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GİRİŞ 

İşlenen her bir suç1 iki tarafın arasında ortaya çıkar. Taraflardan birini mağdur diğeriniyse fail 

oluşturur.2 Ceza hukukunda fail ve mağdur, haklarında birçok tartışmanın yapıldığı kavramlardır. Söz 

konusu tartışmaların temelinde, fail veya mağdur olma sıfatını haiz olanların belirlenmesi hususu yatar. 

Bu kapsamda devletin, devletler topluluğunun, toplumun, ailenin ve benzeri toplulukların ceza 

hukukundaki yerlerinin belirlenerek, bir suç işleyip işleyemeyeceğinin ya da kendilerine karşı bir suçun 

işlenip işlenemeyeceğinin ceza hukuku bilimince3 ele alınması gereklidir. Ayrıca bu inceleme yapılırken 

söz konusu toplulukların tüzel kişiliğinin bulunup bulunmamasının, varılacak sonuç bakımından herhangi 

bir öneminin olup olmadığı üzerinde durulmalıdır. 

Hem uluslararası hem de ulusal alanda kabul edilen örgütlenme özgürlüğü4 neticesinde birçok 

ilişki ve bu kapsamda topluluk ortaya çıkmaktadır. İnsanın yaşam süresinin ve olanağının sınırlı olması 

karşısında, hedeflenen bazı amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla insanlar, topluluk oluştururlar. Bu 

toplulukların, toplumsal hayat içerisinde etkin bir rol üstlenmeleri karşısında hukuk düzenince, bazılarına 

kişilik tanınarak tüzel kişilikten bahsetmek mümkün hale gelir.5 Böylece tüzel kişilerin de gerçek kişiler 

gibi sözleşme yapabilmesi, haklara sahip olabilmesi, borç altına girebilmesi, ekonomik, sosyal ve siyasal 

alanda giderek daha fazla rol üstlenmeye başlaması söz konusu olur. Nitekim tüzel kişiler modern yaşamın 

                                                
1 Suç, zamana ve yere göre değişiklik gösteren geçmişte olan ve gelecekte de olacak toplumsal nitelikteki bir olgu ve sorundur. 
Bkz. YÜCEL, Tören, Suç ve Ceza Anatomisi, Ankara 1973, s. 11.  Suçun işlenmediği bir toplumun tasavvuru oldukça güçtür. 
Zira insanların bir araya gelerek toplumu oluşturmaları neticesinde aralarında bazı uyuşmazlıkların çıkması kaçınılmazdır. 
Toplumsal düzenin sağlanması adına işlenen suçlara bir tepki verilmesi gereklidir ve bu tepki de ceza olarak ortaya çıkmaktadır. 
Ceza yaptırımına başvurmayan bir toplumsa düşünülemez. Bkz. DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza 
Hukuku, C. I, İstanbul 2016, s. 5. Aksi halde toplumsal düzenin kaybı ve dağılması söz konusu olur. Bkz. ÖNDER, Ayhan, Ceza 
Hukuku Dersleri, İstanbul 1992, s. 477-478.  
2 TOSUN, Öztekin, Suç Hukuku Dersleri, İstanbul 1967, s. 3; ÖZEK, Çetin, “Suç Mağdurunun Korunması ile İlgili Bazı 
Sorunlar”, İÜHFM, C. 50, S. 1-4, 1984, s. 14. 
3 Ceza hukuku ve esasında hukuk bilimi uzun bir gelişimin ürünüdür. Bkz. BYDLINSKI, Franz, “Die “Person” im Recht”, 
Festchrift Peter Doralt zum 65. Geburtstag, Wien 2004, s. 80. Ceza hukuku, suç oluşturan fiillerin hukuki tanımını yapar, suçu 
unsurlarına ayırarak inceler ve böylece tüm suçlar bakımından uygulanabilir kuralları ortaya koymaya çalışır. Bkz. TOSUN, Suç, 
s. 16.  Bu kapsamda ceza hukuku bilimi, normatif önermeler üzerine dilin doğru şekilde oluşumu bakımından konusu ve yöntemi 
kendine has, normatif bir bilim olup, ceza hukuku kurallarını inceler ve eleştirir. Bkz. ÖZEK, “Mağdurunun”, s. 14; ERSOY, 
Yüksel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2002, s. 3. 
4 Örneğin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 10.12.1948 tarihinde ve 217 A(III) sayılı kararla ilan edilen “İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 20. maddesinde herkesin “dernek kurma ve derneğe katılma” özgürlüğünün, 23. 
maddesindeyse “menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı”nın bulunduğu öngörülmüştür. 
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”nin (AİHS) 11. maddesindeyse herkesin “barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına 
sahip” olduğu ve bu hakkın, “çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendikalar kurma ve sendikalara üye olma 
hakkını” da içerdiği belirtilmiştir. “BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi”nin 22. maddesinde herkesin 
“başkalarıyla bir araya gelerek örgütlenme özgürlüğü”ne sahip olduğu ve bu özgürlüğün “kendi menfaatlerini korumak amacıyla 
sendika kurma ve sendikaya katılma hakkını” da içerdiği öngörülmüştür. Anayasa’nın 33. maddesinde “dernek kurma hürriyeti”, 
48. maddesinde özel teşebbüsler kurma hürriyeti, 51. maddesinde “sendika kurma hakkı”, 68. maddesindeyse “siyasi parti 
kurma” hakkı düzenlenmiştir.  
5 KÖHLER, Helmut, BGB Allgemeiner Teil, München 1991, s. 71. 
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ve refahın arkasındaki itici güçtür.6 Üstlendikleri bu rollerle beraber ceza normlarınca öngörülen suç 

tipleriyle doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ilişki haline girmelerinden bahsedilir.7  

Örgütlenme özgürlüğüyle birlikte, ekonomik ve sosyal riskin doğması gibi sorunlarla karşı karşıya 

kalınmaktadır. Nitekim tüzel kişilerin gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında, ceza hukuku tarafından 

korunan hukuki varlık veya menfaatlerin ihlal edildiği gözlemlenmektedir.8 Teknolojik gelişmelerle 

beraber bir anlamda dünyanın küçülmesi, uluslararası iş birliği ve örgütlenmeler neticesinde çok uluslu 

şirketlerin doğması, söz konusu risklerin küreselleşmesine neden olmaktadır. Böylece tüzel kişilerin ceza 

hukuku vasıtasıyla kontrol altına alınması şeklinde uluslararası alanda net bir eğilim gözlemlenmektedir.9 

Hem ekonomik hayatın küreselleşmesi10 hem de uluslararası nitelikteki hukuksal gelişmeler, ülkelerin 

kanun koyucuları üzerinde baskılar kurmaktadır.11 Bu kapsamda ceza hukuku, küresel toplumun 

dönüşümünü sağlamak konusunda bir araç olarak görülmektedir. Zira ortaya çıkan risklerle ulusal 

çerçevede mücadele etmek yeterli olmadığından, küresel suçlulukla mücadele edebilmek için kendisine 

başvurulmaktadır.12 Söz konusu durum karşısında tüzel kişilerin ceza sorumluluğundan muaf 

tutulmasının ne kadar doğru olduğu13 ve hatta ceza sorumluluğunun bulunmamasının anakronik yani ait 

olduğu zamana uygun olmadığını savunanlar bulunmaktadır.14 Bu kapsamda tüzel kişilerin faaliyette 

bulunurken kendi faaliyet alanında işlenen suçlardan kimlerin ne şekilde sorumlu olacağı ve tüzel kişilerin 

sorumlu tutulup tutulamayacağı ya da mağdur olup olamayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki bu 

sorun sadece tüzel kişilerle ilgili olarak değil tüzel kişiliği bulunmayan topluluklar bakımından da 

gündeme gelmektedir.  

Günümüzde özellikle ekonomik suçlar ve çevre suçları bakımından tüzel kişilerin suç faili olması 

ve cezalandırılması gerektiği savunulmaktadır.15 Tüzel kişilerin suçun faili olup olmayacağı hususu 

tartışmalıdır. TCK’nın “ceza sorumluluğunun şahsiliği” başlığını16 taşıyan 20. maddesi uyarınca tüzel 

                                                
6 WELLS, Celia, “Corporate Criminal Liability in England and Wales: Past, Present, and Future”, Corporate Criminal Liability 
Emergence, Convergence, and Risk, Ius Gentium Comparative Perspectives on Law and Justice, V. 9, Springer Dordrecht 
Heidelberg London New York 2011, s. 92. 
7 HIRSCH, Hans Joachim, “Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen”, ZStW 107, Heft 2, 1995, s. 287. 
8 HEFENDEHL, Roland, “Corporate Criminal Liability: Model Penal Code Section 2.07 and the Development in Western Legal 
Systems”, Buffalo Criminal Law Review, Vol. 4, No. 1, (April 2000), s. 293. Tek kişiye ait tüzel kişiler dahi insan olmayıp, 
performası ve risk potansiyeli bir insanınkinden çok daha fazla olarak nitelendirilen bir kolektifttir. Bkz. PAPAKIRIAKOU, 
Theodoros, Das Griechische Verwaltungsstrafrecht in Kartellsachen Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Verwaltungs- und 
Unternehmensstrafrecht, Herbolzheim 2002, s. 275. 
9 GROPP, Walter, Strafrecht Allgemeiner Teil, Berlin Heidelberg 2015, s. 128-129. 
10 BLUMENBERG, Axel Dirk, “Market Manipulation and Compliance”, Regulating Corporate Criminal Liability, Springer 
Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 168. 
11 LAUE, Christian, “Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden”, JURA Heft 5/2010, s. 339. 
12 HASSEMER, Winfried, Symbolisches Strafrecht und Rechtsgüterschutz, NStZ 1989, Heft 12, s. 557. 
13 GÜRAL, Jale, “Hükmî Şahısların Cezai Mesuliyeti”, AÜHFD, C. 4, S. 1, 1947, s. 75. 
14 ZIESCHANG, Frank, “Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im französischen Recht – Modellcharakter 
für Deutschland?”, ZStW 115 (2003), Heft 1, s. 121. 
15 HIRSCH, Hans Joachim, Frage der Straffähigkeit von Personenverbänden, Opladen 1993, s. 5; TOROSLU, 
Nevzat/TOROSLU, Haluk, Ceza Hukuku Genel Kısım, Ankara 2019, s. 393. 
16 Esasında tasarıda “suçun faili” başlığını taşıyan bu hükmün anayasaya uygun olarak “ceza sorumluluğunun şahsiliği” şeklinde 
değiştirildiği 20. maddenin gerekçesinde belirtilmiştir. Gerekçe metni için bkz. ŞAHİN, Cumhur/ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza 
Hukuku Gazi Külliyatı, Ankara 2005, s. 113. 
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kişilerin ceza sorumluluğu alanı kapatılmıştır.17 Esasında hükme bakıldığında tüzel kişilerin fail 

olamayacağı açıkça ve ayrıca ifade edilmemiştir. TCK’nın 20. maddesinin 1. fıkrasında “ceza 

sorumluluğunun şahsi” olduğu ve “kimsenin başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulama”yacağı 

belirtilmiştir. Nitekim “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinden18 hareketle düzenleme altına alınan 

TCK’nın 20. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesine göre “tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı 

uygulanamaz.” Ancak TCK’nın 20. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesindeyse “suç dolayısıyla kanunda 

öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımların” tüzel kişiler hakkında uygulanabileceği kabul 

edilmiştir.19 Yani her ne kadar tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımına20 hükmolunamasa da anayasanın 

38. maddesinin 3. fıkrasındaki ifadeyle “ceza yerine geçen21 güvenlik tedbirleri”ne hükmolunması 

mümkündür. 

Güvenlik tedbirleri suçtan kaynaklanır ve cezai bir sonuçtur. Yani suç fiili nedeniyle, suç 

karşılığında uygulama alanı bulur. Bu niteliğinden ötürü esasında tüzel kişilerin de fail olarak kabul 

edildiği çıkarımında bulunmak yanlış değildir.22 Zira güvenlik tedbirleri failin tehlikeliliğine dayanır ve 

önleyici, koruyucu, tekrar eğitici ve tedavi edicidir.23 Güvenlik tedbirleri uygulanan kişilere ceza 

verilememektedir veya verilse dahi bu, tehlikeliliklerini gidermede yeterli değildir.24 Ancak TCK’nın 20. 

maddesinin gerekçesinde “özel hukuk tüzel kişilerinin suç faili” olarak kabul edilip edilemeyeceği ve 

“işlenen bir suçtan dolayı” hakkında “bir yaptırıma hükmedilmesi” hususunun aynı şeyler olmadığı, “suç 

ve ceza politikası”nın yalnızca gerçek kişilerin suç faili olarak kabul edilmesini “ve sadece gerçek kişiler 

hakkında ceza yaptırımı”nın uygulanmasını gerektirdiği belirtilmiştir. Zira “ceza sorumluluğunun 

şahsiliği” ilkesinin kabulü de bu sonuca varılmasını sağlar.25 Gerekçede belirtildiğinin aksine bir kişinin 

                                                
17 ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/ALŞAHİN, M. Emin/ÇAKIR, Kerim, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 
2018, s. 958. 
18 İlke, ilgili olduğu konuya yön veren genel kural, temel olup, konuya ilişkin hususlar söz konusu temele uyacak ya da aykırı 
düşmeyecek şekilde düzenlenmelidir. İlkeler mevzuatta açıkça öngörülebileceği gibi öngörülmeyedebilir. Bkz. YÜCE, Turhan 
Tufan, “Ceza Hukuku İlkelerinin Disiplin Ceza Hukukunda Geçerliği Sorunu ve Danıştay Kararlarının Bu Açıdan Tahlili”, 
Danıştay Dergisi, Y. 24, S. 88, 1994, s. 6. 
19 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaysa (ETCK) benzer bir düzenlemeye yer verilmemişti. 
20 “Yaptırım” kavramının karşılığı olarak “müeyyide” ifadesi kullanılsa da bu iki sözcüğün tam olarak birbirlerini karşıladığı 
söylenemez. Zira “müeyyide” Arapça teyit kelimesinden türemiştir ve desteklemek, yardım etmek, kuvvetlendirmek anlamına 
gelmektedir. Yaptırımsa başkasını belli bir fiili gerçekleştirmeye zorlamak demektir. Ancak hukuki müeyyideler arasında butlan 
gibi kimsenin kimseye bir şey yaptırmaya zorlamadığı müeyyidelerin de olduğu bu nedenle yaptırım yerine “müeyyide” 
kavramının kullanılması gerektiği haklı olarak savunulmaktadır. Bkz. ÖZYÖRÜK, Mukbil, İdare Hukuku Dersleri, Ankara 
1972-1973, s. 9; TOROSLU, Haluk, Ceza Müeyyidesi, Ankara 2010, s. 6-7. Ancak çalışmada yerleşmiş bir kavram olduğundan 
ve TCK’da da “yaptırım”a yer verildiğinden her iki ifade de aynı anlamda olmak üzere kullanılmıştır. 
21 Söz konusu ifade yerinde değildir. Zira güvenlik tedbirlerinin amacı ile cezaya bağlanan hukuki sonuçlar farklı olduğu gibi, 
cezanın yanında güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi de mümkündür. Bkz. ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, Ankara 2017, s. 827, dp. 255. 
22 KATOĞLU, Tuğrul, “Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları", AÜHFD, Y. 2012, C. 61, S. 2, s. 667. 
23 PISAPIA, Gian Domenico, İtalyan Ceza Hukuku Müesseseleri Genel Kısım, Padova 1965, (Çev. Atıf Akgüç), Ankara 1971, 
s. 169. 
24 HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2019, s. 471. 
25 Gerekçe metni için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 113. 
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fail olarak kabul edilmemesine karşın ceza hukuku yaptırımına tabi tutulmasını anlamak zordur.26 Bu 

nedenle, tüzel kişilerin fail olup olamayacağı ile işlenen bir suç nedeniyle cezalandırılıp 

cezalandırılamayacağı hususu üzerinde durulması gerekmektedir.  

Çalışmada ceza hukukuyla sınırlı kalınarak, ceza hukukunu ilgilendiren yönleriyle mağdur ve fail 

kavramları üç bölüm altında incelenecektir. TCK’nın “İkinci Kitabı”nda ya da özel kanunlarda öngörülen 

her bir suçun mağduru ve faili değil, mağdurun ve failin temel bir tanımı yapılarak sınırlarının belirlenmesi 

sağlanacaktır.  

Fail ve mağdur kavramları içinde tüzel kişilerin ve hatta tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların 

yer alıp almadığını belirleyebilmek adına birinci bölümde hem ikinci hem de üçüncü bölüm açısından 

ortak olan “kişi” kavramına ve bu kapsamda esas olarak tüzel kişiye ilişkin temel hususlara yer verilecektir. 

Bu başlık altında tüzel kişiliğin kazanılması, hukuki niteliği, türleri, ehliyeti, organları, temsilcileri, 

unsurları, sona ermesi ve tüzel kişiliği bulunmayan topluluklar incelenecektir. Ayrıca failin ve mağdurun 

suçun bir unsuru olup olmadığı sorunu üzerinde durulacaktır.  

İkinci bölüm suçun aktif süjesi olarak da nitelendirilen faile ayrılmıştır. Bu bölümde hem 

uluslararası alanda hem de yabancı ülkelerde ve Türkiye’de de oldukça tartışılan ve giderek kabul 

edilmeye başlanan tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın konusu 

ceza hukukuyla sınırlı olduğundan tüzel kişilerin özel hukuk sorumluluğu dışarda tutulmuştur. Bu 

kapsamda fail kavramının ne anlama geldiği üzerinde durulacaktır. Tarihsel süreç içinde tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğu çeşitli dönemlere bakılarak, bu dönemdeki mevzuat, uygulama ve doktrin 

araştırılacaktır. Tüzel kişilerin fail olup olamayacağı sorunu, tüzel kişilerin hukuki niteliğini açıklayan 

teorilere değinilerek, “fiilsiz suç olmaz”, “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ve “kusursuz suç olmaz” ilkeleri 

kapsamında tartışılacaktır. Ayrıca ceza hukukunun son araç olma ilkesi ve cezalandırmanın amacı 

bakımından tüzel kişilerin ceza sorumluluğu değerlendirilecektir. Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu tanıyan ülkelerin yanında tanımayan ülkelerin de bulunduğu 

görülmektedir. Bu kapsamda tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesi halinde kabul edilen 

modellere ve aranacak koşullara değinilecektir. Ardından tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun Türk hukuk 

mevzuatı karşısındaki konumu Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ve Yargıtay’ın tutumlarına yer verilmek 

suretiyle incelenecektir. Önemi sebebiyle tüzel kişilerin kabahat sorumluluğunun Türk hukuk mevzuatı 

karşısındaki konumu da değerlendirilecektir. Ayrıca tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna, uluslararası 

hukukta ve uluslararası belgelerde ne şekilde yer verildiği üzerinde durulacaktır. Daha sonra karşılaştırmalı 

hukukta tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna değinilecektir.  

Üçüncü bölümse suçun pasif süjesi olarak da nitelendirilen mağdura ayrılmıştır. Mağdurun 

tanımının yapılarak sınırlarının belirlenmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Zira mağdura, ceza 

                                                
26 ÖZCAN, Onur, “Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu”, Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, C. III, Prof. Dr. Köksal 
Bayraktar’a Armağan, İstanbul 2010, s. 309, dp. 2. 
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ve ceza muhakemesi hukukunda önemli sonuçlar bağlanmıştır. Örneğin şikâyet hakkının kullanılması, 

ilgilinin rızası, zincirleme suç, haksız tahrik, “hapis cezasının ertelenmesi”, etkin pişmanlık, müsadere, 

uzlaştırma, dava zamanaşımının başlangıcı bakımından mağdurun tespiti gereklidir. Ceza muhakemesi 

hukukunda şüphelinin, sanığın ve hükümlünün haklarının yanında suçun mağdurunun haklarına ilişkin 

düzenlemeler de bulunmaktadır ve mağdurun hakları güvence altına alınmaktadır.27 Ancak çalışmada söz 

konusu haklara değinilmeyecektir. Ayrıca mağdur, suç ve ceza politikasının belirlenmesi, kriminoloji ve 

viktimoloji bakımından da özel bir yere sahiptir.28 Ceza hukukunda tüzel kişilerin ve bu kapsamda devletin 

de suçun mağduru olup olamayacağı hususu doktrinde tartışmalıdır.29 Çalışmada bu tartışmalar ve hatta 

tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların suçun mağduru olup olamayacağı hususu üzerinde durulacaktır. 

Nitekim söz konusu sorun TCK’nın 43. maddesinin 1. fıkrasına daha sonra eklenen “mağduru belli bir 

kişi olmayan suç” ifadesiyle beraber daha da önemli hale gelmiştir.30 Bu kapsamda ceza hukukunda 

mağdur kavramının sınırları ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Ayrıca hayvanın mağdur olup olmayacağı 

sorunu üzerinde de durulacaktır. Suçtan zarar görenle arasındaki farka değinilecek ve uluslararası 

belgelerin mağdur kavramına ilişkin yaklaşımı ele alınacaktır. 

Çalışmanın sonundaysa inceleme konusunu oluşturan hususlara ilişkin benimsenen görüş, bazı 

önerilerle beraber sunulacaktır. 

   

                                                
27 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 657-658. 
28 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 210. 
29 KÜHL, Kristian, Strafrecht Allgenmeiner Teil, München 2017, §2, Rn. 9, s. 15. 
30 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 666. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KİŞİ KAVRAMI VE SUÇ GENEL TEORİSİNDE FAİLİN VE MAĞDURUN YERİ 

I. KİŞİ KAVRAMI 

Kavramlar yalnızca dilsel bir araç değildir. Arkalarındaki tarihi de bünyelerinde barındırır. Bu 

kapsamda “kişi” kavramının31 Latincedeki karşılığı olan “persona” kelimesine32 bakıldığında eskiden 

tiyatroda oyuncunun rolünü icra ederken taktığı “maske”yi ifade ettiği görülmektedir.33 Rol yapmayı ifade 

eden söz konusu kelime, daha sonra genel olarak hayatta oynanan rolü ifade etmek için kullanılmaya 

başlanmıştır.34 Hukuk alanındaysa bu kavramla, kişilerin hukuk sahnesinde oynadıkları rol 

anlatılmaktadır. Bir anlamda hukuk tarafından verilen karakter maskesidir.35 Kişi, hukukun en temel 

kavramlarından biri olmakla birlikte esasında soyuttur.36 Zira hukuk, toplumsal ilişkileri düzenleyerek 

kişiler arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler. Söz konusu hak ve yükümlülüklerin süjesiyse 

kişilerdir.37 Yani kişi, hukukta hak ve borç sahibi varlık olup hakkın süjesidir.38 Bu bakımdan kişi, hukuk 

tarafından gerçekleştirilen bir kurgudur, doğal değil, yasal bir meseledir.39 Hukukun kendisi de doğada 

kendiliğinden var olan bir sistem olmayıp insan ürünü olan normatif bir sistemdir.40 

Sözlükte “kişi”, kadına “veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer” şeklinde 

tanımlanmaktadır.41 Hukukta kişiden bahsedildiğinde akla gelen ilk varlık gerçek kişi yani insandır.42 

Esasında gündelik hayattaki kullanımında da akla ilk olarak “insan”43 gelmektedir.44  

                                                
31 Kişi kavramı için aynı zamanda “şahıs” ifadesi de kullanılmaktadır. Bkz. ATAAY, Aytekin, Şahıslar Hukuku Birinci Yarım 
Giriş – Hakiki Şahıslar, İstanbul 1969, s. 16. 
32 TÜRK HUKUK KURUMU, Türk Hukuku Lügatı, Ankara 1991, s. 307. 
33 GÜRKAN, Ülker, “Kişilik Kavramının Evrimi”, Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu’na Armağan, Ankara 1995, s. 42. 
34 Nitekim insanın siyasi, hukuki, ekonomik ya da sanat bakımından kişiliğinden bahsedilirken, onun hayatta oynadığı rol ve önem 
açıklanmaktadır. Bkz. İMRE, Zahit, Medeni Hukuka Giriş, İstanbul 1980, s. 347. 
35 Maskenin arkasında kimin bulunacağını ise hukuk düzeni kendisi belirlemektedir. Bkz. FISCHER LESCANO, Andreas, 
“Natur als Rechtspersonen”, Zeitschrift für Umweltrecht, 2018, Heft 4, s. 208. 
36 BYDLINSKI, s. 78. 
37 AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku, C. I, İstanbul 2002, s. 241. 
38 KELSEN, Hans, General Theory of Law and State, (Çev. Anders Wedberg), Cambridge 1949, s. 68. 
39 STUCKI, Saskia, “Rechtstheoretische Reflexionen zur Begründung eines tierlichen Rechtssubjekts”, Animal Law – Tier und 
Recht Developments and Perspectives in the 21st Century Entwicklungen und Perspektiven im 21. Jahrhundert, Zürich 2012, s. 
152. 
40 ÖZEK, Çetin, “1997 Türk Ceza Yasa Tasarısı’na İlişkin Düşünceler”, Prof. Dr. Sahir Erman'a Armağan, İstanbul 1999, s. 660. 
41 TÜRK DİL KURUMU, Türkçe Sözlük, Ankara 2011, s. 1448. 
42 VON THUR, Andreas, Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, Band 1: Allgemeine Lehren und 
Personenrecht, Leibzig 1910, s. 369. 
43 Sözlükte insan, “toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak 
kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı” şeklinde tanımlanmaktadır. Bkz. TÜRK DİL 
KURUMU, s. 1195. 
44 WALINE, Marcel, “Törel Kişilik Kuramı”, (Çev. Hamide Uzbark), AÜHFD, C. 2, 1945, s. 306.  
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Çağdaş hukuk düzenleri bakımından her insan, kişidir ve hak ehliyetine sahiptir.45 Geçmiş 

dönemlere bakıldığında örneğin eski Roma hukukunda olduğu üzere46 her insanın kişi olmadığı 

görülmektedir.47 İnsanın sömürülmesiyle birlikte köleleştirilmesi sonucunda, hak ehliyetine sahip olan ve 

olmayan insanları ayırabilmek adına kişi kavramına ihtiyaç duyulmuştur.48 Böylece eski Roma 

hukukunda olduğu gibi insanlar özgür olanlar ve köleler şeklinde ikiye ayrılmakta49  ve özgürler hakların 

süjesi; kölelerse birer mal gibi hakların objesini oluşturmaktaydı.50 Ancak “süje”, kelime anlamı olarak 

“konu”, dilbilgisi alanında “özne” anlamına geldiğinden,51 kişiyi ifade etmemektedir.  

Günümüzde, “kişi” kavramının yalnızca insanı ifade etmediği, ayrıca bazı özellikleri bulunan kişi 

ve mal topluluklarını da ifade ettiği görülmektedir. Hukuk düzenince, bir varlığın kişi olup olmadığına 

karar verilmektedir.52 Nitekim doğada insan vardır ancak doğada kişi bulunmamaktadır. “Kişi”, toplumsal 

kökleri olmasına karşın daha öncede belirtildiği üzere hukukun bir ürünü olarak görünüm 

kazanmaktadır.53 Bu kavrama yalnızca şekli açıdan bakmak doğru değildir. Zira maddi içeriği de söz 

konusudur. Hukuk düzenince bir varlığın kişi olarak kabul edilmesi mümkün olduğu gibi söz konusu 

varlığın hakkın konusu yapılması da mümkündür. Yani bir varlığın hak ehliyetiyle donatılması, onun hak 

sahibi yapılması veya hakkın konusu olarak kabul edilmesi kanun koyucunun takdirindedir. Söz konusu 

hallerin her biri önem taşır. Hak sahipliği, bir niteliği ve imtiyazı ifade eder. Kanun koyucu, hukuk 

mantığının öngördüğü şekli anlamdaki “kişi” kavramının içeriğini, kendi etik görüşü ve kanun koyma 

politikası içinde hareket ederek hangi varlığa üstünlük tanımak istiyorsa onu kişi sayarak hak sahibi olma 

ehliyetiyle donatmaktadır. Bu takdir hakkını kullanırken de sosyal gerçeklerle gereksinimleri dikkate 

almaktadır. Bu kapsamda hukuk, insanlar arasındaki ilişkiyi düzenlediğini dikkate almak suretiyle bu 

düzenin bozulmamasına hizmet edecek varlıklara kişilik tanıyabileceği gibi, bu varlıkları hakkın objesi 

olarak da nitelendirebilmektedir.54 

İnsanla biyolojik ve fiziki bir varlık ifade edilmekteyken, kişiyle insanın hukuksal yönü anlatılmak 

istenmektedir. Bu kapsamda kişi, hukuki bir kavramdır. Hukuk düzenince maddi bir varlığa sahip insana 

hak sahibi olabilme imkânı sağlanmaktadır.55 Hukuk düzenince haklar tanınırken, bu hakların sahibini 

                                                
45 DÖRNER, Heiner, Nomos Kommentar, Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar, Baden-Baden 2019, BGB § 1, Rn. 1; 
GUTZWILLER, Max, “Das Recht der Verbandspersonen”, Schweizerisches Privatrecht, Band II, Basel 1967, s. 430. 
46 HAUSHEER, Heinz/AEBI MÜLLER, Regina E., Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Bern 2005, s. 
264-265. 
47 VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, Türk Medeni Hukuku, C. I, Umumi Esaslar,  İstanbul 1959, s. 254. 
48 BYDLINSKI, s. 79. 
49 KOSHAKER, Paul/AYİTER, Kudret, Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, Ankara 1977, 
s. 76. 
50 ATAAY, s. 18; UMUR, Ziya, Roma Hukuku, Tarihi Giriş – Kaynakalar – Umumi Mefhumlar – Hakların Himayesi, İstanbul 
1982, s. 361. 
51 TÜRK DİL KURUMU, s. 2178. 
52 VON THUR, s. 370-371. 
53 FISCHER LESCANO, s. 207. 
54 DURAL, Mustafa, Türk Medeni Hukukunda Gerçek Kişiler, İstanbul 1987, s. 3-6. 
55 TÜRK HUKUK KURUMU, s. 307. Psikolojik ve sosyolojik açıdan ele alındığında insan, dünyaya “kişi” değil “insan” olarak 
nitelendirilen canlı birey şeklinde ancak kişi vasfına sahip olma yeteneğiyle gelmektedir. Bkz. GÜRKAN, s. 42. 



8 
 

yani süjesini de belirlemek gerekir.56 Her insan kişiyken, her kişi insan değildir.57 Kişi kavramını 

açıklayabilmek için medeni hukuka ve özel olarak da kişiler hukukuna bakmakta yarar vardır. Kimlerin 

kişi olarak kabul edileceğini kanun koyucu belirlemektedir.58 Bu kapsamda 4721 sayılı “Türk Medeni 

Kanunu”nun59 (TMK) “Birinci Kitabı”nda “Kişiler Hukuku” düzenlenmiş olup, bu kitabın “Birinci 

Kısmı” “Gerçek Kişiler”, “İkinci Kısmı”ysa “Tüzel Kişiler” başlığını taşımaktadır. Böylece gerçek ve 

tüzel olmak üzere iki tür kişinin varlığı kabul edilmektedir.60  

Kişilikse, sözlükte “bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, 

şahsiyet” şeklinde tanımlanmıştır.61 Kişilik de kişi gibi hukuki bir kavramdır ve hukukta esasında iki 

anlamda kullanılmaktadır. Dar anlamıyla kullanıldığında kişi ile eş anlamlıdır. Yani hak ve borçların sahibi 

ve hukuk süjesi olabilme anlamına gelmektedir.62 Geniş anlamda kullanıldığındaysa hak ve fiil ehliyetiyle 

birlikte hukuken korunan yaşam, fiziksel, zihinsel ve ahlaki bütünlük gibi maddi veya manevi varlıkları 

da ifade etmektedir.63 Kişinin hak ehliyetine sahip olması gibi özellikleriyle, hukuki durumuyla ilgili 

olarak kişi olmaya bağlanan yetkiler onun kişiliğini belirtir.64 “Kişilik hakkı”, “kişiliği oluşturan değerlerin 

tümü üzerindeki hak” şeklinde tanımlanmaktadır.  Gerçek kişi, bu hakka doğumundan ölümüne kadar, 

tüzel kişiyse hak ehliyetini kazandıktan, sona erdiği ana kadarki süreçte yalnızca var olması nedeniyle 

sahiptir ve bu hak, hukuken korunan değerlerden oluşur.65 Bu nedenle “kişilik”, kişi kavramını da 

kapsayan ancak kişi kavramından daha geniş bir kavramdır. Zira kişilik denildiğinde hukukun koruduğu 

değerlerle birlikte kişi, kişi denildiğindeyse hak ehliyetine sahip olan varlık anlatılmak istenmektedir.66 

A. GERÇEK KİŞİ 

Gerçek kişiden,67 hak ehliyetine sahip bulunan insan anlaşılmalıdır. Yani hukuk terminolojisinde 

insan, gerçek kişidir.68 Günümüzde her insan hak ehliyetine sahip olduğundan kişidir.69 İnsanla gerçek 

kişi arasında herhangi bir fark yoktur.70 Nitekim TMK’nın 8. maddesinin 1. fıkrasında “her insanın hak 

                                                
56 OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul 
2016, s.2. 
57 KELSEN, s. 96. 
58 HELVACI, Serap, Gerçek Kişiler, İstanbul 2016, s. 21. 
59 24607 sayılı 8.12.2001 tarihli Resmi Gazete 
60 Al. MK’nın “Genel Bölüm” başlığını taşıyan “Birinci Kitabı”nın “Birinci Kısmı”, “Gerçek Kişiler, Tüketici ve İşletme Sahibi”, 
“İkinci Kısmı”ysa “Tüzel Kişiler” başlığını taşımaktadır. Ancak Al. MK’nın 14. paragrafında işletme sahibinin gerçek kişi ya da 
tüzel kişi olabileceğinden bahsedilmiştir. 
61 TÜRK DİL KURUMU, s. 1449. 
62 HAUSHEER/AEBI MÜLLER, s. 11. 
63 TUOR, Peter/SCHNYDER, Bernhard/SCHMID, Jörg/RUMO-JUNGO, Alexandra, Das Schweizerische Zivilgezetsbuch, 
Zürich 2009, s. 143-144.   
64 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 2. 
65 İKİZLER, Metin, Tüzel Kişilerin İlkeli Kişiliği Bu Uğurda Ana Statüsünün Anlamı ve İşlevi, Ankara 2012, s. 27-28, 63; 
GÖNEN, Doruk, Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması, İstanbul 2011, s. 35-36. 
66 DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, Türk Özel Hukuku C. II, Kişiler Hukuku, İstanbul 2011, s. 9. 
67 Gerçek kişi için “hakiki şahıs” ifadesi de kullanılmaktadır. Bkz. VELİDEDEOĞLU, s. 36; GÜRAL, s. 74. 
68 BYDLINSKI, s. 78. 
69 CREIFELDS, Carl, Rechtswörterbuch, München 2014, s. 956. 
70 KELSEN, s. 96. 
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ehliyeti” olduğu, 2. fıkrasındaysa bütün insanların, “hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara 

ehil olmada eşit” oldukları belirtilmektedir.  

TMK’nın 28. maddesinde kişiliğin, “çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başla”yacağı 

ve “ölümle sona ere”ceği, hak ehliyetininse “sağ doğmak koşuluyla”, çocuğun “ana rahmine düştüğü 

andan başla”yacağı öngörülmektedir. Tam doğumdan, çocuğun ananın bedeninden tümüyle ayrılması,71 

sağ doğumdansa kalbin, nabzın çarpması, soluğun alınması gibi herhangi bir yaşam belirtisi göstermesi 

anlaşılmalıdır.72 Çocuğun tam ve sağ doğması yeterli olup,73 yaşama kabiliyetine sahip olması gerekli 

değildir.74 Hilkat garibeleri yani insana benzememe durumu halinde insandan doğanın insan olarak kabulü 

gereklidir.75 Cenin, insan olmadığı için kişi de değildir.76 Doğumdan evvel yalnızca mirasçılık hakkı gibi 

malvarlığı haklarıyla ilgili olarak doğum şartına bağlı tanınan hak ehliyetinin yaşama hakkı açısından ve 

yaşam hakkıyla sınırlı olacak şekilde şarta tabi kılınmayarak cenine tanınması önerilmekteyse77 de 

mevzuat buna izin vermemektedir. 

İnsanın sahip olduğu özellikler örneğin isnat yeteneğinin bulunmaması, onun kişi sayılmasının 

önünde engel oluşturmaz.78 Zira bir hastalığın ya da engelin, insanın insan olma vasfını etkilediğinden 

bahsedilemez.79 

                                                
71 VON THUR, s. 380. Her ne kadar doktrinde göbek bağının da kesilmesi gerektiği ileri sürülmekteyse de ağırlık görüş bunun 
gerekli olmadığı yönündedir. Bkz. AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, Kişiler Hukuku, Ankara 2016, s. 43; DEMİRBAŞ, Timur, 
Yeni Doğmuş Çocuğu Öldürme Suçu, Ankara 1992, s. 84; DURAL, s. 15; TEKİNAY, Selahattin Sulhi, Medeni Hukuka Giriş 
Dersleri, İstanbul 1973, s. 183; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 10. 
72 ÖZSUNAY, Ergun, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, İstanbul 1979, s. 14. 
73 HÜBNER, Heinz, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gestezbuches, Berlin New York, 1996, s. 11; ATAAY, s. 30.  
74 BOCK, Dennis, Strafrecht Besonderer Teil 1, Berlin 2018, s. 7. 
75 ERMAN, Sahir/ÖZEK, Çetin, Ceza Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 1994, s. 7; HAFIZOĞULLARI, Zeki/KETİZMEN, 
Muammer, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hayata Karşı Suçlar”, ABD, Y. 66, S. 1, s. 144. Aksi yönde bkz. SOYASLAN, 
Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2018, s. 138. 
76 GIERKE, Otto, Deutsches Privatrecht, München Leibzig 1936, s. 357. 
77 Ceninin hak ehliyetinin yaşama hakkıyla ilgili olarak sperm tarafından yumurta hücresinin döllendiği ve döllenen yumurta 
hücresinin rahim çeperine tutunmasından itibaren başlaması, yapay üreme teknolojilerinin kullanıldığı hallerdeyse tüpteki 
embriyoya ya da dondurulmuş embriyoya eşya olarak bakılmaması gerektiği (bkz. HATEMİ, Hüseyin/ KALKAN 
OĞUZTÜRK, Burcu, Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler – Tüzel Kişiler), İstanbul 2014, s. 9, 11-12) bu nedenle tüp bebek 
yöntemiyle hamilelik halinde hak süjesi olma anının ana rahmine düşmemesine karşın embriyonun oluştuğu an olarak kabul 
edilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bkz. ATAAY, s. 30; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 13. 
Embriyonun hukuki niteliğine ilişkin tartışmalar için bkz. BRUNET, Laurence/DESMOULIN, Sonia, “Human Embryo, 
Animal Embryo, Chimericol Embyro: What Legal Status in French Law”, Journal of Civil Law Studies, V. 1, N. 1, 2008, s. 79-
94. 
78 STUCKI, s. 155. 
79 BOCK, BT 1, s. 7. 
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B. TÜZEL KİŞİ 

Tüzel kişi,80 hukuk düzenince kendisine hukuk süjesi olma niteliği atfedilen,81 fiziki bir varlığı 

bulunmayan ancak belirli, ortak ve sürekli bir amacın gerçekleştirilebilmesi için82 kendisini oluşturan 

gerçek kişilerden bağımsız olacak şekilde,83 gerçek kişi veya malların bir araya gelmesiyle oluşan 

topluluktur.84 Toplumsal hayatın zorunluluklarının bir neticesi olarak otaya çıkan bu toplulukların, hukuk 

düzenince tüzel kişi ifadesiyle hukuki bir kavrama dönüştürüldüğü görülmektedir.85  Nitekim “tüzel” 

kelimesi “hukuk” anlamını taşıyan “tüze”den gelmekte olup “hukukla ilgili, hukuki, hukuksal, hükümle 

ilgili, hükmi” anlamında kullanılmaktadır. Tüzel kişi, sözlükte, “hukuk bakımından bireylerin veya 

malların topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık” şeklinde tanımlanmaktadır.86 Esasında gerçek 

ve tüzel kişi de “kişi” olduğundan insanın “gerçek” olarak nitelendirilmesi yanıltıcıdır. Bu nedenle gerçek 

kişi için “tek kişi”, tüzel kişi içinse “toplu kişi” ifadelerinin kullanılması önerilmektedir.87 Ancak “toplu 

kişi” ifadesi de mal topluluklarını ifade etmek bakımından yetersiz kaldığından “toplu kişi” ve “kurum” 

kavramlarının tüzel kişiyi ifade etmek için kullanılması çok daha yerindedir.88  

Yalnızca bireysel amaç ve yararlar değil, bireylerin bazı ihtiyaçları karşılamak üzere kolektif amaç 

ve yararları da hukuk düzenince güvencelenmektedir. Bireyler yaşam süreleri ve güçlerinin sınırlı olmasını 

dikkate alarak gerçekleştirmeyi amaçladıkları bireyüstü amaçlarını somutlaştırabilmek, toplumsal ve 

                                                
80 Tüzel kişi için “hükmi şahıs” (bkz. TÜRK HUKUK KURUMU, s. 307), “hukuki kişi” ya da “manevi kişi” ifadelerinin de 
kullanıldığı görülmektedir. Bkz. ASLAN, Yasin M., “Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu”, ABD, Y. 68, S. 
2010/2, s. 235, dp. 10. Ancak “hükmi şahıs” ifadesinin kişiliğin bir hüküm neticesinde ortaya çıkabileceği, “manevi kişi” 
ifadesininse ceza hukukunda örneğin hakarette olduğu gibi insanın manevi varlığının kast edildiği şeklinde bir algıya sebebiyet 
verebilecek nitelikte olduğu belirtilerek eleştirildiği görülmektedir. Bkz. ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim, İstanbul 2004, s. 
119, dp. 184. 
81 CREIFELDS, s. 956; ÁDÁM, Zsófia, “Societas Deinquere (Non?) Potest Beiträge zur Unternehmensstrafbarkeit”, Iustum 
Aequum Salutare, IX, 2013, 1, s. 12; FELLNER, Maria Lise, Persönlichkeitsschutz Juristischer Personen, Dissretation, 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz, Graz 2006, s. 5. 
82 AKÜNAL, Teoman, Türk Medeni hukukunda Tüzel Kişiler, İstanbul 1995, s. 10-11. 
83 ROGALL, Klaus, Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten: OWiG, München 2018, § 30, Rn. 34. 
84 KOZIOL Helmut/WELZER, Rudolf, Grundriss des bürgerlichen Rechts, Band I, Allgemeiner Teil und Schulrecht, Wien 
1992, s. 62. 
85 “…Toplumların konuşma dillerine girmiş olan "Devlet, İl, Belediye, Dernek, Şirket, Vakıf" gibi sözcükler, bireylerden farklı 
kimi örgütlerin varlığını duyurmaktadır. İnsan ya da mal topluluklarının hukuk düzenine de kendilerini kabul ettirmelerinin iki 
gerekçesi olabilir: Biri doğal sebeplerdir. Nitekim bu varlıklar insanın hayal gücünün yarattığı kavramlardan ibaret olmayıp, 
toplumsal gereklerin örgütlediği ve varlık kazandırdığı kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, kendilerini oluşturan insanlardan 
bağımsızlaşıp kendi başlarına, dışa dönük ve gerçek anlamda ekonomik, hukukî ve sosyal etkinliklerde bulunurlar. Diğer gerekçe 
ise, tekniktir. Her hakkın ve borcun bir sahibi olması gerekir. İnsan yaşamı ise süre ile sınırlı olduğuna göre, kişinin bu süreyi aşan 
yani ölümünden sonra yerine getirilmesi gereken borçlarından sorumlu olacak veya kazanılmış haklarını kullanmaya devam 
edecek temsilci, vekil, yönetici ya da yararına vasiyet yapılan gibi gerçek kişiler düşünülebilir. Hattâ bu kişilerin bu arada, ölenin 
borçlarını ödemeye ve haklarını kullanmaya devam etmeleri sağlanabilir. Ancak, bunun gibi dolaylı çözümler yerine, ölen kişinin 
özellikle süresiz ve topluma dönük, sosyal amaçlar taşıyan haklarının kullanılması ve borçlarının yerine getirilmesini sağlayacak 
ve insan ömrünü aşan bir yaşam süresi olan tüzelkişinin bu görevi üstlenmesini kabul etmek, toplumsal gereksinimlerle bütünleşen 
hukuk mantığının akılcı bir çözümüdür. Bu nedenlerle, gerçek kişiler yanında, onların ölümünden sonra süreyle kısıtlanmadan 
hukukî işlemlerini sonuçlandırmaya devam edecek hukukî varlıklar yani tüzelkişiler, hukuk kurallarıyla geliştirilmeye başlandı…” 
AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (Karar metni için bkz. 20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmi Gazete) 
86 TÜRK DİL KURUMU, s. 2404. 
87 KÖPRÜLÜ, Bülent, Medeni Hukuk, İstanbul 1984, s. 392-393. 
88 İMRE, s. 350. 
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ekonomik riskleri paylaşabilmek için bir araya gelmekte ya da mallarını bu amaçlara özgülemektedirler.89  

