger� bırakmaya karar vermek �ç�n;

a) Sanık daha önce kasıtlı b�r suçtan mahkum ed�lmem�şse ,

b) Sanığın k�ş�l�k özell�kler� �le mahkemen�n duruşmasında tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurmak
b�r daha suç �şlemeyeceğ�ne �kna olmak �ç�n ,

c) Suç �şlemeden mağdurun ya da halkın, suçtan önce, ger� dönüş g�b�, verd�ğ� zarar

get�rerek veya tazm�n ederek tamamen ortadan kaldırılması,

d) Uzlaşmaya tab� b�r suç olmamalıdır .

Fa�l öngörülen 5 yıllık denet�m süres� �ç�nde kasıtlı b�r suç �şlemezse, 5 yıl sonra ÖRNEK OLAY

KARAR DOLU . Bu 5 yıllık süre �çer�s�nde cümle açıklanmadığından,

olumsuz etk�s� yoktur.

UZLAŞMA

Sadece kanunla bel�rlenen suç türler�nde uygulanan b�r Türk Ceza Kanunu.

yöntem. TCK dışındak� kanunlarda düzenlenm�şt�r; Soruşturulması ve kovuşturulması ş�kayete bağlıdır

olanlar har�ç; d�ğer kanunlardak� suçlarla uzlaşmak
G�deb�lmek �ç�n yasada açık b�r hüküm bulunmalıdır .

Soruşturması ve kovuşturması ş�kayete bağlı olsa b�le, etk�l� p�şmanlıklar �çermekted�r .

C�nsel dokunulmazlığa karşı �şlenen suçlara karşı uzlaşma sağlanamaz.
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Soruşturmaya tab� suçun , savcı veya emr� üzer�ne konsensüse tab� olması hal�nde

Kolluk kuvvetler�, şüphel� �le suç mağduru veya mağduru arasında uzlaşmayı önermekted�r.

Şüphel�, mağdur veya suç mağduru küçükse, uzlaşma tekl�f� yasaldır.

tems�lc�ler�ne yapılır. Cumhur�yet savcısı ayrıca uzlaşma tekl�f�n� b�ld�r�m veya �st�r�dye yoluyla duyurmalıdır.

Yapab�lmek.

B�r uzlaşma tekl�f ed�ld�kten sonra şüphel�, mağdur veya suç mağduru

Kararını üç gün �ç�nde b�ld�rmezse, tekl�f� reddett�ğ� kabul ed�l�r.

B�r uzlaşma tekl�f� yapılırsa, uzlaşmanın n�tel�ğ� ve uzlaşmanın kabulü veya

Redded�lmes�n�n yasal sonuçları açıklanmaktadır.

Soruşturma dosyasında yer alan adreste veya yurtta olmamak

mağdur, suç mağduru, şüphel� veya yasal

Tems�lc�ye ulaşılamazsa, soruşturma herhang� b�r çözüm bulunmadan sonuçlandırılır.

B�rden fazla k�ş�n�n mağdur ed�lmes�ne veya zarar görmes�ne neden olan b�r suç �ç�n

B�r çözüme varmak �ç�n, tüm mağdurlar veya suç mağdurları uzlaşmayı kabul eder.

mel�.

Soruşturmaya konu suçla �lg�l� olarak çözüm öner�s� veya kabulü

del�l toplanmasını ve koruma önlemler�n�n uygulanmasını önlemek (Arama, Tutuklama, vb.)

değ�l .
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Şüphel� ve suç mağduru veya mağduru uzlaşma tekl�f�n� kabul ederse, Cumhur�yet
savcı uzlaşmayı kend�s� veya uzlaştırıcı olarak avukat yapab�l�r

Bardan randevu �steyeb�l�r veya hukuk eğ�t�m� alanlar arasında b�r uzlaşma �steyeb�l�rs�n�z

atayab�l�r .