Kişi olma vasfının yalnızca bireylere ait olabileceği, sadece bireylerin var olduğu, bu nedenle tüzel kişi 

kavramından bahsedilemeyeceği ya da bahsedilmemesi gerektiği ileri sürülmekteyse de90 hukuk 

düzenlerine bakıldığında söz konusu görüşün geçerlik bulmadığı görülmektedir. Nitekim Roma 

hukukunda dahi tüzel kişilerin varlığı söz konusuydu.91  

İnsan veya mal topluluklarının kişi olmasını hak ehliyeti sağlar. Hak ehliyeti, hakkın konusu 

değildir. Hak sahibi ve öznesi olabilme yani haklara ve borçlara sahip olabilme yeteneğidir.92 İnsanların 

bir araya gelerek topluluklar halinde yaşamaya başlamalarının ardından, devletler de dâhil olmak üzere 

siyasi, sosyal, ekonomik ihtiyaçlarla oluşan ve geniş bir alana yayılan söz konusu toplulukların hak süjesi 

olarak kabul edilmesine başlanmıştır.93 Ayrıca günümüzde düzenledikleri alan, yalnızca topluluklar ve bu 

topluluklar arasındaki ilişkiler olan hukuk kuralları da bulunmaktadır. Örneğin uluslararası hukuk kuralları 

bu kapsamdadır.94 Tüzel kişilerin hukuk süjesi olarak kabul edilmesiyle,95 ömrü ve imkânı sınırlı olan 

gerçek kişilerin değişmesinden etkilenmeyen ve gerçek kişilerin ulaşmak istedikleri sürekli amaca 

ulaşabilme imkânına sahip olmaları mümkün kılınmıştır.96 Zira gerçek kişilerin tek başlarına 

gerçekleştirebilecekleri şeylerin nispeten sınırlı olması, güç birliği yapmak suretiyle gerçek kişilerin ve mal 

topluluklarının oluşmasına ve daha sonra söz konusu toplulukların hukuken tanınmasına neden 

olmuştur.97 Tüzel kişilerin oluşmasına neden olan söz konusu etkenler, günümüz ekonomik ve sosyal 

yapısı bakımından olmazsa olmaz bir niteliğe sahiptir.98 Bu nedenle tüzel kişi hukukun bir ürünüyken,99 

gerçek kişi biyolojik ve psikolojik bir gerçeklik olarak ortaya çıkmaktadır.100 Her ne kadar tüzel kişiler 

bireylerin iradesiyle kuruluyor gibi gözükse de kaynağını anayasadan almaktadır.101  

                                                
89 ATAAY, s. 19. 
90 CUCHE, Paul, “Hukuk Felsefesi Konferansları”, AÜHFD, C. 5, S. 1, 1948, s. 424. 
91 Roma’da bu kişi topluluklarının en başında, hukuki bakımdan kendisine kişilik tanınan ve belli bir amaç doğrultusunda birleşen 
“Populus Romanus” denilen Roma Devleti yer almaktaydı. Bkz. HAUSHEER/AEBI MÜLLER, s. 263-265. Ancak tüzel kişi 
kavramına Roma’da geç yer verilmiş (bkz. OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 261, dp. 877) ve söz konusu 
kavramı ifade etmek üzere günümüzde olduğu gibi tüzel kişi çatısı altında kabul edilen tek bir ortak isim yerine, bazı tüzel kişi 
tipleri ayrı ayrı isimler altında kabul edilmiştir. Bkz. UMUR, s. 412-413.  
92 HATEMİ/KALKAN OĞUZTÜRK, s. 3.   
93 CUCHE, s. 414; ÖZTAN, Bilge, Tüzel Kişiler (Ders Notları), Ankara 1994, s. 2-3. 
94 KEYMAN, Selahattin/TOROSLU, Haluk, Hukuka Giriş, Ankara 2012, s. 167. 
95 KOZIOL/WELZER, s. 62. 
96 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 143-144.   
97 DURAL/ÖĞÜZ, s. 199. 
98 MAHMUTOĞLU, Fatih Selami/KARADENİZ, Serra, Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi, İstanbul 2017, s. 1358-
1359. 
99 VON THUR, s. 370. 
100 HATEMİ/KALKAN OĞUZTÜRK, s. 79.   
101 DURAN, Lütfi, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982, s. 64. 
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1. Tüzel Kişiliğin Kazanılması 

Hukuki bir kimliğe sahip olan toplulukların ne zamandan itibaren tüzel kişilik sıfatını haiz 

olduklarının saptanması önemlidir.102 Böylece tüzel kişinin hak ve fiil ehliyetini elde ettiği an tespit 

edilerek103 bu topluluğa üye olanların, üçüncü kişilerin ve devletin yararı da sağlanmış olacaktır. Devletin, 

tüzel kişinin kuruluşuna ilişkin müdahale yetkisinin derecesine göre kişi ya da mal topluluklarının hukuk 

alanında var olması için izin, normatif ve serbest kuruluş sistemi olmak üzere sistemler geliştirilmiştir.104  

a. İzin Sistemi 

İzin sisteminde tüzel kişiliğin kazanılması, yalnızca devletin iznine bağlıdır.105 Bu nedenle söz 

konusu sistemin varsayım teorisinin benimsendiği hukuk sistemlerinde geçerli olduğu ifade 

edilmektedir.106 Şayet izin veren makam yasama organıysa tüzel kişilik kanunla, idari bir organsa idari bir 

işlem neticesinde kazanılır.107 Bu sistem esasında, planlı ekonomi sistemini benimsemekte olan hukuk 

düzenleri tarafından kullanılmakta olup, tüzel kişilerin planlı kalkınma hususundaki fonksiyonu dikkate 

alınmaktadır.108 İzin sisteminde, izni veren makamın mutlak bir takdir yetkisi söz konusu olduğundan izin 

verilmemesi halinde idari ve yargısal yollara başvurulamamaktadır.109 Tüzel kişiliğin kazanılabilmesi için 

gerekli olan tüm şartlar sağlanmış olsa da şayet izin verilmezse tüzel kişiliğin kazanıldığından 

bahsedilemez.110 Bu sistem, liberal görüşe aykırı olması nedeniyle çağdaş hukuk sistemlerince -kamu 

hukuku tüzel kişileri ayrık tutulmak suretiyle-111 sınırlı olarak uygulanmaktadır.112  

Tüzel kişinin kurulmasının izne bağlı olmasıyla faaliyete geçebilmesi için izne tabi olması aynı 

şey değildir. Örneğin 5362 sayılı “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu”nun 4. maddesi 

uyarınca “Odalar, oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile 

esnaftan en az beş yüz kişinin isteği ve Bakanlık izni ile kurulur” denilmek suretiyle izin sistemi 

öngörülmüştür. Ancak 5684 sayılı “Sigortacılık Kanunu”nun 3. maddesinde “Türkiye’de faaliyet 

gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde 

kurulmasının şart” olduğu, 5. maddesindeyse sigorta ve reasürans şirketlerinin “faaliyete geçebilmek için 

                                                
102 “…1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 2, 3 ve 7. maddelerinde açıklandığı üzere kooperatifin ticaret siciline tesciliyle sicil 
gazetesinde yayımından sonra tüzel kişilik kazandığı gözetilerek, S.S. Güneş Yapı Kooperatifinin ticaret siciline tescil ile ticaret 
gazetesinde ilan edilerek tüzel kişilik kazanıp kazanmadığı belirlenip, kooperatif ana sözleşmesi, defteri kebir ve yevmiye defteri, 
banka hesap ekstreleri ile tüm belgelerin getirtilmesi ve sanıkların kooperatifin para ve malları üzerinde sorumluluklarının tespiti 
gerekir…” Y. 5. CD. 5282/7795, 26.10.2007 T. (Karar metni için bkz. YAŞAR, Osman/GÖKCAN, Hasan Tahsin/ARTUÇ, 
Mustafa, Yorumlu – Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Ankara 2014, s. 507). 
103 KÖPRÜLÜ, s. 403. 
104 GUTZWILLER, s. 469-472; MANSEL, Heinz Peter, Jauernig Bürgerliches Gestzbuch, München 2018, Rn. 6-9. 
105 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 152. 
106 KARAYALÇIN, Yaşar, Ticaret Hukuku Dersleri, Şirketler Hukuku, Giriş – Şahıs Şirketleri, Ankara 1965, s. 66; 
ÖZSUNAY, Tüzel, s. 53. 
107 DURAL/ÖĞÜZ, s. 223. 
108 KARAYALÇIN, s. 66.   
109 ÖZTAN, Ders, s. 16; ZEVKLİLER/HAVUTÇU/GÜRPINAR, s. 159. 
110 DURAL/ÖĞÜZ, s. 223.   
111 ORAL, Tuğçe, Tüzel Kişilerin Manevi Zararının Tazmini, İstanbul 2018, s. 16. 
112 MEDICUS, Dieter, Allgemeiner Teil des BGB, Heidelberg München 2006, 428. 
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faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorunda” oldukları 

belirtilmiştir. 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun 10. maddesinde de “Bankacılık Kanunu”nun 6. 

maddesi uyarınca “kuruluş veya Türkiye'de şube açma izni alan bankaların”, “Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu”ndan “ayrıca faaliyet izni almaları”nın şart olduğu belirtilmiştir.  

b. Normatif Sistem 

Yetkili makamların, tüzel kişiliğin kurulması bakımından ihtiyaç duyulan yasal şartları113 

denetlemesi halinde normatif sistemden bahsedilir.114 Bu sistem, izin ve serbest kuruluş sistemi arasında 

yer alır. Şayet gerekli şartlar varsa yetkili makam kuruluş iznini vermek zorundadır.115 İznin verilmemesi 

durumunda yargı yoluna başvurulması mümkündür.116 İznin verilmesinin ardından sicile kayıt gereklidir. 

Böylece tüzel kişi kendini devlete bildirmekte ve üçüncü kişilere tanıtabilmektedir.117 

Normatif sistemde tüzel kişiliğin kazanılma anıyla ilgili olarak farklı uygulama şekilleri söz 

konusudur. Örneğin bazı ülkelerde tüzel kişilik, tüzüğün resmi makamlara sunulmasıyla kazanılmakta 

olup normatif bildirim sisteminden bahsedilmektedir.118 Bazı ülkelerdeyse tüzel kişilik tüzüğün devletin 

resmî gazetesinde yayınlanmasıyla birlikte kazanılmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerde tüzel kişilik belirli bir 

sicile tescil edildiği anda kazanılmakta ve bu sistem “tescil zorunluluğu olan normatif sistem” olarak 

nitelendirilmektedir.119 

c. Serbest Kuruluş Sistemi 

Kaynağını gerçeklik teorisinin oluşturduğu serbest kuruluş sistemine göre tüzel kişilik, kişi ya da 

mal topluluğunun ortaya çıkmasıyla kazanılmaktadır.120 Mevzuatta tüzel kişiliğin kazanılması 

bakımından gerekli olan asgari koşullar bellidir. Söz konusu koşullar yerine getirildiği takdirde tüzel kişilik 

kazanılır ve bu koşulların yerine getirilip getirilmediği hususu resmi makamların denetimine tabi 

değildir.121 Asgari koşulların yerine getirildiğine ilişkin belgelerin, yetkili makamlara teslimi gereklidir; 

ancak koşulların gerçekleşmediğine ilişkin tespit halinde tüzel kişiliğin mahkeme tarafından feshedilmesi 

gerekmektedir.122 Bu sistem diğer sistemlere nazaran en liberal sistem olarak nitelendirilebilirse123 de 

                                                
113 Söz konusu koşullar özellikle tüzel kişinin kötüye kullanımının önüne geçmek için aranmaktadır. Mevzuat uyarınca asgari üye 
sayısının, belli varlıkların teminatının aranması bu kapsamda örnek olarak verilebilir. Bkz. MEDICUS, s. 428. 
114 DURAL/ÖĞÜZ, s. 223, ERGÜN, Ömer, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinin Ehliyet Durumu, İstanbul 2010, s. 28; AKÜNAL, 
s. 23; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 274-275. 
115 BOEMKE, Burkhard/ULRICI, Bernhard, BGB Allgemeiner Teil, Berlin Heidelberg 2014, 465. 
116 AYAN/AYAN, s. 205; KARAYALÇIN, s. 66. 
117 ÖZTAN, Ders, s. 17. 
118 ERGÜN, s. 28. 
119 ÖZSUNAY, s. 55. 
120 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 151. 
121 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 274. 
122 Ancak tüzel kişinin amacının emredici hukuk kurallarıyla çelişmesi durumunda artık tüzel kişiliğin kazanıldığından 
bahsedilemez. Bkz. DURAL/ÖĞÜZ, s. 223.   
123 VELİDEDEOĞLU, Hıfzı V./ATAAY, Aytekin M., Türk Cemiyetler Hukuku, İstanbul 1956, s. 28; AKÜNAL, s. 22. 
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üçüncü kişiler bakımından tüzel kişiliğin kazanılıp kazanılmadığı, kazanılmışsa da türünün ne olduğu gibi 

konularda belirsizliklere neden olmaktadır.124 

d. Türkiye’nin Kabul Ettiği Sistem 

Türkiye’de tüzel kişilerin çeşitlerine göre mevzuatta farklı sistemlerin benimsendiği 

görülmektedir. Tüzel kişiliğin kazanılmasıyla ilgili olarak genel bir hüküm içeren TMK’nın 47. 

maddesinde “başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca 

özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları”nın “kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik 

kazan”acakları, “amacı hukuka veya ahlâka aykırı olan kişi ve mal toplulukları”nınsa “tüzel kişilik” 

kazanamayacakları öngörülmüştür. Söz konusu hüküm uyarınca özel hukuk tüzel kişilerinin kişilik 

kazanma şekli, her bir tüzel kişi türünü düzenleyen hüküm gereğince belirlenecektir. 

TMK’nın 47. maddesi dikkate alınarak özel düzenlemelere bakıldığında tüzel kişiliğin 

kazanılması bakımından çeşitli durumların varlığı ortaya çıkmaktadır. Örneğin 6102 sayılı “Türk Ticaret 

Kanunu”nun (TTK) 355. maddesinde anonim şirketin, TTK’nın 588. maddesindeyse limited şirketin 

tescille tüzel kişilik kazanacağı belirtilmiştir. Yani tüzel kişilik kazanmalarında normatif sistem söz 

konusudur.125  

Anayasanın 33. maddesinin 1. fıkrasında “herkes”in, “önceden izin almaksızın” kişi topluluğu 

olan dernek kurma hürriyetine sahip olduğu, TMK’nın 59. maddesinin 1. fıkrasındaysa derneklerin, 

“kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük 

mülkî amirine verdikleri anda tüzel kişilik” kazanacakları belirtilmiştir. Her ne kadar söz konusu hükümle 

kuruluş bildirimi ve diğer belgelerin kanuni şartlara olan uygunluğunun denetlenmesi istense de tüzel 

kişilik inceleme yapılmadan evvel kazanılmaktadır. Bu kapsamda dernekler bakımından serbest kuruluş 

sistemi benimsenmiştir.126  

                                                
124 ORAL, Tüzel, s. 14.   
125 Ancak kooperatifler bakımından izin sisteminin benimsendiği yönünde bkz. OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, 
Kişiler, s. 277-278. 
126 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 276.  

Nitekim serbest kuruluş sisteminin benimsendiği TMK’nın 60. maddesinden anlaşılmaktadır. 
“Madde 60- Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü, en büyük mülkî amir tarafından altmış gün 

içinde dosya üzerinden incelenir.  
Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği 

takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması derhâl kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak otuz gün içinde 
belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve kanuna aykırılık giderilmezse; en büyük mülkî amir, yetkili asliye hukuk mahkemesinde 
derneğin feshi konusunda dava açması için durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir. Cumhuriyet savcısı mahkemeden derneğin 
faaliyetinin durdurulmasına karar verilmesini de isteyebilir.  

Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık 
belirli sürede giderilmiş bulunursa; keyfiyet derhâl derneğe yazıyla bildirilir ve dernek, dernekler kütüğüne kaydedilir.” 
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Vakıflarla ilgili olarak TMK’nın 102. maddesinin 1. fıkrasında “vakıf kurma iradesinin, resmî 

senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıkla”nacağı ve vakfın, “yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan 

sicile tescil ile tüzel kişilik” kazanacağı belirtilmiştir. Yani normatif sistem kabul edilmiştir.127  

Anayasanın 51. maddesinin 1. fıkrasında çalışanların ve işverenlerin, “üyelerinin çalışma 

ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın 

sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına 

sahip” oldukları öngörülmüştür. 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nda, sendika ve 

konfederasyonlarının “bu Kanundaki kuruluş usul ve esaslarına uyarak önceden izin almaksızın” 

kurulacakları belirtilmiştir. Söz konusu hükümlerden hareketle sendikalar bakımından serbest kuruluş 

sistemi yani sendika kurma serbestisi kabul edilmiştir.128 Ancak sendikaların, mevzuata uygun bir şekilde 

kurulup kurulmadıklarının ve kimliklerinin araştırılmasında sendika tüzüğünün ilanı gibi bazı aleniyet 

önlemleri alınmıştır.129 

Anayasanın 68. maddesinin 3. fıkrası uyarınca “siyasî partiler önceden izin almadan kurulurlar 

ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler”. Yine 2820 sayılı “Siyasi Partiler 

Kanunu”nun (SPK) 5. maddesinin 2. fıkrasında siyasi partilerin, “Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, 

önceden izin almaksızın serbestçe kurul”acakları öngörülmüştür. Böylece siyasi partiler bakımından 

serbest kuruluş sisteminin geçerli olduğu söylenmelidir.130 

Anayasanın 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca “kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” kurulacağından izin sisteminin özel hukuk tüzel kişileri bakımından 

bazı istisnaları olmakla birlikte, esas olarak kamu hukuku tüzel kişileri bakımından benimsendiği 

belirtilmelidir.131 

2. Tüzel Kişiliğin Hukuki Niteliği ve Hukuki Niteliğini Açıklayan Teoriler  

Kişi veya mal topluluklarının oluşmaya başladığı günden bu yana, söz konusu toplulukların 

hukuksal bir kavrama dönüştürülmesinin ardından kişiliklerinin dayandığı esasla ilgili olarak kapsamlı 

tartışmalar yapılmıştır.132 Bu çerçevede tüzel kişiliğin aydınlatılabilmesi amacıyla bazı teoriler ileri 

sürülmüştür. Bu teoriler tüzel kişi kavramını geliştirerek, tüzel kişilerle ilgili pek çok sorunun da çözüme 

bağlanmasını sağlamaya çalışmıştır. Ayrıca tüzel kişiliğin hukuk düzenince düzenlenme şekli bakımından 

                                                
127 ÖĞÜZ, Tufan, Türk Hukukunda Vakıf Tüzel Kişiliğinin Hukuki Esasları, İstanbul 2007, s. 15-16. Ayrıca TMK’nın 104. 
maddesinin 1. fıkrasında “tesciline karar verilen” vakfın, “yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil” edileceği ve 
“Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan merkezî sicile kaydolu”nacağı öngörülmüştür. 
128 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 276. 
129 TUNÇOMAĞ, Kenan/CENTEL, Tankut, İş Hukukunun Esasları, İstanbul 2008, s. 256. 
130 KANGAL, Zeynel, Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu, Ankara 2003, s. 30. 
131 KANGAL, Tüzel, s. 29. 
132 Zira devletin merkezileşip ülke üzerinde egemenliğini kullanmak istemesi, tüzel kişilerin oluşturduğu kuvvetle, devlet 
kuvvetini karşı karşıya getirmiş ve uzlaşının sağlanabilmesi adına tüzel kişilerin mahiyeti araştırılmaya başlanmıştır. Bkz. 
SAYMEN, Ferit H., Medeni Hukukumuzda Hükmi Şahıslar, İstanbul 1944, s. 30. 
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etkin bir rol oynamıştır.133 Tüzel kişiliğin hukuki niteliğine ilişkin teorilerde bugüne kadar bir birlik 

sağlanamamıştır. Ancak ileri sürülen bu teorilerin tüzel kişiliği farklı boyutlarıyla ele aldığından birbirlerini 

dışlamayıp tamamladıkları da söylenebilir.134  

Esasında tüzel kişiliğin hukuki niteliğini açıklayan ve iki temel teori olan, varsayım ve gerçeklik 

teorileri bugün için eski ve klasik bir ikilem olarak ortaya çıkmaktadır.135 İleri sürülen bu teorilerin 

günümüzde pratik önemlerini kaybettiğini ve doktrinde yapılan tartışmadan ibaret olduğunu söylemek 

mümkündür.136 Her ne kadar gerçeklik payı bulunsa da bu teoriler, hukuki kişiliğin açıklanmasında yeterli 

değildir. Zira tüzel kişilik ortak bir sosyal ya da siyasal birleştirici niteliğe sahip olmayan farklı topluluklara, 

kurumlara, ilişkilere uygulanan teknik, hukuki bir araçtır. İleri sürülen teoriler, kendine özgü özellikleri 

barındıran hukuki ilişkiler bakımından meydana getirilmiş olup, tüzel kişiliğin modern ticaret yaşamında 

kullanılacağı alanı önceden tasarlayamamıştır.137 Bu nedenle tüzel kişilerle ilgili hususların, hukuki 

niteliğini açıklayan teorilerle değil, hakkaniyet esaslarını dikkate almak suretiyle ve ihtiyaçları dikkate 

alarak yorumlanması gerektiği de belirtilmektedir.138 

a. Varsayım Teorisi139 

Esas olarak Savingy tarafından ileri sürülen ve Windscheid140 ile Putcha tarafından geliştirilen141 

bu teoriye göre yalnızca insan hak sahibi olabilir.142 Bu teorinin temeli Cermen hukukuna dayanmaktadır. 

Esasını bireycilik felsefesinin oluşturduğu bu teoride hukukun tek gerçek süjesi insandır. Ancak 

toplulukların ya da kolektif yararların varlığı da görmezlikten gelinemez. Bu nedenle topluluklara gerçek 

kişilik gibi bir kişiliğin tanınması söz konusudur. Ancak bu kişiliğin tanınması yalnızca bir varsayımdan 

ibarettir. Zira topluluk, birlik ya da kurum üyelerinden farklı, yaşayan bir varlık değildir. Bu yüzden hak 

süjesi değildir. Tüzel kişilik denilen kavram devletin yalnızca gerekli gördüğü oranda başvurabileceği bir 

çözümdür. Devlet, topluluklara tüzel kişilik vermeyi kabul edebileceği gibi reddedebilir ya da kişilik 

                                                
133 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 144. 
134 FELLNER, s. 6. 
135 BÜRR, David, “Die Natürliche Juristische Person – Etwas Mehr Naturwissenschaft Im Recht!”, Grundfragen Der Juristischen 
Person, Festchrift Für Hans Michael Riemer Zum 65. Geburtstag, Bern 2007, s. 72. 
136 MANSEL, Rn. 2; TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 145. Örneğin İsviçre’de gerçeklik teorisinin 
benimsenmesi nedeniyle esasında 19. yüzyılda tüzel kişiliğin hukuki niteliğine ilişkin tartışmaların bugün için önemini yitirdiği 
yönünde bkz. RIEMER, Hans Michael, Allgemeine Bestimmungen, Systematischer Teil und Kommentar zu Art. 52-59 ZGB 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrecht, Die juristischen Personen”, Erster Teil: Systematischer Teil / I. 
Kapitel: Grundlagen, Berner Kommentar Band/Nr. I/3/1, Bern 1993, s. 26. Kıta Avrupası hukuku sistemlerinde de gerçeklik 
teorisinin esas alındığı aksi halde gerçek kişiye ve tüzel kişiye aynı şekilde davranılmasının mümkün olmayacağı yönünde bkz. 
HAUSHEER/AEBI MÜLLER, s. 265. 
137 FRIEDMANN, Wolfgang, “Tüzel Kişilik Nazariyeleri ve Tatbikat”, (Çev. Tuğrul Ansay), AÜHFD 1958, C. 15, S. 1, s. 50-
66. 
138 ÖZTAN, Bilge, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 1970, 
s. 12. 
139 Bu teori için “fiksiyon”, (bkz. ÖZEN, Muharrem, “Türk Ceza Kanunu Tasarısının Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğuna İlişkin 
Hükümlerine Bir Bakış”, AÜHFD, C. 52, S. 1, s. 65), “farazi birlik” (bkz. SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
Ankara 2018, s. 528), “kurgu” (bkz. DURAN, Ders, s. 63) ifadeleri de kullanılmaktadır. 
140 ÖNDER, Dersleri, s. 163. 
141 BERTOSSA, Carlo Antonio, Unternehmensstrafrecht – Strafprozess und Sanktionen, Bern 2003, s. 16. 
142 VON SAVIGNY, Friedrich Carl, System des heutigen römischen Rechts, B. II, Berlin, 1840, s. 236. 
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tanıyarak bu kişiliği sınırlayabilir.143 Yani tüzel kişiler yalnızca devletin kendilerine tanımak istediği 

haklara sahiptir. Tüzel kişilerde kural ehliyetsizlikken istisna ehliyet sahibi olabilmeleridir. Bu teoriye göre 

kişilik ile ehliyet kavramları birbirleriyle ilişki içindedir.144  

Fiziki bir varlığı bulunmayan tüzel kişi, yasal kurgudan başka bir şey değildir.145 Esasında 

insanların bir araya gelerek toplulukları, kabileleri, şehirleri ve bu kapsamda devleti oluşturmaları, 

“kurgu”nun (“toplumsal inşa”, “hayali gerçeklik”) ortaya çıkmasına ve insanların “ortak bir mite” 

inanmasına bağlanmaktadır. Söz konusu ortak mit, insanların hayal gücünün bir ürünüdür. Devletler de 

bu ortak mitler etrafında örgütlenir. Birbirini hiç tanımayan iki asker birbirlerinin hayatını kurtarabilmek 

için ölümü göze alabilir, zira ikisi de devletin varlığına ve bayrağına inanır. Hukuk sistemleri de aynı 

şekilde ortak hukuki mitleri esas alır. Örneğin bir avukat daha önceden tanımadığı kişiyi savunurken 

adaletin, insan haklarının ve vekâlet ücretinin varlığına inanır. Ancak insan haklarının, adaletin, yasanın 

insanların ortak hayal gücünün dışında bir varlığı olmadığı belirtilmelidir. Bu kapsamda “Peugeot 

Efsanesi”nden bahsedilmektedir. Stadel aslanına benzeyen bir sembolü, bugün dünyadaki pek çok 

ülkedeki arabaların, kamyonların ve motosikletlerin üzerinde görmek mümkündür. “Peugeot S.A.”,146 

Avrupa’daki en eski ve büyük otomobil üreticilerinden biri olup Stadel mağarasına 300 km mesafedeki 

Valentigney köyünde küçük bir aile şirketi olarak kurulmuştur. Ancak günümüzde şirket 200.000 kişiyi 

istihdam etmektedir ve işçilerin çoğu birbirine yabancı kimselerdir. Bu çalışanların etkin iş birliğiyle 

Peugeot 1.500.000’den fazla otomobil üretmiş ve yaklaşık 55.000.000.000 Avro gelir elde etmiştir. Ancak 

“Peugeot S.A.” gerçekten var mıdır? Bugün yollarda görülen Peugeot marka otomobillerin şirketin kendisi 

olmadığı açıktır. Tüm Peugeot marka arabalar hurdaya ayrılıp metal haline geldiğinde dahi, “Peugeot 

S.A.”nın artık ortadan kalktığı, yeni arabalar üretmeye devam ettiği sürece söylenemez. Şirketin 

çalıştırdığı muhasebecilerin, sekreterlerin, işçilerin ya da şirkete ait binaların “Peugeot S.A.” olduğu 

söylenebilir mi? Bir deprem neticesinde şirketin tüm çalışanlarının öldüğü, ofislerin her birinin kapandığı 

ve üretimin tümüyle durduğu anda dahi şirketin borç alabilmesi, yeni çalışanları işe alması ve üretime 

devam etmesi mümkündür. Yine Peugeot’un hissedarlarının ya da yöneticilerinin “Peugeot S.A.” olduğu 

söylenebilir mi? Bu sorulara olumsuz cevap vermek gerekir. Zira tüm yöneticiler işten çıkarıldığında ve 

tüm hisseler satıldığında dahi şirket varlığını sürdürmeye devam eder. Tüm bu hususlar “Peugeot S.A.”nın 

yenilmezliği ya da ölümsüzlüğü şeklinde yorumlanamaz. Örneğin bir mahkeme “Peugeot S.A.”nın 

kapanmasına karar verirse, hissedarlarının, çalışanlarının ve yöneticilerinin varlığına karşın “Peugeot 

S.A.” artık yoktur. Bu kapsamda “Peugeot S.A.”nın fiziksel dünyayla temel bir bağ içinde olmadığı 

belirtilmelidir. Bu durumda “Peugeot S.A.”nın gerçekten varlığından bahsedilebilir mi? “Peugeot S.A.” 

                                                
143 FRIEDMANN, s. 50-51. 
144 FLUME, Werner, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Erster Band, Zweiter Teil, Die juristische Person, Berlin, 
Heidelberg, 1983, s. 1-3. 
145 ÁDÁM, s. 17. 
146 S.A. “Société Anonyme”in kısaltması olup Türkçeye anonim şirket olarak çevrilebilir. 
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insanların hayal gücünün bir ürünü ve bu kapsamda yasal bir kurgudan başka bir şey değildir. Elle 

gösterilemez, gözle görülemez zira fiziksel bir varlığı yoktur. Ancak hukuki bir varlığı vardır. Yasalarca 

varlığı tanınır, bankada insanlar gibi hesap açabilir, mülk edinebilir, vergi öder, çalışanlarınca dava 

edilebilir. İnsanların geçmişine bakıldığında uzun yıllar boyunca yasal bir kurgu olmaksızın yani şirketler 

kurmaksızın yaşadığı görülmektedir. Zaman içinde bir tür yasal kurgu olan ve “Peugeot S.A.”nın da dâhil 

olduğu “sınırlı sorumlu şirketler” kategorisi oluşmuştur. Örneğin 13. yüzyılda Fransa’da (A), yük arabası 

atölyesi kursaydı, sattığı yük arabası satıştan bir hafta sonra bozulsaydı, (A), şahsen dava edilirdi. (A) bu 

iş yerini kurmak için borçlansa ama borçlarını ödeyemese şahsi mallarını satması gerekirdi. Borcunu 

kapatamadığı durumdaysa hapis cezasına çarptırılabilir ya da alacaklıları tarafından köle yapılabilirdi. 

Yani (A), kurduğu iş yerinden kaynaklanan tüm durumlar bakımından tümüyle ve sınırsız bir şekilde 

sorumlu olurdu. Söz konusu dönemin şartları bugün devam etseydi bir iş yeri açmak için uzun uzadıya 

düşünmek gerekirdi. Böylece girişimciliğe engel olunur, ekonomik risklerin alınmasından çekinilirdi. Bu 

nedenle insanlar hayal güçlerinde “kolektif olarak sınırlı sorumlu şirketleri” canlandırmışlardır. Zira bu 

şirketler yasal olarak kendini kuran, yatırım yapan ve yöneten kimselerden önemli ölçüde bağımsızdır. 

Böylece günümüzde söz konusu şirketler ekonomik hayatın önemli figürleri haline gelmiş ve adeta bu 

şirketlerin hayal gücünün ürünü olduğu unutulmak suretiyle onların da insan gibi etten ve kemikten bir 

varlığa sahip olan ve hukuk sisteminin tanıdığı yasal varlıklar olarak kabulü söz konusu olmuştur. Böylece 

1896 yılında Armand Peugeot, otomobil işine girmiş ve kendi adını verdiği şirket, 1896’daki Fransız 

hukuk sistemi sayesinde kendisinden bağımsız bir varlık haline gelmiştir. Arabalardan biri bozulduğunda 

satın alan kişi artık Armand Peugeot’u değil şirketi dava edebilmiştir. Şirket iflas ettiğinde Armand 

Peugeot’un borcu değil şirketin borcu söz konusu olmuştur, zira borç Armand Peugeot’a değil, “Peugeot 

S.A.”’ya verilmiştir. Armand Peugeot, 1915’te ölmesine karşın “Peugeot S.A.” halen hayatta ve üretime 

devam etmektedir. Fransız Parlamentosunun hazırladığı yasalar ve bu yasada öngörülenlerin 

sağlanmasıyla “Peugeot S.A.” kurulmuştur. Günümüzde ise “Peugeot S.A.” milyonlarca insanın, örneğin 

şirketin yönetim kurulunun, çalışanlarının, şirketin ürünlerini satın alanların hayal gücünde yaşamaktadır. 

Böylece bir yanda nehirlerin, hayvanların, insanların olgusal; diğer yandaysa devletin, hukukun genel 

ilkelerinin, adaletin, eşitliğin, şirketin hayali gerçekliği bulunmaktadır. Hatta, zamanla hayali 

gerçekliklerin güçlenmesiyle, örneğin ağaçların ve hayvanların varlığı, örneğin “çevrenin kasten 

kirletilmesi” suçunda olduğu gibi devletlerin ve şirketlerin insafına bırakılmıştır.147  

“Peugeot S.A.”  örneğinde de belirtildiği üzere varsayım teorisine göre tüzel kişiler gerçekte var 

değildir. Hukuk tarafından pratik ve teknik düşünceler nedeniyle yaratılan yapay bir varlık ve faraziyedir. 

Bu nedenle hareket edemez.148  Bazı haklara sahip olup, borç altına girebilmesi mümkünse de kendine 

                                                
147 HARARI, Yuval Noah, Hayvanlardan Tanrılara Sapiens İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi, (Çev. Ertuğrul Genç), İstanbul 2017, 
s. 40-45, 117, 127. 
148 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 144. 



19 
 

has bir bilinci ve iradesi yoktur.149 Bu nedenle kusurlu davranamaz ve haksız fiillerde150 bulunamaz.151 

Ancak bazı gereksinimlerin karşılanabilmesi için, fiil ehliyetine sahip bulunmayan gerçek kişilerin yasal 

temsilcilerinin gerçekleştirdikleri hukuki işlemlerin neticelerinden yararlanmalarına benzer şekilde, fiil 

ehliyeti olmayan tüzel kişiler de, yöneticilerinin ya da temsilcilerinin gerçekleştirdikleri hukukî 

işlemlerden yararlanmaktadır.152 Organı ya da temsilcisi sıfatıyla davranışta bulunan gerçek kişilerin 

iradesi hukuk düzenince tüzel kişiliğin iradesi şeklinde kabul edilmektedir. Bu noktada temsil söz 

konusudur. Topluluğun gerçek bir iradesinin olmaması halinde kişiliğinin de bulunmadığı söylenebilir.153 

Ancak bu temsil ilişkisi sadece hukuki işlemlerle sınırlı olup, gerçekte varlığı bulunmayan ve sadece 

hukukî açıdan varsayılabilen tüzel kişiler, temsilcilerinin gerçekleştirdiği haksız fiillerinden dolayı 

sorumlu tutulmamalıdır.154  

Varsayım teorisi, toplumsal yaşamın gerçekliğine gözünü kapattığı yönünde eleştirilmektedir. 

Zira toplumun üyelerinin bazı ortak menfaat ve amaçlarla bir araya geldikleri ve günden güne çoğalıp 

geliştikleri görülmektedir. Söz konusu durum yalnızca insanın kişilik sahibi olabileceği yönündeki 

kabulün doğru olmadığını göstermektedir. Esasında gerçek kişilerin kişilikleri de doğada var olan bir şey 

değildir. Zira hukuk düzenince insana tanınmaktadır. Nitekim doğal bir olay olan doğuma, kişiliği tanıyan 

hukuk düzenidir. Hukuk düzenince bir topluluğa da kendi menfaatlerini tatmin edebilmesi adına birey gibi 

kişilik tanınması mümkündür.155 Varsayım teorisine yöneltilen en önemli eleştiriyi, devlet tarafından 

yapay olarak yaratılmış bir tüzel kişiliğin varlığı kabul edildiğinde, devlet tüzel kişiliğini meydana 

getirenin kim olduğu sorusu oluşturmaktadır.156 Zira devlet bu kişiliği kendi kendisine vermiştir denilirse, 

bu kişiliği kazanmadan evvel de bir varlığının bulunması gerekmektedir.157 Nitekim devlet gerçek kişi 

değildir, kamu hukuku tüzel kişisidir.158 Bu durumda bir tüzel kişiliğin ne şekilde tüzel kişilik kazanacağı 

hususu açıklanamamaktadır.159 Yine bu teorinin benimsenmesiyle bir anlamda topluluk oluşturan 

bireylerin ya da malların dikkate alınmadığı ve bireylerin bir araya gelip örneğin dernek ya da vakıf 

                                                
149 DURAN, Ders, s. 62. 
150 Haksız fiil, hukuka aykırı olan ve bu kapsamda bir hukuk kuralını ihlal eden fiil olup (bkz. VELİDEDEOĞLU, s. 309; 
BELGESAY, Mustafa Reşit, Ceza ve Hukuk Mesuliyeti, İstanbul 1953, s. 53) genellikle özel hukuk terimi olarak 
kullanılmaktadır. Bkz. HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2019, s. 53. Bu nedenle kamu hukuku alanında 
bu kavramı kullanmamakta fayda vardır. Bkz. MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve 
Düzene Aykırılıklar Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi, İstanbul 1995, s. 99. 
151 BYDLINSKI, s. 90. 
152 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmi Gazete) 
153 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 265. 
154 HAUSHEER/AEBI MÜLLER, s. 264; TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 144-145. 
155 KEYMAN/TOROSLU, s. 168. 
156 ALSHARO, Muhammed Akif, “Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu”, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 
Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2018, s. 8 
157 WALINE, s. 307. 
158 KNIEPER, Rolf/CHANTURIA, Lado/SCHRAMM, Hans Joachim, Das Privatrecht im Kaukasus und in Zentralasien, 
Berlin 2010, s. 119. 
159 KANGAL, Tüzel, s. 32. 
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oluşturma özgürlüklerinin ihlal edildiği savunulmaktadır. Özellikle liberalizmi esas alan bir devlet 

düzeninde daha da fazla eleştirildiği görülmektedir.160 

b. Gerçeklik Teorisi161 

İlk defa Beseler tarafından ortaya atılan,162 Gierke,163 Zitelmann ve Regelsberger tarafından 

savunularak geliştirilen,164 Maitland tarafından desteklenen gerçeklik teorisi, varsayım teorisinin 

karşısındadır.165 Gerçeklik teorisi, tüzel kişiliğin eskiden bu yana var olan, yaşayan bir gerçeklik olduğunu, 

hukukun onu yaratmadığını, yalnızca varlığını tanıdığını belirtmektedir.166 Esasında varsayım teorisinde 

olduğu gibi gerçeklik teorisinde de “kişi” olma vasfı hukuk tarafından tanınmaktadır.167 Ancak şayet 

hukuk, bu gerçekliği tanımazsa eşyanın tabiatına aykırı hareket edileceği savunulmaktadır.168 Tüzel kişiler 

gerçek kişilerden farklı olarak maddi fiziki bir varlığa sahip değildir. Örneğin devlet, belediye, dernek gibi 

tüzel kişiler sosyal organizmalardır. Nasıl ki bir insanın elleri ya da kolları organıysa, tüzel kişilerin de 

yöneticileri tüzel kişinin organıdır.169 Dikkat edileceği üzere bir anlamda metafordan 

yararlanılmaktadır.170 Bu nedenle davranış yetenekleri bulunmaktadır. Kendilerini meydana getiren 

                                                
160 Ayrıca örneğin bu teori benimsendiği takdirde tüzel kişiye ait olan bir malın bir faraziyeye ait olduğu söylenerek bir anlamda 
malın kimseye ait olmadığının söylendiği yönünde bkz. SAYMEN, s. 35-36. 
161 Bu teori için “gerçek kişilik” (bkz. OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 265), “realite” teorisi de (bkz. 
AYAN/AYAN, s. 202) denilmektedir.  

Gerçeklik teorisini, psikososyolojik gerçeklik, teknik gerçeklik, amaç (gaye) kişiliği teorisi ve soyutlama teorisi olmak 
üzere dört alt kategoriye, psikososyolojik gerçeklik teorisini ise yine kendi içinde organik, kolektif irade ve kurum teorisi olmak 
üzere üçe ayırarak inceleyenler de bulunmaktadır. Örneğin psikolojik gerçeklik teorisi içerisinde yer alan organik teoriye göre, 
tüzel kişinin kendisini meydana getiren gerçek kişiler, tüzel kişinin hücresi ya da organizması şeklinde kabul edilmelidir. Bu teori 
topluluğun doğal gücü, bireyden önceliği hususunda sosyolojik gözlemleri içinde barındırmaktadır. Hatta bu teori karınca yuvası 
ya da arı kovanındaki grup ilişkisini incelemek suretiyle bilimsel yöntemleri de kullanmıştır. Kolektif irade teorisine göreyse, 
insanın özü bedeninde bulunduğu gibi iradesinde de bulunur. Bireysel iradeden ayrı kolektif bir iradenin varlığı bir topluluk 
bakımından ortaya konulabiliyorsa artık bu topluluğun kişi olarak ele alınabilmesi mümkündür. Durkheim’in çalışmaları ve 
kolektif bilinç ekolünün bu teoride kullanıldığı görülmektedir. Teknik gerçeklik teorisi ise hukuki gerçeklikte, gerçeklik anlayışının 
saf ve basit bir taklit şeklinde olmadığını ve kişiliğin biyolojik bir temele dayanmaksızın da var olabileceğini belirtir. Bireysel ve 
kolektif olmak üzere iki türlü yarar söz konusudur. Gerçek kişiler bakımından bireysel yarardan, tüzel kişiler bakımındansa kolektif 
yarardan bahsedilir. Bireysel yarardan ayrı olan kolektif yarar ise bireylerden bağımsız bir tüzel kişinin varlığını gerekli kılar. Tüzel 
kişinin somutlaşabilmesi hukuksal fiillerinde kendisini savunabilen ve iradesini açıklayabilen bir örgütlenmeyi, organları ve 
temsilcileri gerektirir. Gerçek kişiler vasıtasıyla organize edilerek somutlaşan tüzel kişinin gerçekliği, algılanabilir dünyada 
olmayan gerçekliğe yani hukuki teknik gerçekliğe bağlıdır. Teknik gerçekliğe başvurulması halinde sonuçları bakımından 
varsayım teorisiyle tümüyle zıt bir nitelik taşıdığı söylenebilir. Nitekim en küçük örgütlenmede dahi yeterli şekilde güvenilir 
kolektif bir yarar varsa tüzel kişilik vardır. Metinlerin dışında dahi tüzel kişinin kolektif yararını gerçekleştirmek amacıyla gerekli 
olan tüm hakların tüzel kişiye de tanınması mümkündür. Ayrıntılı bilgi için bkz. KANGAL, Tüzel, s. 32-34. Benzer yönde bkz. 
WALINE, s. 307. Hauriou tarafından ileri sürülen kurum (müessese ve tesis) teorisine göre tüzel kişiliği bulunan ve bulunmayan 
müesseseler mevcuttur ve müesseseler tarih boyunca var olmuştur. Burada müesseseyle toplumsal alanda gerçekleşen, hukuken 
devam eden bir iş ya da teşebbüs fikri anlatılmak istenmektedir. Bkz. HAURIOU, Maurice, “Müessese ve Tesis Teorisi (İçtimai 
Vitalizm Denemesi)”, (Çev. Tarık Zafer Tunaya), İÜHFM 1944, C. 9, S. 3-4, s. 645-646. 
162 VON THUR, s. 371. 
163 FELLNER, s. 8. 
164 BERTOSSA, s. 18. 
165 FRIEDMANN, s. 51. 
166 GIERKE, s. 470-471. 
167 BERTOSSA, s. 18. 
168 WALINE, s. 307. 
169 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 145. 
170 WELLS, “Corporate”, s. 93. 
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gerçek kişilerin dışında ve onların değişiminden bağımsız olarak insanların örgütlenme biçimidir.171 

Kendilerine özgü, bağımsız ve kolektif bir iradeleri vardır.172 Zira organı oluşturan kimselerin iradesi tüzel 

kişilerin iradesidir.173 Tüzel kişinin organ ve temsilcilerinin gerçekleştirdiği fiiller doğrudan tüzel kişiyi 

bağlamakta ve bu fiillerden dolayı sorumluluk tüzel kişiye ait olmaktadır.174 Nasıl ki tüzel kişilerin yasal 

yükümlülükleri bulunuyorsa, bu yükümlülüklerini ihlal etmesi de ihtimal dâhilindedir.175 Bu kapsamda 

tüzel kişiler nasıl ki borca aykırı davranabiliyorsa, bir kimseyi de dolandırabilir.176  

Gerçeklik teorisini savunanlar tüzel kişinin, bireyin hayal gücünün değil, sosyo-ekonomik 

gereksinimlerin ve gelişimin ürünü olduğunu belirtmektedirler.177 Tüzel kişi, sosyal bir gerçeklik olup, 

hukuki bir kavram değildir.178 Gerçek kişinin yaşam süresi de dikkate alındığında, imkanının yeterli 

olmadığı şeyleri, insan toplulukları başarabilmektedir. Bahsi geçen topluluklar hukuk tarafından 

örgütlenen, hak ve fiil ehliyeti tanınan tüzel kişilerdir. Bir anlamda hukuk, gerçekte var olan insan 

topluluğuna işlerlik kazandırarak tüzel kişiliğe haklar edinme, bu hakları kullanma ve borçlanma yeteneği 

vermekte, haksız fiilleri nedeniyle başkalarına verdiği zararın sorumluluğunu yüklemektedir. Türk hukuk 

sistemine bakıldığında medeni hukukta, tüzel kişiler bakımından kanun koyucunun belirli bir teoriyi esas 

aldığı söylenemese de179 bazı hususlarda gerçeklik teorisini kabul ettiği söylenebilir.180 Derneklerin 

kurulması bakımından serbest kuruluş sisteminin benimsenmesi bu kapsamda örnek olarak verilebilir.181 

Tüzel kişilerin kural olarak hak ehliyetinin sınırlandırılamaması, fiil ehliyetinin bulunması ve organların 

gerçekleştirdikleri hukuka aykırı fiiller nedeniyle sorumluluğunun kabul edilmesi gerçeklik teorisinin 

benimsendiği yönünde bir yorumu mümkün kılmaktaysa da gerçeklik teorisi esas alındığı için söz konusu 

düzenlemelerin yapılmadığı, düzenlemelerin kanunda bu şekilde öngörüldüğü için söz konusu sonucun 

ortaya çıktığı görülmektedir.182  Nitekim Türk hukuk sistemi genel olarak değerlendirildiğinde, varsayım 

teorisinin de etkili olduğu göz ardı edilmemelidir. 

                                                
171 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 307. 
172 DECKERT, Katrin, “Corporate Criminal Liability in France”, Corporate Criminal Liability Emergence, Convergence, and 
Risk, Ius Gentium Comparative Perspectives on Law and Justice, V. 9, Springer Dordrecht Heidelberg London New York 2011, 
s. 152. 
173 Örneğin tüzel kişinin yetkili temsilcisi, tüzel kişi için bir sözleşme yaparken karşı taraf, söz konusu iradenin yetkili temsilciye 
değil tüzel kişiye ait olduğunu, söz konusu temsilcisi kendisi için bir sözleşme yaptığındaysa karşı taraf, bu iradenin tüzel kişiye ait 
olmadığını bilir. Bkz. SAYMEN, s. 41. 
174 HAUSHEER/AEBI MÜLLER, s. 264-265. Ancak kişi olma vasfı için irade sahibi olmanın gerekli olmadığı belirtilmelidir. 
Nitekim medeni hukuk alanında hukuken geçerli iradesi bulunmayan bir bebek, kişi vasfına sahiptir. Bkz. SAYMEN, s. 40. 
175 KREKELER, Wilhelm, “Brauchen wir ein Unternehmensstrafrecht?”, Festschrift für Ernst-Walter Hanack zum 70. 
Geburtstag am 30. August 1999, Berlin 1999, s. 643. 
176 ERMAN, Sahir, Ticari Ceza Hukuku I, Genel Kısım, İstanbul 1992, s. 96. 
177 TIEDEMANN, Klaus, “Europäisierung des Strafrechts und Sanktionen gegen Juristische Personen in der Europäischen 
Union”, Sanktionen Gegen Juristische Personen, İstanbul 2013, s. 22. 
178 FELLNER, s. 8. 
179 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 266-267. 
180 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete)  
181 DURAL/ÖĞÜZ, s. 224. 
182 ÖZTAN, Ders, s. 11. 
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c. Amaç kişiliği teorisi 

Amaç (gaye) kişiliği teorisi, Von Brinz tarafından savunulmuştur. Bu teori, varsayım ve gerçeklik 

teorilerinin eksikliklerini ortadan kaldırmak amacıyla bu teorilerin olumlu yönlerini almak suretiyle tüzel 

kişiliğin hukuki niteliğini açıklamaktadır.183 Tüzel kişi, her ne kadar canlı bir varlığa ve bu kapsamda doğal 

bir iradeye sahip olmasa da bünyesinde tüzel kişinin amacı doğrultusunda birleşmiş bir insan iradesi ve 

gücünü barındırır. Bu nedenle de örneğin bir devlet ya da dernek, kendi iradesi olan bir varlık şeklinde 

kişiselleştirerek kabul edilmektedir.184 Yine her ne kadar doğal bir iradeye sahip bulunmasalar da 

topluluğun amacını gerçekleştirmek amacıyla organların iradesi topluluğa izafe edilmek suretiyle bu 

toplulukların da hak süjesi ve organlarının fiillerinden sorumlu olması mümkündür.185 

d. Soyutlama teorisi 

Soyutlama teorisine göreyse tüzel kişilik doğal bir gerçeklik değildir. İnsan düşüncesinin yarattığı 

bir varlıktır. Ancak sadece bir varsayım da değildir. Bu nedenle tüzel kişilik bazı gerçek varlıklardan 

ayırma ve bu kapsamda soyutlamanın sonucudur.186 Kendini oluşturan kişi ya da mal topluluğundan ayrı 

bir varlığa sahiptir.187 Yeni fiksiyon teorisi de denilen bu teori varsayım ve gerçeklik teorisinin tüzel kişinin 

hukuk süjesi olmasını açıklamada yeterli olmadığını, bu nedenle her iki teorinin de bir arada 

değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Tüzel kişi aslında var olandan çıkartılan bir soyutlama olup 

varlığı tartışılmayan hususu, kişi veya mal topluluklarının olaylar alanında yer alması oluşturmaktadır.188 

Örneğin bir derneğin üyeleri, bir vakfın malvarlığı farazi olmayıp gerçektir. Hukuk düzenince bu 

topluluklar belli bir amacı gerçekleştirmeye yöneldikleri için dikkate alınmaktadır. Zaman içinde gerçekte 

var olan insan veya mal topluluklarının değiştiği görülür. Ancak hukuk düzenince değişen varlıkların 

zihnen soyutlama işlemi yoluyla değişmeyen sabit bir kavram olarak tüzel kişiden bahsedilir.189 Bu 

kapsamda derneğin değişen üyelerinden sürüp giden yani devamlılık arz eden ve değişmeyen ayrılır ve bu 

ayrılan tüzel kişi olarak nitelendirilir. Değişen üyelerine rağmen değişmeyen yapı bulunur ve organ 

kavramından bahsedilir. Her ne kadar söz konusu topluluklar canlı birer varlık olmasa ve kendilerine ait 

bir iradeleri bulunmasa da ihtiyaçlar nedeniyle, toplulukların amacı gerçekleştiren organlarının müşterek 

iradesi, tüzel kişinin iradesi olarak kabul edilmektedir.190 Tüzel kişi, her ne kadar doğal anlamda hak süjesi 

                                                
183 FELLNER, s. 10. 
184 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 145. 
185 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 266. 
186 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 145. 
187 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 266; HATEMİ, Hüseyin, Kişiler Hukuku Dersleri, İstanbul 1992, 
s. 11. 
188 CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2017, s. 249. 
189 HATEMİ, Hüseyin, Önceki ve Bugünkü Türk Hukuku’nda Vakıf Kurma Muamelesi, İstanbul 1969, s. 167-168. 
190 Hatta suları değişen Rhein rehri nasıl ki bir faraziyeden ibaret değilse tüzel kişinin de faraziye olmadığı belirtilmektedir. Bkz. 
ÖZTAN, Ders, s. 10. 
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olamasa da hukuken hak süjesi olabilir. Bu nedenle kanun metni kaleme alınırken hâkim olan görüşe göre 

değil, zamanın ihtiyaçlarına göre yorumlanmalıdır.191 

3. Tüzel Kişiliğin Türleri 

Tüzel kişiler, teorik ve pratik ihtiyaçlar doğrultusunda, yapılarına, bağlı oldukları hukuk kuralına 

ve tabiiyetine göre farklı sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır.192  

a. Yapıları Bakımından Tüzel Kişiler 

aa. Kişi Topluluğu (Korporasyon) Şeklindeki Tüzel Kişiler 

Belirli, sürekli ve ortak bir amaca ulaşabilmek adına bir araya gelen birden fazla gerçek veya tüzel 

kişi tarafından oluşturulan tüzel kişiler, kişi topluluğu şeklindeki tüzel kişilerdir.193 Gerçek kişilerin iradesi 

organizasyonu belirlemekte, tüzel kişiliği meydana getirmekte ve yönetmektedir.194 Özel hukuk alanında 

dernek, şirket, sendika, siyasal parti,195 kamu hukuku alanındaysa devlet, il, belediye, köy gibi tüzel 

kişilikler bu kapsamdadır.196 Örneğin dernek kurmada belirli sayıda kişi topluluğunun ortak amaca 

ulaşabilmek için bilgi ve çalışmalarını birleştirmeleri söz konusudur.197 Nitekim TMK’nın 56. maddesinin 

1. fıkrasında da derneklerin, “gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak 

bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, 

tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları” olduğu belirtilmiştir. 

bb. Mal Topluluğu (Kurum) Şeklindeki Tüzel Kişiler 

Belirli bir amaca özgülenen mal toplulukları, mal topluluğu şeklindeki tüzel kişileri oluşturur.198 

Bu tüzel kişiler, bir malvarlığının tüzel kişi dışındaki bir irade tarafından belirlenen amaca tahsis 

edilmesiyle kişilik kazanır. Üyeleri, ortakları bulunmamaktadır.199 Örnek olarak vakıf gösterilebilir.200 

Vakıf kurmada tahsis edilen malvarlığı unsurlarının amaca hizmet bakımından yeterli olup olmadığı 

şeklinde yeterlik şartı aranır.201 Mal topluluğu da kişi topluluğu gibi belirli bireyler topluluğuna ait 

hukuken korunan bir yarar odağı niteliğindedir.202 Her ne kadar mal topluluğunda yöneten ya da 

yararlanan gerçek kişiler bulunmaktaysa da ortada kişi topluluğu yoktur.203 

                                                
191 NUHOĞLU, Ayşe, “Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu”, Ceza Hukuku Reformu, İstanbul 2001, s. 504. 
192 AYAN/AYAN, s. 202. 
193 HAUSHEER/AEBI MÜLLER, s. 271. 
194 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 143. 
195 AYAN/AYAN, s. 204. 
196 DOĞANAY, Y. Ümit, Hükmi Şahıslar, İstanbul 1969, s. 6. 
197 HATEMİ/KALKAN OĞUZTÜRK, s. 86-87. 
198 HAUSHEER/AEBI MÜLLER, s. 271. 
199 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 143. 
200 CREIFELDS, s. 956. 
201 Vakıf üniversitesi de vakfa bağlı olarak kurulan bir tüzel kişilik olduğundan bu kapsamdadır. Bkz. HATEMİ/KALKAN 
OĞUZTÜRK, s. 85-87. 
202 DURAN, Ders, s. 65. 
203 HATEMİ, Kişiler, s. 125. 
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b. Bağlı Oldukları Hukuk Kuralı Bakımından Tüzel Kişiler 

 
Tüzel kişiler, bağlı oldukları hukuk kuralına göre kamu ve özel hukuk tüzel kişileri olmak üzere 

ikiye ayrılır.204 

aa. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri 

Kamu hukuku tüzel kişiliği Anayasanın 123. maddesinin 3. fıkrası gereğince ancak “kanunla205 

veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle206 kurulur.” Kamu hukuku tüzel kişileri, kamu gücüne sahip 

olup kamu görevi yapmaktadır.207 Kural olarak kamu hukuku kurallarına tabidir,208 kamu otoritesini 

temsil eder ve kamu hizmeti görür.209 Ancak özellikle ekonomik alanda faaliyet gösteren kamu hukuku 

tüzel kişilerinin özel hukuk hükümlerine tabi tutulması mümkündür.210 Bu durum özel hukuk tüzel kişileri 

olarak kabul edilmelerini gerektirmez.211  

Devlet, kamu hukuku tüzel kişisidir. Yani “hak süjesi”dir ve bu haklar devlete ait kamu 

haklarıdır.212 Kamu mallarının varlığı, idarenin gerçekleştirdiği özel hukuk sözleşmeleri, idari 

sözleşmeler, diğer devletlerle devletin akdettiği uluslararası anlaşmalar, devletin tüzel kişiliğe sahip 

olduğunun göstergesidir. Devletin borç altına girebilmesi ve haklara sahip olması mümkündür.213 Kamu 

hukuku tüzel kişilerinin nitelik ve özellikleri bakımından bağdaştığı ve statülerinin elverdiği şekilde, özel 

hukuk tüzel kişilerinin genel hükümleri uyarınca sahip olduğu hakları kullanabileceği gibi borçları da 

yüklenebilmesi mümkündür. Fakat kamu hukuku tüzel kişilerinin hukuki niteliği bakımından kamusal 

mevzuat hükümleri ve idare hukuku kuralları geçerlidir. Kamu hukuku tüzel kişilerinin kurulmasında 

olduğu gibi organları, görev ve yetkileri, işleyiş ve amaçları, çalışma usulleri ve sona ermeleri bakımından 

da yasal ve idari işlemler söz konusudur.214  

Kamu hukuku tüzel kişileri idare hukukunda hak sahibi olabilen tüzel kişilerdir.215 Anayasanın 

123. maddesinin 2. fıkrasında idarenin kuruluş ve görevlerinin, “merkezden yönetim ve yerinden yönetim 

                                                
204 GIERKE, s. 482. 
205 STELKENS, Ulrich, “»Grundbausteine« des Verwaltungsorganisationsrechts: Juristische Person des öffentlichen Rechts, 
Organ, Organwalter, Behörde”, Juristische Ausbildung, V. 38, I. 9, s. 1016. 
206 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16. maddesiyle, bu fıkrada yer alan 
“ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” 
şeklinde değiştirilmiştir. Bkz. 29976 sayılı 11.2.2017 tarihli Resmî Gazete 
207 SEROZAN, Rona, Medeni Hukuk Genel Bölüm Kişiler Hukuku, İstanbul 2013, s. 498; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY 
ÖZDEMİR, Kişiler, s. 267. 
208 BORK, Reinhard, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Tübingen 2006, s. 85. 
209 Özel hukuk tüzel kişilerinin de kamu hizmeti görmesi mümkün olup sırf bu nedenle kamu hukuku tüzel kişileri olarak kabul 
edilmelerinden bahsedilemez. Bkz. ÇAĞLAYAN, Ramazan, “Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları”, 
UMD, Y. 2016, S. 7, s. 391. 
210 YILDIRIM, Turan, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, İstanbul 2005, s. 20. 
211 ÇAĞLAYAN, “Tüzel”, s. 390. 
212 YALÇIN SANCAR, Türkan, “Türklüğü, Cumhuriyeti, Meclisi, Hükümeti, Adliyeyi, Bakanlıkları, Devletin Askeri ve 
Emniyet Kuvvetlerini” Alenen Tahkir ve Tezyif Suçları (Eski TCK m. 159/1 – Yeni TCK m. 301/1-2), Ankara 2006, s. 24. 
213 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 673. 
214 DURAN, Ders, s. 72. 
215 TAN, Turgut, İdare Hukuku, Ankara 2018, s. 105. 
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esaslarına” dayandığı belirtilmektedir.216 İdare tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin tümü ya kendisini 

oluşturan tüzel kişilerden birinin görevleri arasında yer alır ya da faaliyetin kendisi tüzel kişiliktir. Gerçek 

kişilerinse sadece bu tüzel kişilerin organları, yetkilileri ya da etkinliklerinin aracı olması mümkündür. Her 

ne kadar yapısal olarak idare örgütü içinde tüzel kişiliğe sahip bulunmayan kuruluşlar söz konusu olsa da 

bunlar ya tüzel kişiliğe sahip olan kuruluşlardan birine bağlıdır ya da bu tüzel kişilerle 

ilişkilendirilmişlerdir.217 

Kamu hukuku tüzel kişileri kendi içinde “kamu idareleri” ve “kamu kurumları” olmak üzere ikiye 

ayrılır.218 “Kamu idareleri”, kişi topluluğu; “kamu kurumları”ysa mal topluluğu şeklindeki kamu hukuku 

tüzel kişileridir.219 Kamu idareleriyle kurumları arasındaki en önemli farkı kamu idarelerinin etkinlik 

konularının sınırsız, kamu kurumlarınınsa sınırlı ve belirgin olması oluşturur.220 Nitekim kamu kurumu, 

belirli bir ya da birkaç konuda faaliyette bulunmak üzere kurulan hizmet yerinden yönetimidir.221 

Devlet bireysel faaliyetleri gerçekleştirme, toplumun korunması, refahı ve gelişimini garanti altına 

almak amacıyla zorunlu olan varlıkları ve hizmetleri verme, toplumsal güvenliği ve düzeni sağlamaya 

yönelik somut ve pozitif faaliyette bulunması halinde kamu idaresi olarak ortaya çıkmaktadır.222 Hem 

Anayasanın “merkezi idare” başlığını taşıyan 126. maddesinin içeriğini oluşturduğu devlet hem de 

Anayasanın “mahalli idareler” başlığını taşıyan 127. maddesinde yer verilen “il, belediye” ve “köy” kamu 

hizmeti görmek amacıyla örgütlenen kamu idaresidir.223 Kamu idareleri pek çok alanda faaliyette bulunur. 

Söz konusu faaliyetlerin anayasa tarafından yasaklanmayan her konu olması mümkündür. Şayet anayasa 

ve kanunlarda herhangi bir konu yalnızca devletin idaresinin tekeline bırakılmamışsa, ilgili yasal 

düzenlemelerin öngörmesiyle beraber diğer kamu idarelerinin de söz konusu alanda faaliyette bulunmaları 

mümkündür. Anayasaya göre kamu idareleri sınırlı sayıdadır ve anayasanın öngördüğünün dışında bir 

kamu idaresinin kurulması ancak ilgili maddenin değiştirilmesi ile söz konusu olabilir.224 Devletin faaliyet 

                                                
216 Merkezden yönetim ilkesi, idarenin topluma sunacağı hizmetlerin devlet merkezince tek elden yürütülmesidir. Bkz. 
GÜNDAY, İdare Hukuku, Ankara 2004, s. 66. Yetkilerin devlet merkezindeki idarece kullanılması, alınan kararların devlet tüzel 
kişiliği adına alındığını gösterir. Merkezi idarece kamu hizmetleri ayrı bir tüzel kişilikleri bulunmayan bakanlıklarca yerine getirilir 
ve devlet tüzel kişiliğini temsil eder. Merkezi idarenin taşra dışında da örgütlenmeye gitmesiyle birlikte taşra kuruluşlarından 
bahsedilir. Yerinden yönetimse bir coğrafi alanı esas almakla birlikte, belli bir hizmeti ya da faaliyet türünü odağına almaktadır. 
Bunun sonucunda devlet dışında kamu hukuku tüzel kişilikleri ortaya çıkmıştır. Bkz. GÖZÜBÜYÜK, Şeref/TAN, Turgut, İdare 
Hukuku, C. 1, Genel Esaslar, Ankara 1998, s. 145-146, 158. 
217 ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim, İstanbul 2004, s. 120-121. 
218 SEROZAN, Rona,Tüzel Kişiler, İstanbul 1990, s. 15. 
219 ÇAĞLAYAN, “Tüzel”, s. 377. 
220 Bu kapsamda nitelikleri tartışmalı olan kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında bkz. DURAL/ÖĞÜZ, s. 220-221. 
221 ÖZAY, Günışığında, s. 125. 
222 TOROSLU, Nevzat, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara 1970, s. 363. Kamu idaresi, devletin 
belli tür organlarını ifade etmek için kullanıldığında organik (yapısal); devletin belli tür faaliyetlerini ifade etmek için 
kullanıldığındaysa fonksiyonel (işlevsel ya da görevsel) olmak üzere iki farklı şekilde kullanılmaktadır. Bkz. GÜNDAY, s. 3.   
223 ÇAĞLAYAN, “Tüzel”, s. 377. 
224 ÖZAY, Günışığında, s. 128-129. 
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alanı coğrafi olarak tüm ülkeyken, diğer kamu idareleri olan il özel idaresi, belediye ve köyler yalnızca 

kendi coğrafi sınırları içinde görevli ve yetkili olduklarından bu sınırlar içinde faaliyette bulunabilir.225 

Kanun koyucu tarafından yasal düzenlemelerle beraber yeni kamu kurumlarının oluşturulabilmesi 

mümkün olduğundan kamu kurumlarının sayısı değişkenlik arz eder. Genelde zaman geçtikçe sayıları da 

artar. Aynı devlet gibi üstlendikleri hizmetten tüm ülkede yararlanılabilmesini sağlar. Örnek olarak TRT 

(Ay. m. 133/3), Milli Piyango İdaresi, Üniversiteler kamu kurumlarına örnek gösterilebilir.226 Her ne 

kadar Üniversite (Ay. m. 130/1227) gibi bazı kamu kurumlarının örgütleri belirli bir coğrafi alanda olsa da 

kuramsal olarak tüm ülkeye hizmet sundukları kabul edilir.228 

Belirli bir mesleğe sahip olanlar arasındaki dayanışmanın sağlanması, ilişkilerin düzenlenmesi 

amacıyla kurulan “Barolar”, “Türkiye Barolar Birliği”, “Türkiye Noterler Birliği”, “Ticaret ve Sanayi 

Odaları”, “Ticaret Borsaları Birliği”, “Türkiye Seyahat Acentaları Birliği”, “Ziraat Odaları”, “Türkiye 

Ziraat Odaları Birliği”, “Türk Tabipler Birliği” gibi Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulan kamu 

kurumları niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları da kamu hukuku tüzel kişileri olup229 kamu 

kurumlarına örnek gösterilebilir. Yine 5362 sayılı “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 

Kanunu”nun230 1. maddesi uyarınca “esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşu olan birlik, 

federasyon ve konfederasyonun” tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Bu 

kapsamda kamu hukuku tüzel kişileri oldukça çeşitlidir. Örneğin 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”un 34. maddesinde belirtildiği üzere “Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu”, kamu hukuku tüzel kişisidir. 

Kamu hukuku tüzel kişileri özel hukuk tüzel kişileri bakımından söz konusu olmayan kamu 

hukuku statüsünden yararlanarak birçok alanda üstün yetkilere sahiptir. Yine özel hukuk tüzel kişilerine 

göre daha sıkı bir denetim altında bulunmalarından dolayı faaliyetlerinde daha az özerk ve özgürdür. 

Nitekim pek çok kamu hukuku tüzel kişisinin devletle arasındaki idari vesayet ilişkisi nedeniyle 

özerklikleri sınırlıdır. Ayrıca malvarlıklarına ilişkin hesapları da ya doğrudan doğruya Sayıştay’ın ya da 

diğer bazı Devlet örgüt ve organlarının denetimine bağlıdır.231  

                                                
225 Burada devlet, yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşan topluluk olarak değil, yalnızca yürütme ve bu kapsamda 
merkezden yönetim verilen isim olarak kabul edilmelidir. Bkz. ÖZAY, Günışığında, s. 127, 129. Anayasanın 126. maddesinin 3. 
fıkrası uyarınca “birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı” ile 3030 sayılı “Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile kurulan büyükşehir belediyeleri de kamu idareleri 
niteliğindedir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 36. 
226 Vakıf üniversiteleri de kamu hukuku tüzel kişileri olarak kabul edilmektedir. Bkz. AYM, 1990/2 E. 1990/10 K. 30.5.1990 T. 
(20781 sayılı 9.2.1991 tarihli Resmî Gazete); AYM, 1991/21 E. 1992/42 K. 29.6.1992 T. (21538 sayılı 31.3.1993 tarihli Resmî 
Gazete 
227  Anayasanın 130. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, devletin 
gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları” 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun 6. ek maddesi gereğince 
kendilerini kuran vakıf tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir. 
228 ÖZAY, Günışığında, s. 129. 
229 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 268. 
230 25852 sayılı 21.6.2005 tarihli Resmî Gazete 
231 ÖZAY, Günışığında, s. 123-124. 
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Bazı hallerde bir tüzel kişinin kamu hukuku tüzel kişisi olup olmadığı örneğin kanunda açıkça 

belirtilmemiş olabilir. Zira kanunla özel hukuk tüzel kişisinin kurulması da mümkündür. Bu kapsamda 

kuruluş şekli ve yetkilerinin niteliğini, kamu gücü kullanıp kullanmadığı, mal ve gelirleri ile personelinin 

statüsü dikkate alınarak bir değerlendirme yapmak gereklidir.232 Bu durumda öğretiden ve içtihatlardan 

yararlanmak yerinde olacaktır.233 

bb. Özel Hukuk Tüzel Kişileri 

Özel hukuk tüzel kişileri, özel hukuk alanında faaliyet göstermek amacıyla hukuki bir işlemle 

kurulur. Yani gerçek kişilerin iradeleriyle kurulmakta ve kural olarak gerçek kişilerin iradeleriyle sona 

erdirilmekte olup, kamu otoritesini temsil etmemektedir. Sınırlı sayı ilkesi gereğince yalnızca kanunda 

öngörülen şekillerde kurulabilir.234 Örneğin TTK ve Bakanlıklar tarafından çıkarılan tebliğler dikkate 

alındığında ticari işletmelerden235 anonim (“bakanlık iznine tabi olan anonim şirketler”, “bakanlık iznine 

tabi olmayan anonim şirketler”, “anonim şirket statüsündeki iktisadi devlet teşekkülleri”, “anonim şirket 

statüsündeki diğer kamu ticari işletmeleri”), limited, kollektif, komandit, paylı komandit, kooperatif 

şirketlerinin (kooperatif birlikleri), yabancı şirketin Türkiye merkez şubesinin, tüzel kişiliğinin bulunduğu 

görülmektedir.236 Ancak 6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu”nun237 (TBK) 620 ila 645. maddelerinde 

düzenlenen adi şirketin tüzel kişiliği bulunmamaktadır.238 

                                                
232 GÜNDAY, s. 78-80. 
233 Bu kapsamda her ne kadar niteliği tartışmalı olsa da “Türkiye Adalet Akademisi”nin, “Türkiye Futbol Federasyonu”nun, 
“Ordu Yardımlaşma Kurumu”nun, “Kalkınma Ajansları”nın kamu hukuku tüzel kişisi olduğu yönünde bkz. ÇAĞLAYAN, 
“Tüzel”, s. 385, 388, 389, 390. 
234 STELKENS, s. 1016. 
235 İşletmeler kendi içinde ekonomik ve ekonomik mahiyette olmayan şeklinde ikiye ayrılır. Bkz. KARAYALÇIN, s. 3. 
Ekonomik anlamda işletme, bir girişimci tarafından ekonomik çıkar elde etmek amacıyla emeğin ve sermayenin bağımsız bir 
şekilde bir araya getirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bkz. ARKAN, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2005, s. 20. Ancak söz 
konusu tanım, ticaret hukukundaki ticari işletme tanımına tam olarak uymamaktadır. Nitekim ekonomik anlamdaki her bir işletme, 
ticari işletme değildir. Ancak her bir ticari işletme ekonomik anlamda da ticari işletmedir. Bkz. BAHTİYAR, Ticari işletme 
Hukuku, İstanbul 2007, s. 15. Ekonomik anlamda işletmeler kendi içinde küçük, orta ve büyük işletmeler şeklinde üçe 
ayrılmaktadır. TTK’daysa ekonomik anlamda işletmeler, esnaf ve ticari işletme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Esnaf işletmeleri 
küçük, ticari işletmelerse orta ve büyük ekonomik anlamda işletmeleri ifade edilmektedir. TTK’nın 11. maddesinin 2. fıkrası 
uyarınca “Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.” Küçük işletmelerde iş bölümü 
ya hiç bulunmamakta ya da oldukça azdır ve genelde sermayedar, idareci ve icracı sıfatları tek bir kişide toplanmıştır. İşletmenin 
büyümesiyle bir kişinin söz konusu işletme bakımından zorunlu olan emeği ve sermayeyi sağlayabilmesi güçleştiğinden ve 
imkânsızlaştığından, ticari bir işletme kurmak ve işletmek amacıyla birden fazla kişinin emek ve sermayelerini bir araya getirmeleri 
halinde “şirket”ten bahsedilir. Bkz. KARAYALÇIN, s. 3-4. Ancak her bir şirketin tüzel kişiliğinin bulunduğundan bahsedilemez. 
Bkz. POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal/ÇAMOĞLU, Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul 2005, s. 14. 
236 Yine kamuya ait ticari işletmelerin (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, müesseseler, diğer kamu ticari 
işletmeleri) de tüzel kişiliği bulunmaktadır. Bkz. 
https://www.tobb.org.tr/TurkiyeTicaretSicilGazetesi/Sayfalar/TicariIsletmeTipleri.html 
237 27836 sayılı 4.2.2011 tarihli Resmî Gazete  
238 BİLGİLİ, Fatih/DERMİRKAPI, Ertan, Ticaret Hukuku Şirketler Hukuku, Bursa 2009, s. 21. Adi şirketlerin pratik ihtiyaçlar 
nedeniyle ayrı bir malvarlıklarının olduğu, hukuki işlemler yapabileceği ve ayrı bir unvanı olduğu kabul edilmek suretiyle tüzel 
kişi olarak değil ama hak süjesi olarak kabul edilmesinin yerinde olduğu yönünde bkz. ANSAY, Tuğrul, “Adi Şirket Bir Tüzel 
Kişi Midir?”, Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 9.  

TMK’da öngörülen paylı (kat malikliği gibi) ve elbirliği ortaklıkları, eşler arasındaki mal rejimleri bakımından mal 
ortaklığı, miras ortaklığı; örgütlenme, amaç ve bağımsızlık unsurlarını bir arada gerçekleştirmediklerinden tüzel kişi değildir. Bkz. 
OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 264; SEROZAN, Kişiler, s. 491-492. Miras ortaklığı ile aile malları 
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Sahip oldukları amaca göre kazanç paylaşma amacına sahip olanlar ve olmayanlar şeklinde 

ayrıma tutulmaları mümkündür.239 Kazanç paylaşma amacına sahip olanlar, TTK’da öngörülen kollektif, 

komandit, anonim ve limited şirketlerdir. Ayrıca 1163 sayılı “Kooperatifler Kanunu” uyarınca kurulan 

kooperatifler de ticaret şirketi olup özel hukuk tüzel kişisidir.240 “Avukatlık Kanunu”nun 44. maddesinde 

öngörülen birden çok avukatın bir araya gelerek oluşturduğu avukat ortaklıkları da kazanç paylaşma amacı 

taşıyan ancak tacir kabul edilmeyen tüzel kişidir.241 Ancak yine aynı hükme göre aynı baroya kayıtlı 

birden çok avukatın meslekî çalışmalarını bir büroda yürütmeleri halinde söz konusu birlikteliğin tüzel 

kişiliği bulunmamaktadır. 

Kazanç paylaşma amacını taşımayanlar,242 TMK’da dernekler ve vakıflar olarak öngörülmüştür. 

Her ne kadar TTK’nın 16. maddesinde “amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar” ve 

derneklerin tacir sayılacağı belirtilmişse de söz konusu kapsama giren vakıfların ya da derneklerin kazanç 

paylaşma amacı taşıdıkları söylenmemelidir. Zira amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak bir 

işletmenin işletilmesi derneğin kazanç paylaşma amacı taşıdığı anlamına gelmez. Nitekim derneğin elde 

ettiği kazancı, üyeleri arasında paylaştırmak şeklinde bir amacı yoktur, amacını gerçekleştirmek 

bakımından işletmeyi araç olarak kullanmaktadır. Dernek ve vakfın dışında kazanç paylaşma amacı 

taşımayan özel hukuk tüzel kişileri arasında sendikalar da yer almaktadır.243 6356 sayılı “Sendikalar ve 

Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nun244 tanımlar başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde sendika, 

“işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve 

geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere 

oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar” şeklinde tanımlanmıştır.  

Kamu gücü ile donatılmaması karşısında seçimlere katılmak suretiyle iktidar olmayı amaçlayan 

siyasi partiler de özel hukuk tüzel kişisidir.245 Siyasi partiler Anayasanın 68. maddesinin 2. fıkrasına göre 

“demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır” ve 69. maddenin 6. fıkrasına göre kapatılmaları 

                                                
ortaklığının gerçek anlamda ortaklık dahi sayılmadıkları belirtilmelidir. Bkz. BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, 
İstanbul 2007, s. 2.  
239 KNIEPER/CHANTURIA/SCHRAMM, s. 111. 
240 ÖZTAN, Ders, s. 13. 
241 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 268-269. 
242 Kazanç paylaşma amacı taşımayan özel hukuk tüzel kişileri için “cemiyet” ifadesinin de kullanıldığı görülmemektedir. Bkz. 
VELİDEDEOĞLU/ATAAY, s. 5-6. 
243 HATEMİ, Kişiler, s. 126. 
244 28460 sayılı 7.11.2012 tarihli Resmî Gazete 
245 TRICOT, Juliette, “Unternehmensstrafbarkeit in Frankreich, Auf der verzweifelten Suche nach einem Modell”, ZStW 2014, 
126(1), s. 58; HATEMİ/KALKAN OĞUZTÜRK, s. 80; ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar, Türk 
Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2019, s. 218. Nitekim SPK’nın 3. maddesinde siyasi partiler “Anayasa ve kanunlara 
uygun olarak; milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda 
çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin 
çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip 
kuruluşlar” şeklinde tanımlanmıştır. 
 Siyasi partilerin özel hukuk tüzel kişisi olmayıp “nevi şahsına münhasır” bir kuruluş olduğu, zira kurulmalarından, 
işlemelerine, kapanmalarından kapatılmalarına kadar her bir hususun özel olarak ilgili kanunlarında özel olarak düzenlendiği 
yönünde bkz. SARITAŞ, Erkan, “Türk Ceza Hukuku’nda Tüzel Kişiler”, Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları – II 
-, İstanbul 2008, s. 68. 
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AYM’nin kararına bağlıdır. AYM, “siyasi partileri kamu yararına çalışan kuruluşlar” olarak 

nitelendirmişse de246 daha sonra siyasi partilerin anayasada “kamu hukuku kurumu olarak” 

nitelendirilmediğini, “devlet örgütü içinde yer” almadığını, “parti kurma hakkı” ve “halk iradesinin ve 

oyunun devlet etkisi dışında ve serbestçe oluşumunu öngören ilkeler”in de bu yorumu desteklediğini 

belirtmiştir.247 AYM’nin söz konusu görüşü nedeniyle siyasi partilerin serbest kuruluşlar olarak 

değerlendirilerek248 özel hukuk tüzel kişileri olarak kabul edilmeleri gereklidir.249 

cc. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) devletçilik ilkesi gereğince uygulanan karma ekonomi 

politikasının neticesinde ortaya çıkan,250 devletin ekonomik alana müdahalesine imkân veren, kendisine 

özgü bir yapısı olan ve hukuki niteliği tartışmalı tüzel kişilerdir.251  

KİT’ler 233 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”252 ile 

düzenlenmiştir. Kararnamenin 2. maddesi uyarınca, KİT “iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi 

kuruluşunun ortak adı” olarak kullanılmaktadır. İktisadi devlet teşekkülü, “sermayesinin tamamı devlete 

ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür.” 

Örnek olarak “Devlet Malzeme Ofisi” verilebilir.253 “Kamu iktisadi kuruluşu ise “sermayesinin tamamı 

Devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere 

kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi 

teşebbüsüdür.” Örnek olarak “Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü” (ÇAYKUR) verilebilir.254 

KİT’ler, 233 sayılı KHK’nın 3. maddesine göre ekonomik gereksinimler uyarınca ve 

Cumhurbaşkanınca kurulur. Söz konusu kararnamenin 4. maddesinde teşebbüslerin, bu KHK ile “saklı 

tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi” oldukları belirtilmişse de bu teşebbüslerin özel 

hukuk hükümlerine tabi olmasıyla özel hukuk tüzel kişisi olması aynı şey değildir. Zira bu teşebbüslerin 

özel hukuk hükümlerine tabi olmalarıyla dış ilişkilerinde uygulanacak hukuk kuralları belirtilmiştir.255 

                                                
246 AYM, 1968/26 E. 1969/14 K. 18/19.2.1969 T. (Karar metni için bkz. 13430 sayılı 25.2.1970 tarihli Resmî Gazete) 
247 AYM, 1970/12 E. 1971/13 K. 2.2.1971 T. (Karar metni için bkz. 13890 sayılı 9.7.1971 tarihli Resmî Gazete) 
248 TEZİÇ, Erdoğan, Anayasa Hukuku, İstanbul 2013, s. 384. 
249 KANGAL, Tüzel, s. 37-38, dp. 47. 
250 BAHTİYAR, Ortaklıklar, s. 2. 
251 DURAL/ÖĞÜZ, s. 220. 
252 18435 Mükerrer sayılı 18.6.1984 tarihli Resmî Gazete 
253 https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/86 
254 http://www.caykur.gov.tr/Pages/Kurumsal/KurumHakkinda.aspx 
255 “…Anayasa'nın 123. maddesinin üçüncü fıkrasında, kamu tüzel kişiliğinin ancak yasayla ya da yasanın açıkça verdiği yetkiye 
dayanılarak kurulabilmesi öngörülmüştür. Telekomünikasyon hizmetlerini kamu tekeli olarak yürütmekle görevli Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketi'de 4000 sayılı Yasa'nın 1. maddesiyle kurulmuş bir kamu tüzelkişisidir. Anayasa'da ve 
yasalarda kamu tüzel kişiliğine birçok alanda sıfatına özgü hukuksal durumlar verilmekte; üstün, sınırlı ve kısıtlı yetkiler, haklar 
olanaklar sağlanmakta; bağışıklık ve ayrıklık tanınmakta, görevler yüklenmektedir. Ayrıca, kamu tüzel kişileri, nitelikleri ve 
özellikleriyle bağdaştığı ölçüde, özel hukuk tüzel kişilerinin özel hukuk hükümlerine göre sahip olduğu hakları kullanabilecekleri 
gibi borçları da yüklenebilirler. Ancak, özel hukuk kurallarına bağlı olsalar da kamu tüzelkişilerinin asıl hukuksal rejimi kamusal 
mevzuat kuralları ile İdare Hukuku kurallarıdır. Öte yandan, 1. maddede 233 sayılı KHK'ye bağlı olduğu belirtildiğine göre Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketi bir kamu iktisadî teşebbüsüdür. Kamu iktisadî teşebbüsleri, 233 sayılı KHK'nin 4. maddesinde 
de öngörüldüğü gibi, ticarî esaslara, yani özel hukuk hükümlerine göre faaliyette bulunan ve kamu yararı amacıyla çalışan kamu 
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Kamu iktisadi teşebbüslerinin bazı konularda özel hukuk kurallarına tabi olmalarının ve anonim şirket 

şeklinde kurulmalarının sebebini, faaliyette bulundukları alanda kendilerine serbestlik verecek bazı ticaret 

hukuku kurallarından yararlanma imkânına sahip olmaları ve böylece yükümlü oldukları kamu 

hizmetlerini daha iyi yerine getirmelerinin sağlanması oluşturmaktadır. Bu kapsamda anonim şirket 

olmaları, niteliklerinin kamu hukuku tüzel kişisi olmasını değiştirmez. Zira bunlar, kuruluşları, amaçları 

ve de tabi oldukları hükümler bakımından TTK’da öngörülen ve gerçek anlamda anonim şirketler değildir. 

Bu kapsamda bir iktisadi teşekkül ya da bağlı ortaklıkça kurulan anonim şirket özel hukuk tüzel kişiliğine 

değil kamu hukuku tüzel kişiliğine sahiptir.256 Zira Anayasanın 123. maddesi ve 233 sayılı KHK’nın 3. 

maddesine göre Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmaları gereklidir.  

Anayasa’nın 47. maddesinin 3 ve 4. fıkralarında, 128. maddesinin 1. fıkrasında,  “Devletin, kamu 

iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin”, 161. maddesinin 1. fıkrasındaysa “Kamu 

idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin” ifadelerinde “diğer” ve 

“dışındaki” sözcüklerine yer verilmesi ve bu sözcüklerden evvel gelen “devlet” ve “kamu iktisadi 

teşebbüsleri”nin, söz konusu sözcüklerden sonra yapılan nitelemenin bir parçası olmaları, kamu iktisadi 

teşebbüslerinin kamu hukuku tüzel kişileri olduğunu göstermektedir.257 

Kamu iştirakleri ise 233 sayılı KHK’nın 2. maddesinde “iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu 

iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde 

ellisine sahip bulundukları anonim şirketler” olarak tanımlanmıştır. Kamu iştiraklerinin kamu hukuku 

tüzel kişisi olduğu görüşü ileri sürülmekteyse de doktrindeki ağırlıklı görüşü özel hukuk tüzel kişisi 

olmaları oluşturmaktadır. Zira devlet, bir şirkete belli bir yüzde oranıyla katılmaktadır. Kamu 

                                                
tüzelkişileridir. Kamu iktisadî teşebbüsleri, özel teşebbüsler gibi kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak durumunda 
olduklarından, dış ilişkilerinde ticarî ilke ve yöntemlere göre başka bir anlatımla özel hukuk kurallarına göre davranmak 
zorundadırlar. Kamu iktisadî teşebbüsünün özel hukuk kurallarına bağlı olarak faaliyette bulunması onun kamusal niteliğini 
değiştirmez. Çünkü kamu idareleri ve idarî kamu kurumları da gerektiğinde özel hukuk kuralları uyarınca işlem yapabilmektedir. 
Kamu iktisadî teşebbüsleri içyapı ve ilişkileri yönünden kendi yasaları ile idare hukuku kurallarına bağlıdırlar…” AYM 1994/70 
E. 1994/65-2 K. 22.12.1994 T. (22185 sayılı 28.1.1995 tarihli Resmî Gazete) 
 Ancak YİBGK, 1945/1 E. 1945/6 K. 28.3.1945 T. kararında “…Devlet İktisadi Teşekkülleri özel hukuk prensiplerine 
tabi olmak üzere kurulmuş müesseselerdir. Bu müesseselerin hukuk hayatında görülen sair teşekküllerden farkı, sermayelerinin 
Devlet'e ait olması ve bazı yönetim organlarının tayin usullerinde mevcut hususiyetten ibarettir, denebilir. Kanunlar, bu 
teşekküllerin özel hukuk teşebbüsleri yanında ayrıcalıklar malik olmalarını arzu etmemiştir. Gerekçeler iktisadi devlet 
kurumlarının fertler aleyhine faaliyetlerde bulunacak birer uzviyet haline gelmeyeceklerini açıkça göstermektedir. Gerçi bu 
teşekküllerin görecekleri vazifelerden bir kısmı devlet ekonomik politikasıyla ilgili işlerdir. Ancak, bu keyfiyet İktisadi Devlet 
Teşekkülleri'ne kamu hukuku müessesesi vasfını vermeyip sadece kurucunun Devlet oluşundan ve kuruluşunun bir kanuna 
dayanmakta bulunmasından ileri gelmektedir…” diyerek kamu iktisadi teşebbüslerinin kamu hukuku tüzel kişisi olmadığını 
belirtmiştir. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
256 GÜNDAY, s. 80. 
257 Her ne kadar Anayasanın 135. maddesinin 2. fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde” 
denilmek suretiyle farklı bir ifadeye yer verilmiş ve bu ifadeyle bir anlamda kamu iktisadi teşebbüslerinin kamu tüzel kişiliğinin 
bulunmadığı şeklinde bir yorumun yapılması mümkün olsa da anayasanın diğer üç maddesinin dört ayrı fıkrası ve 47. maddesine 
3 ve 4. fıkralarının 1999 yılında eklenmesi, anayasa koyucunun kamu iktisadi teşebbüslerini kamu hukuku tüzel kişisi olarak kabul 
ettiğini göstermektedir. Yine Anayasanın 128. maddesinin 1. fıkrası ve 161. maddenin 1. fıkrası da aynı yönde yol göstericidir. 
Ayrıca Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin istikrar kazanan son yıllardaki kararları da bu 
yöndedir. Bkz. BÜLBÜL, Erdoğan, Kamu İştirakleri, İstanbul 2004, s. 102-103, 106-116. 
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kuruluşlarının258 ortaklıkta pay sahibi olması ortaklığın hukuki niteliğini değiştirmez. Esasında kamu 

iştirakleri, iktisadi devlet teşekküllerinin ya da kamu iktisadi kuruluşlarının yahut bağlı ortaklığın özel 

kesiminde yer alan ortaklıklardaki hisselerinden başka bir şey olmayıp kamu sermayesinin katıldığı söz 

konusu ortaklıkların kamu kurumu olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.259 “Kamu iktisadi 

teşebbüslerinin denetimi” başlığını taşıyan Anayasanın 165. maddesi uyarınca “sermayesinin yarısından 

fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye 

Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları”nın kanunla düzenleneceği öngörülmüş olup kamu 

iştiraklerinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır.260  

c. Tabiiyeti Bakımından Tüzel Kişiler 

Doktrinde tüzel kişilerin tabiiyetinin bulunup bulunmadığı hususu tartışmalıdır. Yalnızca gerçek 

kişilerin devletle hukuki ve siyasi bir bağ içinde olabileceği tüzel kişilerinse sadece hukuki bağının 

bulunabileceği, siyasi bağınınsa söz konusu olamayacağı ve bu nedenle tabiiyetinin olamayacağı 

belirtilmektedir. Yine tabiiyetin kişi ile devlet arasındaki sadakat bağına dayandığı, sadakatinse yalnızca 

gerçek kişilere has bir duygu olduğu ifade edilmektedir. Ancak doktrinde hâkim olan görüşe göre tüzel 

kişilerin tabiiyeti bulunmaktadır. Tabiiyetin yalnızca siyasi bağa ve sadakat duygusuna dayandırılması 

yerinde değildir.261 Nitekim tabiiyet, tüzel kişilerin hukuki statüsünü de belirlemekte ve tüzel kişilerin yerli 

ve yabancı tüzel kişiler olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir.262 Tüzel kişilerin tabiiyetini belirlerken 

gerçek kişilerde olduğu gibi soy bağı ve doğum yeri esaslarından hareket edilemeyeceğinden, tüzel kişinin 

faaliyetlerini gerçekleştirdiği yeri,263 merkezinin bulunduğu yeri, ortaklarının vatandaşlığını, denetimi 

elinde tutan devletin vatandaşlığı, sermayenin toplandığı yer ve kuruluş yeri olmak üzere çeşitli kriterlere 

başvurulduğu görülmektedir.264 Bu kriterlerden daha çok merkezin bulunduğu yer ya da kuruluş yeri 

kriterinin tercih edildiği görülmektedir. Tüzel kişilerin hem işletme hem de idare merkezleri 

bulunmaktaysa da ağırlıklı görüşe göre merkezin bulunduğu yerden idare merkezi anlaşılmalıdır. Zira bir 

                                                
258 “Kamu kuruluşu” kavramının uygulamada hem tüzel kişiliği bulunan hem de bulunmayan hukuki varlıklar için kullanıldığı 
ancak her ne kadar hukuki bir tanımı bulunmamaktaysa da tüzel kişiliği bulunmayan örgütler için söz konusu kavramın 
kullanılmasının daha yerinde olacağı yönünde bkz. ÖZAY, Günışığında, s. 130-131. 
259 GÜNDAY, s. 543. 
260 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 320. 
261 DOĞAN, Vahit, Türk Vatandaşlık Hukuku, Ankara 2017, s. 230-231. 
262 KANGAL, Tüzel, s. 38. Günümüzde özellikle ekonomi alanında önemli bir rol üstlenen, çok uluslu yapılaşmayla beraber ülke 
sınırlarını aşarak dünya piyasalarına hâkim olma olanağına sahip tüzel kişiliği bulunan ticari şirketlerin varlığı yadsınamaz. Bkz. 
ERMAN, Sahir, Şirketler Ceza Hukuku, Ticari Ceza Hukuku VII, İstanbul 1993, s. 1-2. 
263 SCHNEIDER, Anne, “Corporate Criminal Liability and Conflicts of Jurisdiction, Regulating Corporate Criminal Liability, 
Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 251. 
264 Tüzel kişilerde tabiiyetin belirlenmesi, yabancılar hukuku bakımından şube açabilmeleri, acente ve temsilci tayin etmeleri, 
yavru şirket kurmaları ve belirli iş kollarında çalışabilmeleri bakımından önem arz eder. Yine yabancılar hakkında kabul edilen 
prensiplerin uygulanabilmesi, diplomatik korunmadan yararlanabilmeleri için de tabiiyetlerinin belirlenmesi gereklidir. Ayrıca 
kanunlar ihtilafı açısından da yabancı tüzel kişilerle ilgili uyuşmazlıklar açısından milletlerarası usul hukukuna ilişkin bazı 
hususların çözümü ve uygulanacak hukuk bakımından tüzel kişinin tabiiyeti önem arz etmektedir. Her devlet kendi ülkesinde 
faaliyette bulunan toplulukların tüzel kişilik kazanma koşullarını kendisi belirleyebileceği gibi bunlara tabiiyet tanıma yetkisine de 
sahiptir. Bkz. ÇELİKEL, Aysel/ÖZTEKİN GELGEL, Günseli, Yabancılar Hukuku, İstanbul 2018, s. 35-37. 
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tüzel kişinin farklı ülkelerde işletme merkezinin bulunması mümkünken idare merkezi tektir. Ancak bir 

tüzel kişinin gerçek idare merkeziyle ana sözleşmesinde öngörülen idare merkezinin farklı olması 

durumunda gerçekte nereden yönetiliyorsa o merkezin esas alınması gereklidir.265 Nitekim 5718 sayılı 

“Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun”un 9. maddesinin 4. fıkrasına göre, “tüzel 

kişilerin veya kişi veya mal topluluklarının hak ve fiil ehliyetlerinin, statülerindeki idare merkezi hukukuna 

tâbi” olduğu ve “ancak fiilî idare merkezinin Türkiye'de olması hâlinde Türk hukuku”nun uygulanacağı 

öngörülmüştür.  