Bu Kanunla, hâk�m�n davaya bakamayacağı ve redded�lme nedenler�n�n uzlaştırıcı olduğu tesp�t ed�len davalar uzlaştırıcıdır.
Görevlend�rmede d�kkate alınır.

Uzlaştırıcı gerek�r b�r kopyasını göndermek belgelerde dosyasında (30 en geç

uzlaşma prosedürler�n� otuz gün �ç�nde sonuçlandırır . Cumhur�yet savcısı en fazla y�rm� günlük sürey� geçmemel�d�r .

daha uzun süreb�l�r .

Mutabakat sonuçsuz kalırsa, mutabakat yen�den denenemez.

Eğer şüphel� uzlaşma sonucu hareket�n� yer�ne get�r�rse, onu yargılayacaktır.

yer olmadığına karar ver�l�r.

Mutabakata varılırsa, soruşturmaya konu suçtan dolayı tazm�nat davası açılamaz;

Açılan davadan feragat ed�lm�ş sayılır .

Şüphel� performansını yer�ne get�remezse, mutabakat raporu veya dokümanı 9/6/1932 tar�hl�.

ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 �nc� maddes�nde yazılı b�r yükümlülüğü bulunan belgeler.

sayılır .

Müzakereler sırasında yapılan açıklamalar, herhang� b�r soruşturma ve

kovuşturma veya davalarda del�l olarak kullanılamaz .
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Uzlaşma tekl�f� �le uzlaştırıcı raporunun sunulması arasında zaman aşımı ve dava

açılış süreler� İŞLEMEYİN. Mutabakat sonucunda alınacak kararlarla �lg�l� olarak,

yasal çözümler uygulanab�l�r.

MAHKEME İLE İLİŞKİ

Yan� kovuşturmaya suç konusu uzlaşma kapsamındadır kamu dava açılıncaya sonra

Anlaşılırsa , uzlaşma mahkeme tarafından yapılır .

HUKUK YASALARI

İk� tür �t�raz vardır. Bunlar olağan temy�z yolu ve olağanüstü temy�z yoludur.

YASALARI SAĞLAYAN KİŞİLER :

- C. SAVCISI

- Şüphel� veya sanık

- Katılıyor,

- Bunların savunması.

- Şüphel� veya Sanığın HUKUK TEMSİLCİSİ VE EŞİ.

1- OLAĞAN KANUNLAR

A- AMAÇ: 7 GÜNDE Karar Mahkemes� Yüksek Mahkemes�ne yapılmıştırBaşvuru kararı denetleme sürec�d�r. İşlemler�n yapılab�leceğ� yasa
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Sayılır.

B- AVUKAT: Temy�z mahkemeler� kurulduktan sonra ( 2008 YILINDA YILLAR)

KURULMAMASI) Kural olarak, �lk derece mahkemeler�n�n kararlarına karşı uygulanab�l�r.

yasal çözüm İSTİNAFT'tır. İLK BAŞVURU BÖLGESEL ADALET KURSLARI

SINIF MAHKEME KARARLARININ DENETİMİ)

C- İt�raz: YARGITAY'IN İLK SINIF MAHKEME KARARLARI
MUAYENE-DENETİM. HÜKÜMÜN AÇIKLANMASINDAN 7 GÜN

BU YOLA BAŞVURU.

2- OLAĞANÜSTÜ YASALAR

NİHAİ KARARLARA KARŞI HAZIRLANMIŞ YASALAR .

A- HUKUKUN YARARININ BÖLÜNMESİ : İt�raz soruşturması yapılmadan n�ha� yasaya aykırıdır
kararlar karşı görülmekted�r Adalet Bakanlığı The Yargıtay CUMHURİYETİ �stem

Başsavcı, karara �t�raz �ç�n �lg�l� Yargı Yetk�s�ne başvurur.