Yabancı tüzel kişilerin yabancılık sıfatının belirlenebilmesi için şirketlerin, vakıfların ve 

derneklerin birbirinden ayrı olarak incelenmesi gereklidir. Türk hukuk sistemine göre bir şirketin yabancı 

olup olmadığı TTK hükümleri uyarınca belirlenmelidir. Bu konuda şirketin faaliyette bulunduğu iş koluna 

ait kanun hükümlerinin de yol göstermesi mümkündür. TTK’nın 40. maddesinin 4. fıkrasında “merkezleri 

Türkiye dışında bulunan ticari işletmeler” ifadesine yer verilerek bunların yabancı olduğu belirtilmiştir. 

Bu durumda şirket merkezinin bulunduğu devletin tabiiyetine sahiptir. Derneklerin ve vakıfların tabiiyeti 

konusunda TMK, 5737 sayılı “Vakıflar Kanunu” ve 5253 sayılı “Dernekler Kanunu”na bakılması 

gereklidir. Örneğin TMK’nın 51. maddesine göre “tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka 

bir hüküm bulunmadıkça işlerinin yönetildiği yerdir.” Her ne kadar söz konusu hükme yerleşim yerinin 

tespiti bakımından başvurulsa da TMK’nın idare merkezi ölçütünü esas aldığı söylenebilir. Aynı sonuca 

Türkiye’de kurulmuş dernek ve vakıflar bakımından da ulaşmak mümkündür.266 Nitekim “Dernekler 

Yönetmeliği”nin267 4. maddesinde “merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf 

dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşlar” “yabancı dernek”; “merkezleri yurt dışında bulunan vakıflar” 

ise “yabancı vakıf” olarak tanımlanmıştır. 

4. Tüzel Kişiliğin Ehliyetleri 

a. Hak Ehliyeti 

Kişinin haklara ve borçlara ehil olabilme iktidarı, hak ehliyetidir.268 Bu ehliyet, her bir hukuk 

sisteminin temel kavramıdır. Kişinin sırf kişi olma niteliğinden dolayı, iradesine ve fiillerine bağlı 

olmaksızın kazanılmaktadır. Ayrıca bir hak değildir, hak sahibi olabilmenin şartıdır.269 Hak sahibi varlık 

anlamına gelen kişi kavramı bakımından hak ehliyeti, kişiliğin temelini oluşturmaktadır. Tüzel kişiler, 

tüzel kişilik niteliğini kazanmalarıyla beraber hak ehliyetine sahip olur. Ancak tüzel kişinin yapısı dikkate 

alınarak kanun koyucu tarafından tüzel kişilere tanınan hak ehliyetinin içeriği gerçek kişilere nazaran 

                                                
265 DOĞAN, Vatandaşlık, s. 232-235. 
266 ÇELİKEL/ÖZTEKİN GELGEL, s. 35-37. 
267 25772 sayılı 31.03.2005 tarihli Resmî Gazete 
268 HAUSHEER/AEBI MÜLLER, s. 5. 
269 HONSELL, Heinrich/VOGT, Nedim Peter/GEISER, Thomas, Basler Kommentar, Zivilgestzbuch I, Art. 1-456 ZGEB, 
Basel 2006, s. 139-140. 
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farklılıklar taşımaktadır.270 Nitekim TMK’nın 48. maddesinde tüzel kişilerin, “cins, yaş, hısımlık gibi 

yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehil” olduğu 

öngörülmüştür. Bu kapsamda kural olarak tüzel kişiler hak ehliyetine sahip olmalarına karşın,271 

yapılarına uygun düşmediği için örneğin eğitim hakkı,272 aile hukukundan kaynaklanan haklar gibi bazı 

haklar bakımından hak ehliyetine sahip değildir.273 Tüzel kişiler, insan faaliyetini gerekli kılan işleri de 

gerçekleştirmez. Bu nedenle temsilci, vasi, kayyım, kanuni müşavir, iflas masası yöneticisi, alacaklılar 

toplantısı üyesi ve tereke yöneticisi olamaz.274 Hısımları olamadığından kural olarak kanuni mirasçı 

olması275 ya da yakın hısımlarından nafaka istemesi mümkün değildir.276 Ancak bu durumun tek istisnası 

TMK’nın 501. maddesi uyarınca “mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası”nın devlete geçmesidir. 

Tüzel kişilerin ölüme bağlı tasarrufla iradi mirasçı ya da vasiyet alacaklısı olarak tayin edilmesi de 

mümkündür.277 

Tüzel kişiler bünyelerine uyan kişilik hakkının sahibidir.278 Örnek olarak tüzel kişilerin bir isme 

sahip olması gösterilebilir.279 Bu kapsamda tüzel kişiler de gerçek kişiler gibi kişiliklerinin TMK’nın 24 

ve TBK’nın 49. maddeleri uyarınca korunmasından yararlanabilir.280 Yine isminin, ekonomik 

ilişkilerinin, gizliliğinin korunmasına yönelik hakları vardır ve bu hakların saldırıya uğraması halinde 

davaya konu edilmeleri mümkündür.281 Zira davacı sıfatıyla hukuki yollara başvurabilmesi ya da bir 

                                                
270 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 278. 
271 Mülkiyet hakkı bu kapsamda örnek olarak verilebilir. Bkz. BRODOWSKI, Dominik, “Minimum Procedural Rights for 
Corporations in Corporate Criminal Procedure”, Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York 
Dordrecht London 2014, s. 218. “İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol”ün 1. 
maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde de bu durum “her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı 
gösterilmesini isteme hakkı”nın bulunduğu şeklinde belirtilmiştir.  
272 AYDIN, Devrim: “Are There Any Suitable Sanctions for New Forms of Corporate Offences?”, Regulating Corporate 
Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 319. 
273 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 147. 
274 ZEVKLİLER/HAVUTÇU/GÜRPINAR, s. 164. 
275 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 147. 
276 KANGAL, Tüzel, s. 40. 
277 SEROZAN, Tüzel, s. 22; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 279. Sadece gerçek kişilerin 
yararlanabileceği hakların dışındaki tüm diğer haklardan tüzel kişilerin yararlanması mümkündür. Örneğin tüzel kişiler kural 
olarak yapılarına uygun düşen ölçüde her türlü malvarlığına ilişkin hak ve borçlara ehildir. Kaydı hayat ile irat ve ölünceye kadar 
bakma sözleşmeleri hariç olmak üzere, borçlar hukukundan kaynaklanan hak ve borçlar ile ayni haklardan da yararlanmaları 
mümkündür. Sükna hakkı ise yalnızca gerçek kişi lehine kurulabileceğinden tüzel kişi lehine kurulması söz konusu değildir. Bkz. 
KANGAL, Tüzel, s. 40. Nitekim TMK’nın 823. maddesinde oturma hakkının “bir binadan veya onun bir bölümünden konut 
olarak yararlanma yetkisi”ni verdiği belirtilmiştir. İntifa hakkının sona ermesi de tüzel kişiler bakımından özellik arz etmektedir. 
Zira intifa hakkı, “gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü”yle; tüzel kişilerde ise “kararlaştırılan sürenin dolması”yla, “süre 
kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona” ermektedir. Ancak “tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam 
edebilir.” (TMK m. 797). 
278 KOZIOL/WELSER, s. 67. 
279 BUSSERT, Rudolf, Bürgerliches Recht für Betriebswirte Allgemeiner Teil – Schuldrecht – Sachenrecht, Wiesbaden 1979, s. 
56. 
280 Eski 743 sayılı “Türk Kanunu Medenîsi”nin 24. maddesinin gerekçesinde de kişilik haklarının korunmasını, haksız bir saldırıya 
uğrayan gerçek ve tüzel kişilerin isteyebileceği belirtilmiştir. Bkz. “743 SAYILI TÜRK KANUNU MEDENÎSİNİN BAZI 
MADDELERİNİN VE 818 SAYILI BORÇLAR KANUNUNUN 49 NCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE 
DAİR KANUN TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/392)”, Dönem: 18, Yasama Yılı: 1, T. B. M. M. (S. 
Sayısı: 25), s. 2-3. 
281 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 146. 
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uyuşmazlıkta davalı olabilmesi mümkündür.282 Taraf ehliyeti bir anlamda medeni hukuktaki hak 

ehliyetine karşılık gelmektedir.283 Tüzel kişiler dava hakkını yetkili organları aracılığıyla kullanabilir 

ancak yetkili organının bulunmaması halinde vesayet makamınca TMK’nın 427. maddesinin 4. bendi 

uyarınca yönetim kayyımı atanır.284 

Tüzel kişiler özel hukuk bakımından malvarlığı, şahıs varlığı gibi hakların yanında kamu hukuku 

bakımından da pek çok temel hak ve özgürlüğün öznesi olarak kabul edilmektedir.285 Örneğin tüzel 

kişilerin yerleşim yerini özgürce seçmesi mümkündür.286 Seçilen yerleşim yerinin de kural olarak 

statüsünde gösterilmesi gereklidir. Şayet gösterilmemişse ve kuruluş belgesinde başka bir hüküm 

bulunmuyorsa “işlerinin yönetildiği” (TMK m. 51) yani günlük yönetim işlerinin yürütüldüğü yerdir.287 

Tüzel kişinin yerleşim yerinin birden fazla olup olamayacağı konusu ise doktrinde tartışmalıdır.288 Ancak 

tüzel kişiler bakımından yerleşim yerinin tekliği ilkesinin geçerli olması gerektiği kabul edilmelidir.289 

Tüzel kişilerin yapıları gereğince gerçek kişilerin yararlanamayacağı bazı haklardan yararlanması 

da mümkündür. Örneğin, dernekler bakımından, dernekten üye çıkarma, disiplin cezası verme ya da 

dernek üyelerinden aidat talep etme gibi haklar sadece dernek tüzel kişisine aittir.290  

Tüzel kişilerin hak ehliyeti amaçlarıyla sınırlandığından gerçek kişilerle tüzel kişiler arasında hak 

ehliyeti bakımından gerçek kişilerin aksine farklılık vardır. Yine amaçları farklı olan iki tüzel kişinin hak 

ehliyeti de farklıdır.291  

b. Fiil Ehliyeti 

Hak ehliyeti, hak sahibi olabilmeyi ve borç altına girebilmeyi ifade etmekteyken, fiil ehliyeti 

kişinin kendi iradi davranışıyla hak sahibi olabilmesi ve borç altına girebilmesidir.292 Örneğin ayırt etme 

gücüne sahip olmayan bir kişi, fiil ehliyetine sahip olmasa da hak ehliyetine sahiptir.293 Bir kişinin 

gerçekleştirdiği iradi davranışı neticesinde hukuki sonuç meydana getirebilmesi anlamını taşıyan fiil 

ehliyetine294 tüzel kişiler de sahiptir. Yani tüzel kişilerin de kendi fiilleriyle hak sahibi olabilmesi ya da 

borç altına girebilmesi mümkündür. Tüzel kişilerin iradesi gerçek kişilerdeki gibi kanuni ya da iradi 

                                                
282 KATKO, Peter, Bürgerliches Recht: Schnell Erfasst, Berlin Heidelberg 2004, s. 33. 
283 ÖZTAN, Ders, s. 30. 
284 GÖNEN, Doruk, Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması, İstanbul 2011, s. 215. 
285 GUTZWILLER, s. 475-477. 
286 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 147. 
287 Ancak derneklerin yerleşim yerlerinin tüzüklerinde gösterilmesi TMK’nın yürürlüğe girdiği ilk halinde zorunlu olarak 
öngörülmüşse de 5253 sayılı “Dernekler Kanunu”nun 38. maddesinin 23.11.2004 tarihinde yürürlüğe girmesiyle beraber 
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288 AKÜNAL, s. 30. 
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291 ATAAY, s. 26. 
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293 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 79, 83-84. 
294 Söz konusu hukuki sonuç, davranışı gerçekleştirenin istediği ya da istemediği bir sonuç olabilir. Bkz. 
OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 49. 
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temsilcileri vasıtasıyla değil organ adını taşıyan ve gerçek kişilerce oluşturulan kurulların kararı ile 

meydana gelir ve bu iradesi gerçek kişiler vasıtasıyla açıklanır.295  

Tüzel kişiler, gerçek kişiler gibi maddi bir varlığa sahip bulunmadığından doğal bir iradeye ve 

davranış yeteneğine sahip değildir.296 Bu nedenle gerçek kişilerde fiil ehliyetine sahip olmak için aranan 

şartlar (ayırt etme gücüne sahip bulunmak, ergin olmak, kısıtlı olmamak) tüzel kişiler bakımından 

aranmaz.297 “Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil 

ehliyetini” kazanmaktadır (TMK m. 49). İradelerini dış dünyaya yansıtabilmek adına kanunen sahip 

olmaları gerekli organlara ihtiyaçları vardır. Bu kapsamda tüzel kişi, idari organları vasıtasıyla dış dünyada 

hukuken sonuç doğuracak bir iradeyi yansıtabilir. Organlarının varlığıyla birlikte artık tüzel kişinin fiil 

ehliyetinin bulunduğu söylenebilir. Zira böylece tüzel kişi sosyal ve ekonomik hayatın gerektirdiği 

işlemleri yapmaya ehil olur ve özel hukuk anlamında yürütme kurulunun iradesi tüzel kişinin iradesidir.298 

Nitekim TMK’nın 9. maddesinde fiil ehliyetine sahip olan bir kimsenin kendi fiiliyle hak sahibi olabilmesi 

ve borç altına girebilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.  Yani gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de kendi 

fiilleriyle hak sahibi olmaları ve borç altına girmeleri mümkündür.299 Tüzel kişinin kurulmasına karşın 

henüz organları oluşturulmamışsa tüzel kişi hak ehliyetine sahiptir ancak fiil ehliyetine sahip değildir.300 

Tüzel kişiler, sahip olmaları gereken zorunlu organlarını kaybetmeleri halinde fiil ehliyetini kaybeder. 

Şayet hak süjesi olarak kalma iradeleri bulunmaktaysa, artık hak süjesi olarak kalmaya devam 

ettiklerinden bahsedilir.301 Tüzel kişinin bazı hallerde geçici olarak organsız kalması mümkün olsa da bu 

durumda tüzel kişilik sona ermez.302 Söz konusu durumda vesayet makamının TMK’nın 427. maddesinin 

4. bendi uyarınca “yönetim kayyım”ı atayarak fiil ehliyetsizliğini gidermesi mümkündür.303  

Fiil ehliyeti, hukuka uygun fiiller gerçekleştirebilme ve hukuka aykırı fiillerden sorumlu 

tutulabilme ehliyeti olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.304 Hukuka uygun fiiller 

gerçekleştirebilme ehliyeti kapsamında, hukuki işlem, hukuki işlem benzeri fiiller, davada usuli işlemlerde 

bulunmak gibi hukuka uygun sonuç doğuran tüm işlem ve fiilleri yapabilmek bulunur. Hukuka aykırı 

fiillerden sorumlu tutulabilme ehliyeti ise bir kişinin borca aykırı davranışı ya da haksız fiili nedeniyle 

başka bir kişiye zarar vermesi halinde bu davranışından sorumlu tutulabilmesidir.305 Örneğin organ, tüzel 

kişinin borcunu ifa ederken borca aykırı bir davranışla alacaklıyı zarara uğratırsa TBK’nın 112 ve 

                                                
295 HAUSHEER/AEBI MÜLLER, s. 281-285. 
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devamındaki maddeler uyarınca alacaklının zararını gidermekle yükümlüdür.306 Hukuka aykırı fiillerden 

sorumlu tutulabilme ehliyeti için haksız fiil ehliyeti de kullanılmaktadır.307 Ancak haksız fiil ehliyeti 

ifadesinin borca aykırılıktan sorumluluğu kapsamadığı yönünde eleştirildiği görülmektedir. Ayrıca haksız 

fiil ehliyetiyle haksız fiilde bulunabilmek için sahip olunması gerekli olan şartlar değil, haksız fiilden 

sorumlu tutulabilme ehliyeti anlatılmak istenmektedir.308 Tüzel kişilerin organlarının işledikleri haksız 

fiilden sorumlu tutulabilmeleri için iki sınırdan bahsedilmesi gereklidir. İlki haksız fiilin organ sıfatına 

sahip olan ve bu sıfatla hareket eden bir kimse tarafından gerçekleştirilmesi, ikincisiyse hukuka aykırı fiilin 

organ sıfatıyla hareket eden kimsenin organlık işleviyle ilgili bir işin görülmesiyle ilgili olarak işlenmiş 

olmasıdır.309 

Organ, görevin ifası esnasındaki haksız fiillerinden de TBK’nın 49 ve devamı hükümlerince 

sorumludur. Ayrıca TMK’nın 50. maddesinin 3. fıkrası uyarınca “organlar, kusurlarından dolayı ayrıca 

kişisel olarak sorumludurlar.” Yani müteselsil sorumluluk söz konusudur.310 Tüzel kişilerin organlarınca 

gerçekleştirilen haksız fiillerinden ötürü hukuki sorumluluğunun niteliği doktrinde tartışmalıdır.311 Tüzel 

kişilerin haksız fiil nedeniyle sorumluluğunun kaynağını bir görüşe göre kusur oluşturmaktadır. Kaynağını 

gerçeklik teorisinin oluşturduğu bu görüş, organın açıkladığı iradesinin kendisinin değil tüzel kişinin 

iradesi olduğunu belirtmektedir. Bu yüzden şayet organın kusurlu bir iradesi söz konusuysa tüzel kişinin 

kusurlu iradesinden bahsedilir ve tüzel kişi bu iradesinden sorumludur.312 Bir diğer görüşe göreyse tüzel 

kişinin organlarının fiilinden ötürü sorumluluğu kusursuz sorumluluk şekli olup313 bu görüş, temelini 

varsayım teorisine dayandırmaktadır. Bu kapsamda tüzel kişiler fiziki bir varlığa sahip değildir ve bu 

nedenle de kusurlu davranamaz.314 Zira organ sıfatını taşıyan gerçek kişilerin kusuru söz konusu olabilir 

ve bu kusur nedeniyle tüzel kişilerin sorumlu olmasının başkasının fiilinden dolayı sorumluluk315 yani 

kusursuz sorumluluk anlamını taşır.316 Bir diğer görüşe göre ise TMK’nın 50. maddesi uyarınca tüzel 

kişilerin haksız fiil sorumluluğu hakkaniyet ve adalet esasına dayanan kusursuz, objektif, kanundan 

kaynaklanan sorumluluk olarak kabul edilmelidir. Söz konusu sorumluluğun tüzel kişi bakımından akdi 

ya da akit dışı yani haksız fiilden dolayı ortaya çıkması mümkündür.317 Tüzel kişilerin organlarının fiilli 

nedeniyle sorumluluğunun niteliği ile ilgili olarak hangi görüş benimsenirse benimsensin tüzel kişiler, 

organlarının görevleriyle ilgili olarak gerçekleştirdiği haksız fiilinden dolayı özel hukuk sorumluluğuna 

                                                
306 AKÜNAL, s. 41. 
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sahiptir.318 Bu yüzden tüzel kişiler, gerçek kişilerde olduğu üzere hem kusur ilkesi hem de kusursuzluk 

ilkesine dayalı olarak organlarının haksız fiillerinden ötürü sorumludur. Yine tüzel kişilerin istihdam eden, 

hayvan idare eden kimse olarak ya da bina ve imal olunan şeyler sebebiyle sorumlu olmaları 

mümkündür.319  

Tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyeti sınırsız değildir. Tüzel kişinin “ana statüsü”, tüzel kişinin 

felsefesini, yapısını, hassasiyetini, karar verme ve uygulama aşamaları gibi pek çok hususu içeren kurallar 

bütünü olup, bir anlamda “ana statü”nün tüzel kişinin anayasası olduğu söylenebilir. Nitekim tüzel kişinin 

varlığını, temelini oluşturan amacını, bu amacı nasıl bir örgütlenmeyle ve ne şekilde gerçekleştireceğini, 

varlığını ne şekilde devam ettireceğini, faaliyet alanını, karar, yürütme ve denetleme organlarını, temel 

düzenini, üyeleriyle olan ilişkilerini belirleyen, kurucularınca konulup üzerinde tasarruf yetkisinin 

sonradan tüzel kişiye bırakıldığı, bağlayıcı kurallar bütünüdür.320 Özetle tüzel kişiliği oluşturan 

metindir.321 Türk hukuk sisteminde tüzel kişilerin türlerine göre ana statüyü ifade etmek üzere farklı 

isimlerin kullanıldığı görülmektedir. Ana statü, vakıfta “senet”, dernek, sendika ve siyasi partide “tüzük”, 

bazı ortaklıklar bakımından “sözleşme”, anonim ortaklıklar bakımındansa “ana sözleşme” adını 

almaktadır.322 Tüzel kişinin ehliyeti ana statüsünde belirtilen amaçlarla sınırlıdır.323 Statüsünde yer 

almayan hususlarla ilgili olarak tüzel kişinin ehliyeti bulunmamaktadır.324 

Tüzel kişilerin fiil ehliyetini kişilik kurma işleminin konusunu oluşturan amaçları çerçevesinde 

kullanmaları mümkündür. Yani tüzel kişinin fiil ehliyeti aslında hukuki işlem ehliyeti, amacıyla 

sınırlıdır.325 Tüzel kişinin amacı dışında gerçekleştirdiği işlem, Anglo-Sakson hukuk sisteminde “ultra 

vires teorisi” olarak nitelendirilmekte ve ehliyet dışı yani güç ötesindeki işlem olarak kabul edilerek tüzel 

kişiyi bağlamamaktadır.326  

Ultra vires teorisinin niteliğine ilişkin doktrinde tartışmalar söz konusudur. Her ne kadar TMK’da 

tüzel kişilerin ehliyetinin amaçlarıyla sınırlı olduğuna ilişkin açık bir hüküm bulunmasa da doktrinde 

hâkim olan fikir uyarınca söz konusu sınırlama tüzel kişilik kurumunun mahiyetinden, özellikle de amaç 

unsurundan kaynaklanmaktadır.327 TMK’nın 90. maddesinin 1. fıkrasında “derneklerin, amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere, tüzüklerinde belirtilen çalışma konuları ve biçimleri doğrultusunda faaliyette” 

                                                
318 BÖSE, Martin, “Corporate Criminal Liability in Germany”, Corporate Criminal Liability Emergence, Convergence, and Risk, 
Ius Gentium Comparative Perspectives on Law and Justice, V. 9, Springer Dordrecht Heidelberg London New York 2011, s. 227-
228. 
319 FRANKO, s. 100. 
320 İKİZLER, s. 63-68. 
321 ÇAKIR, Mehmet, “Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri”, BeÜHFD, C. 4, S. 8, 2018, s. 132. 
322 “Ana” ifadesiyle, statünün “esas, kurucu, temel teşkil eden, kurumsallaştırılan” boyutu ifade edilmek istenmektedir. Bu nedenle 
söz konusu vasfı dışında ana statü ile statü arasında anlam farkı bulunmamaktadır. Bkz. İKİZLER, s. 64. 
323 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 147.   
324 AYDIN, Devrim, “Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu Tartışmaları”, UMD, Y. 5, S. 10, Aralık 2017, s. 99. 
325 ÖZGENÇ, İzzet, “Tüzel Kişinin Sorumluluk Ehliyeti Anayasa Mahkemesi’nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. 
Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995, s. 326, dp. 12. 
326 KNIEPER/CHANTURIA/SCHRAMM, s. 123. 
327 SEROZAN, Tüzel, s. 24-25. 



38 
 

bulunacakları öngörülmüştür. Kamu hukuku tüzel kişileri bakımındansa kamu idarelerinin uğraş konusu 

ve alanı bakımından sınırlı olmadıkları yani çok farklı alanlarda faaliyette bulundukları görülmektedir. 

Ancak kamu kurumlarının her birinin faaliyet konusu belirli ve sınırlıdır. Kamu kurumlarının faaliyet 

konuları belirli bir etkinlik olduğu için bunlar ürettikleri hizmet sebebiyle hizmet yerinden yönetimi olarak 

da adlandırılmaktadır.328 Özellikle de amacı ve ehliyeti dışında olması nedeniyle bağlayıcı olarak 

değerlendirilemeyen bir işlemin, tüzel kişiyi bağlayacağına güvenen iyiniyetli üçüncü kişilerin söz konusu 

güvenlerinin korunup korunamayacağı hususu doktrinde tartışmalıdır.329  

Fiil ehliyeti kavramının ceza hukuku ve özel hukuk bakımından farklı bir şekilde 

değerlendirilmesi gereklidir. Zira medeni hukuktaki fiil ehliyeti kavramıyla ceza hukukundaki fiil ehliyeti 

kavramı örtüşmemektedir. Medeni hukuk alanındaki anlamı bakımından fiil ehliyetiyle kast edilen 

esasında kişinin kendi fiiliyle hak ya da borç sahibi olabilmesi ve bu kapsamda özel hukuk 

sorumluluğunun bulunmasını yani hukuki işlem ehliyetini ifade etmektedir.330 Hatta fiil ehliyeti için 

medeni hakları kullanma ehliyeti331 de denilmektedir. Haksız fiilden dolayı sorumluluk da fiil ehliyeti 

kapsamındadır.332 Ancak buradaki sorumluluğun yine medeni hukuk sorumluluğu olduğunun altı 

çizilmelidir.333 Esasında fiil ehliyeti ceza hukukunda kullanılan yerleşmiş bir kavram değildir. Türk hukuk 

doktrinine bakıldığında ceza hukuku açısından çoğu eserde fiil ehliyeti kavramına yer verilmediği 

görülmektedir. Örneğin sekiz yaşındaki bir çocuk, komşu evin camını kırdığında bu davranışı ceza hukuku 

anlamında bir fiildir. Ancak medeni hukuk bakımından bu çocuğun fiil ehliyeti bulunmamaktadır. Lakin 

çocuğun davranışının haksız fiil oluşturduğu kabul edilmektedir. Bu kapsamda medeni hukukta fiil 

ehliyeti bulunmayan bir çocuğun haksız fiil gerçekleştirmesi334  ve işlediği bu fiil suç oluşturuyorsa diğer 

şartlarında varlığı halinde ceza sorumluluğunun bulunması mümkündür.335 Bu nedenle fiil ehliyeti ile 

haksız fiil ehliyetinin yani gerçekleştirilen fiil nedeniyle sorumluluğun aynı şey olmadığı yönünde 

eleştirildiği görülmektedir. 336   

Haksız fiil nedeniyle sorumluluk için kişinin kural olarak kusurlu olması gerektiği ileri 

sürülmektedir. Haksız fiili gerçekleştirenin kusursuz olması halinde kural olarak tazminat 

sorumluluğundan bahsedilemez. İşlenen haksız fiil, fiil olma özelliğini korumaya devam ettirir. 

Gerçekleştirilen davranışın haksız olmasıyla kişinin bu gerçekleştirdiği davranıştan sorumlu 

tutulabilmesine imkân veren haksız fiil ehliyeti birbirine karıştırılmamalıdır. Bu nedenle medeni hukukta 

fiil ehliyeti kapsamında haksız fiile yer verilmesi yerinde değildir. Zira gerçekleştirilen fiil haksız olsa da 
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kişi kusurlu olmadığından haksız fiilinden dolayı sorumlu tutulmaz.337 Tüzel kişinin tazminat 

sorumluluğuysa, haksız fiil sorumluluğudur.338  

5. Tüzel Kişiliğin Organları 

TCK’nın 60. maddesinde “organ” kavramına yer verilmişse de bu kavramdan neyin anlaşılması 

gerektiği açık değildir. Sözlükte organ, “vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak 

belirlenmiş bölümü, uzuv” ve “bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş” şeklinde 

tanımlanmaktadır.339 Kesin bir tanımını yapmak güçse de tüzel kişilerde organ kavramından ana 

hatlarıyla, kanun maddeleri, tüzel kişinin statüsü, nizamnamesi ya da iç talimatnameleriyle ve tüzel kişi 

bakımından önemli olan korporatif işleri devamlı ve bağımsız bir şekilde hem üçüncü kişilerle olan 

ilişkilerde hem de tüzel kişinin iç teşkilatında yerine getirmesi amacıyla yetkili kılınan340  ya da kendisine 

bu şekildeki görevleri fiilen ve dışa karşı belli olacak şekilde bağımsız olarak gerçekleştirme yetkisi verilen 

kişi ya da kişi grupları anlaşılmalıdır.341 Özetle, organ, tüzel kişinin örgütü içinde yer alıp, tüzel kişinin 

hukuk hayatına katılmasını sağlayan kişi ya da kişiler olarak tanımlanabilir.342 

Tüzel kişiler iradesini “organları aracılığıyla” açıklar.343 “Organlar, hukukî işlemleri ve diğer 

bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına” sokar (TMK m. 50). Organların tüzel kişiden bağımsız bir varlıkları 

bulunmamaktadır. Bu kapsamda organ, tüzel kişinin örgütü içinde bulunan ve tüzel kişinin aktif olarak 

hukuk alanında faaliyet göstermesine imkân sağlayan kişi ya da kişilerdir. Kanun koyucu bir gerçek 

kişinin ya da gerçek kişilerden oluşan bir kurulun iradesini belirli koşulların gerçekleşmesiyle beraber tüzel 

kişinin iradesi olarak kabul etmiş ve buna sonuçlar bağlamıştır. Bu kimselerin organ sıfatıyla 

gerçekleştirdikleri davranışlar tüzel kişiye isnat edilir.344  

Her ne kadar gerçek kişinin organları ile tüzel kişinin organları arasında benzerlik kurulabileceği 

belirtilmekteyse de söz konusu iki organ birbirinden farklıdır. Tüzel kişinin sahip olduğu organ hukuki bir 

nitelik arz eder. Gerçek kişilerdeyse organ, organizmanın bir parçasıdır. İnsanın iradesini dış dünyaya 

yansıtmasına imkân verir. Tüzel kişilerdeki organ ise sosyal bir organizma olan tüzel kişinin iradesinin 

hukuk alanına yansıtılmasında bir vasıtadır.345 Aslında organ aracılığıyla harekete geçenin bizzat tüzel 

kişinin kendisi olduğu söylenebilir. Zira organ, tüzel kişinin bünyesinden ayrılması mümkün olmayan bir 

parçasıdır ve organ aracılığıyla harekette bulunan, iradesini açıklayan ya da hukuki bir ilişkiye girişen tüzel 

                                                
337 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 326, dp. 9. 
338 HATEMİ, Kişiler, s. 159. 
339 TÜRK DİL KURUMU, s. 1810. 
340 ÖZTAN, Tüzel, s. 82, 157. 
341 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 148.   
342 DOĞAN, Koray, “Tüzel Kişilerin İdari Para Cezası Sorumluluğunda İsnadiyet Sorunu”, DEÜHFD, C. 17, S.1, 2015, (Basım 
Yılı: Şubat 2016), s. 58. 
343 VON THUR, s. 379. 
344 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 286-287. 
345 ÖZTAN, Tüzel, s. 9. 
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kişinin kendisidir.346 Tüzel kişinin, organlarının haksız fiillerinden özel hukuk açısından sorumlu olacağı 

belirtilmelidir. Ancak organların suç oluşturan fiillerinden dolayı da sorumlu tutulup tutulmayacağı hususu 

tartışmalıdır347 ki ikinci bölümde esas olarak bu konu tartışılacaktır. 

Tüzel kişilerin organlarının haksız fiilinden dolayı sorumlu olabilmesi için öncelikle haksız fiilin 

tüzel kişinin bir organı tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir. Ancak tüzel kişinin organınca 

gerçekleştirilen bütün fiillerin tüzel kişiye ait olacağı söylenemez. Zira organın gerçekleştirdiği fiilin tüzel 

kişinin fiili olarak kabul edilebilmesi, organın organ olarak kendisine verilen yetki çerçevesinde ve icrası 

sırasında hareket etmesini gerektirir. Şayet tüzel kişilerin görevlerine ilişkin olmayan fiiller bulunmaktaysa 

bu fiillerin failinin organ olarak görülemeyeceği ve bu nedenle de tüzel kişinin sorumluluğunun gündeme 

gelemeyeceği belirtilmelidir.348 

 Tüzel kişilerin haksız fiil sorumluluğundan bahsedilebilmesi, gerçekleştirilen fiilin hukuka aykırı 

olmasına bağlıdır. Sorumluluğun doğması için, organın fiilinin üçüncü kişilerin malvarlığı ya da kişilik 

haklarını koruyan emredici bir normu ihlal etmesi gereklidir.349  Ayrıca kanunda öngörülen objektif 

sorumluluk hallerinin düzenlendiği durumların dışında gerçekleştirilen fiil bakımından organ kusurlu 

olmalıdır.350 Sorumluluktan bahsedilebilmesi için zararın varlığı da gereklidir. Tüzel kişinin üçüncü 

kişilere verdiği zarar, örneğin organının bir kişinin malvarlığında, o kişinin iradesine aykırı olacak şekilde 

meydana getirdiği azalmadır. Şayet tüzel kişinin organı haksız fiiliyle üçüncü kişilerin malvarlığında bir 

azalmaya sebebiyet vermişse bu zararın tazmini tüzel kişiye aittir. Zararın manevi nitelikte olması da 

mümkündür. Ayrıca sorumluluğun doğabilmesi için organın fiiliyle üçüncü kişilere verilen zarar arasında 

nedensellik bağının da varlığı gereklidir.351 

                                                
346 ÖZAY, Günışığında, s. 123. 
347 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmi Gazete) 
348 HATEMİ, “Organın”, s. 129-130. 
349 ÖZTAN, Tüzel, s. 131. 
350 KANGAL, Tüzel, s. 48. 
351 FRANKO, s. 104. 
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Organdan temsile yetkili organın anlaşılması gerekli olup hangi organın tüzel kişi adına hareket 

edebileceğinin352 tespiti ilgili kanuna bakılarak gerçekleştirilmelidir.353 “Organ” ve “temsilci” kavramları 

bünyesinde idare yani yönetim ve temsil yetkisini barındırmaktadır. Her ne kadar söz konusu iki yetki 

nitelik bakımından birbirlerinden farklı olsa da kural olarak birlikte bulunur. Ancak sözleşmeyle ya da fiili 

olarak birbirinden ayrılarak farklı kimselere verilmesi söz konusu olabilir.354 İdare yani yönetim yetkisi, 

ortaklığın iç yapısını ilgilendiren kararların ve işlemlerin alınıp yerine getirilmesini yani ortaklıkta yetki ve 

sorumluluk sahibi olmayı ifade eder.355 Ancak doktrinde ve Yargıtay içtihatlarında organ kavramı, geniş 

anlamda yorumlanmaktadır. Zira organ, sadece tüzüğüne veya yasaya göre seçilerek tüzel kişinin iradesini 

oluşturan ve bağımsız karar alan yetkili kişilerle sınırlı tutulmayarak; statüsünde açıkça organ olarak 

gösterilmemiş bazı kimseleri de kapsamına alacak şekilde yorumlanmaktadır. Böylece, banka müdürü, 

yardımcısı, müdür temsilcisi, ticarî mümessil, ticarî vekil, kısım şefi, şube şefi, yönetim kurulu genel 

sekreteri, kayyım ya da tasfiye memuru da tüzel kişinin organı olarak kabul edilebilir.356 Organ 

kavramının geniş yorumlanmasında fayda vardır. Böylece sorumluluğun daha âdil dağılımı sağlanarak 

adaletin ve hakkaniyetin gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.357 Aksinin kabulü tüzel kişilerin 

sorumluluğuna gidilmesinde engel oluşturacak ve tüzel kişilerin sorumluluktan kurtulmak adına kendi 

işlerini organ dışındaki kimselere yaptırmasına neden olacaktır.358  

Organların türü ve sayısı kanun ya da ana sözleşmeyle belirlenir.359 Bu kapsamda organ yasal 

olarak tanımlanan ya da tüzel kişilerin ana sözleşmesinde belirtilen gerçek kişi veya kişilerden 

oluşmaktadır.360 Bu nedenle tüzel kişiliği bulunan şirketin yöneticisinin ya da temsilcisinin 

                                                
352 Mevzuatta gerçek kişi ile ilgili tüzel kişi arasındaki bağlantıyı ifade etmek adına terim birliğine yer verilmediği, farklı farklı 
terimlerle söz konusu durumun ifade edildiği görülmektedir. Nitekim TCK’nın 252. maddesinde rüşvet suçuyla ilgili olarak 
örneğin tüzel kişiliği de bulunan “kamu yararına  çalışan dernekler… adına hareket eden kişiler”den bahsedilmiştir. Bu ifadeden 
“tüzel kişilik adına işlem veya eylem yapma yetki ve görevinin bulunması”nın anlaşılması gereklidir. Bu kapsamda “adına hareket 
etmek” tüzel kişiyi temsil edebilmeyi, iradesini açığa çıkarabilme yetkisini gerekli kılar. Mahiyeti gereği her çalışanın tüzel kişinin 
adına hareket ettiğinden ya da tüzel kişinin adına hareket edebilmek için çalışan olmanın zorunluluğundan bahsedilemez. Ancak 
organın ya da temsilcinin “adına hareket eden” olduğunun kabulü gereklidir. Özel ceza kanunlarına bakıldığında fail olduğu ifade 
edilen ve tüzel kişiyle bir bağlantı içinde olan gerçek kişileri ifade etmek için de yeknesak bir kavrama yer verilmediği 
görülmektedir. Bkz. DOĞAN “Tüzel”, s. 61-62. Örneğin 1211 sayılı “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu”nda (Bkz. 
13409 sayılı 26.1.1970 tarihli Resmi Gazete) “ceza hükümleri” başlığını taşıyan 68. maddesinde “organ” ya da “temsilci” ifadesi 
kullanılmaksızın “bankaların ve diğer malî kurum ve kuruluşların görevli ve ilgilileri”, “banka mensupları”, “banka personeli”, 
“tüzel kişilerin sorumluları”,  “tüzel kişilerin görevli ve ilgilileri” kavramlarının kullanıldığı görülmektedir. Yine benzer şekilde 
6362 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu”nun 101. maddesinde “tüzel kişilerin yetkilileri”nden bahsedilmektedir. Yine 4632 sayılı 
“Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu”nun (24366 sayılı 7.4.2001 tarihli Resmi Gazete) 23. maddesinde “tüzel 
kişilerin görevli ve ilgilileri”, 5307 sayılı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un (25754 sayılı 13.3.2005 tarihli Resmi Gazete) 17. maddesinde “tüzel kişilerin suçun 
işlenişine iştirak eden yetkilileri”nden bahsedilmiştir. 
353 SARITAŞ, s. 71-72. 
354 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 332. 
355 GÜNDEL, Ahmet, Vergi Suçları ve Cezaları, Ankara 1996, s. 140. 
356 Her ne kadar kayyım ya da tasfiye memurunca yerine getirilen görevler geçici olsa da söz konusu durum kanun tarafından 
öngörülmüştür. Bkz. YARSUVAT, Duygun, “Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu”, Prof. Dr. Sahir Erman'a Armağan, İstanbul 
1999, s. 911. 
357 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete) 
358 ÖZTAN, Tüzel, s. 156-157. 
359 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 148.   
360 YARSUVAT, s. 910. 
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belirlenebilmesi için şirket ana sözleşmesiyle kuruluşun yayınlandığı sicil gazetesi, o yer ticaret sicil 

memurluğundan istenilmeli ve değişiklikler varsa da sorulmalıdır.361  

Tüzel kişiliği bulunan şirketlerde yönetici, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, genel 

müdürler, denetim kurulu ve genel kurul,362 derneklerde ve sendikalarda genel kurullar ile yönetim 

kurulları, toplulukları temsil eden organlar olup, ilgili kanunlarda organların oluşumuyla ilgili kurallara yer 

verilmiştir. Kamu iktisadi teşebbüslerinde kanunda gösterilen organlar, belediyelerdeyse belediye 

başkanları ve encümenleri organ kapsamında kabul edilmelidir.363 Tüzel kişinin örgütü kapsamında 

organlar arasındaki iş bölümü, organların görev ve yetkileri kanunda ya da söz konusu tüzel kişinin 

örneğin dernek tüzüğü ya da vakıf senedi gibi kuruluş belgesinde öngörülür.364 

Tüzel kişilerin sahip olduğu organlar esas alınarak bazı ölçütlerle tasnife tabi tutulmaları 

mümkündür.365  

Söz konusu tasniflerden ilkini karar ve yürütme organı ayrımı oluşturmaktadır. Tüzel kişinin ve 

diğer organların davranış şeklini belirleyen ve tüzel kişinin iç varlığına ilişkin kararları alan organ, karar 

organıdır. Tüzel kişinin karar organı, genel kuruludur. Karar organınca alınan kararları icra eden, üçüncü 

kişilerle tüzel kişi adına faaliyette bulunan organ ise yürütme organıdır. Bu kapsamda tüzel kişinin yürütme 

organı, yönetim kuruludur.366 

Bir diğer tasnif zorunlu ve ihtiyari organ ayrımıdır. Tüzel kişinin fiil ehliyetine sahip olabilmesi 

için hukuk düzenince tespit edilen ve kanunen bulunması gerekli olan zorunlu organdır.367 Örneğin 

TMK’nın 72. maddesinin 1. fıkrasında “genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu”, derneğin zorunlu 

                                                
361 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 503. “…Suça konu faturalar ile ilgili vergi tekniği raporu, varsa vergi inceleme raporu aslı 
veya onaylı örneğiyle ekleri getirtilip incelenerek sahteliği belirleyen delillerin tesbitiyle, bedelin satıcıya ödendiği ve hesabına 
girdiğine dair ticari teamüle uygun kanıtlama yeterliliği olan banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu gerekli belgeler dikkate 
alınarak, bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekir. Suç tarihinde şirketi idare ve temsilin kimlere ait olduğu ve temsil yetkisinin 
bölüşümündeki sınırlar, şirket adına sözleşmesi getirtilip ticaret sicil memurluğundan da sorularak tesbit edilmelidir…” Y. 11. 
CD. 2001/3907 E. 2001/5039 K. 16.5.2001 T.; (Karar metini için bkz. www.kazanci.com); “…Sanık Mehmet Ali Kulan'ın 
savunması ile sanıkların muhasebeciliğini yapan Yusuf Çalışkan'ın vergi denetmenine verdiği 08.06.2001 tarihli ifadesi nazara 
alınarak adı geçen, tanık sıfatıyla celbedilip kendisine beyannameleri kimin getirdiği, işlerle hangi sanığın ilgilendiği sorulup 
gerektiğinde beyannamelerdeki yazı ve imzaların sanıklardan hangisinin eli ürünü olduğu araştırılıp, TTK.nun 540/1-2 ve 541. 
maddeleri uyarınca şirketin idare ve temsilinin kim veya kimlere ait olduğu şirket ana sözleşmesi getirtilip ticaret sicili 
memurluğundan sorularak tespiti ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 17.12.1990 gün ve 312/340 sayılı kararı da dikkate alınarak 
sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırı…” Y. 11. 
CD. 2004/4999 E. 2006/685 K. 8.2.2006 T.; “…Sanık tarafından ibraz edildiği anlaşılan ve onaysız bulunan 10.02.2000 tarihli 
Kartal 9. Noterliğince düzenlenmiş limited şirket hisse devir senediyle hisselerini Haşim Tatar'a devir ettiğine ilişkin 11.02.2000 
tarihli ortaklar kurulu kararı ile sanığın şirketi temsil yetkisi kalmadığının savunulması karşısında; mevcut belgeler usulen 
araştırılarak temsil yetkisi ile sorumluluğunun bulunup bulunmadığı ve suça iştirak durumu saptanıp ayrıca 4811 Sayılı Yasa da 
dikkate alınarak değerlendirme yapılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik incelemeye 
dayanarak yazılı şekilde karar verilmesi…” Y. 11. CD. 5251/4627, 24.5.2006 T. (Karar metinleri ve Y. 11. CD.’nin 411/2913, 
11.04.2006 tarihli kararı için bkz. YALVAÇ, Gürsel, Karşılaştırmalı – Gerekçeli İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, Ankara 2008, s. 
159-160.) 
362 KANGAL, Tüzel, s. 95. 
363 YARSUVAT, s. 910. 
364 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 286-287. 
365 KANGAL, Tüzel, s. 43. 
366 ÖZSUNAY, Tüzel, s. 74. 
367 ÖZTAN, Tüzel, s. 27; ÖZTAN, Tüzel, s. 99-100. 
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organları olarak gösterilmiştir. 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nun 9. maddesinin 

1. fıkrasına göre konfederasyonların ve sendikaların ve de şubelerin zorunlu organlarınıysa “genel kurul, 

yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu” oluşturmaktadır. Ancak tüzel kişilerin amaçlarına, 

faaliyet alanlarının genişliğine ve sosyal hayata katılma dereceleri uyarınca emredici hükümlere aykırı 

olmayacak şekilde farklı bir örgütlenmeyle kendisi için gerekli gördüğü organları serbestçe düzenlemesi 

de mümkün olup bu organlar ihtiyari organları oluşturmaktadır. Örnek olarak vakıflarda denetleme kurulu 

ya da genel kurul verilebilir.368  

Bir diğer ayrımı fert ve kurul organ oluşturmaktadır.369  Organ, her ne kadar genelde kurul 

şeklinde oluşmaktaysa da istisnai olarak organın tek bir gerçek kişiden oluşması da mümkündür. Bu 

durumda tüzel kişinin işleyişi hususunda görevlendirilerek, organizasyonunda özel bir fonksiyon verilen, 

tek bir gerçek kişi olduğundan fert organ söz konusudur. Örneğin vakıflarda yönetim organının tek bir 

kişiden oluşması bu kapsamda değerlendirilmelidir.370 Kooperatiflerde de tek bir kişinin müdür sıfatıyla 

kooperatifi yönetmesi ve temsili 1163 sayılı “Kooperatifler Kanunu”nun 58. maddesi uyarınca 

mümkündür. Tüzel kişiye ait görevlerin yerine getirilebilmesi için bir kişi değil de birden fazla gerçek ya 

da tüzel kişi görevlendirilmişse kurul organdan bahsedilir. Örneğin derneklerdeki genel kurullar, kurul 

organdır.371  

İç ve dış organ şeklindeki ayrımda tüzel kişinin organizasyonu ile ilgili iç işleri yerine getiren 

organ, iç organdır. Örnek olarak dernekteki genel kurul, denetleme kurulu verilebilir. Dış organ ise tüzel 

kişileri üçüncü kişilere karşı temsil eden, tüzel kişinin üçüncü kişilerle hukuki ilişkiler kurmasını sağlayan 

organdır.372  

Diğer bir ayrım seçilmiş ve olgu yani fiili organ şeklindedir. Tüzel kişi içinde yer alan bir organın 

diğer bir organı tarafından usulüne uygun bir şekilde seçilmesi halinde seçilmiş organdan bahsedilir. 

Örnek olarak derneklerdeki yönetim kurulunun genel kurul tarafından seçilmesi gösterilebilir (TMK m. 

80). Uygulamada fiili organların da bulunduğu görülmektedir. Örneğin bir anonim şirkette yönetim 

kurulu, görevlerini üyelerinden birine bırakırsa373 bu üyenin gerçekleştireceği işlemler şirketi bağlayacak 

                                                
368 AKÜNAL, s. 36-37. 
369 DECKERT, s. 158. 
370 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 291. 
371  
372 AKÜNAL, s. 38-39. 
373 “…MK.'nın 47 ve 48'inci maddeleri birlikte değerlendirildiğinde "organ" kavramının kapsamına "tüzel kişinin varsayılan 
idaresinin oluşmasında ve açıklanmasında aracı olan kurul organlar" girer. Ancak organ kavramını fazla daraltarak yalnız kurul 
organları, organ saymak her zaman yeterli olmayabilir. Madem ki, organ tüzel kişinin ( varsayılan ) iradesinin oluşmasına ve 
açıklanmasına yol açmaktadır, şu halde kanun veya kuruluş belgeleri dolayısiyle belirli konularda karar verebilme ve icra 
edebilme yetkisine haiz olan kişileri de organ sayabiliriz. Bu irade açıklaması "hukuki muameleler" yanında sözleşme dışı 
sorumlulukta da söz konusu olacaktır. TTK.'nın 321/V ve 1163 Sayılı Kanun'un 59/III maddesi "temsile ve idareye ( yönetime ) 
selahiyetli olanlar" lafzı ile sorumluluk çerçevesini geniş tuttuğu sonucuna varılmalıdır. Böylece haksız fiil sorumluluğunda 
yönetim kurulunun, organ kurul sıfatı ile birlikle hareket etmeleri yanında, idare ve temsile yetkili bulunan yönetim kurulu 
üyelerinin ayrı ayrı fiilleri ile de tüzel kişiyi sorumluluk altına sokabilecekleri kabul edilmelidir…” YHGK 2003/4-359 E. 
2003/406 K.  11.6.2003 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
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ve kendisi de bu işlemlerden şahsen sorumlu olacaktır.374 Zira görünüşteki hukuksal organ yerine kanun 

ya da tüzel kişinin ana sözleşmesinde öngörülen şekilde oluşmayan ancak gerçek yetkileri bulunan fiili 

organlar söz konusudur. Bu durumun pek çok nedeni olabilir. Örneğin gerçek yöneticinin yetersizliği ya 

da fiili yöneticinin hukuken yasaklı olması nedeniyle yönetici olarak gösterilememesi bu kapsamdadır. 

Doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre, yönetimin özüyle ilgili olan şirket politikasını belirleme, iş 

organizasyonunun oluşumu, işe alma ve çıkarma konusunda kişisel egemenliğe sahip olma,  müdürle 

benzer ya da aynı maaş seviyesinde olma,  sözleşmelerin yapılmasında pazarlık yapma ve sözleşmelerin 

içeriğini belirleme, muhasebe üzerindeki etki ve kontrol sahibi olma, vergilerle ilgili kararları verme gibi 

hususlardan en az altı tanesini gerçekleştiriyorsa artık fiili bir organın ya da yöneticinin varlığından 

bahsedilebilir.375 Tüzel kişinin ana statüsünde yazılı olup resmen organ sıfatını kazanmış olanların dışında 

yer alan ancak hem konumları hem de yetkileri sebebiyle tüzel kişinin iradesinin oluşması ya da 

yansıtılması bakımından bağımsız bir hareket alanına sahip olan kişilerin olayın özellikleri de dikkate 

alınarak olgu ya da fiili organ olarak nitelendirilmesi mümkündür. Bu kapsamda söz konusu kimselerin 

fiil ve işlemleri, adına faaliyette bulundukları tüzel kişinin sorumluluğuna sebebiyet verecektir. Örneğin 

anonim şirketteki yönetim kurulunun seçiminde ve azlinde gerekli pay çoğunluğuna sahip olan pay 

sahibinin, yönetim kurulu toplantılarına katılmak suretiyle yönetim kuruluna yönelik azil tehditleri altında 

isteklerini dile getirmesi halinde şirket iradesinin oluşumunda etkisi bulunduğundan bu kimsenin olgu 

organ sayılması mümkündür.376 Tüzel kişinin ana sözleşmesinde yetkili olduğu belirtilen organlara resmi 

organ da denilmektedir. Ancak resmi organ olmamasına karşın gerçekleştirdiği faaliyetle bağlantılı olarak 

tüzel kişiyi temsilen hukuki işlemler yapılması halinde tüzel kişinin sorumluluğu doğar. Söz konusu halde 

sürekli bir durumun olduğu ve organ olarak faaliyette bulunan kişi ya da kişilerin tüzel kişinin yönetimine 

fiilen katılmalarından bahsedilir. Bu kişilere örnek olarak vakıf okulunun müdürü, inşaat şantiyesindeki 

şef, şirket ve banka şube müdürleri verilebilir. Ayrıca görünüşte organdan da bahsedilmektedir. Bununla, 

dışarıya karşı organ olduğu güveni uyandırılan ve TMK’nın 2. maddesi uyarınca bu şekilde görülmesi 

haklı olan kişi ya da kurullar ifade edilmektedir.377 

6. Tüzel Kişiliğin Temsilcileri 

Tüzel kişilerde temsilci kavramından, bir kişinin hukuki bir işlemi başka bir kişinin nam ve 

hesabına gerçekleştirerek, bu işlemin hukuki sonuçlarının nam ve hesabına işlem yapılan kişi üzerinde 

doğmasının sağlanması anlaşılmalıdır. Yani hukuki bir işlemi başkasının yerine, onun için gerçekleştiren 

kişi temsilcidir. Bu kapsamda, tüzel kişiden ayrı üçüncü bir kişidir.378 Temsil yetkisi, tüzel kişinin üçüncü 

                                                
374 YARSUVAT, s. 910. 
375 DIERLAMM, Alfred, “Der faktische Geschäftsführer im Strafrecht – ein Phantom?'” NStZ 1996, Heft 4, s. 156. 
376 HELVACI, Mehmet, Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 2001, s. 9-10. 
377 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 288, 291-292. 
378 FRANKO, s. 97. 
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kişilerle olan ilişkilerinde hak ve sorumluluk sahibi olmayı ve tüzel kişiyi borç altına sokabilmeyi ifade 

etmektedir.379 Söz konusu yetki, kanundan ya da temsil edilenin iradesinden kaynaklanır. Bir kişinin 

temsilci olabilmesi temsil olunanın iradesine dayandığında, rızai temsil yetkisinden; iradesine 

dayanmadığındaysa kanuni temsil yetkisinden bahsedilir.380 

Temsilci ve organ kavramları eşanlamlı değildir. Temsilciyi organdan ayrı tutan en önemli 

özelliği, organın aldığı kararın ve açıkladığı iradenin açıklayan kişinin değil, doğrudan tüzel kişinin karar 

ve iradesi olmasıdır. Temsilcinin açıkladığı irade ise her ne kadar tüzel kişiye atfedilse de temsilciye 

aittir.381 Organ, tüzel kişinin adeta sosyal bir organizmasıdır. Temsilci ise yabancı bir üçüncü kişidir. 

Organ niteliğinin tanınması için tüzel kişinin statüsünde yer alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Hem 

organın hem de temsilcinin üçüncü kişilerle gerçekleştirdikleri hukuki işlemler tüzel kişiyi bağladığından 

gerçekleştirilen işlemlere bakılarak organ ve temsilci arasındaki ayrımı çözmek mümkün değildir. Tüzel 

kişi, tüm faaliyetleri bakımından geçerli olacak hukuki işlemlerde bulunma imkânını statüsünde 

organlarına sağlamak suretiyle işlemlerin tek elden yapılmasını sağlamaktadır. Üyelerin, organ olarak 

seçilen kişi ya da kişi grubunun yapmakla görevli olduğu işleme yön vermesi söz konusu değildir. Temsil 

ilişkisindeyse temsil yetkisi veren kimse ya da kimseler temsilciye gerçekleştirmesi yönünde yetki 

verdikleri tüm işlemler üzerinde doğrudan doğruya kendileri de tasarrufta bulunabilirler. Yani temsilcinin, 

temsil olunanı bertaraf etmesi söz konusu olamaz. Temsilci, temsil olunanın dışında üçüncü bir kişi 

olduğundan temsilcinin faaliyeti kendi faaliyetidir. Ancak gerçekleştirdiği faaliyetin hüküm ve sonuçları 

temsil olunanın şahsında doğmaktadır. Tüzel kişilerin doğrudan doğruya işlemlerin yapılmasına 

katılamaması nedeniyle, organın fiili tüzel kişinin fiili olarak nitelendirilir. Temsilci özel ya da genel bir 

temsil yetkisi çerçevesi içinde faaliyet göstermekteyken, organ tüzel kişiyi temsil etmekle beraber, tüzel 

kişinin iradesini yaratmakta ya da tüzel kişiyle beraber bazı işleri kontrol etmek yönünde görevi de yerine 

getirmektedir. Temsilci hak ve yükümlülüklerini, temsil ettiği kişinin iradesinden almaktayken; organ 

kanundan ve tüzel kişinin statüsünden almaktadır. Bu nedenle organın üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde 

temsilciye göre daha bağımsız olduğu görülmektedir. Tüzel kişiler tarafından kendilerine verilen ve tüzel 

kişi bakımından önem taşıyan görevleri organ yerine getirmekteyken, temsilcinin belirli bir görevin yerine 

getirilmesinde geçici süreyle tayin edilmesi de mümkündür.382 Organla tüzel kişi arasındaki ilişki yani 

esasında organı oluşturan kişi ya da kişilerle arasındaki ilişkinin niteliği hususunda mevzuatta hüküm 

yoksa da organın tüzel kişiye tabi olacak şekilde belli olan ya da olmayan bir zaman içinde süreklilik 

oluşturacak şekilde faaliyette bulunduğu hallerde hizmet sözleşmesi; organın tüzel kişiye tabi olmaksızın 

                                                
379 GÜNDEL, s. 140. 
380 OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, İstanbul 2011, s. 230. 
381 BERTOSSA, s. 170. 
382 ÖZTAN, Tüzel, s. 83-88. 



46 
 

ve de bir zamanla bağlı olmayacak şekilde işgücü temin etmek amacıyla faaliyette bulunması halinde 

vekâlet sözleşmesinin söz konusu olduğu ifade edilmektedir.383 

Temsilci kavramı da organ kavramında olduğu gibi geniş yorumlanmaya müsaittir384 ve belirsiz 

olduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir.385 Zira bu durum tüzel kişilerin ikinci bölümde ayrıntılarıyla 

üzerinde durulacak olan güvenlik tedbiri sorumluluğunu genişletebilecek sonuçları beraberinde getirebilir. 

Bu nedenle tüzel kişilerin özel hukuk ve ceza hukuku sorumluluğunun birbirinden ayrılması gereklidir. 

Örneğin müşteriyle sözleşme yapma yetkisine sahip bir banka çalışanın yapmış olduğu sözleşme 

nedeniyle tüzel kişi hakkında şartları oluşmuşsa güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmayacağı 

meselesi ortaya çıkacaktır. Yine tüzel kişilik içinde yetkilerin devri hususunda gerçekleştirilecek 

anlaşmalar, temsilci sıfatına sahip olan kimselerin sayıca artmasına neden olarak iş kazalarında 

sorumluluğun tespitini güçleştirecektir.386 Kimlerin organın yetkilerini kullandığının tüzel kişinin en son 

genel kurulunda alınan karar çerçevesinde tüzel kişinin denetim ve gözetiminde olduğu kamu 

kurumundan sorularak, yine kimlerin temsilci olduğunun da daha önceden alınan kararlar çerçevesinde 

yapılan ilana göre belirlenebileceği belirtilmektedir.387  

Yönetim organı, kural olarak tüzel kişi adına hareket etmeye yetkilidir ve özel hukukta tüzel 

kişinin temsilcisi olarak değil kendisi olarak kabul edilmektedir. Esasında temsilci ile organ arasında 

gerçekleştirdikleri fiilin sonucu bakımından fark bulunmamaktaysa da temsilci, organdan farklı olarak 

tüzel kişi içinde faaliyet gösteren gerçek kişilerden de oluşabilir. Aksi kararlaştırılmadığı sürece, tüzel 

kişiliği hem iç hem de dış ilişkide yöneticileri temsil etmektedir. 388 Örneğin bir tüzel kişinin genel müdürü 

temsilci olabilir. Genel müdürlük hukuki olmaktan ziyade faaliyetin idare edilmesine ilişkin bir 

kavramdır.389   Ancak temsil yetkisinin, yönetim yetkisinden ayrılarak ortaklardan birine ya da birkaçına 

yahut da dışarıdan üçüncü bir kimseye verilmesi mümkündür.390 Yine tüzel kişinin bir işçisi de kendisine 

temsil görevi yüklendiğinde temsilci sıfatına sahip olabilir.391  

Organ tarafından gerçekleştirilen hukuki işlemin tüzel kişiyi bağlaması organa kanun ya da tüzel 

kişinin statüsü ile bağlanmış olan temsil yetkisine bağlıdır. Her ne kadar organların tüzel kişiyi temsil 

etmesinden bahsedilmekteyse de tüzel kişi ile organ arasındaki ilişkinin borçlar hukuku alanına ait teknik 

anlamda temsil ilişkisi değil, kişiler hukukuna ilişkin ve kaynağını kişiler hukukundan alan ilişki kast 

edilmektedir.392 Organın temsil yetkisi tüzel kişinin amacıyla sınırlı olmasına karşın temsil yetkisinin tüzel 

                                                
383 DURAL/ÖĞÜZ, s. 240. 
384 DECKERT, s. 161. 
385 TRICOT, s. 65; ZIESCHANG, s. 125. 
386 YARSUVAT, s. 911. 
387 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1953. 
388 TOPÇUOĞLU, Metin, “Yeni Çek Kanunu’na göre Tüzel Kişileri Temsilen Çek Düzenlemesi ve Sonuçları”, GÜHFD, C. 
XIV, Y. 2010, S. 2, s. 144. 
389 YARSUVAT, s. 911. 
390 TOPÇUOĞLU, s. 144. 
391 YARSUVAT, s. 911. 
392 DURAL/ÖĞÜZ, s. 242-243. 
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kişinin statüsü ile de sınırlanması mümkündür.393 Tüzel kişinin düzenlendiği kanunda ve ana statüsünde 

yönetim organlarının yetkileri düzenlenmektedir.  Örneğin, aksi kararlaştırılmadığı sürece, kollektif 

şirketlerde her bir ortağın (TTK m. 218); kooperatiflerde (“Kooperatifler Kanunu” m. 55) ve derneklerde 

(TMK m. 85) yönetim kurulunun, tüzel kişiyi yönetim ve temsil yetkisi bulunmaktadır. 

Tüzel kişinin iradesi kapsamında verdiği temsil yetkisi içinde tüzel kişinin namına ve hesabına 

faaliyette bulunan temsilcinin gerçekleştirdiği hukuki işlemler tüzel kişiyi bağlamaktadır. Ancak temsil 

yetkisinin sınırını, temsil yetkisi veren irade beyanı belirlemektedir. Yetki verenin gerçek arzusu asıl 

olandır. Lakin güven teorisi çerçevesinde temsilcinin yetkilendirme beyanına vereceği anlam dikkate 

alınır. Şayet temsilcinin yetkisinin kapsamı üçüncü kişilere bildirilmişse bu kapsam üçüncü kişiye yapılan 

bildirim uyarınca belirlenir.394 Temsilci, sorumluluk hukukunun gerekleri uyarınca gerçekleştirdiği haksız 

fiillerinden ötürü doğrudan doğruya kendisi sorumludur. Gerçekleştirdiği haksız fiillerinin sonuçlarını 

temsil olunanın tüzel kişiye devretmesi söz konusu değildir. Zira haksız fiiller bakımından temsil olmaz.395 

Tüzel kişinin tüm faaliyetleri organlarınca yerine getirmez. Zira tüzel kişilerin bazı faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi için başkalarını çalıştırmaları mümkündür ve bu durumda yardımcı kişilerden 

bahsedilir. Bu kişiler tüzel kişilerle sözleşme ile bağlıdırlar ve söz konusu sözleşmenin niteliğine göre 

TBK’ya tabidirler. Organ sıfatına sahip olmamalarına karşın tüzel kişi için faaliyette bulunmaktadırlar.396 

Ancak tüzel kişilerin organlarınca görevlendirilen bu kişilerin görevleri uyarınca üçüncü kişilere verdikleri 

zarardan ötürü tüzel kişi, somut olaya göre TBK’nın 116. maddesinde öngörülen “yardımcı kişilerin 

fiillerinden sorumluluk” ya da 66. maddesinde düzenlenen “adam çalıştıranın sorumluluğu” uyarınca 

sorumlu tutulabilir.397 Yardımcı kişiler tüzel kişinin zorunlu ya da ihtiyari organı değildir. Tüzel kişiyle 

aralarında sözleşme bulunan ve borçlar hukuku hükümlerine tabi olan kimselerdir.398 

7. Tüzel Kişiliğin Unsurları 

Günümüzde kişi ya da mal topluluklarının her birinin tüzel kişi olduğundan bahsedilemez. 

Örneğin toplumun, ailenin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Yine büyük inşaat işlerinin yapılabilmesi için 

birden fazla şirketin kendi varlıklarını korumak suretiyle sadece bu işle sınırlı olarak bir araya gelmeleri 

ortak girişim (joint venture) denilen tüzel kişiliği bulunan ya da bulunmayan ortaklıkların doğduğu 

görülmektedir.399 Hukuk düzeninde fiilen bulunmaları nedeniyle her ne kadar kazuistik olarak 

                                                
393 KANGAL, Tüzel, s. 46. 
394 OĞUZMAN/ÖZ, s. 238. 
395 ÖZTAN, Tüzel, s. 87. 
396 ÖZSUNAY, Tüzel, s. 76. 
397 SEROZAN, Kişiler, s. 106. 
398 DURAL/ÖĞÜZ, s. 240. 
399 ERMAN, Sahir, Şirketler Ceza Hukuku, Ticari Ceza Hukuku VII, İstanbul 1993, s. 1-2. 
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belirlenemese de akla gelebilecek tüzel kişiliği bulunmayan “topluluklar” için “hukuksal varlık”400 

kavramının kullanıldığı görülmektedir.401 

Tüzel kişiliğin zorunlu unsurları; ortak ve sürekli amaç, topluluğu oluşturan ya da topluluktan 

yararlanan bireylerin kişiliklerinden bağımsızlaşmasına hukuk düzence imkân tanınması yani bağımsızlık 

ve örgütlenmedir.402 Hangi kişi ya da mal topluluklarının tüzel kişiliğe sahip olacağının tespiti hukuk 

düzeninin takdirindedir. Zira tüzel kişiler bakımından “numerus clauses” yani, hukuk düzeninin belirlediği 

türlerin haricinde tarafların iradeleriyle yeni bir tüzel kişiliğin meydana getirilememesi ilkesi geçerlidir.403 

Bu kapsamda TTK ve Bakanlıklar tarafından çıkarılan tebliğler dikkate alındığında iktisadi işletmelerin 

(vakıf iktisadi işletmesi, dernek iktisadi işletmesi ve diğer iktisadi işletmeler), donatma iştiraki ve ortaklığın 

tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmeler olduğu; yine gerçek kişi ticari işletmeleri ile adi şirketin tüzel 

kişiliğinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.404 Ancak söz konusu ilke, özel hukuk tüzel kişileri bakımından 

geçerli olup kamu hukuku tüzel kişileri bakımından geçerli değildir.405  

a. Amaç  

İnsanların bir araya gelerek topluluk oluşturmaları, tüzel kişi sıfatının kazanılmasında yeterli 

değildir. Tüzel kişiden bahsedilebilmesi için bu topluluğun belli bir amaç etrafında örgütlenmesi 

gereklidir.406 Amaç, tüzel kişiliğin varlık sebebini oluşturur.407 Ancak söz konusu amacın bazı özelliklere 

sahip olması gereklidir.408  

Amacın belli olması gereklidir.409 Nitekim TMK’nın 47. maddesinin 1. fıkrasında tüzel kişiliğin 

“belli bir” amacının bulunmasından bahsedilmiştir. Yine 56. maddesinde de derneklerin “belirli ve ortak 

bir amacı gerçekleştirmek üzere” oluşturulacakları, 101. maddesinin 1. fıkrasında vakıfların, “gerçek veya 

tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip 

mal toplulukları” olduğu belirtilmiştir.  

                                                
400 ABD’de “hukuksal varlık” için “legal entity” kavramı kullanılmakta ve gerçek kişiden ayrı yasal olarak faaliyette bulunabilen, 
davalı ya da davacı olabilen, temsilcileri vasıtasıyla karar alabilen varlık şeklinde nitelendirilmektedir. Bkz. GARNER, Bryan A., 
Black’s Law Dictinonary, St. Paul, Minn 1999, s. 903. Nitekim Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu 1971/1 E. 1979/1 K. ile 
“…idari yapı içinde belli yetki ve görevleri olan kamu idaresi kuruluşlarının tüzel kişilikleri olmasa da, faaliyetlerinden doğan 
anlaşmazlıklar için kendilerine taraf ve dava ehliyeti…”nin tanınması gerektiğine 8.3.1979 tarihinde karar vermiştir. (Karar metni 
için bkz. 16892 sayılı 6.2.1980 tarihli Resmi Gazete) 
401 ÖZAY, Günışığında, s. 122.  
402 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 262. 
403 Burada öncelikli amacı, üçüncü kişilerin korunmak istenmesi oluşturur. Bkz. HAUSHEER/AEBI MÜLLER, s. 269. 
404 https://www.tobb.org.tr/TurkiyeTicaretSicilGazetesi/Sayfalar/TicariIsletmeTipleri.html  
405 KNIEPER/CHANTURIA/SCHRAMM, s. 110. 
406 DOĞANAY, s. 3-4. 
407 ATAAY, s. 26. Tüzel kişinin amacının varlığının kabul edilmesinin, iradesinin de varlığının kabulünü gerektirdiği yönünde 
bkz. SAYMEN, s. 41. 
408 HAUSHEER/AEBI MÜLLER, s. 265. 
409 HAURIOU, s. 647; WETZEL, Wilhelm Jacob Friedrich, Über juristische Personen im Allgemeinen und Gemeinheiten 
insbesondere, Wetzlar 1810, s. 3. 
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Tüzel kişilerin amacı ortak olmalıdır.410 Yani tüzel kişilerin kendisini meydana getiren ya da 

kendisinden istifade edecek kimseler arasında ortak bir menfaate sahip olması gereklidir. Ayrıca bu 

menfaat tüzel kişiliği meydana getirenlerin yararının üstünde yer almaktadır.411 Bireysel amaçlar ise 

örgütü oluşturan diğer kişilerin menfaatini ilgilendirmediğinden amaç unsuru içinde değerlendirilmez. 

Zira amaç unsurunun bireysel menfaatten ziyade kolektif bir nitelik taşıması gereklidir.412  

Amacının sürekli olması da gereklidir.413 Örneğin TMK’nın 101. maddesinin 1. fıkrasında 

vakıflarda amacın sürekli olması aranmıştır. Şayet geçici bir amaç için kurulmuş kişi ya da mal toplulukları 

söz konusuysa414 artık tüzel kişilikten bahsedilemez.415 Ancak amacın sürekli olması mutlak olarak 

anlaşılmamalıdır. Nitekim tüzel kişi çeşitli sebeplerle sona erebilir, herhangi bir şekilde söz konusu sürekli 

amaç ortadan kalkabilir.416 

Tüzel kişilerin sosyal, siyasal, kültürel, sportif ve benzeri amaçlara sahip olabilmeleri 

mümkündür.417 Örneğin bir mezunlar derneğinin amacı mezunlar arasındaki ilişkilerin 

kuvvetlendirilmesi, kurum aidiyetinin güçlendirilmesiyken; bir anonim şirketin amacı ekonomik gelişim, 

kaynakların rasyonel şekilde kullanımı ve kârlılığın artırılmasıdır. Tüzel kişiler, kendileri hakkında 

öngörülen kurallara uygun şekilde kurulmakta ve varlıklarını sürdürmektedir. Tüzel kişilerin ne şekilde 

kurulacakları, hangi organlara sahip olmalarının gerektiği, nasıl sona erecekleri mevzuatta düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda tüzel kişiler varlık amacını, tüm işlem ve fiillerini önceden belirlenen kurallar uyarınca 

gerçekleştirmektedir.418  

b. Bağımsızlık 

Tüzel kişiliğe sahip olan kişi ve mal toplulukları bağımsız bir varlığa sahiptir.419 Bu bağımsızlık, 

içsel ve dışsal olmak üzere iki türlüdür.420 İçsel bağımsızlık, tüzel kişiliğin kendisini oluşturan kişilerden 

bağımsız bir varlığa sahip olması; dışsal bağımsızlık, tüzel kişinin üçüncü kişilerle bağımsız bir hukuk 

süjesi olarak hukuki ilişkiler kurması anlamını taşımaktadır.421 Gündelik hayatta da örneğin tüzel kişiliği 

oluşturan kişi ya da mallardan değil, örneğin A devletinin B devletiyle yaptığı ticaret sözleşmesinden, bir 

                                                
410 ÖZTAN, Ders, s. 4-5; İKİZLER, s. 31. 
411 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 263. 
412 AKİPEK/AKINTÜRK, s. 517. 
413 DURAL/ÖĞÜZ, s. 200. 
414 Bu kapsamda Cebeci’den Kızılay’a gitmek için dört hukuk fakültesi öğrencisinin taksi tutması ve taksinin ücretini ortaklaşa 
ödemek için anlaşmaları geçici bir amaç olup söz konusu kişi topluluğunun tüzel kişi olduğundan bahsedilemez. Bkz. HATEMİ, 
Hüseyin, Medeni Hukuk Tüzel Kişileri, C. I, İstanbul 1979, s. 5. Yine bir tiyatro oyununun izleyicileri de tüzel kişi değildir. Bkz. 
ÖZTAN, Ders, s. 4-5. 
415 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 263. Amacın sürekliliğinden bahsedebilmek için amaca ulaşmak 
yönünde gerçekleştirilen faaliyetin süreklilik arz etmesi yeterlidir. Bu nedenle söz konusu faaliyetin neticesinde gerçekleşecek 
amacın süreklilik göstermesi gerekli değildir. Bkz. DURAL/ÖĞÜZ, s. 200; AKÜNAL, s. 10-11. 
416 DOĞANAY, s. 5. 
417 KANGAL, Tüzel, s. 37-38. 
418 İKİZLER, s. 44. 
419 RIEMER, s. 6. 
420 DOĞANAY, s. 3. 
421 ÖZTAN, Ders, s. 5. 
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derneğin gerçekleştirdiği etkinlikten bahsedilmektedir.422 Bağımsızlık unsuru için irade unsurundan 

bahsedildiği de görülmektedir. Zira ortak bir amaç etrafında toplanmada ya da bir malı, hakkı yahut parayı 

sürekli bir amaca özgülemede bağımsız ve kendi başına bir varlığa sahip olan topluluğa vücut verme ve 

böylece yeni bir kişiliğin yaratılması iradesi bulunmaktadır.423 Tüzel kişi, kendisini oluşturan organlar 

içinde yer alan gerçek kişilerden bağımsız bir hak süjesidir. Organlarını oluşturan gerçek kişilerin gelip 

geçici olmasından etkilenmez. Bu kapsamda gerçek kişileri aşan bir hukuki kimliğe sahiptir ve sürekli ve 

kalıcı bir özellik taşır.424 Kanun koyucu tüzel kişileri organ statüsündeki gerçek kişilerden ayırabilmek 

amacıyla tüzel kişinin başlı başına bir varlığa sahip olduğunu belirtmiştir. Tüzel kişilerin kendilerine özgü 

malvarlığına sahip olmaları da bu kapsamda düşünülmelidir. Yine tüzel kişilerin organlarını oluşturan 

gerçek kişilerin de kendilerine özgü malvarlığı değerleri olabilmektedir. Böylece tüzel kişi kendisine ait 

malvarlığı bakımından üçüncü kişilere karşı sorumlu olabilmektedir.425 

c. Örgütlenme 

Kişi ya da mal topluluklarının amacını gerçekleştirebilmesi için gerekli organizasyonun 

oluşturulması gereklidir. Birden fazla kişinin bir araya gelerek oluşturduğu kişi topluluğu (örneğin bir 

fakültedeki öğrenciler) ya da çeşitli malların bir araya gelmesiyle oluşturulan mallar topluluğu (örneğin 

kütüphanedeki kitaplar) bakımından örgütsüz kişi ve mal topluluğundan bahsetmek gereklidir ve söz 

konusu toplulukların tüzel kişiliği yoktur.426 Örgütlenmeyle ifade edilmek istenen, kişi ya da mal 

topluluğunun bağımsız bir hukuki varlık olarak iradesini açıklamak ve amacını gerçekleştirmek üzere 

faaliyette bulunacak organlarının oluşturulmasıdır.427 Zira maddi bir varlığa sahip olmayan tüzel kişinin 

gerçek kişiler gibi iradesi ve fiil ehliyeti bulunmamaktadır. Tüzel kişi iradesini organları aracılığıyla 

açıklayabilmektedir.428 Kişi ya da mal toplulukları örgütlenmenin maddi yönünü, ortak amaç ise manevi 

yönünü oluşturmaktadır.429 

8. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 

TMK’da tüm tüzel kişiler bakımından geçerli olan sona erme nedenlerini kapsama alan genel bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle her bir tüzel kişinin sona erme nedenine, ilgili olduğu 

düzenlemeden ulaşmak mümkündür.430 Tüzel kişilerin mahkeme kararıyla veya kanunda öngörülen 

sebeplerin gerçekleşmesiyle kendiliğinden yahut kendi kendini feshederek sona ermesi mümkündür.431  

                                                
422 SAYMEN, s. 31. 
423 AKİPEK/AKINTÜRK, s. 517. 
424 SEROZAN, Kişiler, s. 496. 
425 Sorumluluğun sınırlandırılması yönündeki düşünce de tüzel kişilerin kabulünü zorlamıştır. Bu kapsamda sorumluluk tüzel 
kişiyi oluşturan gerçek kişilere ait değildir. Bkz. ÖZTAN, Ders, s. 3. 
426 DOĞANAY, s. 2. 
427 HAURIOU, s. 650. 
428 ÖZTAN, Ders, s. 5-6. 
429 TOPÇUOĞLU, s. 144. 
430 KANGAL, Tüzel, s. 49. 
431 AKÜNAL, s. 23. 
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Hangi hallerde mahkeme kararıyla tüzel kişilerin feshine gidilebileceği ilgili kanunlarda 

öngörülmüştür.  Bu kapsamda tüzel kişinin amacının sonradan ahlaka veya kanuna aykırı hale gelmesiyle 

beraber mahkemenin fesih kararıyla tüzel kişiliğin son bulması söz konusu olur.432  

Tüzel kişiliğin kendiliğinden sona ermesi de mümkündür. Bu halde tüzel kişinin herhangi bir 

formaliteye, bir karar ya da işleme gerek olmaksızın bazı nedenlerin ortaya çıkmasıyla beraber 

kendiliğinden dağılması, kanundan ötürü hak süjeliği niteliğini kaybetmesi söz konusu olur.433 Örnek 

olarak, derneğin amacının gerçekleşmesi, “gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi veya süresinin sona 

ermesi”,434 “ilk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede” yapılmaması ve “zorunlu 

organların” oluşturulmaması, “borç ödemede acze” düşmüş olması, “tüzük gereğince yönetim 

kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi”, “olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste 

yapılamaması” halleri verilebilir. Bu halde her ilgilinin, “sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden sonra 

erdiğinin tespitini” istemesi mümkündür (TMK m. 87). Vakfın amacının gerçekleşmesinin “olanaksız 

hâle” gelmesi ve “değiştirilmesine de olanak” bulunmaması halinde, “vakıf kendiliğinden sona erer”ek 

“mahkeme kararıyla sicilden silin”mektedir (TMK m. 116/1).  

Tüzel kişinin kendi kendini feshetmesi suretiyle sona ermesi de mümkündür.435 Örneğin derneğin 

genel kurulu, “toplantıya katılan üyelerinin üçte iki çoğunluğu”nun sağlanmasıyla derneğin feshine karar 

verilebilir (TMK m. 81). Ancak vakıf yönetiminin vakıf senedini değiştirme yetkisi söz konusu 

olmadığından vakıf tüzel kişiliği, vakıf tüzel kişiliğinin kararıyla sona ermez.436 

Tüzel kişiliğin sona ermesi halinde sona ermeye neden olan olayın ya da kararın varlığının 

neticesinde bazı işlemlerin tamamlanması gerekir. Yani tüzel kişinin hukuki ilişkilerinin sona 

erdirilmesinden bahsedilir. Söz konusu işlemler, sona eren tüzel kişinin geride kalan malvarlığının neden 

ibaret olduğu, bu malvarlığının nasıl ve kimlere verilebileceği, borçlarının nasıl ödeneceği ve alacaklarının 

ne şekilde tahsil edileceğiyle ilgilidir. TMK’nın 53 ve 54. maddelerinde hükme bağlanan bu işlemler 

tasfiye ve tahsis adını taşıyan iki aşamadan oluşmaktadır.437  

Tasfiye, sona eren tüzel kişinin mallarının ve alacaklarının toplamından borçlarının çıkarılması 

suretiyle safi malvarlığının belirlenmesi için yapılan işlemdir.438 Feshin ya da kendiliğinden sona ermenin 

kesinleştiği tarihten itibaren tasfiye işlemine başlanır.439 Sona erme nedeni gerçekleşmesine karşın tüzel 

                                                
432 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 153. Örneğin şayet “derneğin amacı, kanuna veya ahlâka aykırı hâle 
gelirse; Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir” (TMK m. 89). Bir vakfın 
“yasak amaç güttüğü veya da yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan” anlaşılırsa yahut “amacı sonradan yasaklanan vakfın 
amacının değiştirilmesine olanak bulunmazsa; vakıf, denetim makamının ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine 
duruşma yapılarak dağıtılır” (TMK m. 116/2).  
433 AKİPEK/AKINTÜRK, s. 570. 
434 Tüzel kişilerin kuruluş belgelerinde bir süre belirlemeleri ya da bozucu şart koymaları mümkün olup sürenin dolması ya da 
bozucu şartın gerçekleşmesi bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bkz. HATEMİ, Kişiler, s. 167. 
435 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 154. 
436 HATEMİ, Kişiler, s. 167-168. 
437 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 297-298; ZEVKLİLER/HAVUTÇU/GÜRPINAR, s. 171. 
438 ÖZTAN, Ders, s. 22. 
439 KANGAL, Tüzel, s. 51. 
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kişi tasfiye işlemlerinin bitirilmesine kadar tüzel kişiliğini korumaktadır. Ancak bu durumda tüzel kişi 

“tasfiye amacıyla sınırlı” olacak şekilde bir ehliyete sahiptir (TMK m. 52). 1163 sayılı “Kooperatifler 

Kanunu”nun 81 ila 83. maddelerinde kooperatif şirketlerinin tasfiyesi düzenlenmiştir. Vakıfların tasfiyesi 

bakımındansa öncelikle vakıf senedine bakılmalıdır. Zira vakıf senedinde tasfiyenin şekli öngörülmüş 

olabilir. Şayet böyle bir belirleme söz konusu değilse tasfiyenin resmi terekenin resmi tasfiyesine ilişkin 

hükümler uyarınca gerçekleştirilmesi gereklidir.440 Terekenin ne şekilde tasfiye edileceği ise TMK’nın 

632 ila 636. maddelerinde öngörülmüştür. Resmî tasfiyenin, sulh mahkemesi tarafından ya da bu 

mahkemenin “atayacağı bir ya da birkaç tasfiye memuru tarafından” yapılması gerekmektedir (TMK m. 

634). Tasfiye memurlarınca tüzel kişinin mallarının değeriyle envanteri çıkarılır, alacak ve borçlar tespit 

edilir, sona erdiği andaki bilanço yapılır ve tüzel kişinin borçları ödenir. Böylelikle tasfiye neticesinde 

kalan malvarlığı ortaya çıkartılır.441 Tasfiye memurlarının tasfiye işlemlerini gerçekleştirirken işledikleri 

haksız fiiller nedeniyle meydana gelen zararlardan tüzel kişi sorumludur.442  

Tüzel kişilerin sona erme şekline göre TMK’nın 54. maddesi uyarınca tahsis bakımından belirli 

bir sıralama söz konusudur.  Tahsisle ilgili olarak tasfiye edilen tüzel kişi bakımından kanunda özel bir 

hüküm öngörülmüşse tahsis bu hükme göre yapılır. Kanunda özel bir hüküm bulunmamaktaysa tahsis, 

tahsise ilişkin olarak tüzel kişinin statüsünde gösterilen düzenleme uyarınca gerçekleştirilir. Böyle bir 

düzenlemenin bulunmaması halindeyse tahsis konusunda, tüzel kişinin yetkili organı kararı verir. Yetkili 

organca tahsise ilişkin karar alınamaması durumunda, malvarlığı değerinin tüzel kişiye “en yakın amacı 

güden kamu kurum ve kuruluş”larına tahsis edilmesi söz konusu olur.443 Bu halde malvarlığı olanak 

dâhilinde daha evvel özgülendiği amaçla ilgili olarak kullanılır.444 Ancak tüzel kişinin, “hukuka veya 

ahlâka aykırı amaç” gütmesi nedeniyle, “kişiliği mahkeme kararıyla sona” ermişse, tahsisle ilgili iradesi 

dikkate alınmaksızın,445 “tüzel kişinin malvarlığı” “ilgili kamu kuruluşuna geç”mektedir (TMK m. 54/3).  

Kamu hukuku tüzel kişiliği ise yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca anayasanın 123. 

maddesinin 3. fıkrası gereğince ancak “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” sona erer.446 

Bu kapsamda özel hukuk tüzel kişilerinden farklı olarak kendi statülerinde değişiklik yapmaya ya da 

varlıklarına son vermeye yetkili değildir ve kendiliğinden ortadan kalkmaz.447 

                                                
440 AYAN/AYAN, s. 210; KANGAL, Tüzel, s. 51. 
441 SEROZAN, Tüzel, s. 41. 
442 ÖZTAN, Tüzel, s. 80-81. 
443 ÖZSUNAY, Tüzel, s. 95-96. 
444 KANGAL, Tüzel, s. 52. 
445 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, s. 154. 
446 ÖZAY, Günışığında, s. 122. 
447 DURAN, Ders, s. 72. 
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II.  “FAİL”İN VE “MAĞDUR”UN SUÇUN BİR UNSURU OLUP OLMADIĞI SORUNU 

Suçun incelenmesi ve anlaşılmasında, ilki analitik (tahlilci), ikinci ise bütüncül (sentetik) olmak 

üzere iki yöntem izlenmektedir.448 Yani, suçu unsurlarına ayırarak inceleyenlerin yanında suçu bölünmez 

bir bütün olarak kabul edenler de bulunmaktadır. Ancak suçun unsurlarına ayrılarak incelenmesi suçun 

bütünlüğünü inkâr etmek değildir. Suçu daha iyi anlamak adına yapılır.449 Zira bu yöntem didaktik açıdan 

en uygun yöntemdir.450 Bu yöntemde suç, analitik bir incelemeye tabi tutularak bütünü oluşturan 

kısımlarının neler olduğu belirlenmektedir.451 Doktrinde ağırlıklı olarak suçun unsurlarına ayrılarak 

incelendiği görülmektedir.452 Ancak analitik inceleme neticesinde aşırılığa gidip her bir unsurun bağımsız 

bir varlık olarak kabulüne de gidilmemelidir.453 Nitekim suçun bütüncül anlayışı analitik incelemeye tepki 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle suçun esasında bir bütün olduğu unutulmamalıdır.454 Suçu unsurlarına 

ayırarak incelemedeki amaç, suçun bütününü gözden kaçırmaksızın kısımlara bölünmesi ve bu kısımların 

gösterdikleri özelliklerin açıklanmasıdır.455 Suçun unsurlarına ayrılarak incelenmesiyle suçun biçimsel 

anlayışının temelini oluşturan suçta ve cezada kanunilik ilkesinin hukuki belirginlik ve güven konusundaki 

işlevi yerine getirilmiş olur. Zira ceza normu tarafından yasaklananın ne olduğu, gerçekleştirilen fiilin tipe 

uygun olup olmadığı ve failin cezalandırılıp cezalandırılamayacağının tespiti, kanuni tipin yani soyut suç 

tipinin kurucu unsurlarının ortaya konulmasıyla sağlanabilir.456 Bu kapsamda unsur, suçun varlığı için 

gerekli olan bir şart olarak ortaya çıkmaktadır.457  

Suçu unsurlarına ayırarak incelerken, kurucu (asli, birincil, esaslı, zorunlu) ve kurucu olmayan 

(arızi, ikincil, tesadüfi) unsurları birbirlerinden ayırt etmek gereklidir.458 Esaslı da denilen kurucu 

unsurların bulunmaları suçun basit şeklinin varlığı bakımından zorunludur.459 Yani suçun esasını 

oluşturmakta ve bulunmadığı takdirde genel olarak ya da belli bir suçun varlığından 

bahsedilememektedir.460 Suçun kurucu unsurları kendi içinde “genel” ve “özel” olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Genel kurucu unsurlar her bir suç bakımından ortaktır461 ve ceza kanunlarının genel 

                                                
448 TOROSLU/TOROSLU, s. 123. 
449 KUNTER, Nurullah, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, İstanbul 1949, s. 30. 
450 TOROSLU/TOROSLU, s. 125. 
451 ÖNDER, Dersleri, s. 152. 
452 ZAFER, Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2013, s. 164. 
453 ERSOY, s. 72-73. 
454 PISAPIA, s. 46. 
455 ÖNDER, Dersleri, s. 166. 
456 TOROSLU/TOROSLU, s. 124. 
457 KUNTER, Nurullah, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul 1955, s. 2. 
458 KÖNİ, Burhanettin, Ceza Hukuku Ders Notları, Ankara 1956-1957, s. 38; DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir, Nazari ve 
Tatbiki Ceza Hukuku, C. II, İstanbul 2019, s. 8; KEYMAN, Selahattin: “Suç Genel Teorisinin İki Temel Sorunu: Genel ve Soyut 
Hareket Kavramı – Suçun İncelenmesinde Tekçi ve Tahlilci Yöntemler”, Prof. Dr. Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, Ankara 
1983, s. 429. 
459 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 212; DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2019, s. 206. 
460 KUNTER, Maddi, s. 2. 
461 MEZGER, Edmund/BLEI, Hermann, Strafrecht I Allgemeiner Teil, München Berlin 1965, s. 47. 
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kısmında öngörülmektedir.462 Özel kurucu unsurlar münferit suç tiplerini yaratan, suçtan suça değişen 

ceza kanunlarının özel kısmında ya da özel ceza kanunlarında öngörülen ve her suçta farklı şekilde beliren 

unsurlardır.463 Her bir suç tipinin ayrı bir isminin olması da bunu göstermektedir.464 Suçun unsurlarıyla 

ilgili olarak kurucu unsurlarının yanında suçun varlığını ya da yokluğunu etkilemeyen, ancak suçu 

etkileyen haller gibi suçun ağırlığını azaltan ya da çoğaltan ikinci derece, dolaylı ya da tesadüfi yahut arızi 

olarak nitelendirilen unsurları da bulunmaktadır.465 Suçun genel kurucu unsurlarına TCK’nın “Birinci 

Kitabı”nda, özel kurucu unsurlarına ise TCK’nın “İkinci Kitabı”nda ve diğer kanunlarda yer alan ve suç 

öngören normlarda yer verilmiştir.466  

Suçun unsurlarından bahsedildiğinde esasında yaygın olarak kasten öldürme ya da hırsızlık gibi 

her bir suç tipi bakımından tek tek aranan unsurlar değil tüm suçlar için ortak olan unsurlar,467 yani suçun 

genel kurucu unsurları ifade edilmek istenmektedir. Suçun genel kurucu unsurlarının incelenmesinde çok 

farklı görüşler ileri sürülmekte ve görüş birliği bulunmamaktadır. Her bir görüş kendi anlayışına göre suçu 

unsurlarına ayırmaktadır.468 Suçu aynı sayıda ve hatta aynı isimde unsura ayırarak inceleyenler dahi söz 

konusu unsurlara aynı anlamı vermemektedirler.469 Suçun unsurları hususunda her ne kadar birden fazla 

görüş bulunsa da esasında unsur sayısındaki farklılığın temelinde kavramlara yüklenen değişik anlamlar 

yatmaktadır.470 Bu kapsamda doktrinde fail ve mağduru suçun unsuru olarak görenlerin yanında 

görmeyenler de bulunduğundan, kısaca bu görüşlere değinmekte yarar vardır. Örneğin pozitivist okul, 