B- YARGITAY CUMHURİYETİ BAŞKANI : AMAÇ :

YARGITAY CEZA GENEL KURULU HUKUKİ KARARLARA KARŞI 30 gün �ç�nde KARAR

ARAŞTIRMA CUMHURİYETİ ARAŞTIRMASI uygulamasıdır.

C- HUKUKUN YENİLENMESİ

Sayfa 69

Aşağıdak� davalarda hükümlü leh�ne kes�nleşm�ş b�r cümle �le sonuçlanan dava

duruşmanın yen�lenmes� �le tekrar görünür:

a) Duruşmada kullanılan ve hükmü etk�leyen b�r belgen�n yanlışlığı anlaşılmışsa.

b) Yem�n ederek d�nlenen b�r tanık veya b�l�rk�ş� kararı etk�lemekten hüküm g�ym�ş

yanlış tanıklık yaptığı veya ona karşı oy kullandığı anlaşılıyorsa.

c) Hükümlünün suçlaması dışında karara katılan yargıçlardan b�r� kend�s�ne karşı cezalandırılır.

görevler�n� kovuşturma veya ceza gerekt�ren b�r şek�lde yer�ne get�remed�.

d) Ceza hükmü, mahkemen�n kararına dayanır ve bu hükmü kes�nleş�r.

başka b�r hüküm tarafından kaldırılmışsa.

e) Yen� olaylar veya yen� kanıtlar sunulur, ancak bunlar tek başına veya daha önce sunulur

del�l �le b�rl�kte alındığında sanığın beraat�n� veya daha haf�f b�r cezayı �çeren yasa

Eğer hükmün uygulanmasından hüküm g�ymeye hak kazanırsa.

f) Ceza� hüküm, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlükler�n Korunması Sözleşmes� veya ek�

protokoller�n �hlal ed�ld�ğ�ne ve kararın bu �hlale, Avrupa İnsanlığına dayandığına

Hak Mahkemes�n�n n�ha� kararı �le bel�rlenm�şt�r . Bu durumda, davanın yen�lenmes�,

Bu 1 YIL �ç�nde talep ed�leb�l�r İnsan Hakları kararın Avrupa Mahkemes� kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren. ( Bu

4.2.2003 tar�h�nden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemes�'ne yapılan başvurular hakkında karar ver�lecekt�r.

kararlar hakkında uygulanır.)

İLK KARAR VERME KARARI YENİLENDİ

YARGIYA KATILAMAZ .

Yargının Değ�şt�r�lmes� KABUL EDİLMEZ

Cezayı değ�şt�rmek �ç�n, kanunun aynı maddes�nde yer alan sınırlar dah�l�nde.

Araştırmanın yen�lenmes� kabul ed�lemez .
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Hatanın düzelt�leb�leceğ�nden em�n olmanın başka b�r yolu varsa,

O g�demez.

KARARIN İADESİ GEREKTİREN KARAR ALANINA KARAR

SUNULAR. HUKUKUN YENİLENMESİ, hükmün uygulanmasını gec�kt�rmez .

Yen�den yargılamada ver�len ceza, b�r�nc�den daha ağır b�r cezadır.

İÇERMEZ.

KARAR GİDERLERİ

Avukatlık ücretler� harç ve tar�fe, soruşturma ve kovuşturma uyarınca ödenecek

Devlet Haz�nes� tarafından davanın kend� safhasında yürütülmes� �ç�n yapılan her türlü harcama ve

taraflarca yapılan ödemeler deneme g�derler�d�r.

Karar ve karar, yargılama masraflarının k�mden tahs�l ed�leceğ�n� göster�r.

YETERSİZİN SORUMLULUĞU

Ceza veya güvenl�k tedb�rler�ne mahkum ed�lmes� durumunda, tüm yargılama masrafları

Kurulmuş.
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Hükmün açıklanmasının durdurulması ve cezanın ertelenmes� durumunda, g�derler

Yüklend�.
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