                                                
462 Ceza hukukunun özel kısmında kanun koyucu suç oluşturan fiilleri ve bunların karşılığında uygulanacak cezayı, her bir suç tipi 
için ayrı ayrı öngörmektedir. Bkz. BOCK, BT 1, s. 1. Ceza hukukunun genel kısmı, özel kısmına göre daha yenidir. Zira önceleri 
genel ve özel kısım şeklinde bir ayrıma yer verilmediği gibi, genel kısmın oluşturulması, özel kısımda yer alan suçların incelenmesi 
ve özelliklerinin tespit edilmesiyle mümkün hale gelmiştir. Bkz. ÖNDER, Ayhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 
1994, s. XXII. Suç genel teorisi içinde, özel suç tiplerinin incelenmesinde iki temel aşamadan bahsedilmektedir. İlki, özel suç 
tiplerindeki özel unsurların genelleştirilmek suretiyle genel bir suç tipinin meydana getirilmesidir. Yani her suçta varlığı gerekli 
olan unsurlar bu kapsamdadır. İkincisi ise özel suç tiplerinin unsurlarının sistemleştirilmeye çalışılmasıdır. Bu kapsamda 
aralarındaki ilişkiler dikkate alınarak bir tasnif yapılabilir. Böylece suçlar, diğer suçlardan ayrılabilecek ve yasak olanla olmayan 
yahut emredilenle emredilmeyen tespit edilebilecektir. Bkz. SAATÇİOĞLU, Cemil, “Türk Ceza Kanununun Dayandığı 
Düşünce Temeli, Cezaların Sınıflandırılması, Suç ve Ceza Hakkında Bazı Sorunlar”, YD, C. 3, Temmuz Ekim 1977, S. 3-4, s. 
117. Böylece her suçta ortak olmayan lakin belli bir grupta yer alan suçların oluşturduğu grupların incelenmesi söz konusu olur. 
Bu kapsamda fail, mağdur, zaman, yer, vasıta gibi çeşitli açılardan özellik arz eden “özel maddi unsurların” genel bir kuramından 
bahsetmenin mümkün ve gerekli olduğu yönünde bkz. KUNTER, Maddi, s. 1-2. 
463 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 8. 
464 ALACAKAPTAN, Uğur, Suçun Unsurları, Ankara 1975, s. 5; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 198. 
465 KUNTER, Kanuni, s. 35-36; YALÇIN, Türkan/KÖPRÜLÜ, Timuçin, Ceza Hukuku Genel Hükümler Uygulamalı 
Çalışmaları, Ankara 2019, s. 159. Suçun tali unsurları için “suçu nitelikli hale getiren unsurlar” ifadesinin kullanıldığı da 
görülmektedir. Bkz. ZAFER, s. 488-489. 
466 TOROSLU/TOROSLU, s. 126. 
467 JESCHECK, Hans Heinrich/SIEBER, Ulrich, Alman Ceza Hukukuna Giriş, Kusur İlkesi, Ceza Hukukunun Sınırları, (Çev. 
Feridun Yenisey), İstanbul 2007, s. 27. 
468 YÜCE, Turhan Tufan, Ceza Hukuku Dersleri, C. I, Giriş: Genel Bilgiler, Ceza Hukukunun Yürürlüğü, Suç Teorisi, Manisa 
1982, s. 185. 
469 ALACAKAPTAN, s. 5. 
470 YÜCE, Ceza, s. 185. Söz konusu durum her ne kadar bazı dezavantajları bünyesinde barındırmaktaysa da sosyal bilimlerin 
mahiyeti çok sesliliği gerektirdiğinden olumludur. Nitekim “kendi içinde tutarlı olmak kaydıyla” söz konusu görüşler farklı bir 
bakış açısıyla suça yaklaşmayı, suçu değerlendirmeyi ve anlamayı mümkün kılmaktadır. Bkz. KARAKEHYA, 
Hakan/USLUADAM, Asena Kamer, “Türk Ceza Hukuku Öğretisinde Suçun Manevi Unsuru Bağlamında Suç Genel Teorisine 
İlişkin Görüşler”, CHKD, C. 3, S. 2, 2015, s. 3. 
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suçun hukuki ve genetik anatomisinden bahsetmekte; suçun süjelerini (mağdur ve fail), konusunu (hukuki 

ve maddi konu), fiil ile zararı (özel ya da kamu zararı) suçun hukuki anatomisi altında incelemektedir.471 

Doktrinde suçun maddi (objektif, fiil) ve manevi (sübjektif, kusurluluk) olmak üzere iki genel 

kurucu unsurunun bulunduğunu472 ve bu nedenle suçun kusurlu iradi bir insan fiili olduğunu ileri sürenler 

bulunmaktadır.473 Suçun unsurlarına ayrılmasında ikili ayrımı benimseyenlere göre suçun maddi unsuru 

pozitif ve negatif olmak üzere ikiye ayrılır. Pozitif unsurlar davranış, davranıştan önce var olan ya da 

onunla beraber ortaya çıkan unsurlar, “mağdurun özellikleri”, suçun maddi konusu, davranışın 

gerçekleştirildiği yer, zaman ve araç gibi unsurlar ile sonuçtur. Maddi unsurun negatif unsurunu ise hukuka 

uygunluk nedenlerinin bulunmaması oluşturmaktadır.474  

Suçun kanuni ve maddi unsurları şeklinde gerçekleştirilen bir diğer ayrımda, suçun tipiklik, 

hukuka aykırılık ve cezalandırılabilme şeklinde üç kanuni unsuru olduğu,475 ayrıca davranış, netice ve 

nedensellik bağı unsurlarından meydana gelen maddi unsurlarının bulunduğu belirtilmektedir.476 Tipiklik 

kendi içinde objektif ve sübjektif unsurlara ayrılmakta, tipikliğin objektif unsurları arasında özel kısımda 

öngörülen her bir özel suç tipiyle ilgili özellikler ile genel kısımda öngörülen objektif özellikler 

bulunmaktadır.477 Örneğin taşınır mal, kadın, bina, tipikliğin objektif;478 manevi unsursa tipikliğin 

sübjektif unsurunu oluşturmaktadır.479 Suçun kanuni ve maddi unsurları şeklinde gerçekleştirilen söz 

                                                
471 EREM, Faruk, “Suçun Konusu ve Ümanist Doktrin”, AÜHFD, C. 25, S. 1, 1968, s. 14. 
472 Suçun iç (maddi ve manevi unsur) ve dış (suçun ön şartları, cezalandırma şartları) olmak üzere iki unsurunun bulunduğu 
yönündeki farklı görüş için bkz. KÖNİ, s. 38-43. 
473 TOROSLU/TOROSLU, s. 126-127; ERSOY, s. 73-74. Hukuka aykırılığın bir değerlendirme işi olması nedeniyle unsur 
olmayıp esasında suçun kendisi olduğu yönünde bkz. PISAPIA, s. 45; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 159; KATOĞLU, Aykırılık, 
s. 160. 
474 Bu unsurlardan herhangi biri, kanuni tipte yer aldığı takdirde fiilin kurucu unsurundan bahsedilir ve fiil üzerinde hatadan 
bakımından değerlendirilmeye esas alınır. Bkz. GÜNGÖR, Devrim, Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Ankara 2007, s. 56, 
129. Hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmamasını, tipikliğin negatif unsurları arasında kabul edenler de bulunmaktadır. Bkz. 
JESCHECK/WEIGEND, s. 249. 
475 KUNTER, Kanuni, s. 38. Ancak cezalandırılabilme şartları suçun unsuru değildir. Zira suçun ortaya çıkması ile ortaya çıkan 
bir suç nedeniyle cezalandırma farklı şeylerdir. Cezalandırılabilirlikten bahsedilebilmesi için öncelikle tüm unsurlarıyla ortaya 
çıkan bir suçun varlığı gereklidir. Bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 166. Objektif cezalandırılabilme şartları failin kastı 
ya da taksiri kapsamında değildir. Yani fail söz konusu şartı istemese, öngörmese dahi şart gerçekleşmişse cezalandırma 
mümkündür. Bkz. DEMİRBAŞ, Genel, s. 209; HAKERİ, Genel, s. 300-301. Cezalandırılabilme şartı için TCK’nın 161. 
maddesinde öngörülen “hileli iflas” suçu bakımından iflasa mahkeme kararı ile hükmedilmesinin gerekmesi örnek verilebilir. Bkz. 
DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 11; ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan,Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik 
Tedbirleri Hukuku, Ankara 2019, s. 175. Örneğin ETCK döneminde sarhoşluk fiilinin cezalandırılabilmesi için sarhoşluğun genel 
bir yerde ya da kamuya açık bir yerde gerçekleşmesi cezalandırabilme şartı değil suçun özel kurucu unsurudur. Yine 
cezalandırabilme şartı olarak öngörülen örneğin yabancı ülkede işlenen bir suç nedeniyle failin Türkiye’de bulunduğu takdirde 
Türkiye’de yargılanmasının mümkün olması halinde failin Türkiye’de bulunması cezalandırabilme şartı değil muhakeme şartıdır. 
Failin Türkiye’de bulunmasının Türkiye’de işlenen bir suçtan dolayı failin yakalanmasından herhangi bir farkı yoktur. Bkz. 
YÜCE, Ceza, s. 190-191. 
476 KUNTER, Maddi, s. 5. 
477 KÜHL, §1, Rn. 24, s. 8. 
478 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 97. 
479 KÜHL, §1, Rn. 24, s. 8. Örneğin cinsel amaçlı taciz tipikliğin sübjektif unsuru kapsamında değerlendirilmelidir. Bkz. 
MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 97. 
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konusu ayrımdan farklı olarak suçun tipiklik ve hukuka aykırılık şeklinde iki unsurunun bulunduğu,480 

tipikliğinse kendi içinde maddi ve manevi (kast ve taksir) unsurlarının bulunduğu da ileri sürülmektedir.481  

Suçun unsurlarını tipe uygun fiil, hukuka aykırılık ve kusurluluk olmak üzere üçe ayıranlar da 

vardır.482 Bu görüşe göre ceza hukuku insanlar tarafından gerçekleştirilen her davranışla ilgilenmez. 

Yalnızca ceza kanununda öngörülen davranış ceza hukuku bakımından önem taşıdığından tipe uygun 

fiilden bahsedilmektedir.483 Tipikliğin içinde hangi unsurların bulunduğu hususu tartışmalıdır.484 İleri 

sürülen bir görüşe göre, tipe uygun fiilin suç olarak kabul edilebilmesi için objektif yani hukuka aykırılık 

ve sübjektif yani kusurluluk yönlerinin varlığı gereklidir. Tip, karşılığında bir cezanın ya da güvenlik 

tedbirinin öngörüldüğü soyut insan davranışının bazı özelliklerle öngörüldüğü form şeklinde 

tanımlanmaktadır. Somut insan davranışının normda öngörülen tüm özellikleri taşıması halinde tipiklikten 

ya da tipe uygunluktan bahsedilir.485 Tipte yalnızca fiil bulunmaz. Bunun yanında tipin objektif ve 

sübjektif nitelikte tanımlayıcı unsurlarının bulunduğu, “fail”, “mağdur”, maddi konu ve fiilin, tipin objektif 

nitelikteki unsurları arasında değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Tipin sübjektif unsurları ise 

kast ve taksirdir. Hukuka aykırılık unsuru içinde hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması,486 

kusurluluk içindeyse isnat yeteneği incelenmektedir. Hatta kusurluluk için “cezanın yüklenebilirliği” 

denilmektedir.487 Zira bu görüşe göre isnat yeteneği kusurluluğun esasıdır. Kusur kavramı tümüyle hukuki 

bir kavramdır. Zira doğada kusur yoktur ve bu nedenle kusur bir değer yargısının ifadesidir.488 Tam olarak 

böyle bir üçlü ayrımı benimsemeseler de tipikliği kendi içinde objektif ve sübjektif unsurlara ayıranların, 

suçun faili ve mağdurunu, suçun genel kurucu unsurları arasında ve bu kapsamda tipikliğin alt unsurları489 

                                                
480 AKBULUT, Berrin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2018, s. 226. 
481 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 199; HAKERİ, Genel, s. 126; ÖZEN, Genel, s. 208-209. 
482 DONATSCH, Andreas/TAG, Brigitte, Strafrecht I Verbrechenslehre, Zürich 2006, s. 78; DEMİRBAŞ, Genel, s. 207; 
ÖZTÜRK/ERDEM, s. 103; İÇEL, Kayıhan/ÖZGENÇ, İzzet/SÖZÜER, Adem/MAHMUTOĞLU, Fatih S./ÜNVER, 
Yener, Suç Teorisi, 2. Kitap, İstanbul 1999, s. 18. 
483 Tipikliğin esasında “tipe uygun fiil” gibi sıfattan başka bir şey olmadığı yönünde bkz. MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 47. 
484 Tipikliğin unsurlarının yazılı ve yazılı olmayan, deskriptif ve normatif, fiile ve faile ilişkin, maddi ve manevi olmak üzere 
sınıflandırıldığı da görülmektedir. Örneğin suçun kanuni tanımında öngörülen ve suçun işleniş şekline ilişkin olan hususlar fiile 
ilişkin unsurlar olup “kasten öldürme” suçunun eziyet çektirerek işlenmesi bu kapsamda örnek olarak gösterilmektedir. Faile ilişkin 
tipiklik unsurları ise kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. İlkini failin suç işlemesine ilişkin amacının öngörülmesi (örneğin “kasten 
öldürme” suçunun “bir suçu gizlemek” amacıyla işlenmesi gibi), ikincisiniyse failin özel bir niteliğe sahip olmasının aranması 
(örneğin failin kamu görevlisi olması gerekmesi gibi) oluşturmaktadır. Bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 228-
233. 
485 Tipiklik için “suçun kanuni unsuru”, “suçun yasal unsuru”, “tipe uygunluk, tipe uygun eylem”, “suç kalıbı, tanımı, modeli”, 
“tipe uygun davranış” ifadeleri de kullanılmaktadır. Bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 223. 
486 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 205-346. 
487 ZAFER, s. 339. 
488 VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 126. Ancak anlama ve isteme yeteneği anlamına gelen isnat yeteneği, suçun bir unsuru değildir. 
Suç nedeniyle fail hakkında gerçekleştirilen değerlendirmedir. İnsanın davranışlarından sorumlu olabilme erki olarak da ifade 
edilebilir. Bu nedenle failin suçu işlediği esnada, failde bulunması gereken bir nitelik ve olmak biçimi yani durumudur. Failin suç 
oluşturan fiilinden cezalandırılabilmesi için failin sahip olması gereken bir niteliktir. Anlama yeteneği, failin dış dünyada 
gerçekleşen şeyleri sadece anlaması değil, gerçekleştirdiği davranışının toplumsal değerinin farkında olmasıdır. Ancak failin bu 
davranışının kanuna aykırı olduğunu bilmesi gerekmez, ortak hayatın gerekleriyle çatıştığını bilmesi yeterlidir. İsteme yeteneği ise 
kişinin davranışlarını serbestçe belirleyebilmesi ve kendi yargısına göre yapması gerekeni gerçekleştirebilme yeteneğidir. Bkz. 
HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 383-384; TOROSLU/TOROSLU, s. 398-401; ERSOY, s. 139-140. 
489 Bu nedenle tipikliğin faille ilgili unsurları şeklinde yapılan ayrımla ilgili olarak bkz. MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 98. 
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yani objektif ve maddi unsurları arasında inceledikleri görülmektedir.490 Örneğin ilgili suç tipinde 

“kimse”, “her kim” gibi ifadeler suçun failine işaret eder, özgü suçlar bakımındansa özel bir statüye sahip 

olanların failliğinden bahsedilir. Bu kapsamda fail, tipikliğin bir unsuru olarak ortaya çıkmaktadır.491 

Ancak bu ayrımı benimseyenler arasında, suçun unsurları kavramından ziyade suç teorisi başlığı altında 

suçun yapısını inceleyenlerin bulunduğu da görülmektedir.492 Suçun kanuni tanımında yer alan unsurları 

maddi ve manevi olarak iki ana grup altında inceleyerek, suçun yapısal unsurlarını değerlendirenler de 

bulunmaktadır. Bu kapsamda suçun kanuni tanımında yer alan maddi unsurlar, davranış, netice, 

nedensellik bağı, “fail”, suçun maddi konusu, “mağdur”, suçun nitelikli unsurları ve ihmali suçlar şeklinde 

tasnif edilmektedir. Yani mağdur ve fail, suçun maddi unsurunun unsurlarıdır.493 Diğer bir görüşe göreyse 

tipiklikte saik, amaç gibi kusurluluk unsurunda incelenmesi gerekli olan sübjektif unsurlar yer almaz. 

Yalnızca suçun faili, hareket, netice, hareketin yöneldiği konu, hareketin şekilleri ve diğer özelliklerinden 

oluşan maddi unsurlar yer almaktadır. Söz konusu unsurların bazı hallerde iç içe geçmeleri 

mümkündür.494  

Suçun maddi, manevi ve hukuka aykırılık495 şeklinde üç unsuru olduğunu savunan bir diğer üçlü 

ayrımda496 ise söz konusu unsurların içeriği farklı yorumlanmaktadır.497 Ayrıca suçun unsurlarına verilen 

anlam da farklılık arz etmektedir.  

Suçun dört unsurunun bulunduğunu kabul edenler de bulunmaktadır. Buna göre suçun unsurları 

her ne kadar aynı isimleri vermeseler de davranış,498 tipiklik,499 hukuka aykırılık ve kusurluluktur.500 Yani 

suç tipik, hukuka aykırı, kusurlu bir davranıştır.501 Tipiklik, suç tiplerinin maddi unsurlarının gösterdikleri 

özellik şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda tipiklik soyut bir kavramdır. Yani her suça uyabilen ya 

                                                
490 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 231-233; HAKERİ, Genel, s. 132-140; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 199-202. 
491 Suçun maddi konusu da bu kapsamda tipikliğin bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Bkz. YÜCE, Ceza, s. 243-245. 
492 Ayrıca bu görüşün benimsenmesinde TCK’nın 21. maddesinde “suçun kanuni tanımındaki unsurlar”, 30. maddesinin 1. 
fıkrasındaysa “suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları” ifadelerinin kullanılmasının etkili olduğu görülmektedir. Ancak 
“tipiklikte yer alan unsurlarda hata” başlığı altında fail ve mağdur değil, failin ve mağdurun “özellikleri”nin suçun maddi unsurları 
arasında yer aldığı belirtilmelidir. Bkz. KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2016, 
s. 112-116, 253. Bu durumun “tipikliğe ait özellikler” şeklinde nitelendirildiği de görülmektedir. Bkz. STERNBERG LIEBEN, 
Detlev/SCHUSTER, Frank, “StGB § 16 Irrtum über Tatumstände”, Schönke/Schröder Strafgesetzbuch, München 2019, Rn. 10. 
493 ÖZGENÇ, Genel, s. 161-225; İÇER, Zafer, Türk Ceza Hukukunda Tüzel Kişiler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011, s. 81, 83; 
YILDIZ, Ali Kemal, Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur – Suçtan Zarar Gören – Şikâyetçi, Ankara 2008, s. 27. Bir diğer 
üçlü ayrımdaysa tipiklik, hukuka aykırılık unsuru içinde incelenmekte ve mağdurun değil ama failin tipikliğin unsuru olduğu kabul 
edilmektedir. Bkz. ÖZGEN, Eralp, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi, Eskişehir 1988, s. 36-38. 
494 ÖNDER, Dersleri, s. 168. 
495 Hukuka aykırılık unsurunun kendi içinde kanuniliği ve hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmamasını barındırdığı yönünde 
bkz. TOSUN, Suç, s. 137. 
496 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 165. 
497 VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 84. 
498 Doktrinde hareket ve davranış kelimelerini aynı anlamda kullananlar bulunmaktadır. Bkz. ÖNDER, Dersleri, s. 153. 
499 “Kanuni ya da yasal unsur” (bkz. ALACAKAPTAN, s. 8), “kanunilik” (bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 9), yasallık 
(bkz. CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 235) ya da “suç kalıbına uygunluk” ifadesi de kullanılmaktadır. Bkz. YÜCE, Turhan 
Tufan, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ankara 1985, s. 27. 
500 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 214; SOYASLAN, Genel, s. 215-218. 
501 ÖNDER, Dersleri, s. 152; ALACAKAPTAN, s. 8-10; DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 9. 
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da her suçta yer alan tüm suçların özelliklerini taşıyan soyut bir model, çerçeve olarak nitelendirilmektedir. 

Soyut bir kavram olan tipikliğin suç kalıbı olarak kabul edilmesi ise kalıbın somut ve belli olması 

gerekliliği karşısında yerinde değildir. Yine tipikliği yalnızca kanuni unsur şeklinde nitelendirmek de 

tipikliğin içini boşaltmak anlamına gelecektir. İnsan iradi davranışıyla tipte öngörülen maddi unsurları 

gerçekleştirdiğinde tipikliğin gerçekleştiğinden bahsedilecektir.502 Esasında tipiklik suçun unsuru olmayıp 

cezanın temeli ve büyük önermesi olarak kabul edilmelidir.503 Zira maddi unsurun tipik olması gerekli 

olduğundan esasında davranışa ilişkin bir özelliktir. Bu kapsamda yöntem bakımından önemli bir işleve 

sahiptir ve ceza hukuku açısından önemli sayılan maddi unsurun belirlenmesini sağlamaktadır.504 

Doktrinde “suçun temel unsurları” ve “temel unsurları yanındaki unsurlar” şeklinde başka bir 

ayrımın daha yapıldığı görülmektedir. Bu ayrıma göre suçun temel unsurlarının “suçun öznesi” yani fail 

örneğin görevi kötüye kullanma suçunda kamu görevlisi; “suçun nesnesi” örneğin insan ya da şey ve “suça 

ilişkin hareket” örneğin öldürme olduğu belirtilmektedir. Ayrıca söz konusu temel unsurların yanında 

suçun işleniş biçimi, suç biçimleri, suç aracı şeklinde unsurların da bulunduğu kabul edilmektedir. Örneğin 

suçun unsurlarının ilgili suç tipinde öngörüldüğü ancak bazı hallerde kanunda öngörülmeyen bir unsurun 

bulunduğu da belirtilmektedir. Örneğin “dolandırıcılık” suçunda “hırsızlık” suçundan farklı olarak 

mağdurun kendi kendine zarar vermesi söz konusu olsa da bu durum ilgili suç tipinde açıkça dile 

getirilmemektedir.505 Yine suçun unsurlarının fiile (örneğin “kasten öldürme suçunun eziyet çektirerek 

işlenmesi”) ya da faile (örneğin “kasten öldürme suçunun başka bir suçu işleyebilmek için işlenmesi”) 

ilişkin suç unsurları şeklinde ayrıldığı da görülmektedir.506  

Failin ve mağdurun suçun bir unsuru olup olmadığı konusundaki yukarıda da belirtildiği üzere 

doktrindeki farklı görüşler bulunmaktaysa da507 suçun mağduru ve faili, esasında hukuki kavramlar olup 

maddi bir içeriğe sahip değildir. Zira hukukun kendisi tümüyle olgusal âlem üzerine düşünceden başka bir 

                                                
502 ÖNDER, Dersleri, s. 166-167. Suçun genel unsurlarına yer veren suç tanımı için genel suç kalıbı ifadesi de kullanılmaktadır. 
Özel suç kalıbı ise her bir suçun kendine has suç kalıbı olarak ifade edilmektedir. Böylece suçun kendine has adından ve 
konusundan bahsetmek mümkün hale gelir. Örneğin “hırsızlık” suçu, zilyedinin rızası bulunmaksızın taşınır bir malın bulunduğu 
yerden yarar sağlanmak amacıyla alınması şeklinde TCK’nın 141. maddesinde öngörülmüştür. Burada somut fiilin TCK’nın 141. 
maddesinde öngörülen kalıba uyması gereklidir. Tanımda belirtilen, başkasına ait taşınır mal, zilyedin rızasının bulunmaması, 
faydalanmak amacı “hırsızlık” suçunun özel unsurlarıdır. Bu özel unsurlar da kendi içinde betimleyici, tabii yani duyularla 
algılanabilen örneğin “insan” ve normatif yani yoruma ve değerlendirmeye tabi unsurlar örneğin “başkasına ait mal” şeklinde 
ayrılmaktaysa (bkz. HEINRICH, Bern, Ceza Hukuku, Gnel Kısım – I, Cezalandırılabilirliğin Temel Esasları Tamamlanmış ve 
Teşebbüs Edilen Suçlarda Suçun Yapısı, (Çev. Hakan Hakeri, Yener Ünver, Veli Özer Özbek, Özlem Yenerer Çakmut, Barış 
Erman, Koray Doğan, Ramazan Barış Atladı, Pınar Bacaksız, İlker Tepe), Ankara 2014, s. 76-78) da söz konusu ayrımın bazı 
hallerde iç içe geçmesi mümkündür. Örneğin doğmak üzere olan bir çocuğun ne zaman “kasten öldürme” suçu bakımından insan 
sayılacağı (bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 109) ya da insan olma vasfının ne zaman kaybedileceği hususları normatif açıdan 
da belirlenmektedir. Bkz. ÖZTÜRK/ERDEM, s. 199. 
503 Suçun maddi unsurunun varlığından bahsedilebilmesi için maddi unsurun yani fiilin kanundaki tanıma uygun olmasının gerekli 
olduğu şayet fiil kanundaki tanıma uygunluk arz etmiyorsa suçun maddi unsurundan bahsedilemeyeceği yönündeki görüş için 
bkz. YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 159-160. 
504 KEYMAN, “Sorunu”, s. 432. 
505 HEINRICH, s. 72-73. 
506 HEINRICH, s. 79. 
507 Örneğin suçun kurucu unsurlarının fail (suçun faal unsuru), mağdur, suçun konusu, fiil ve fiili faile bağlayan ve faile isnat 
edilerek sorumluluğun ve kusurun belirlenmesine imkân veren manevi bağ olmak üzere beşe ayrıldığı yönünde bkz. VIDAL, 
Georges/MAGNOL, Joseph, Ceza Hukuku, (Çev. Şinasi Z. Devrin), Ankara 1946, s. 66. 
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şey değildir.508 Bu iki kavram suçun unsuru değildir. Bu nedenle suçun ne kurucu ne de tali unsurudur. 

Nasıl ki bir aşçı tarafından yapılan yemek bakımından aşçı yemeğin unsuru değilse aynı şekilde bir fail 

tarafından gerçekleştirilen suç bakımından da fail bu suçun unsuru değildir. Yine mağdur bakımından da 

aynı durum geçerlidir. Suç genel teorisi içinde kendilerine has yerleri vardır.  

Failin ve mağdurun suçun unsuru olmadığı yönündeki yerinde olan bu görüşün, TCK’nın 21. 

maddesi ve TCK’nın 30. maddesinin 1. fıkrası kapsamında değerlendirildiğinde, TCK’nın benimsediği 

suç teorisiyle uyumlu olmadığı ve kendi içinde de tutarlı olmadığı yönünde eleştirildiği görülmektedir. 

Nitekim TCK’nın 21. maddesinde “suçun kanuni tanımındaki unsurlar”dan, TCK’nın 30. maddesinin 1. 

fıkrasındaysa “suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları”ın bilinmemesinden bahsedilerek, söz konusu 

ifadenin tipikliği ifade ettiği dile getirilmektedir.509 

Suç genel teorisi esasında varlığını özel kısımda bulduğundan ve suçların tamamı ya da büyük bir 

kısmı için ortak olan hususları bir araya getirerek incelediğinden510 mağdurun ve failin tespiti suç tiplerinin 

uygulanması ve yorumlanmasında faydalıdır. Ayrıca özel hükümler bakımından da failsiz ve mağdursuz 

suç olmayacağından bütün suçlar bakımından ortak, bazı suçlar bakımındansa cezaya etkili bir sebep olma 

gibi özellikleri bakımından değerlendirilmeleri önem arz eder. Nitekim failin ya da mağdurun “taşıması 

gereken özelliklerin” ya da “özelliklerinin” suçun özel kurucu unsuru ya da tali unsuru olması 

mümkündür.511 Örneğin “kasten öldürme” suçunda öldürülenin üstsoy olması, mağdurun özelliğine 

ilişkin ve suçu nitelikli hale getiren tali unsurdur. Söz konusu tali unsurun gerçekleşmemesi halinde fail, 

suçun basit halinden sorumlu tutulmaktadır.512 Dikkat edileceği üzere burada “fail” ya da “mağdur” 

bizatihi değil “özellikleri” itibariyle suçun kurucu ya da tali unsuru olabilir. 

Suçun maddi unsuru içinde yer alan davranışın bazı özellikler arz etmesi gereklidir. Bu özellikler 

hareketin yerine, zamanına, işleniş şekline, vasıtaya, davranış esnasında “failin ya da mağdurun sahip 

olması gereken niteliklere”, suçun hukuki konusuna ilişkin olabilir. Neticeli suçlar bakımından suçun 

hukuki konusunun ve “mağduruna ilişkin özelliklerin” neticeyle ilgili olması da mümkündür.513   

                                                
508 TOROSLU, Cürümlerin, s. 6. 
509 STERNBERG LIEBEN/SCHUSTER, StGB § 16 Rn. 8, 9. 
510 Bu teori, hukuki bir kavram olarak suçun ne olduğunu, diğer hukuka aykırı fiillerden farkını, genel unsurlarını, suçu etkileyen 
halleri, cezalandırılabilirliğin koşullarını, suçun ne zaman var olduğunu; daha sonra ise çeşitli suçları dikkate alarak bu suçların 
hukuki konusunu belirleyerek tasniflemeye çalışır. Böylece her bir suç tipinin ortak ve özel unsurlarını, ağırlatıcı ve hafifletici 
nedenlerini ve de failin cezalandırılmasına engel olan halleri inceler. Bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 1. 
511 Suçun nitelikli unsurları olarak da ifade edilen tali unsurlar suç öngören normda yer alan ve suçun temel şekline nazaran cezanın 
artırılması ya da eksiltilmesini gerektiren hallerdir. Cezanın arttırılmasını gerektiren haller için ağırlatıcı, eksiltilmesini gerektiren 
sebepler içinse hafifletici sebepler ifadesi kullanılmaktadır. Bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 321-322. 
512 Suç öngören normda mağdura ilişkin özelliklerin suç tanımının içinde olan ancak fiilin özellikleri dışında kalan yapısal unsuru 
olduğu yönünde bkz. ZAFER, s. 158, 177. 
513 Davranışın söz konusu özelliklerini doktrinde suçun arızi unsurları ya da cezaya etki eden sebepler şeklinde ele alanlar 
bulunmaktadır. Bu görüşe göre arızi unsurların suçu nitelikli hale getirdikleri ve bu nedenle suça daha fazla ceza verilmesine neden 
olmakla birlikte suçun türünün değiştiği ve adı değişen başka bir suçun bulunduğu belirtilmektedir. Arızi unsurların dışında kalan, 
suçu nitelikli hale getiren artırmak, eksiltmek ya da cezayı kaldırmak şeklinde cezaya etki eden sebepler de bulunmaktadır. Bu 
durumda suçun adı aynı kalır. Söz konusu cezaya etki eden nedenler suçun unsuru olarak değerlendirilmez. Zira bunlar fiilin değil, 
failin cezalandırılmasına ilişkin olduklarından cezai sorumluluk kapsamında değerlendirilmelidir. Bkz. KUNTER, Maddi, s. 68-
69; SOYASLAN, Genel, s. 481. 
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Ceza normunda özel olarak öngörülmediği sürece suçun faili ve mağduru özellik arz etmez.514 

Failin kendisi değil ama özellikleri ya da ilişkileri bir fiilin suç oluşturması ya da belli bir suçu oluşturması 

bakımından önem arz edebilir.515 Örneğin TCK’nın 109. maddesinde öngörülen “kişi hürriyetinden 

yoksun kılma suçu”nun, “kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle” işlenmesi 

ağırlaştırıcı neden olup burada failin niteliği yani failin kamu görevlisi olması suçun tali unsurudur.516 

TCK’nın 294. maddesinde öngörülen “kaçmaya imkân sağlama” suçunun “üstsoy, altsoy, eş veya kardeş 

tarafından işlenmesi” ağırlaştırıcı neden olup failin “üstsoy, altsoy, eş veya kardeş” olması yani niteliği 

yine suçun tali unsurudur. TCK’nın 297. maddesinde düzenlenen “infaz kurumuna veya tutukevine yasak 

eşya sokmak” suçunun failinin “hükümlü veya tutukluların muhafazasıyla görevli” bir kişi olması da 

ağırlaştırıcı neden olarak öngörülerek, failin belli bir sıfata sahip olması aranmış517 ve bu sıfat suçun tali 

unsuru olarak kabul edilmelidir. “Fiyatları etkileme” suçunun düzenlendiği TCK’nın 237. maddesinin 3. 

fıkrasında, suçun “ruhsatlı simsar veya borsa tellalı” tarafından işlenmesi de failin niteliğine ilişkin tali 

bir unsurdur.518 Failin taşıması gereken bir özellik bulunmamaktaysa ceza normunda faile yer verilmez. 

Zira fail, suçun unsuru değildir. Örneğin herhangi bir kimse tarafından işlenebilen suçlarda fail, davranışa 

dâhildir. Zira davranış bir soyutlama olup, somut bakımdan davranışta bulunan insan bulunmaktadır. Yani 

insan davranışıyla, davranışta bulunan insan aynı şeydir.519 

Mağdurun özel nitelikleri bazı hallerde suçun özel kurucu unsurları içinde yer alabilir. Örneğin 

TCK’nın 103. maddesinde düzenlenen “çocukların cinsel istismarı” suçunun varlığı için, failin fiilinin 

doğrudan yöneldiği kimsenin herhangi biri olması tek başına yeterli değildir. Ayrıca mağdurun yaşı burada 

esasen “cinsel saldırı”ya vücut verebilecek bir suçun “çocukların cinsel istismarı” suçu olarak kabul 

edilmesine ve yani farklı bir suç tipi olarak nitelendirilmesine neden olmaktadır. Benzer durum TCK’nın 

106. maddesinde öngörülen “tehdit” ve 108. maddesinde düzenlenen “cebir” suçuyla 265. maddesindeki 

“görevi yaptırmamak için direnme” suçu arasında da bulunmaktadır. Esasında herhangi bir kimseye karşı 

gerçekleştirilen “cebir” veya “tehdit” TCK’nın 106. ve 108. maddeleri, “kamu görevlisine karşı görevini 

yapmasını engellemek amacıyla” yapıldığındaysa 265. madde kapsamında kalmaktadır.520 Ancak 

“çocukların cinsel istismarı” ile “cinsel saldırı” suçlarında suçun maddi konusuyla mağdurunun 

birleştiğinin de göz önüne alınmasında fayda vardır. 

Bazı suçların yalnızca belirli özelliklere sahip kişilere karşı işlenmesi zorunlu olduğundan bu 

suçlara her ne kadar yerleşmiş bir niteleme olmasa da “mağduru bakımından özgü suçlar” 

                                                
514 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 211. 
515 Bu durumda failin niteliğine, ilişkisine ya da suçun meydana gelmesi için zorunlu olan faillerin sayısına göre kendi aralarında 
tasnif edilmeleri mümkündür. Bu kapsamda özgü suçtan ve çok failli suçlardan bahsetmek de olanaklıdır. Bkz. TOROSLU, 
Cürümlerin, s. 67. 
516 Bu tali unsurun, objektif (fiili-maddi) nitelikte olduğu yönünde bkz. ZAFER, s. 489. 
517 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 725-726. 
518 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 323. 
519 TOROSLU, Cürümlerin, s. 70. 
520 SOKULLU AKINCI, Füsun/DURSUN, Selman, Viktimoloji (Mağdurbilim), İstanbul 2016, s. 28-29. 
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denilmektedir.521 Yani “herhangi bir kimseye karşı işlenebilen suçlar” ile “mağdura göre tanımlanan 

suçlar” şeklinde bir ayrım yapılmaktadır. Örneğin “çocukların cinsel istismarı” suçunda mağdur yalnızca 

çocuk olabileceğinden, bu suçun varlığından bahsedilebilmesi için fiilin bir çocuk üzerinde 

gerçekleştirilmesi gereklidir. “Kasten öldürme” ya da “kasten yaralama” suçlarının herhangi bir kimseye 

karşı işlenmesi mümkünken, korunan hukuki varlık ya da menfaatin mağdurun doğal ya da hukuki 

özellikleri uyarınca belirlendiği hallerde, suçun bu özelliklere sahip bir kimseye karşı işlenmesi gereklidir. 

Şayet fiil söz konusu özelliklere sahip olmayan bir kimseye karşı işlenirse suçun varlığından 

bahsedilemez. Ancak bu durumda fiilin şartları varsa başka bir suçu oluşturması da mümkündür.522 “Suçu 

bildirmeme” suçunda “mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan 

engelli olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması 

halinde” cezayı ağırlaştıran bir neden olduğu öngörülmüşse de (TCK m. 278/3) burada dikkat edileceği 

üzere “suçu bildirmeme” suçunun mağdurundan değil, “işlenmekte olan” ya da “işlenmiş olmakla 

birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu”n mağdurundan 

bahsedilmektedir. 

Mağdura ve faile ilişkin özelliklerle ilgili olarak doğal nitelik bakımından cinsiyet, beden veya ruh 

bakımından kendini savunamama; doğal ilişkiler bakımından failin işlediği suçun diğer failleri, mağduru, 

maddi konusu, üçüncü şahıslarla olan ilişkiler örnek olarak verilebilir. Doğal nitelik ve ilişkilerle esasında 

hukukun diğer alanlarından bağımsız olarak var olan fiili nitelik ve ilişkiler kast edilmektedir.523 Örneğin 

“çocukların cinsel istismarı” suçunda mağdurun çocuk olması mağdurun sahip olması gereken doğal bir 

sıfattır. Ancak “kasten öldürme” suçunun “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle” işlenmesinde 

mağdurun kamu görevlisi olması hukuki bir niteliktir.524 Hukuki nitelik ya da ilişki kamu hukukundan ya 

da özel hukuktan kaynaklanabilir.525 Örneğin bazı suçların sadece kadınlara ya da sadece çocuklara karşı 

işlenmesi öngörülmüştür. Bunların mağdura ait bir nitelik olarak düşünülmesi gereklidir. Yine devlet 

başkanına, kamu görevlilerine karşı işlenmesi gibi kamu hukukundan ya da üstsoya yahut altsoya 

işlenmesi gibi özel hukuktan kaynaklanan özellikler dikkate alınmaktadır.526 Suçun maddi konusu suçun 

kurucu ya da arızi unsuru olarak kanuni tipte yer alsa da mağdurun ve suçun hukuki konusunun kanuni 

tipin içinde yer almadığı belirtilmektedir. Zira zaten mağdur, hukuki konunun sahibi ya da hamilidir. 

Hukuki konu ise suçun esasını oluşturmaktadır. Ancak ceza normlarının bazılarına bakıldığında, her ne 

                                                
521 Her ne kadar örnek olarak TCK’nın 265. maddesinde öngörülen “görevi yaptırmamak için direnme” suçu verilmekteyse (bkz. 
ZAFER, s. 158-159; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 314-315) de 265. maddedeki suçun mağdurunun kamu 
görevlisi olmayıp devlet olduğunun altı çizilmelidir. Söz konusu farklılığın nedenini esasında suçun maddi konusu 
oluşturmaktadır. 
522 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 664-665. 
523 TOROSLU, Cürümlerin, s. 67. 
524 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 731. Ceza hukukunda kamu görevlisi olmaya bağlanan sonuçlar vardır. Bazı suçlarda kamu 
görevlisi olmak failin bazı suçlarda ise mağdurun ve hatta bazı suçlarda maddi konunun sahip olması gereken bir niteliktir. Bkz. 
OKUYUCU ERGÜN, Güneş, Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu, Ankara 2008, s. 205. 
525 TOROSLU, Cürümlerin, s. 67. 
526 EREM, “Konusu”, s. 17 



62 
 

kadar mağdura yönelik niteliklerin suçun kurucu ya da tali unsuru olduğu düşünülebilirse de esasında 

bunun suçun maddi konusunu oluşturan kişinin niteliği olduğu belirtilmektedir. Söz konusu durum suçun 

mağduru ile maddi konusunun örtüştüğü hallerde ortaya çıkmaktadır.527 Ancak bu kabul her ne kadar 

yerinde olsa da maddi konuyla mağdurun örtüştüğü durumlarda maddi konunun niteliğinin aynı zamanda 

mağdurun niteliği olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. 

Bazı hallerde suçun mağduruna ilişkin özelliklerin suçun arızi unsurları içinde değerlendirilmesi 

mümkündür. Örnek olarak “kasten öldürme” suçunun bir çocuğa karşı gerçekleşmesi halinde TCK’nın 

82. maddesinin (e) bendi uyarınca cezanın ağırlaştırılması hali verilebilir.528 Yine bu suçun “beden veya 

ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye” (TCK m. 82/1-e), “gebe olduğu 

bilinen kadına karşı” (TCK m. 82/1-f) yahut “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle” (TCK m. 

82/1-g) işlenmesi de örnek olarak verilebilir.529 İşkence ve eziyet suçlarının da bu kapsamda 

değerlendirilmesi mümkündür. Nitekim TCK’nın 94. maddesinin 2. fıkrasında “işkence” suçunun “a) 

çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına 

karşı, b) avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla, işlenmesi hali” cezayı ağırlaştıran 

bir neden olarak öngörülmüştür. “Eziyet” suçuyla ilgili olarak da TCK’nın 96. maddesinin 2. fıkrasında 

“a) çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe 

kadına karşı, b) üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı, işlenmesi halinde,” verilecek 

cezanın ağırlaştırılacağı belirtilmiştir. “Cinsel saldırı” suçunun TCK’nın 102. maddesinin 3. fıkrasının (a) 

bendi uyarınca “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı” 

işlenmesi de bu kapsamda örnek gösterilebilir. Yine “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunda da 

TCK’nın 109. maddesinin 3. fıkrası uyarınca mağdurun çocuk ya da “beden veya ruh bakımından kendini 

savunamayacak durumda bulunan” kimse olması bu kapsamdadır. 

TCK’nın 84. maddesinde öngörülen “intihara yönlendirme” suçunda mağdurun “işlediği fiilin 

anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş” “veya ortadan kaldırıl”mış olması ve failin bu 

kimseleri, “intihara sevk” etmesi halinde artık sorumluluk “kasten öldürme” suçuna göre 

belirlenmektedir. Burada mağdurun sahip olduğu özellik sorumluluğun belirlenmesinde önem arz 

etmektedir.530 

Faille mağdur arasındaki ilişki; bazen özel yükümlülüklerin kaynağını oluşturan bazense fiilin 

kötülüğü ile kınanabilirliğini artıran bazen de suçun işlenmesini kolaylaştıran bir niteliğe sahiptir. Bu 

kapsamda fail ve mağdur arasındaki ilişkinin de suçun varlığına ya da ağırlığına etki ettiği haller de söz 

konusudur. Örnek olarak TCK’nın 234. maddesinde düzenlenen “çocuğun kaçırılması ve alıkonulması” 

                                                
527 TOROSLU, Cürümlerin, s. 189. 
528 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 665. Bu durumun suçun tali unsuru olup objektif (maddi-fiili) nitelik arz ettiği yönünde bkz. 
ZAFER, s. 489. 
529 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 323. 
530 SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 27. 
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suçunun varlığından bahsedilebilmesi için failin “velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya baba ya da 

üçüncü derece dâhil kan hısmı” olmasının gerekli olması verilmekteyse531 de söz konusu suçun mağduru 

“çocuk” değil, “aile”dir. Bu nedenle suçun failiyle maddi konusu arasındaki ilişkinin suçun varlığına etki 

etmesinden bahsedilmesi gereklidir. 

Faille mağdur arasındaki ilişkinin ağırlaştırıcı neden olarak kabul edildiği bazı ceza normları da 

söz konusudur.532 “Kasten öldürme” suçunun “üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı” 

(TCK m. 82/1-d), “kasten yaralama” suçunun “üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı” (TCK m. 86/3-

a), “çocukların cinsel istismarı” suçunun “üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde 

bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından” (TCK m. 

103/3-c) ,533 “cinsel saldırı”  suçununsa “çocukların cinsel istismarı” suçu bakımından bahsi geçen kişilere 

ek olarak “evlatlık tarafından” işlenmesi halinde cezanın ağırlaştırılması (TCK m. 102/3-c) örnek olarak 

verilebilir.534 “Çocukların cinsel istismarı” suçunun da TCK’nın 103. maddesinin 3. fıkrası uyarınca “d) 

vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim 

yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, e) kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye 

kullanılmak suretiyle,” işlenmesi de bu kapsamda örnek olarak verilebilir. “Kişiyi hürriyetinden yoksun 

kılma” suçunda da TCK’nın 109. maddesinin 3. fıkrası uyarınca mağdurun “üstsoy, altsoy, eş” olması 

cezayı artıran bir neden olarak düzenlenmektedir.  

TCK’nın 104. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçunun “mağdur ile 

arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi” ya da 3. fıkrası gereğince “suçun, evlat 

edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, 

bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi”  de bu kapsamda olup, söz konusu ilişki 

cezanın hem ağırlaştırılmasına hem de suçun re’sen takip edilmesine neden olmaktadır. Yine “cinsel taciz” 

suçunun TCK’nın 105. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “a) kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da 

aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, b) vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile 

veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, c) 

aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,” işlenmesi de hem cezayı 

ağırlaştırmakta hem de suçun re’sen takip edilmesine neden olmaktadır. 

Faille mağdur arasındaki ilişkinin cezanın azaltılmasına neden olması mümkündür.535 Örneğin 

“hırsızlık” suçunun; “paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde” işlenmesi cezada indirim 

                                                
531 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 665. 
532 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 196. 
533 ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005, s. 230. 
534 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 323. 
535 Bu nedenden yalnızca nedeni kendisinde bulunan kişi yararlanabilir. Bkz. HAKERİ, Genel, s. 123. 
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yapılmasını gerektiren hafifletici bir sebep olarak öngörülmüştür (TCK m. 144/1-a). Ayrıca söz konusu 

sebep suçun maddi konusuna ilişkin bir özelliktir.536  

Faille mağdur arasındaki ilişkinin, şahsi cezasızlık sebebi oluşturması da mümkündür.537 Örneğin 

TCK’nın 167. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde “yağma ve nitelikli yağma hariç” olmak üzere 

malvarlığına karşı suçların; “üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya 

evlat edinen veya evlatlığın” “zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya 

hükmolun”mayacağı düzenlenmiştir. Bu hüküm, mağdurun faille olan ilişkisini dikkate almıştır.538 

Benzer bir durum “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçunun öngörüldüğü TCK’nın 245. 

maddesinin 4. fıkrası uyarınca 1. fıkrası için de geçerli gibi gözükmekteyse de burada faille mağdur 

arasındaki değil, faille suçtan zarar gören arasındaki ilişki dikkate alınmıştır. Zira “banka veya kredi 

kartlarının kötüye kullanılması” suçunun mağduru toplumdur. “Yalan tanıklık” suçu bakımındansa 

TCK’nın 273. maddesinde “kendisinin, üstsoy, altsoy, eş veya kardeşinin soruşturma ve kovuşturmaya 

uğramasına neden olabilecek bir hususla ilgili olarak yalan tanıklıkta bulunması… halinde, verilecek 

cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebil”eceği öngörülmüştür. Bu kapsamda 

öngörülen cezasızlık nedeni ise faille mağdur ya da faille suçtan zarar gören arasındaki ilişki olmayıp, 

failin hakkında yalan tanıklık yaptığı kişiyle arasındaki akrabalık ilişkisidir. Benzer durum “suçluyu 

kayırma” suçuyla ilgili olarak TCK’nın 283. maddesinin 3. fıkrası ve “tutuklu, hükümlü veya suç 

delillerini bildirmeme” suçu bakımındansa TCK’nın 284. maddesinin 4. fıkrası açısından da geçerlidir. 

Faille mağdur arasındaki ilişki, işlenen suçun takibinin şikâyete bağlı olmasına da sebebiyet 

verebilmektedir. Örneğin TCK’nın 167. maddesinin 2. fıkrasında “yağma ve nitelikli yağma hariç” olmak 

üzere malvarlığına karşı suçların; “haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta 

beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, 

yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hali” hem şikâyete bağlanmış539 

hem de şikâyetin varlığı halinde de cezada indirim yapılmasını gerektiren bir durum olarak öngörülmüştür.  

İşlenen suçun mağdur üzerindeki etkisi örneğin mağdur üzerinde meydana getirdiği zararın 

ağırlığı ya da hafifliği cezanın miktarını etkilemektedir. Suçun mağdur üzerinde meydana getirdiği zararın 

ağırlığı çoğu zaman neticesi sebebiyle ağırlaşmış suça vücut vermektedir. Bazı durumlarda ise failin ayrıca 

başka bir suçtan da cezalandırılmasına yani hakkında gerçek içtima hükümlerinin uygulanmasına neden 

olmaktadır. Örneğin “kasten yaralama” suçunun mağdur üzerindeki etkisinin daha az olması (TCK m. 

86/2) cezanın daha az olmasına, ağır sonuçlara sebebiyet vermesi ise (TYCK m. 87) cezanın 

                                                
536 ÖZGENÇ, Gazi, s. 230. 
537 Şahsi cezasızlık sebepleri suçun oluşumuyla ilgili olmayıp yalnızca failin cezalandırılmasına engel olmaktadır. Yani ortada tüm 
unsurlarıyla gerçekleşen bir suç vardır. Hangi hususların şahsi cezasızlık sebebi sayılacağıysa tümüyle kanun koyucunun 
takdirindedir. Bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 603.  
538 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 665. 
539 Şikâyet esas olarak suçlar bakımından aranmaktaysa da söz konusu hükümde olduğu üzere fail bakımından da 
aranabilmektedir. Bkz. TOROSLU, Nevzat/FEYZİOĞLU, Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2019, s. 58. 
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ağırlaştırılmasına neden olmaktadır. Yine “işkence” suçunun da mağduru üzerindeki etkisi dikkate 

alınarak, “netice sebebiyle ağırlaşmış işkence” (TCK m. 95) suçu öngörülmüştür. “Cinsel saldırı” ve 

“çocukların cinsel istismarı” suçları bakımından “başvurulan cebir ve şiddetin” mağdurun direncini 

kırmanın bir adım ötesine geçerek “kasten yaralama suçunun ağır neticelerine” sebebiyet vermesi 

durumunda ayrıca gerçek içtima hükümlerinin uygulanarak “kasten yaralama” suçundan da sorumluluk 

öngörülmüştür (TCK m 102/4, 103/5). Şayet bu suçların işlenmesi neticesinde mağdur bitkisel hayata 

girmişse ya da ölmüşse artık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet söz konusu olacaktır 

(TCK m. 102/5, 103/6).540 Ancak burada suçun mağduru üzerindeki etkisine bağlanan sonuçların aynı 

zamanda suçun maddi konusuyla ve neticeyle ilgili olduğunun da altı çizilmelidir. 

Suçun mağduru tarafından gerçekleştirilen davranışların, failin psişiği bakımdan yol açtığı etkiler 

açısından önemli sonuçlar doğurması mümkündür. Nitekim hukuk düzenince, mağdurun davranışının 

failin psişiği üzerindeki etkisinin dikkate alınarak, “haksız tahrik” kurumu cezada indirim yapılmasını 

gerektiren genel, sübjektif ve kanuni bir neden olarak öngörülmüştür.541 

Bazı suçların varlığından bahsedilebilmesi, suçun mağdurunca gerçekleştirilmesi gereken bazı 

davranışları gerektirir. Örneğin “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu bakımından reşit olmamasına karşın 

onbeş yaşını doldurmuş çocuk ile rızası dâhilinde cinsel ilişkiye girilmesi suçtur. Yani suçtan 

bahsedilebilmesi için onbeş yaşını doldurmuş olan çocuğun kendi rızasıyla cinsel davranışlarda bulunarak 

cinsel ilişkiye girmesi gereklidir. Mağdur tarafından söz konusu cinsel davranışın gerçekleştirilmemesi 

halindeyse artık “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan bahsedilemez.542  

ETCK’nın 450. maddesinin 5. fıkrasında “kasten öldürme” suçunun birden fazla kişiye karşı 

işlenmesi ağırlaştırıcı neden olarak öngörüldüğünden bazı suçlarda mağdur çokluğunun suça etki eden 

neden olarak öngörüldüğü ancak TCK’da mağdur çokluğunun suça etki eden neden olarak öngörüldüğü 

bir suçun öngörülmediği ileri sürülmektedir.543 Her ne kadar TCK’nın 85. maddesinin 2. fıkrasında 

“taksirle öldürme fiilinin birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte 

bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş” olmasının esasında mağdur sayısındaki fazlalık 

nedeniyle öngörülen bir nitelikli hal olduğu savunulmaktaysa da544 burada tek bir suç değil, birden fazla 

suç vardır. Söz konusu hüküm olmasaydı neticeli suçlarda netice sayısınca suç bulunduğundan, netice 

sayısınca failin ceza sorumluluğu belirlenecekken, kanun koyucunun açıkça öngörmesi nedeniyle faile tek 

bir ceza verilmektedir. Aynı yorumun ETCK’nın 450. maddesinin 5. fıkrası bakımından da kabul edilmesi 

gereklidir. 

                                                
540 SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 35-36. 
541 ERSOY, s. 130; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 390-393. 
542 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 666. 
543 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 731. 
544 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 313. 
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Suç genel teorisi içinde failin ve mağdurun suçun bir unsuru olup olmadığını belirlemek hata 

bakımından da önem taşımaktadır. TCK’nın 21. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinde “kast, suçun 

kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak 

yapılan bu tanımın kastı doğru bir şekilde ifade etmediği belirtilmelidir. Zira fail tarafından gerçekleştirilen 

suçun kanuni tanımındaki unsurlar değil, suç oluşturan fiildir. Bu nedenle kastın varlığından 

bahsedilebilmesi için failin suç fiilini bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesinden bahsedilir.545 Zira suçun 

kanuni tanımındaki unsurlar arasında kast da yer alır ve bu nedenle kastın bilinmesi şeklindeki ifade 

anlamsızdır. Anlaşılması gereken kanunun suç saydığı fiilin bilinmesidir. Kanunun suç saydığı fiilin 

bilinmesi halinde kastın varlığından bahsedilir.546 TCK’nın 30. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde 

“fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir” kimsenin, “kasten hareket 

etmiş” olmayacağından bahsedilmişse de aynı zamanda fiilin bilinmesi gereken tüm unsurları fiil üzerinde 

hatanın konusunu oluşturabilir. Bu kapsamda suçun maddi konusu üzerindeki hata örnek olarak 

verilebilir.547 İnsan tarafından gerçekleştirilen bir davranış, belirli bir zamanda veya yerde çeşitli şekillerde 

ortaya çıkabilir. Davranışın gerçekleştiği maddi ya da normatif dünyaya ait koşullar, toplumsal ve hukuki 

bakımdan anlamını belirlemektedir. Her ne kadar iradi davranış bizatihi hatanın konusunu oluşturmasa da 

davranışın kendisini tamamlayarak fiil haline getiren unsurlarda hata yapılabilmesi mümkündür. Kastın 

varlığından bahsedilebilmesi için suçun kanuni tanımında yer alan unsurların bilinmesi gereklidir.548 

Bazısı suçun ya da suç teşkil eden fiilin ön şartları olarak nitelendirilen549 unsurların, doğru şekilde 

bilinmesi, davranışın istenmesi bakımından da önemlidir. Ayrıca failin ceza kanununca yasaklanan ya da 

yasaklanandan farklı fiili mi gerçekleştirmek istediğinin saptanması gereklidir. Aslında fiil üzerinde 

hatanın ortaya çıktığı hallerin büyük bir kısmı, fiilin söz konusu unsurlarının bilinmemesinden ya da yanlış 

bilinmesinden kaynaklanmaktadır.550 Ancak ön şart şeklinde bir ayrımın yapılmasının doğru olmadığı zira 

bunların suçun özel kurucu unsurundan başka bir şey olmadığı ifade edilmelidir. Nitekim bir sonraki 

                                                
545 TOROSLU, Nevzat/ERSOY, Yüksel, “Kanunlaşmaması Gereken Bir Tasarı”, Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, 
Makaleler, Görüşler, Raporlar, Ankara 2004, s. 10. 
546 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 253. 
547 STERNBERG LIEBEN/SCHUSTER, StGB § 16 Rn. 12. Kasta özelliğini veren her ne kadar isteme unsuru olsa da kastın 
oluşması fiilin bilinmesine bağlıdır. Zira kastın bilme unsuruyla suç fiili failin kafasında canlanarak tasavvur edilmekte ve böyle 
bir fiili gerçekleştirdiğini bilerek fail hareket etmektedir. Suç fiilinin kanun tarafından öngörülen unsurları onu diğer suç fiillerinden 
ayırarak bağımsız hale getirir. Bu nedenle fiili diğer hukuka aykırı fiillerden ya da diğer suçlardan ayıran bu unsurların fail 
tarafından bilinmesi gereklidir. Fiilin bilinmesi gereken unsurları, istenmesi gereken unsurlarına nazaran daha geniş bir nitelik taşır. 
Zira isteme neticesiz suçlarda davranış, neticeli suçlardaysa davranış ve neticeyi kapsamaktayken, fiilin diğer bazı unsurları fiilin 
dışında kaldığından istemenin konusu yapılamaz. Ancak bunların bilinmesi gereklidir. Bilinmesi gereken unsurların neler 
olduğuysa her bir suçun kanuni tanımına göre belirlenir. Bu nedenle kanuni tipte yer verildiği takdirde fiilin ön koşullarının, fiilin 
işlendiği yerin, aracın, suçun maddi konusunun ve incelenen konu bakımından suçun mağdurunun özellikleri gibi hususların 
bilinmesi kasttan bahsedilebilmesi için lüzumludur. Bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 253, 256-257. Örneğin 
TCK’nın 81. maddesinde öngörülen “kasten öldürme” suçunun varlığı bakımından davranışın bir insanı hedef aldığının bilinmesi 
gereklidir. Yine “hırsızlık” suçu bakımından da failin faydalanmak maksadıyla aldığı malın başkasına ait olduğunu bilmesini 
gereklidir. Bkz. GÜNGÖR, Fiil, Ankara 2007, s. 39-40. 
548 VON LISZT, Franz,  Lehrbuch des Deutschen Strafrecht, Berlin 1927, s. 248. 
549 TOROSLU/TOROSLU, s. 265. 
550 GÜNGÖR, Fiil, s. 57-58. 
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başlıkta söz konusu durum tartışılacaktır. Örneğin “çocuk düşürtme” suçunda kadının gebe olması suçun 

ön şartı değil,551 suçun özel kurucu unsurudur.  

Failin ceza normunca tanımlanandan farklı olan bir fiili gerçekleştirmek istediğini gösteren suç 

teşkil eden fiilin kurucu unsurlarına yani pozitif ve negatif unsurlarına ilişkin hata esaslıdır. Tali şeklinde 

nitelendirilen, fiile suç olma özelliğini vermeyen unsurların üzerinde gerçekleştirilen hata esaslı değildir.552 

Suçu oluşturan fiilin bilinmesi gereken unsurlarının neler olduğunun tespitini ceza normuna bakarak 

yapmak mümkündür. Fiil üzerinde esaslı hatanın varlığı halinde fail, fiili işlediği sırada fiilin kendisi 

tarafından bilinmesi gereken unsurları hakkında bilgisiz, yanlış ya da eksik bir bilgiye sahip olarak hareket 

etse de fiile ilişkin her hata esaslı hata değildir. Kurucu unsurlarla ilgili olmayan hata suçun ortaya 

çıkmasını önlemek bakımından yeterli olmadığı için esaslı değildir.553 Zira fiilin tali unsurları üzerinde 

gerçekleştirilen hata halinde ortaya çıkan netice, failin tipik fiilini gerçekleştirmek istediğini gösterir. Bu 

türden hatalar suçun meydana gelmesini önlemez. Bu tali unsurlar bakımından cezanın artmasına ya da 

azalmasına sebep olan yahut fiilin suç teşkil etmesini önlemeden yalnızca kanunun uygulanacak 

hükmünde değişikliğe sebep olan nedenlerin sayılması mümkündür. Söz konusu ölçüte 

başvurulmasındaki amacı hata sonucu işlenen fiille, aslında işlenmesi amaçlanan fiil arasındaki farkın 

saptanarak hatanın iradeye yönelik etkisinin değerlendirilmesi sağlanmak istenmesi oluşturmaktadır.554 

Fiil üzerinde hatanın konusunu fiilin kurucu unsurları oluşturmaktadır. Bu unsurlar aynı şekilde kastın da 

konusunu oluşturur.555 

Suç oluşturan fiilin maddi nitelikteki unsurlarının yanı sıra normatif nitelikte kimi unsurlara sahip 

olarak da tanımlanması mümkündür. Ancak cezai niteliği bulunmayan bir normun suç fiiliyle olan ilişkisi 

normatif özellik taşır. “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı”, “hakaret” suçunun işlenmesi, fiziki ve 

normatif dünyaya ilişkin unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Burada “hakaret” suçunun mağdurunun 

insan olması dış dünyaya ilişkin bir unsurken, kamu görevlisi olmasının gerekmesi normatif nitelikteki 

unsurdur.556 Kimin kamu görevlisi olduğunu, idare ve ceza hukuku normlarına göre belirlemek 

mümkündür. Yine “birden çok evlilik” suçunda önceki evlilik, “hırsızlık” suçu bakımındansa taşınabilir 

malın başkasına ait olması bu kapsamda örnek olarak verilebilir.557 Fiilin bilinmesi gereken unsurlarının, 

davranıştan evvel, davranışla hem zamanlı ya da davranıştan sonra gerçekleşebilmesi mümkündür. Fiilin 

niteliğine ilişkin söz konusu unsurlar558 genelde “fiilin gerçekleştiği yer, zaman, fiilin işlendiği vasıta, 

                                                
551 Aksi yönde bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 609. 
552 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 365. 
553 DEMİRBAŞ, Genel, s. 434-435. 
554 GÜNGÖR, Fiil, s. 54-55. 
555 TOROSLU/TOROSLU, s. 265-266. 
556 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 199. 
557 GÜNGÖR, Fiil, s. 106. Ayrıca taşınabilir bir malın varlığının bizatihi suçun ön şartı olduğu da belirtilmektedir. Malın 
taşınabilir olması, failin davranışıyla ilgili olmayan, davranışından evvel bulunması gerekli bir husustur. Bu nedenle de suçun 
unsuru değil ön şartıdır denilmektedir. Bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 8. 
558 Bu unsurları ifade etmek için doktrinde tipikliğin objektif unsurları ifadesinin de kullanıldığı görülmektedir. Bkz. HAKERİ, 
Genel, s. 455. 
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suçun maddi konusu”, “fail ve mağdurun özellikleri” şeklinde gösterilebilir. Bu unsurlar üzerinde 

gerçekleştirilen hatanın esaslı sayılabilmesi için, bu unsurlara suçun tanımında yer verilmesi gereklidir.559 

Fiilin bilinmesi gerekli olan unsurlarının ve bu unsurların bilinmesiyle ilgili olarak TCK’nın 81. 

maddesinde öngörülen “kasten öldürme” suçuna bakıldığında bu suçun gerçekleştiğinden 

bahsedilebilmesi için ölüm sonucunu meydana getirmeye elverişli bir davranışın bulunması gereklidir. 

Ayrıca bu fiilin, sübjektif açıdan faile bağlanabilmesi, fiile ait kimi unsurların doğru bilinmesini gerektirir. 

Söz konusu örnek bakımından hatanın konusu, maddi konudan, fiili gerçekleştirmede kullanılan vasıtadan 

ya da mağdurun özelliklerinden kaynaklanabilir. “Kasten öldürme” fiilinin üzerinde gerçekleştirilmesi 

gereken kişinin insan olması maddi konuyla ilgiliyken,560 bir hemşirenin hastasına ilaç yerine zehir 

vermesi ve bu nedenle hastanın ölmesi hali ise vasıtada hata olarak ortaya çıkar. Bahsedilen bu unsurlar 

“kasten öldürme” fiilinin kurucu unsurlarına ilişkindir. Bunlardan birinin eksikliği durumunda fiil “kasten 

öldürme” suçunu oluşturmaz. Yine “hakaret” suçu bakımından, suçun mağdurunun kamu görevlisi 

olduğunun bilinmemesi, mağdurun özelliğinin bilinmemesinden dolayı normatif bir unsurun 

bilinmemesine örnek olarak verilebilir.561  

Suçun failinin özelliğinin de fiilin bilinmesi gerekli olan bir unsurunu oluşturması mümkündür. 

Örneğin TCK’nın 230. maddesinde düzenlenen “birden çok evlilik” suçu bakımından “evli olmasına 

rağmen, başkasıyla evlenme işlemi” gerçekleştiren kişi cezalandırılmaktadır. Yani failin evli olduğunu 

bilerek başkasıyla evlenmesi gerekmektedir.562 Bu nedenle kişinin evli olmasına karşın ayrılık kararı 

verilmesini, evliliği sona erdiren bir neden olarak düşünmesi nedeniyle başkasıyla evlenmesi halinde 

ortaya çıkan hata “birden çok evlilik” yapma kastının yokluğunu gösterir. Her ne kadar şu an suç olarak 

öngörülmese de zinanın suç olarak öngörüldüğü dönemde Yargıtay’ın failin evli olmadığını sanmasını 

                                                
559 GÜNGÖR, Fiil, s. 58. 
560 “…Hastalığı nedeniyle bir başka işte çalışamayan ve bu sebeple yabani hayvanlara karşı geceleyin kendi bahçesini bekleyen 
sanığın, olay gecesi de saat 22.00 sıralarında atına binerek köyden 1 Km. uzaklıkta bulunan bahçesine gitmek üzere yola çıktığı, 
... mevkiine geldiğinde ayı bağırmasına benzeyen bir ses duyarak, ayı sanması nedeniyle sesin geldiği yöne doğru bir el ateş 
ettikten sonra, köylüleri yardıma çağırmak amacıyla birkaç el de havaya ateş ettiği ve yakındaki tarlasında çalıştığını bildiği 
A.D. ỳe seslendiği, hemen olay yerine gelen A.D. ỳe "bir ayı vurdum, beraber bakalım" dediği, A.`nın el fenerinin aydınlattığı 
yolda üzerlerine bir ineğin gelmesi üzerine, "eyvah inek vurmuşum" biçiminde tepki gösterdiği, bu sırada ilerde yatan bir karartı 
gördükleri, yanına yaklaştıklarında maktülün vurulduğunu anladıkları, sanığın kendisini kaybederek, "Eyvah M.̀ yi vurdum" 
diyerek çırpınmaya başladığı doktora yetiştirmek üzere ata bindirmeye çalıştıkları, o sırada sanığın eşinin de olay yerine geldiği 
bunun üzerine sanığın taksi göndermek üzere köye gittiği, köylüler de silah sesini duyduklarından olay yerine geldikleri, sanığın 
gönderdiği taksi maktulün yanına geldiğinde ölmüş bulunduğunu anladıkları, sanığın maktulü vurması nedeniyle büyük bir 
çöküntü içersine girerek, intihar etmeye kalkıştığı, tanık M.K.`nin müdahalesi sonucunda, intiharın önüne geçildiği, daha sonra 
sanığın kendiliğinden jandarmaya teslim olduğu, sanığın aşamalarda değişmeyen ve samimi görülen savunması tanıklar A.D., 
Z.T., M.K.̀ nin anlatımları ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır… Köy yakınındaki bahçelere ayı domuz gibi yabani 
hayvanların zarar verdiği ve bu nedenle köylülerin geceleyin bahçelerini bekledikleri dosya içeriğinden anlaşılmaktadır… olay 
gecesi saat 22.00 sıralarında, sanığın duyduğu sesin atını ürkütmesi ve bu sesi ayı sesine benzetmesi nedeniyle paniğe kapılarak 
sesin geldiği tarafa doğru av tüfeği ile bir el ateş ettiği, fişeğin maktüle isabeti sonucu olayın meydana geldiği anlaşıldığından, 
öldürme kastı bulunmayan sanığın eylemi tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçunu oluşturduğundan, 
direnme kararının bozulmasına karar verilmelidir...” Yargıtay CGK, 1995/1-189 E. 1995/217 K. 19.6.1995 T. (Karar metni için 
bkz. www.kazanci.com) 
561 GÜNGÖR, Fiil, s. 59. 
562 FLETCHER, George P., Basic Consepts of Criminal Law, New York 1998, s. 156-157. 
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esaslı hata olarak kabul eden kararları bulunmaktaydı.563 Aynı görüşün TCK’nın 230. maddesine 

uyarlanması mümkündür.564 

Mağdurun özellikleri hususunda hataya düşülmesi mümkündür. Nitekim TCK’nın 103. 

maddesinde öngörülen “çocukların cinsel istismarı” ve 104. maddesinde düzenlenen “reşit olmayanla 

cinsel ilişki” suçu gibi “cinsel özgürlüğe karşı suçlar” bakımından mağdurun yaşı, fiilin niteliğini 

belirleyen bir unsurdur.565 Cinsiyeti, sosyal ya da ahlaki durumu ne olursa olsun herhangi bir kimse “cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlar”ın mağduru olabilir.566 Söz konusu suçlarda yaşı küçük olan kişinin rızasının 

kanundan dolayı geçerli olmaması ve bu nedenle de mağdurun yaşı konusundaki hatanın rızanın yokluğu 

nedeniyle fiilin suç olmasını önlemeyeceği benimsenebilir. Yine isnat yeteneği konusunda düşülen hata 

ya da bilmeme, kaçınabilir olsun ya da olmasın failin lehine değerlendirilemez denilmektedir.567 Ancak 

TCK’da bu konuya ilişkin aksi yönde bir düzenlemeye yer verilmediğinden mağdurun yaşı konusunda 

söz konusu suçlar bakımından yapılan hatanın mazeret olarak ileri sürülmesi mümkündür ve bu hata failin 

kastını kaldırmaktadır.568 Yargıtay’ın da görüşü bu yöndedir.569 

Failin ya da mağdurun özelliklerinin suçun tali unsuru olarak ortaya çıkmasının mümkün 

olduğundan bahsedilmişti. Bu kapsamda suça etki eden nedenler üzerinde gerçekleştirilen hata iki halde 

ortaya çıkmaktadır. Bunların ilki gerçekte olmayan suça etki eden nedenlerin fail tarafından var 

zannedilmesidir. İkincisiyse gerçekte var olan nedenlerin fail tarafından yok zannedilmesidir.570 Suça etki 

nedenler, suçun basit haline göre cezayı ağırlaştıran ya da hafifleten nedenler olarak ikiye ayılır.571 Fail 

şayet bu nedenler üzerinde hata gerçekleştirirse, sorumluluğu TCK’nın 30/2. maddesinde “bir suçun daha 

ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu 

                                                
563 “… sosyal ve kültür seviyeleri itibarı, ile 2. Hukuk Dairesinin onama kararı ile boşanmanın tamamlandığını zanneden ve dini 
nikahlarını kıyacak olan şahit Veysel’e dahi gösterip bu karara güvenerek bir araya gelen ve gıyaplarında yapılan tashihi karar 
talebinden haberdar olmayan sanıkların eylemlerinde zina suçunun manevi unsuru, kastın oluşmadığı, bu itibarla beraatları 
yerine yazılı şekilde (T.C.K.’nun 440/1-2., 80. maddeleriyle) mahkumiyetlerine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir…” 
Yargıtay 5. CD. 1092 E. 1684 K. 20.04.1993 T. (Karar metni için bkz. YAŞAR, Osman, Uygulamada Türk Ceza Yasası Genel 
Hükümler, Ankara 2000, s. 596) 
564 GÜNGÖR, Fiil, s. 60. 
565 GÜNGÖR, Fiil, s. 60. 
566 TOROSLU, Özel, s. 59. 
567 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 299.  
568 BENGÜ, Cemil Halit, Ceza Hukukunda Hata, Ankara 1948, s. 67. 
569 “…Kayden 10.4.1960 doğumlu olup, duruşmada kaydı 9.4.1964'e düzeltilen mağdur ile mayubiyetini müstelzim şekilde rızaen 
cinsi münasebette bulunmaktan ibaret olup, mahkemece de olay bu şekilde kabul edilerek düzeltilen doğum kaydına göre sanık 
hakkında TCK.nun 416/3, 80, 418/2. maddeleriyle hüküm kurulmuştur. Sanık, savunmalarında mağdurenin nüfus kaydına 
nazaran 21 yaşında olduğunu anlaması üzerine kendisi ile rızası ile cinsi münasebette bulunduğunu ileri sürmüştür. TCK.nun 45. 
maddesinde, cürüm kastı bulunmamasının cezayı kaldıracağı hakkında belirlenen kurala göre, failin cürmü oluşturan yaş 
unsurunda resmi bir belge olan nüfus hüviyet cüzdanındaki doğum tarihine inanıp hataya düşmesi halinde, bu hata sebebiyle 
suçluluğunun zail olması gerekli iken, bilahare mağdurenin mahkemece duruşmada düzeltilen doğum kaydına göre suç kastı 
bulunmadığı gözönüne alınmadan mahkumiyetini karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir…” Yargıtay 5. CD. 1983/800 E. 
1983/1354 K. 20.4.1983 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
570 ZAFER, s. 492. 
571 SOYASLAN, Genel, s. 481. Ayrıca objektif-sübjektif, genel-özel ve kanuni-takdiri nedenler şeklinde de ayrımların yapıldığı 
görülmektedir. Bkz. YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 389. Bu kapsamda mağdurun sıfatı ve özellikleri objektif yani fiili; failin sıfatı ya 
da özellikleriyse sübjektif yani şahsi nedenlerdir. Bkz. ERSOY, s. 129. 
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hatasından yararlanır” şeklinde öngörülen hükme göre belirlenir.572 Suça etki nedenlerle ilgili olarak 

gerçekleştirilen hatanın failin ceza sorumluluğuna olan etkisinin farklı ihtimaller uyarınca 

değerlendirilmesi mümkündür. Bu kapsamda örneğin suça etki eden nedenlerin fail tarafından 

bilinmemesi mümkündür. Bu durumda da hatanın suçu ağırlaştıran ya da hafifleten nedenlerle olan 

ilişkisine göre ayrımın yapılması gereklidir.573  

Fiilin niteliğini belirleyen her unsur üzerinde gerçekleştirilen hatanın esaslı olmadığı 

belirtilmelidir. Mağdurun kimliği kural olarak suç fiilinin esaslı unsuru değildir. Bu nedenle şahısta hata 

olarak adlandırılan ve hata neticesinde bir suç fiilinin istenenden başka birisine karşı işlenmesi halinde 

kastın gerçekleşmesini önleyen bir durum söz konusu değildir. Örnek olarak (A)’nın (B)’yi öldürmek 

                                                
572 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 582, 589. 
573 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 389. Kast edilen suçta ağırlaştırıcı bir neden bulunması halinde fail hakkında verilecek cezanın bu 
nedene bağlı olarak arttırılıp arttırılmayacağı hususunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden failin iradesini dikkate 
alarak sübjektif kriteri üstün tutan yaklaşıma göre suçlunun ahlaki kötülüğünü göstermesi bakımından failin kastettiği ancak 
gerçekleşmeyen ağırlaştırıcı nedenden ötürü sorumlu tutulması gerekir. Bir diğer görüşe göreyse ağırlaştırıcı nedenlerin 
gerçekleşmemesi durumunda failin hareketi tipik olmadığı için failin bu nedenlerden ötürü sorumlu tutulması kabul edilmemelidir. 
Failin sorumluluğunun gerçekleşen suça göre belirlenmesi ve ağırlaştırıcı nedenlerden ötürü cezanın artırılmaması gerekir. Zira 
ceza sorumluluğu bakımından tek başına sübjektif unsurun varlığı yeterli değildir; aynı zamanda bunu karşılayan bir fiilin de varlığı 
gereklidir. Bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 566-567. Bu kapsamda failin gerçekleştirdiği fiilde var olan hafifletici nedenler 
fail tarafından bilinmese dahi fail bu nedenlerden yararlanır. Failin sorumluluğunun belirlenmesinde ilk olarak gerçekleştirdiği 
fiilin esas alınması gereklidir. Şayet suça etki eden ağırlaştırıcı neden bilinmiyorsa, bu bilinmeyen nedenden ötürü failin cezası 
ağırlaştırılmamalıdır. Bkz. BENGÜ, s. 67-68; ZAFER, s. 492. Zira meydana gelen fiille ilgili olarak failin iradesi esas alınmalıdır. 
İradeye üstünlük tanınması suretiyle failin sorumluluğunun belirlenmesi kast ile ilgili kanuni düzenlemenin bir gereğidir. Bir 
kimsenin işlediği bir suçta kendisi tarafından bilinmeyen ya da istenmeyen unsurlarına dayanarak sorumlu tutulması, TCK’nın 
kastı düzenleme altına aldığı 21. maddesine de aykırı bir nitelik taşır. Suça etki eden nedenler üzerinde gerçekleştirilen hata ile ilgili 
olarak ortaya çıkabilecek ikinci ihtimali ise failin somut olayda suça etki eden nedenlerin bulunduğunu zannetmesi oluşturur. Bu 
durumda hatanın suçu ağırlaştıran mı yoksa hafifleten nedenlere mi ilişkin olduğu hususunda ikiye ayırarak inceleme yapılmalıdır. 
Bkz. GÜNGÖR, Fiil, s. 74. Failin hata neticesinde somut olayda suça etki eden ağırlaştırıcı nedenlerin varlığını var zannetmesi 
durumunda yalnızca gerçekleşen suçtan ötürü sorumlu tutulması ve var zannettiği ağırlaştırıcı nedenlere dayanarak cezanın 
ağırlaştırılmaması gereklidir. Bkz. TOROSLU/TOROSLU, s. 289. Nitekim işlenen bir suç nedeniyle sorumlu tutulabilmek için 
yalnızca failin iradesine değil aynı zamanda failin iradesine uygun bir fiilin ortaya çıkıp çıkmadığına da bakılmalıdır. Örneğin hata 
neticesinde “beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak durumda” olduğunu sandığı bir kişiye yönelik “yağma” 
suçunu işleyen bir kimsenin cezası TCK’nın 149. maddesi uyarınca arttırılamaz. Bkz. GÜNGÖR, Fiil, s. 74-75. Hatanın suça etki 
eden hafifletici nedenler üzerinde gerçekleşmesi halinde failin bu nedenlerden yararlanması gereklidir. Örneğin değersiz olduğunu 
düşünmesine karşın esasında çok değerli olan bir malı çalan kimse TCK’nın 145. maddesinden yararlanmalıdır. Bkz. ZAFER, s. 
492. Bazı hallerde bir fiilin belli unsurların eklenmesiyle meydana gelen nitelikli halleri konusunda hataya düşülmesi aynı zamanda 
o fiilin taksirli işlenmesi anlamına da gelebilir. Ancak başka bir suç nedeniyle sorumlu olunması, hata sebebiyle fiilin taksirli 
şeklinden ötürü sorumlu olunması ile karıştırılmamalıdır. Örneğin Türk ceza hukuku düzeninde “kasten öldürme” suçunun daha 
az cezayı gerektiren nitelikli hallerinden biri olarak “acıyı dindirme saiki ile mağdurun talebi üzerine bir kimsenin öldürülmesi” 
mevzuatta şuan öngörülmemiştir. Zira TCK’nın 84. maddesinde başkasının intihara azmettirilmesi, teşvik edilmesi, başkasının 
intihar kararının kuvvetlendirilmesi ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım edilmesinin, “intihara yönlendirme” 
suçunu oluşturacağı öngörülmüştür. Ancak 1997 Türk Ceza Kanunu Tasarısı’nın 137. maddesinde söz konusu duruma şu şekilde 
yer verilmişti: “İyileşmesi kabil olmayan ve ileri derecede ızdırap verici bir hastalığa tutulmuş bulunan bir kimsenin, şuuruna ve 
hareketlerinin serbestliğine tam olarak sahip iken yaptığı ısrarlı talepleri üzerine ve sadece hastanın ızdıraplarına son vermek 
maksadıyla öldürme fiilini işlediği sabit olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir”. Bkz. T. C. ADALET 
BAKANLIĞI, Türk Ceza Kanunu Öntasarısı (1997), Yayın İşleri Daire Başkanlığı Özel Seri: 3, s. 62. Şayet söz konusu husus 
öngörülseydi, rızanın varlığına inanarak birini öldüren kimsenin bu hatası öldürme kastını kaldırmazdı. Ancak “kasten öldürme” 
suçunun, suçun özel şekli olan rızaya dayalı “kasten öldürme” suçunu da kapsamına aldığı ve bu nedenle failin basit “kasten 
öldürme” suçundan dolayı sorumluluğunun bulunduğu söylenemezdi. Zira fail, birini öldürmek yönünde bir kasta sahip olmasına 
karşın, rızanın bulunduğu konusundaki hatalı inancı iradesini etkiler. Nitekim fail, rızanın olmadığını bildiği takdirde mağduru 
yine de öldürmek isterdi denilemez. Her ne kadar rızanın bulunduğu hususunda hataya düşmede hatalı olan kişinin taksirli 
öldürmeden ötürü sorumlu tutulması gerektiği düşünülebilirse de burada failin sorumluluğunu iradesine tanınan üstünlükle 
belirlemek gerekir. Bu nedenle fail rızaya dayalı “kasten öldürme” suçundan ötürü sorumlu tutulmalıdır. Bkz. GÜNGÖR, Fiil, s. 
81-82. 
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isterken karanlıkta gördüğü (C)’yi (B) zannederek öldürmesi verilebilir. Bu durumda suçun mağduru (B) 

değil (C)’dir.574 Şahısta hata halinde fail hedefte sapmadan farklı olarak bir kişiyi başka bir kişi ile 

karıştırmakta, yanlış bir kişiyi hedef almaktadır. Yani hedef alınanla zararına suç işlenen kişi aynıdır.575 

Şahısta hatanın esaslı sayılmaması ve bu kapsamda kastı etkilememesinin nedenini suçun kime karşı 

işlendiğinin bir önem taşımaması oluşturur. Bu nedenle şahısta hata durumunda suç tüm unsurlarıyla 

gerçekleşmiş olur.576 Örneğin “kasten öldürme” suçunda hukuki konu yaşamken, “kasten yaralama” 

suçundaysa vücut bütünlüğü olup hukuki konunun (A)’ya ya da (B)’ye ait olması bakımından fark 

bulunmamaktadır. “Kasten öldürme” suçu bakımından (A)’nın ve (B)’nin yaşamı eşit bir şekilde 

korunmaktadır.577  “Hırsızlık” suçu bakımından da önemli olan başkasına ait olan bir malın çalınması 

olduğundan malın kime ait olduğunun herhangi bir önemi bulunmamaktadır.578 Zira (A)’nın (B)’nin valizi 

zannederek (C)’nin valizini çalması halinde suçun maddi konusu üzerinde hata gerçekleştirilmiş olsa da 

bu unsur “hırsızlık” suçunu oluşturan fiilin esaslı birer unsuru olmadığı için kusurluluğa etki etmemekte 

ve suçun gerçekleşmesini önleyici bir etkiye sahip olmamaktadır.579  

Şahısta hata durumunda failin fiili nedeniyle kasten sorumlu tutulması, mağdurun kimliğinden 

ötürü hafifletici ve ağırlaştırıcı nedenlerin cezanın belirlenmesinde lehine olacak şekilde dikkate 

alınmasında engel oluşturmaz. Zira TCK’nın 30/2. maddesi de bunu gerektirir.580 Mağdurun özelliğinden 

ötürü cezayı ağırlaştıran581  ya da hafifleten nedenlerin ceza sorumluluğuna olan etkisinin çeşitli ihtimaller 

uyarınca incelenmesi mümkündür. Şahısta hata sonucunda mağdurun şahsından kaynaklanan suçu 

ağırlaştırıcı bir neden söz konusu olabilir. Bu durumda ağırlaştırıcı neden fail hakkında uygulanmaz. Zira 

failin bu ağırlaştırıcı nedeni de içinde barındıran bir suç işleme kastı bulunmamaktadır. Failin işlediği 

suçun kendisi tarafından bilinen ve istenen unsurlarına dayanılarak sorumlu tutulması TCK’nın 21. 

maddesinin bir gereğidir. Bu kapsamda örneğin failin (A)’yı öldürmek isterken hata nedeniyle babasını 

öldürmesi halinde, failin kastı gerçekleştirdiği suçtaki ağırlaştırıcı nedeni kapsamadığı için bu nedene 

dayanılarak faile verilecek olan ceza ağırlaştırılamaz.582 TCK’nın 310. maddesi uyarınca 

“Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçu bakımından failin “Cumhurbaşkanına suikastte” 

bulunmaya teşebbüs etmesi halinde suçun tamamlanmış gibi yani müebbet hapis cezasıyla 

cezalandırılacağı öngörülmüştür. Şayet Cumhurbaşkanına suikastte bulunmak isteyen bir kimse şahısta 

                                                
574 MITSCH, Wolfgang, “StGB § 77 Antragsberechtigte”, Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, München 2016, Band 
2, Rn. 4. 
575 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 366; TOROSLU/TOROSLU, s. 274. 
576 STERNBERG LIEBEN/SCHUSTER, StGB § 16 Rn. 12.  
577 GÜNGÖR, Fiil, s. 75-76. 
578 BENGÜ, s. 46-47. 
579 GÜNGÖR, Fiil, s. 61. 
580 GÜNGÖR, Fiil, s. 76. 
581 Örneğin “hırsızlık” suçunun “malını koruyamayacak durumda” olan bir kişiye karşı işlenmesi (TCK m. 142/2-a); “mala zarar 
verme” suçunun “sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak” işlenmesi 
(TCK m. 152/1-g) “dolandırıcılık” suçunun mağdurunun “kamu kurum ve kuruluşları” (TCK m. 158/1-e) olması mağdurun 
özelliğinden ötürü cezayı ağırlaştıran bir neden olarak öngörülmüştür. 
582 HAKERİ, Genel, s. 457. 
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hata nedeniyle başka bir kişiye ateş ederek yaralanmasına neden olursa kastettiği suçtaki ağırlaştırıcı 

nedenin kendisine uygulanmaması gerekir. Burada failin yalnızca “kasten öldürme” suçuna teşebbüsten 

ötürü cezalandırılması gereklidir. Zira işlemediği başka bir fiilden ötürü cezalandırılması TCK’nın 20. 

maddesi uyarınca mümkün değildir.583 

Hem gerçekleştirilmek istenen hem de gerçekleşen fiilde aynı nitelikte ağırlaştırıcı bir nedenin 

bulunması halinde örneğin TCK’nın 82. maddesi uyarınca “kasten öldürme” suçunun nitelikli halleri 

arasında suçun üstsoydan birine karşı işlenmesi sayıldığından failin annesi yerine hata nedeniyle babasını 

öldürmesi halinde her ne kadar irade ettiği fiil bakımından aynı nitelikte ağırlaştırıcı bir neden bulunsa da 

gerçekleşen suçtaki ağırlaştırıcı neden fail hakkında uygulanmaz. Zira ağırlaştırıcı nedenler aynı nitelikte 

olmasına karşın failin kast ettiği fiildeki ağırlaştırıcı neden gerçekleşmemiştir.584 Bu nedenle hata 

nedeniyle gerçekleşen fiille ilgili olarak mağdurun sıfatından kaynaklanan ağırlaştırıcı nedenin faile 

uygulanmaması gerekir.585 Ancak ağırlaştırıcı nedenin kişiye değil de fiile ilişkin olması halinde 

gerçekleşen ağırlaştırıcı nedenin fail hakkında uygulanmasına TCK’nın 30. maddesi engel değildir. 

Örneğin “kasten öldürme” suçunun “tasarlayarak”, “kan gütme” ya da “töre saikiyle” istenenden başka 

birisi zararına işlenmesi halinde ortaya çıkan ağırlaştırıcı neden fiile ilişkindir.586 “Kasten öldürme” 

                                                
583 GÜNGÖR, Fiil, s. 79. 
584 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 565-567. 
585 BENGÜ, s. 80. 
586 GÜNGÖR, Fiil, s. 77. Ancak Yargıtay tasarlamanın mağdurun şahsından kaynaklanan bir ağırlaştırıcı neden olduğunu 
belirterek hata ya da sapma halinde bu ağırlaştırıcı nedenin fail hakkında uygulanamayacağı kanaatindedir. “…Bir suçu ceza 
verilebilmesi için muayyen unsurların mevcudiyeti yani kast ile elde edilen neticenin birbirine mutabakatı kaidesine istisna teşkil 
eden 52. maddede öldürülmesi tasavvur ve niyet edilen kimse yerine diğer bir şahsın ölümünün vukuu halinde suç öldürülmesi 
kast olunan şahsa karşı işlenmiş gibi telakki edilmekle beraber sübjektif unsurda dahil olan veya fiil ile birlikte elde edilen esbabı 
muhaffifeden failin istifadesi icap edip bilakis suçtan zarar gören kimsenin sıfatından neş'et eden ve cezayı şiddetlendiren esbabın 
faile tahmil edilmeyeceği tasrih edilmiş olmasına göre cezayı azaltıcı veya şiddetlendirici bütün hallerin kast ile birlikte intikali 
noktasına matuf bir kaidenin mütalaasına imkan görülmediğinden yalnız kastta dahil olan veya yapılan fiil neticesinde husule 
gelen müşeddit esbabın mevzuubahis olup olmayacağı düşünülebilir. Öldürülmesi kast olunan kimsenin ölümü vukua gelmediği 
için haddi zatında kasta mukarin olmayan diğer bir şahsın öldürülmesi keyfiyetinde cürümden zarar gören kimsenin sıfatından 
doğan müşeddit sebeplerin faile tahmil edilmeyeceği kanunun sarahatı icabından olduğu cihetle kasten öldürmek suçunun Ceza 
Kanunu maddelerinde sayılan esbabı müşeddidesinden bir kısmının şu veçhile ve kanunun sarahatı ile halledilen mahiyetlerinden 
ayrı olarak yalnız ızrar kastının vüsatından ve muayyen bir şahıs aleyhine suç işlemek niyetinde sebat ve ısrardan doğan 
tamammüdün kastle birlikte intikali mümkün bulunup bulunmadığını düşünmek icabetmektedir. Yukarıda da beyan edildiği üzere 
fiilde bulunması zaruri olan anasırı müterekkibeden birinin noksanlığı sebebile haddi zatında tamam olmayan bir suçun istisnai 
şekilde kabul edilmesini zaruri kılan sebepler ve maddenin metnindeki kayıtlar nazarı mütalaaya alınırsa işlenen suçun kast 
olunan şahsa karşı işlenmiş gibi telakki edileceğine mütedair hükmü bütün vüs'at ve şümulile mütalaaya istisna zaruretinin müsait 
bulunmadığı tahakkuk eder. Filhakika bu istisna bütün icaplarile tatbiki teemmül ve kabul edilseydi madde metninde olduğu gibi 
esbabı muhaffifeyi tasriha mahal kalmaksızın hükmünü mutlak olarak bırakmak iktiza eylerdi. Suçlunun babasına tevcih ettiği 
darbenin herhangi bir arıza yüzünden hedefini şaşırarak bir şahsa isabeti halinde babanın öldürülmemiş olduğu cihetle ancak 
hasıl olan netice itibarile ceza tayini iktiza eyleyeceğine müteallik umumi kanaat ve zehabın, öldürülmesinde sebat ve ısrar edilen 
muayyen bir şahıs yerine başka birinin öldürülmesini takdirinde revaç bulunmamasını te'yit edecek makbul bir sebep ve mülahaza 
ileri sürülmeyeceğine ve 450. maddenin muhtelif bentlerinde şahsın sıfatı ve suçu vücuda getiren hadisedeki vaziyeti noktai 
nazarından cezayı şiddetlendirmeğe saik olan sebeplerin 52. maddenin tatbikini istilzam eden hallerde cayi kabul bulmadığına 
göre aynı veçhile failin niyetindeki şenaat sebebile taammmüt vasfı izafe edilen ve nihayet tezahüratı itibarile cezayı şiddetlendiren 
hususlarda da bir fark gözetmeğe ne ceza kaideleri ve nede kanun hükümleri noktai nazarından bir icap mülahaza 
edilemediğinden 52. maddenin tatbikini müstelzim ef'alde taammüt vasfının intikal etmeyeceğine ve ceza tahdidinde yalnız suçun 
kasten yapıldığı düşünülerek iddia olunan taammütten dolayı cezanın şiddetlendirilmesine mahal olmadığına 13.11.1936 
gününde çoğunlukla karar verildi…” Yargıtay İBGK1936/14 E. 1936/32 K. 13.11.1936 T. Yargıtay kan gütme saiki bakımından 
da aynı yorumu yapmaktadır.“…Olaydan 5 sene kadar önce mağdur müdahil Ş. Bakar sanık M. Yavuz Koraz’ın babasını 
öldürmüş bu suçtan ötürü mahkum edilerek Af Kanunu nedeniyle tahliye edilmiştir. Olay günü mağdur müdahil Şeref ile 
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suçunda, işlenmesi esnasında kullanılan vasıtadan kaynaklanan ağırlaştırıcı nedenin de şahısta hata halinde 

uygulanması gereklidir.587  

Ceza sorumluluğunu kaldıran ya da azaltan nedenlere yalnızca TCK’nın genel hükümlerine değil 

özel hükümlerinde de yer verilmiştir. Bu nedenler üzerinde kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin bu hatadan 

yararlanması gereklidir. İşlenmek istenen suçta failin şahsından ötürü hafifletici bir nedenin bulunması 

halinde TCK’nın 30/2. maddesi uyarınca kastedilen fiile ilişkin hafifletici nedenden failin yararlanması 

gereklidir. TCK’nın 167. maddesinde, TCK’da düzenlenen malvarlığına karşı suçların büyük bir kısmının 

belirli kimseler aleyhine işlenmesi halinde cezanın azaltılacağı, bazı hallerdeyse ceza verilmeyeceği 

belirtilmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca mağdurun kim olduğu konusunda yapılan hatadan failin 

yararlandırılması gerekir. Örneğin fail “aynı konutta beraber” yaşadığı kardeşine ait olduğunu zannederek 

başkasına ait bir malı çalarsa fail hakkında TCK’nın 167/2. maddesi uygulanmalıdır. Yine babasına ait 

olduğunu düşünerek üçüncü bir kişinin taşınır bir malını çalan çocuğun fiili, TCK’nın 141. maddesinde 

düzenlenen “hırsızlık” suçunun unsurlarını taşısa dahi failin TCK’nın 167/1’de öngörülen cezasızlık 

nedeninden yararlandırılması gereklidir.588 

Fiil üzerinde hata sebebiyle failin başka bir suçtan dolayı sorumlu olması kanunda bir fiili 

ortaklaşa düzenleyen ve aralarında genel-özel hüküm ilişkisinin bulunduğu iki normun varlığı halinde söz 

konusu olabilir. Bir hükmün diğerine göre özel olması için fiilin genel hüküm tarafından düzenlenen 

unsurlara ilaveten en az bir tane başka bir unsura daha sahip olması gerekir. Normlardan birinin diğerinin 

                                                
arkadaşları Derviş, Musa ve Mehmet ile birlikte Kösebucağı köyünde bulunan ve yaralandığı haberini aldıkları Arif adındaki 
şahsın durumunu anlamak ve ziyaretinde bulunmak üzere yukarıda anılan köye gitmekte oldukları sırada sanık M. Yavuz’un 
Fındıklığı kenarından geçmekte iken 5 sene önce babasını öldüren Şeref’in oradan arkadaşları ile birlikte geçmekte olduğunu 
gören sanık Mustafa’yı tabancasına davranarak ve Ş. Bakar’ı hedef alarak atışa başlamış ise de kurşunların hedefte inhiraf 
sonucu Şeref’e isabet etmeyip onunla beraber gitmekte olan mağdur müdahil Derviş’e isabet ederek onu müteaddit yerlerinden 
yaraladığı mahkemece de delillere uygun surette kabul edildiğine göre Şeref’e karşı mevcut bulunduğu anlaşılan kan gütme 
saikinin hedefte inhirafla Dervişin yaralanmasına sirayet etmiyeceği düşünülmeden 52 delaletiyle 448 ve 62 ile uygulama 
yapılacak iken yazılı şekilde uygulama yapılması…” Yargıtay 1. CD. 1975/3006 E. 1975/4139 K. 25.12.1975 T. Ayrıca Yargıtay 
“kasten öldürme” suçunun nitelikli hallerinden biri olarak öngörülen ve bu suçun bir suçun “işlenmesini kolaylaştırmak” amacıyla 
işlenmesi halinin de şahısta hata durumunda uygulanmayacağını öngörmüştür. “…Sanık Bahri Asan diğer sanıklarla birlikte 
mağdure Elmas'ı kaçırmak isterken vaki direnme ve engellemeyi önlemek, kaçırmayı kolaylaştırmak için tabancasıyla kaçırmaya 
rıza göstermeyenlere ateş ettiği, ancak şahısta hata sonucu arkadaşlarından sanık Rasim'i yaraladığı ve Abdulkerim'i de 
öldürdüğü anlaşılmaktadır. Bu şekilde oluşan eylemde, TCK.nun 448. maddesinin uygulanması gerektiği halde, yerel mahkeme 
sanığı TCK.nun 52, 79, 450/7, 59. maddeleriyle müebbed ağır hapis ve fer'i cezalarla hükümlendirmiştir. Yukarıda açıklanan 
oluşa göre; sanığın asıl kastı eylem durumuna gelmemiş ve bu fiil sonuçlanmamıştır. Eylem haline gelmeyen kasıttan dolayı sanığa 
ceza verilmesi, ceza hukuku yönünden olanaksızdır. Oluşan sonuca göre; ceza tayini gerekmektedir. TCK.nun 52. maddesinde 
esbabı muhafife mevcut olan ahvalde cürmün, kastolunan şahsa karşı işlenmiş gibi kabul edilerek indirici nedenlerden sanık 
istifade etmektedir. Esbabı müşeddede olan ahvalde, bu hükme istinat etmek mümkün değildir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kurulunun 8.7.1936 gün ve 14/32 sayılı ve Ceza Genel Kurulunun 8.11.1949 gün ve 2/146 sayılı kararlarında da bu ilke açıkça 
gösterilmiştir…” YCGK. 1979/319 E. 1979/496 K. 19.11.1979 T. (Karar metinleri için bkz. www.kazanci.com) 
 Ancak tasarlayarak, “kan gütme saiki”yle, bir suçun “işlenmesini kolaylaştırmak” amacıyla “kasten öldürme” suçunun 
işlenmesi halleri, şahsa bağlı cezayı ağırlaştıran nedenler olarak görülmemelidir. Nitekim tasarlama faildeki suç işleme kastının 
kuvvetini gösterir, kan gütme saiki ise faili suç işlemeye yönelten nedeni ifade eder. Yine suç işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla 
“kasten öldürme” suçunun işlenmesi de failin saikine ilişkin ağırlaştırıcı bir nedendir. Bu nitelikli hallerin mağdurun şahsıyla bir 
ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle de şahısta hata ya da sapma hallerinde fail hakkında bu şiddet sebeplerinin uygulanması 
gerekir. Bkz. GÜNGÖR, Fiil, s. 78, dp. 122; DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 564. 
587 GÜNGÖR, Fiil, s. 77-78. 
588 GÜNGÖR, Fiil, s. 61, 79-80. 
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bütün unsurlarını kapsamasına karşın normu özel hale getiren başka unsurların varlığı halinde, bu unsurları 

bilmeyen fail genel norm uyarınca sorumlu olur. Örneğin şayet fail hakaret ettiği kişinin Cumhurbaşkanı 

olduğunu bilmiyorsa cumhurbaşkanına “hakaret”suçunun düzenlendiği TCK’nın 229. maddesinden 

değil; TCK’nın 125. maddesinde öngörülen “hakaret” suçundan dolayı sorumlu olur. Nitekim 

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçunda, “hakaret” suçunun bütün kurucu unsurlarını içermekte ayrıca 

kendisine hakaret edilenin Cumhurbaşkanı olmasını fiilin bir unsuru haline getirmektedir. Bu nedenle 

Cumhurbaşkanı olduğunu bilmediği bir kimseye hakaret eden kişinin fiili, objektif bakımdan 

cumhurbaşkanına “hakaret” suçunun unsurlarını taşısa da “mağdurun” bu özelliği yani sıfatı 

bilinmediğinden fail, yalnızca “hakaret” suçundan ötürü sorumludur denilse de589 “Cumhurbaşkanına 

hakaret” suçunda mağdur Cumhurbaşkanı değil devlettir.590 Burada maddi konunun niteliğinden 

bahsedilmesi gereklidir. 

Aralarında genel-özel norm ilişkisinin bulunduğu duruma örnek olarak TCK’nın 247. 

maddesinde öngörülen “zimmet” suçu ile 155. maddesinde düzenlenen “güveni kötüye kullanma” suçu 

verilebilir. “Zimmet” suçunu, “güveni kötüye kullanma” suçuna nazaran özel hale getiren durum failin 

sıfatından kaynaklanmaktadır. Zira “zimmet” suçu yalnızca kamu görevlisi tarafından “görevi nedeniyle 

zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu” mal üzerinde 

işlenebilir. Şayet fail “görevi nedeniyle zilyetliği”n “kendisine devredil”diğini bilmiyorsa veya malın 

“koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu”nu bilmiyorsa “zimmet” suçundan değil “güveni kötüye 

kullanma” suçundan ötürü sorumlu olur. Bir diğer örnek ise “konut dokunulmazlığının ihlali” ile “mala 

zarar verme” suçu bakımından verilebilir. Sahibinin rızasının bulunduğunu düşünerek başkasının evine 

anahtarı olmadığı için kilidi kırarak giren kişinin rızanın varlığı konusundaki hatası “konut 

dokunulmazlığının ihlali” suçu bakımından aranan kastı ortadan kaldırsa da kişi, TCK’nın 151. maddesi 

uyarınca “mala zarar verme” suçundan ötürü sorumludur.591 

III. SUÇUN – FİİLİN – DAVRANIŞIN ÖN ŞARTLARI KAPSAMINDA “FAİL” VE 

“MAĞDUR” 

Suç genel teorisi içinde suçun, fiilin ya da davranışın ön şartları şeklinde bir ayrımın yapılmasının 

gerekli olup olmadığı ve söz konusu şartların varlığı kabul edildiği takdirde bunların suçun unsuru sayılıp 

sayılamayacağı hususu doktrinde tartışmalıdır. Nitekim bir görüşe göre, suçun varlığından 

bahsedilebilmesi için suçun kurucu unsurları yanında yer alan ancak unsur sayılamayacak ön şartlar olarak 

nitelendirilen bazı şartların varlığı gereklidir. Her ne kadar söz konusu şartlar yoksa suçun meydana 

gelmesinden bahsedilemeyecek olsa da bunlar, suçun unsuru olmadıklarından suç sayılan fiilin dışında 

                                                
589 SOYASLAN, Özel, s. 314; BENGÜ, s. 73; GÜNGÖR, Fiil, s. 80-81. 
590 Mağdurun ilki “cumhurbaşkanlığı tüzel kişiliği”, ikincisiyse “Cumhurbaşkanının kendisi veya kendisine vekâlet eden kimse” 
olmak üzere “çok mağdurlu” olduğu yönünde bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Millete, s. 293. 
591 GÜNGÖR, Fiil, s. 81. 
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incelenmektedir ve suçu oluşturan fiilin işlenmesinden evvel dış dünyada varlıklarını sürdürmektedir. Bu 

nedenle suçun kurucu unsurlarıyla ilgili değildir. Örneğin her ne kadar fail kamu görevlisi değilse, 

“zimmet” suçundan bahsedilemezse de “zimmet” suçunda failin kamu görevlisi olmasının, suçun genel 

kurucu unsurlarıyla ilgili olmadığı ifade edilmektedir.592 Yani söz konusu şartlar davranıştan önce mevcut 

olduklarından bu mevcudiyet kabul edilmeli ve suçun unsuru olarak düşünülmemelidir.593  

Ön şartların varlığını kabul edenler arasında söz konusu şartlardan neyin anlaşılması gerektiği ve 

yine bu şartların suçun mu, fiilin mi yoksa davranışın mı olduğu hususunda doktrinde bir birlik 

bulunmamaktadır. Yine suçun, fiilin ve davranışın ön şartlarının aynı şeyler mi yoksa farklı şeyler mi 

olduğu hususu tartışmalıdır.594 Söz konusu şartların aynı olmadığı ve farklı olduğunu ileri sürenlere göre 

“suçun ön şartları” suçun işlenmesinden evvel var olan şartlardır. Şayet söz konusu şart yoksa fiil yine 

suçtur ancak başka bir suçtur. Örneğin fail kamu görevlisi değilse “zimmet” suçundan sorumluluğuna 

gidilemese de “güveni kötüye kullanma” suçundan dolayı sorumludur. Buna göre suçun şartları ya hukuki 

konuya ya da faile yahut mağdura ilişkindir.595 Ayrıca bu şartlar da kendi içinde genel ve özel olmak üzere 

ikiye ayrılır. Her fiilde bir failin olması ve her suçun hukuki konusunun olması suçun genel şartıdır.596 

Özel şartlar ise her suça göre değişmektedir. Failde suçun işlenmesinden evvel bulunması gerekli nitelikler 

bu kapsamdadır. Örneğin bir kimsenin kamu görevlisi olması “rüşvet” suçu bakımından gerekli bir özel 

şarttır. Araç ise davranışla birlikte değerlendirilmeli ve üçüncü bir grup olarak düşünülmemelidir. Zira 

aracın davranıştan evvel bulunması gerekli değildir. Davranışın gerçekleştirilmesindeki bir özelliktir. Ön 

şartlar bu kapsamda fiilin bir unsurudur. Ancak davranış ve neticeden farklıdır. Zira nedensellik bağının 

da dışındadır. Ancak failin bu şartların varlığını bilmesi gereklidir. Fiilden önce bulunmaları gerektiğinden 

fiilin ön şartları olarak nitelendirilmemelidir.597  

“Suçun ön şartları” ifadesinin yerine “fiilin ön şartları” ifadesinin kullananlar da bulunmaktadır. 

Buna göre “fiilin ön şartları”, hukuki ve maddi olmak üzere ikiye ayrılır. Hukuki ön şart, hukuk normlarıdır 

ve suçtan önce varlıkları gerekir.  Örneğin idarenin düzenleyici işlemlerde bulunabilmesi için düzenleyici 

işlemde bulunma yetkisinin bir çerçeve kanun ile idareye tanınması gereklidir. Burada çerçeve kanun fiilin 

hukuki nitelikteki ön şartıdır.598 Bu kapsamda benzer bir şekilde fiilin hukuki ön şartı olarak ceza 

normunun kendisi de verilmektedir.599 Suç tipinin kanunda öngörülmesinin tipiklik şeklinde nitelendirilen 

                                                
592 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 11. 
593 ÖNDER, Dersleri, s. 191-192. 
594 TOROSLU/TOROSLU, s. 129; KUNTER, Maddi, s. 70. 
595 Yine isnat edilebilirliğin suçun ön şartı olduğunu ileri sürenler bulunmaktaysa da (bkz. SOYASLAN, Genel, s. 233) söz konusu 
husus ceza verilebilmesi için aranan bir şarttır. Bkz. TOROSLU/TOROSLU, s. 129. 
596 Suçun ön şartının failin, suçun maddi konusunun, mağdurunun özelliğine ilişkin olabileceği ancak bunların varlığı failin elinde 
olmadığından, suçun maddi konusunun ya da mağdurun bizatihi suçun ön şartı olarak kabul edilemeyeceği yönünde bkz. EREM, 
“Konusu”, s. 13.  
597 KUNTER, Maddi, s. 70-71. 
598 ÖNDER, Dersleri, s. 191-192. 
599 Doktrinde suçun biri genel diğeri ise özel olmak üzere iki çeşit ön şartının bulunduğu, bir ceza normunun varlığının suçun genel 
ön şartı olduğu, özel ön şartın ise herhangi bir suçun değil, belli bir suçun varlığına imkân vermeyen bir unsur olduğu yönündeki 
görüş için bkz. KUNTER, Maddi, s. 70. 
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suçun unsuru olduğu da dile getirilmektedir.600 Ancak suçun ceza normundan sonra değil, normla beraber 

doğduğu unutulmaktadır.601 Maddi nitelikte olan fiilin ön şartı ise maddi nitelikten ya da hukuki 

tasarruftan kaynaklanabilir. Örneğin “çocuk düşürme” suçunda kadının gebe olması fiilin maddi 

nitelikteki ön şartıdır.602 “Birden çok evlilik” suçundan önceki evliliğin varlığı,603 “güveni kötüye 

kullanma suçu”nda failin şeye zilyet olmasıysa hukuki tasarruftan kaynaklanmaya örnek olarak verilebilir. 

Suçun mağdurunun, failinin, hukuki konusunun ve vasıtasının suç tipine dâhil olan unsurlar, yani suçun 

değil ancak fiilin ön şartı; fiil unsurununsa esasında davranışla ilgili olduğu dile getirilmektedir. Suç tipinde 

herkesin her bir davranışı değil, belli kimselerin bu davranışı, belli kimselere karşı belli araçlarla 

gerçekleştirmesi aranmaktadır. Bu nedenle, fail, mağdur, hukuki konu ve araç bakımından öngörülen 

“özelikler” davranışın niteliğine ilişkin olduklarından davranışın incelenmesi esasında sistemleştirilerek 

dikkate alınması önerilmektedir.604 

 “Fiilin ön şartları” kavramı yerine “davranışın ön şartları” şeklindeki nitelendirmenin daha 

yerinde olacağı da savunulmaktadır. Zira davranışın ön şartları failin davranışından bağımsızdır, lakin 

kanun koyucunun suç olarak öngördüğü fiilin dışında değildir.605 Davranışın ön şartı fiilin 

gerçekleşmesine ve böylece bazen davranışa bazen de neticeye etki etmektedir. Örneğin “hırsızlık” 

suçunda taşınır malın başkasına ait olması, failin gerçekleştirdiği davranışından önce var olan bir 

durumdur. Zira burada taşınır malın başkasına ait olması failin davranışından tümüyle bağımsızdır ancak 

kanunun suç olarak öngördüğü fiile yabancı değildir. Bu kapsamda ilgili oldukları suçun yapısına dâhil 

olup suçun asli unsurlarıdır. Nitekim var olmadıkları takdirde suçun varlığından bahsedilemez.606  

Diğer görüşe göreyse ön şart gerçekleşmediği takdirde suçtan bahsedilemeyeceği için ön şart 

şeklinde bir nitelendirmeye gitmek anlamsızdır ve bu nedenle söz konusu şartlar da suçun unsurudur.607 

Yine benzer yöndeki diğer bir görüşe göre bunlar suç tanımında yer alan “yapısal maddi unsurlar”dır. Bu 

kapsamda bazen faile bazense suçun maddi konusuna ilişkin bir “özellik” olarak ortaya çıktığı; faile ilişkin 

ön şartlarınsa suçun özgü suç niteliği kazanmasına neden olduğu belirtilmektedir.608 Gerçekten de ceza 

hukukunda ön şartlar şeklinde bir kavrama yer verilmesi ve suçun, fiilin ve davranışın ön şartları arasında 

bir ayrıma gidilmesi yerinde değildir. Zira bunların her üçü de aynı şeydir ve yoklukları halinde suçun 

varlığından bahsedilemez. Şayet ön şart olarak nitelendirilenler suçun varlığı için zorunluysa ve 

yokluğunda suçun varlığından bahsedilemiyorsa artık bunlar suçun unsurudur. Yine fiilin ön şartlarından 

                                                
600 KUNTER, Kanuni, s. 45. 
601 TOROSLU/TOROSLU, s. 129. 
602 ÖNDER, Dersleri, s. 191.  
603 ERSOY, s. 72. 
604 KUNTER, Maddi, s. 73-74. 
605 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 165. 
606 TOROSLU/TOROSLU, s. 130. 
607 ALACAKAPTAN, s. 6. Suçun ön şartlarının, suçun kurucu unsurlarının unsurları olduğu yönünde bkz. KUNTER, Kanuni, 
s. 35. 
608 ZAFER, s. 162. 
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bahsedilmesi de doğru değildir zira fiil suçun unsurudur ve şayet fiilin ön şartı olarak nitelendirilen hususlar 

yoksa fiilin varlığından bahsedilemiyorsa artık bu hususlar da yine suçun bir unsuru olarak kabul 

edilmelidir.609  

Failin ve de mağdurun suç genel teorisinde kendilerine özgü yerleri bulunmaktadır. Bu nedenle 

de suçun, fiilin ya da davranışın ön şartı değildir.610 Zira failin ya da mağdurun ön şart sayılması, failin ve 

mağdurun kronolojik ve mantıksal açıdan fiilden önce gelen bir varlık olduğunu söylemektir. Ancak fail 

suçu gerçekleştirendir. Ön şartların varlığının kabulü aşırı bir yorumla, hava durumunun, toprağın dahi ön 

şart olarak kabulüne neden olur. Zira hava durumu da suçun işlenmesinden evvel vardır. Suçun ön şartı 

olarak kabul edilen hususların, suçun unsurlarından hukuken ve mantıken farklı olmadığının altı 

çizilmelidir. Şayet suçun olması için bulunması gereken unsurlardan biri yoksa suç oluşmuyorsa, ön şart 

bulunmadığı sürece de suç ortaya çıkmayacaktır.611 Bu kapsamda bir önceki başlıkta da belirtildiği üzere 

fail ve mağdur bizatihi suçun unsuru değildir. Ancak faile ya da mağdura ilişkin “özelliklerin” suçun asli 

ya da tali unsuru olabilmesi mümkün olup, bu durumda faile ya da mağdura ilişkin “özelliklerin” suçun, 

failin ya da davranışın ön şartları olduğundan bahsedilemez. 

  

                                                
609 KUNTER, Maddi, s. 73. 
610 TOROSLU/TOROSLU, s. 129. Suçun maddi konusu da klasik okulun esaslarına bağlı olanlarca genel suç teorisi içinde 
incelenmektedir. Suçun maddi konusunun suçun unsuru olarak kabul edilmesi gerektiği yönündeki görüşe karşın, bir şeyin 
konusunun, onun aynı zamanda unsuru olamayacağı belirtilerek cevap verilmesi mümkündür. Ancak suçun maddi konusu suçun 
yapısı üzerinde etkili bir kavramdır. Suçun maddi konusu için davranışın konusu kavramı kullanılsa da davranış suçun unsuru 
olduğu için konunun da bu anlamda unsur olacağı söylenmemelidir. Zira maddi konu zaman bakımından hareketten önce 
gelmektedir ve niteliği de hareketten ayrıdır. Bu nedenle de suçun maddi konusu suçla ilgili diğer kavramlarla bağlantılı ancak 
bağımsız bir kavramdır. Bkz.  EREM, “Konusu”, s. 13, 14. 
611 Ancak, suçun genel kurucu unsurlarının genelde aynı zamanda ortaya çıktığı, ön şartların ise fiilden önce olduğu, ayrıca asıl 
kusurluluk şekli olan kast bakımından failin suçun bütün unsurlarını bilmesi ve istemesi gerektiğinden, ön şartların fail tarafından 
bilinmesi mümkünken istenmesinin mümkün olmadığı dile getirilmektedir. Örnek olarak “çocuk düşürme” suçunda kadının gebe 
olduğunu bilmesi yeterli olup, gebe olmayı istemesi zorunlu değildir ve hatta gebe olmayı hiç istememesi dahi mümkündür 
denilmektedir. Bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 14-16; İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 
34. Ancak suçun oluşmasının kastın varlığına değil, taksirli suçlar da düşünüldüğünde kusurluluğun varlığına bağlı olduğunun altı 
çizilmelidir.  Bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 252. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

FAİL 

I. “FAİL” KAVRAMI  

“Fail”, eden,612 işleyen,613 yapan,614 fiilde bulunan, etkili özne, bir fiilin anlattığı işi yapan615 ya 

da bildirdiği durumu üstlenen kimse olarak tanımlanmaktadır.616 Türk Hukuk Lügatı’nda ise hukuki 

netice doğuran fiili yapan şeklinde ifade edilmiştir.617 Fiil ve fail birbirinden ayrılmayan bir bütünlük arz 

eder ve fiil esasında failin bir tür yansımasıdır.618 Zarar ve rahatsızlık veren anlamında da bu kavrama yer 

verilmektedir.619 Nitekim özel hukukta haksız fiili gerçekleştiren kişi için fail kavramı kullanılmaktadır.620  

Ceza hukukunda fail için aynı zamanda suçlu kavramının da kullanılması mümkündür.621 Fail 

olma durumu “faillik” olarak ifade edilmektedir.622 TCK’nın “faillik” başlığını taşıyan 37. maddesinin 1. 

fıkrasında fail, “suçun kanuni tanımında yer alan fiili” gerçekleştiren kişi şeklinde tanımlanmıştır.623 Bu 

fiili bizzat gerçekleştirmeyen, “suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi” ise dolaylı fail 

olarak tanımlanmış olup (TCK m. 37/2), fail olarak sorumlu tutulmaktadır. 

Fail, kanun koyucu tarafından suç olarak öngörülen fiili gerçekleştiren kişi olup,624 fiilin merkezi 

figürüdür.625 Fail için suçun aktif süjesi,626 suç tanımında öngörülen fiilin süjesi ya da öznesi,627 suçun 

öznesi628 yahut suçun süjesi,629 cezanın pasif süjesi; mağdur içinse fiilin ya da suçun objesi, pasif süjesi 

                                                
612 NİŞANYAN, Sevan, Sözlerin Soyağacı, İstanbul 2007, s. 153. 
613 YELBAŞI, Cengiz, Fransızca-İngilizce-Almanca Karşılıklarıyla Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Ankara 2014, 186. 
614 TÜRK DİL KURUMU, s. 846. 
615 Osmanlıcada bu kavram “fâil” olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda “fâil-i hakiki” ve “fâil-i mutlak” gerçek yapıcı 
anlamında “Allah” için kullanılmaktadır. Bkz. KANAR, Mehmet, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, C. 1, İstanbul 2009, s. 930. “Fâil-i 
hayr”, hayır işleyen, “fâili muhtar” istediğini yapmakta serbest olan, yani yaptıklarından sorumlu olacak durumda ve yaşta olan; 
“fâil-i mübaşir” bir şeyi bizzat yapan; “fail-i müstakil” bir suçu kendi işleyen ya da bunun işlenmesine sebep olan; “fail-i müşterek” 
işlenen bir suçta parmağı olan, suç ortağı, “fail-i şerr” kötülük işleyen; “fâilliyyet” ise faillik, işleyicilik, işleyen ve yapanın hali 
müessirlik, te’sir anlamında kullanılmaktadır. Bkz. DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 
2015, s. 285. Çoğulu için ise “fâilîn” kavramının kullanıldığı görülmektedir. Bkz. TÜRK DİL KURUMU, s. 846. 
616 AYVERDİ, İlhan, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, C. 1, İstanbul 2011, s. 929. 
617 TÜRK HUKUK KURUMU, s. 91. 
618 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 3. 
619 WEBSTER’S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY, Springfied, Massachusets 2002, s. 15661. 
620 KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2018, s. 372. 
621 STEUERWALD, Karl, Almanca Türkçe Sözlük, İstanbul 1988, s. 530; TOROSLU/TOROSLU, s. 372; 
DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 699; HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 373; SOYASLAN, Genel, s. 527; ERSOY, s. 
135. Ancak “suçlu” kavramının esasında kişi hakkında mahkûmiyet hükmün kesinleşmesinin ardından kullanılması daha yerinde 
olacaktır. Bkz. TANER, Tahir, Ceza Muhakemeleri Usulü, İstanbul 1955, s. 118. 
622 TÜRK DİL KURUMU, s. 846. 
623 ETCK’nın 64. maddesinin 1. fıkrasında ise “fiili irtikap eden” ve “doğrudan doğruya beraber işleyen” ayrımına yer verilmişti. 
624 YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, Ankara 2005, s. 363; KUNTER, Nurullah, “Ceza Kanunu Projesi Hakkında Dülşünceler 
V Suçlu”, Adliye Ceridesi, 1943, s. 44; ERSOY, s. 135; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 156. 
625 ROXIN, Claus, Täterschaft und Tatherrschaft, Hamburg Berlin 2006, s. 25. 
626 ÜNVER, Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara 2003, s. 140; 
HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 373; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 156.  
627 MEZGER/BLEI, Besonderer, s. 4; WESSELS, Johannes, Strafrecht Allgemeiner Teil, Heidelberg 1991, s. 9. 
628 ÖZGEN, s. 37. 
629 VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 89. 
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denildiği görülmektedir.630 Devletin ülkede yaşayanlar için koyduğu bir kuralın ihlali niteliğinde olan yani 

ceza hukuku anlamında hukuka aykırı fiili gerçekleştiren kişi suçun failidir.631 Fail için işlenen suç tipine 

göre örneğin “hırsız”, “katil”, “tecavüzcü” gibi ifadelerin de kullanıldığı görülmekteyse de fail her bir suçu 

gerçekleştiren kişiyi ifade etmek üzere kullanılan ortak bir kavramdır. 

TCK’da ya da diğer kanunlarda yer alan ceza normlarında “kimse”, “kişi” kavramlarına yer 

verilerek faile işaret edilmektedir.632 Sözlükte “kimse” kelimesinin “herhangi bir kişi, kim olduğu 

bilinmeyen kişi” şeklinde tanımının yapıldığı görülmektedir.633 Söz konusu tanım uyarınca “kimse” 

ifadesinden, gerçek kişilerin anlaşılacağı açıksa da tüzel kişilerin bu kapsamda düşünülüp 

düşünülmeyeceği hususu tartışmalıdır.634 Her ne kadar doktrinde “kimse” ifadesinden yalnızca gerçek 

kişinin anlaşılacağı yönünde kabul bulunsa da635 tanımın “kişi” kavramıyla yapılması ve kişinin hem 

gerçek hem de tüzel kişi şeklinde anlaşılması mümkün olduğundan bu kabulün haklı bir gerekçe olmadığı 

anlaşılmaktadır. Nitekim AYM de “kimse” ifadesinin hem gerçek kişileri hem de tüzel kişileri kapsadığı 

görüşündedir.636 Ancak bu durum tüzel kişilerin fail olarak kabul edildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. 

Bir kimsenin fail olup olmayacağı tartışmasından evvel fiil kavramına bakmakta fayda vardır. Fiil, 

belli bir neticenin gerçekleşmesi amacına yönelik dış dünyada gerçekleşen iradi insan davranışı şeklinde 

tanımlanmaktadır.637 Fiilin özünü oluşturan icra (yapma) ya da ihmal (yapmama) şeklindeki davranış, 

yalnızca insan vücudunun bir faaliyeti şeklinde gerçekleştirilebilir. İradenin harekete geçirici sinirler 

üzerinde etkide bulunması638  ve bunların kasları faaliyete geçirmesi ile yapılan bir davranış neticesinde 

irade ortaya çıkıp dış dünyaya yansıyabilmektedir.639 Burada duygunun ya da düşüncenin bedene 

yansıması söz konusudur. Örneğin bir kimsenin yola fırlayan bir çocuğa çarpmamak düşüncesinin 

bedendeki görünüşü direksiyonu kırma davranışıdır.640 İradi bir davranışta bulunmak yalnızca insana has 

bir özelliktir.641 Ceza normlarının konusunu da dış dünyaya yansıyan belli bir amaca yönelen icrai ya da 

ihmali insan davranışları oluşturmaktadır.642 Suçun faili bu niteliğinden ötürü yalnızca kendi kusurlu iradi 

                                                
630 GROPP, s. 134. 
631 TOROSLU/TOROSLU, s. 107; SOYASLAN, Genel, s. 527. Esasında failin, suç oluşturan fiili şahsen gerçekleştiren, 
gerçekleştirmeye teşebbüs eden, bu fiili bilerek başkasına işleten ya da iştirak hükümleri uyarınca suça katılan, ihmaliyle uymakla 
yükümlü olduğu kuralların başkalarınca ihlalini önlemeyen kişi şeklinde tanımlanması da mümkündür. Bkz. 
DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 695. 
632 Örneğin faili ifade etmek için “insan ticareti” suçunda (TCK m. 80) “kimse”; “kasten öldürme” (TCK m. 81) suçundaysa “kişi” 
kavramına yer verilmiştir. 
633 TÜRK DİL KURUMU, s. 1442. 
634 ÖNDER, Dersleri, s. 162. 
635 HAFIZOĞULLARI/KETİZMEN, s. 145; ÖZBEK, Veli Özer, TCK İzmir Şerhi Türk Ceza Kanununun Anlamı 
(Açıklamalı – Gerekçeli – İçtihatlı), C. I, Genel Hükümler (Madde 1-75), Ankara 2010, s. 214; İÇER, s. 76; ÇOMAKLI, Şafak 
Ertan, Vergi Ceza Hukukunda Mahsus Suç, Ankara 2008, s. 136-137. 
636 AYM, 1963/101 E. 1964/49 K. 16.6.1964 T. (Karar metni için bkz. 11817 sayılı 29.6.1964 tarihli Resmî Gazete) 
637 MAURACH, Reinhart/ZIPF, Heinz, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband I, Heidelberg 1992, s. 181. 
638 OPPENHEIM, L., Die Objekte des Verbrechens, Basel 1894, s. 83; TOROSLU/TOROSLU, s. 133-135. 
639 FLETCHER, s. 44; ÖZGEN, s. 25. 
640 YÜCE, Temel, s. 27. 
641 HEINRICH, s. 55. 
642 WELZEL, Hans, Das Deutsche Strafrecht, Berlin 1969, s. 31-32. 
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fiiliyle ceza normunu ihlal eden643 ve hayatta olan644 insan olabilir. 645 Cezalandırmanın esasını insan 

davranışı oluşturduğu için suç tanımının ve bu nedenle tüm suçlar bakımından ortak olması gereken 

unsurların insan davranışı esas alınmak suretiyle ortaya konulması gereklidir.646 

Suçun faili olabilmek bakımından kural olarak failin cinsiyeti,647 vatandaş olup olmaması,648 yaşı 

önem arz etmez, her biri Anayasanın 10. maddesi ve TCK’nın 3. maddesi uyarınca eşittir. Herhangi bir 

insanın örneğin çocuğun, akıl hastasının,649 fail olması mümkündür.650 Bu kimseler hakkında işledikleri 

suçlar nedeniyle her ne kadar ceza müeyyidesi uygulanmasa da güvenlik tedbirlerinin uygulanması 

mümkündür. Bu tedbirler yürürlükteki hukuk bakımından ceza hukukunun tamamlayıcı bir kısmını 

oluşturur. Bu nedenle söz konusu kimseler ceza hukuku anlamında bir suç işleyebilirler ve yeteneksiz 

olarak kabul edilmezler. Zira ceza hukukunun dışında değillerdir.651 Ancak muhakemede ya da cezanın 

belirlenmesinde çocuklar, kadınlar ya da yaşlılarla ilgili olarak pozitif ayrımcılık yapılabilmesi 

mümkündür.652 İnsanda fiziki anormalliklerin bulunması ceza hukuku süjesi olmak bakımından bir engel 

oluşturmaz. Hilkat garibesi olarak nitelendirilen ve insan olarak kabul edilemeyecek ölçüde garip olan 

                                                
643 VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 84; ÖZEN, “Tüzel”, s. 84; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 295. Failin anlaşılabilmesi yönünde irade 
özgürlüğü ile determinizm arasında var olan ancak henüz çözüme kavuşturulamayan bir diyalektik söz konusudur. Zira ceza 
hukuku tarihine bakıldığında suçlunun hareketlerini seçme konusunda mutlak anlamda özgür olduğu dogması, suçlunun mutlak 
bir şekilde determine olduğu ve bu nedenle hareketlerini belirleme yeteneğine sahip olmadığı dogması ve suç failinin ne tamamıyla 
özgür ne de tamamıyla determine olduğu, somut faktörlere göre nisbi bir şartlanmış özgürlüğe sahip olduğu anlayışının varlığı 
görülmektedir. Bkz. TOROSLU/TOROSLU, s. 374. 
644 Eski dönemlerde örneğin 17. yüzyılda ölülerin de muhakeme edildiği ve cesedi üzerinde cezaya hükmedildiği haller söz konusu 
olabilmekteydi. Bkz. TANER, Tahir, Ceza Hukuku Umumi Kısım, İstanbul 1953, s. 293-294. 
645 VON FEUERBACH, Anselm Ritter, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen Peinlichen Rechts, Giessen 1836, s. 
36; HEINE, Günter/WEIßER, Bettina, Schönke/Schröder Strafgesetzbuch Kommentar, 
München 2014, Rn. 121. 
646 ZAFER, s. 167. 
647 GROPP, s. 128.  
648 SOYASLAN, Genel, s. 527. 
649 PISAPIA, s. 28. Aksi yönde bkz. HEINRICH, s. 97. 
650 Ancak doktrinde fail olabilmek için isnat yeteneğine sahip olunması gerektiği de ileri sürülmektedir. Bu görüş irade özgürlüğü 
bulunmadığı takdirde suçun manevi unsurunun da oluşmayacağı ve bu nedenle fail olunamayacağını kabul eden klasik anlayışın 
bir yansımasıdır. Ancak günümüzde suçun manevi unsuru ile irade özgürlüğü arasındaki söz konusu sıkı bağ gevşetilmiş olup, 
fail olabilmek ve bu kapsamda suç işleyebilmek için isnat yeteneğine sahip olmak gerekli değildir. Bkz. ZAFER, s. 53. 
651 Ceza hukukunun süjesi olabilmek ya da ceza kanununa tabi olmak ve bu yüzden cinsiyetine, yaşına, fizik ya da psişik 
faktörlerine yahut bağışıklığına bakmaksızın bütün insanlara özgü olan cezai yetenek yani suç işlemeye ehil olmak ile yalnızca 
fizyolojik, fizik, psişik gibi özelliklerin etkili olduğu ceza yeteneği yani cezalandırma yeteneği (isnat yeteneği) farklı kavramlardır. 
Bkz. TOROSLU/TOROSLU, s. 372-373. Ancak doktrinde yaygın olarak bütün insanların fail olamayacağı görüşü kabul 
edilmektedir. Buna göre ceza hukuku anlamında süje olabilmek için kişinin cezai yeteneğinin bulunması yani suç işlemeye ehil 
olması gerekir. Cezai yetenek bir insanın ceza hukukunun süjesi olabilmesi ve ceza kanununa tabi olabilmesi için gerekli olan 
şartların bütünü ya da ceza hukuku yönünden önemli olan fiili gerçekleştirme yönündeki yetenek olarak kabul edilmektedir. Bkz. 
EREM, Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, C. I, Genel Hükümler, Ankara 1976, s. 53; KÖNİ, s. 78. Bu 
görüşe göre politik nedenlerle cezadan muaf olanlarda yani sorumsuzluk ve cezasızlık ayrıcalığından yararlananlar ile isnat 
edilebilir olmamaları sebebiyle cezalandırılamayanların cezai yetenekleri bulunmamaktadır. Yani söz konusu iki kategoride yer 
alan insanlar ceza hukuku düzeninin dışındadır. Ancak cezai yetenek ya da cezai ehliyet şeklinde ifadesini bulan kavramın esasında 
özel hukuktan ödünç alındığı ve ceza hukuku bakımından temelinin bulunmadığı belirtilmelidir. Zira cezadan muaf olma ya da 
bağışıklık, bundan yararlananların kanunlara tabi olmadıkları şeklinde yorumlanmamalıdır. Zira söz konusu kimseler işgal ettikleri 
konum nedeniyle kanunlara daha da fazla uymalıdırlar. Bu kimselerin sahip olduğu ayrıcalığın kapsamı politik gerekler nedeniyle 
müeyyidenin uygulanmamasından başka bir anlam ifade etmez. Bu nedenle söz konusu hallerde yeteneksizlikten 
bahsedilmemelidir. Bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 374; TOROSLU/TOROSLU, s. 389-390. 
652 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 373. 
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yaratıkların fail olup olmayacağı hususu tartışılmaktaysa da653 insandan doğanın insan olarak kabulü 

gerekeceğinden fail olması mümkündür.654  

Her ne kadar tarihe bakıldığında aksi kabul edilse de şeyler655 örneğin robotlar,656 doğa olayları657 

ya da hayvanlar da suç faili olamaz.658 Bunlar tarafından neden olunan tehlike ya da zarar, insana izafe 

edilebildiği takdirde insan fiili sayılmaktadır.659 Bu durumda işlenen suçun faili yine insandır. Örnek 

olarak bir hayvanın sahibince başka bir kimseye saldırtılması ya da sahibinin hayvan üzerinde gereken 

dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal etmesi verilebilir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber 

giderek daha fazla alanda kullanılmaya başlanılan insansız hava araçları, makineler ya da robotlar da fail 

olamaz ancak bunlar tarafından sebebiyet verilen tehlike ya da zarar şayet bir insana izafe edilebilirse artık 

bu insanın fail olarak sorumluluğundan bahsedilir. Aksi halde ceza hukukunun kabul ettiği anlamda var 

olan bir fiilden bahsedilemez.660 

Her suçun bir faili vardır.661 Suç oluşturan her fiil, failin eseri olarak ortaya çıkar. Zira suç insanın 

eseridir.662 Fail, her ne kadar ceza muhakemesi hukukunda kovuşturma evresinde sanık,663 infaz 

hukukunda hükümlü olarak nitelendiriliyorsa da ceza hukukunda failin ayrı olarak incelenmesi 

gereklidir.664 Nitekim fail maddi ceza hukukuyla ilgilidir ve şekli ceza hukukundaki sanık ya da hükümlü 

terimlerinden farklı anlama gelir. Zira isnat yeteneği bulunmayan bir kimse fail olabilmesine karşın665 

hükümlü olmayabilir.666  

                                                
653 TOROSLU/TOROSLU, s. 373. 
654 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 373. 
655 PISAPIA, s. 27. 
656 KANGAL, Tüzel, s. 54. 
657 BOCK, Dennis, Strafrecht Allgemeiner Teil, Berlin 2018, s. 119. 
658 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 46; VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 89. Eskiden eşyaların ve hayvanların yargılanıp 
cezalandırıldığı görülmekteyse de artık çağdaş hukuk düzenlerinde söz konusu kabul geçerli değildir. Bkz. 
DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 700. Örneğin 13. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar hayvanlar yargılanarak ceza mahkûmiyetine tabi 
tutulmaktaydı. Bkz. VON LISZT, s. 153, dp. 2. Söz konusu dönemde örneğin Fransa, Hollanda, Almanya, İtalya, İsveç ve 
İngiltere’de evcil hayvanların, genel olarak öldürme ve yaralama suçlarından dolayı ölüm cezasıyla cezalandırıldıkları 
görülmekteydi. Bunun temelindeyse dini düşüncelerin yanında hayvan tarafından verilen zararın sahibine ödettirilmesi düşüncesi 
yatmaktaydı. Bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 299, dp. 347. Örneğin söz konusu dönemde bir papağan, sövme 
niteliğindeki fiili nedeniyle Avusturya düşmanı ve vatan haini olarak kabul edilerek idam edilmişti. Yine Rusya’da ise bir kilise 
çanı başarıya ulaşamayan bir saray ihtilalinde işaret olarak kullanılması nedeniyle sürgüne gönderilmişti. Bkz. 
MAURACH/ZIPF, s. 186. Kötüye kullanılan hayvanın öldürülmesiyse söz konusu davranışın silinmesi gayesiyle 
gerçekleştirildiğinden ceza olarak kabul edilmemekteydi. Bkz. VON LISZT, s. 153, dp. 2.  
659 DONATSCH/TAG, s. 79. 
660 BOCK, AT, s. 119. 
661 BAUMANN, Jürgen, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bielefeld 1968, s. 346; EREM, “Konusu”, s. 24; KOCA/ÜZÜLMEZ, 
Genel, s. 112; SOYASLAN, Genel, s. 249. 
662 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 46; HAFTER, Ernst, Lehrbuch des Schweizerischen Strafrechts Allgemeiner Teil, Berlin 
1926, s. 63. 
663 Söz konusu durumda aynı zamanda ceza muhakemesi süjesi olarak kabul edilmektedir. Bkz. SCHMIDHÄUSER, Eberhard, 
Einführung in das Strafrecht, Obladen 1984, s. 302. 
664 EREM, “Konusu”, s. 32. 
665 SOYASLAN, Genel, s. 527. Aksi yönde bkz. KÖNİ, s. 68. 
666 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 699. 



82 
 

Suç ile fail arasındaki ilişkiye bakıldığından üç temel görüşten bahsetmek mümkündür. Bu 

görüşlerden ilki “fiil ceza hukuku” anlayışıdır.667 Bu anlayış yalnızca tipik fiili dikkate alarak hareket eder. 

İkincisi ise “fail ceza hukuku” anlayışıdır. Bu anlayışa göre ceza hukukunun merkezinde fail vardır ve 

cezai nitelikte olan hukuka aykırı fiili aşırı ölçüde kişiselleştirmektedir. Zira ceza hukukuyla belli bir 

düşüncenin, dinin, geleneğin ya da ahlakın bireylere zorla kabul ettirilmesi ya da bunlara uygun bir şekilde 

davranılmasını bireylerden istemek hukuk devletinin egemen olduğu bir sistemde kabul edilemez.668 

Üçüncü anlayış ise fiilin ve failin kişiliğinin karması niteliğindeki bir anlayıştır. Söz konusu anlayışa göre 

fiilin garanti ediciliği ilkesine bağlı kalınmalıdır. Ancak uygulanabilecek cezai sonuçların tipi, niteliği ve 

süresinin belirlenmesi için suçlunun kişiliği dikkate alınmalıdır. Daha etkili bir sosyal savunmanın 

gerçekleşebilmesi için suçlu yalnızca işlenmiş suçun faili olarak değil aynı zamanda yeni suçların olası 

faili olarak da nazara alınmalıdır. Bu nedenle bu anlayışın geçmişe olduğu kadar geleceğe de baktığı 

söylenmelidir. Modern ceza hukukunun temel konularından biri hukuka aykırı fiilken, diğeri hukuka 

aykırı fiilin failidir. Ceza hukuku yalnızca fiili değil aynı zamanda faili de dikkate almaktadır. Ayrıca son 

zamanlarda failin dikkate alınması gerektiği hususu daha da çok hissedilmektedir.669 Nitekim ceza hukuku 

objektif olarak fiilin ağırlığını nitelendirir. Ancak fiil aynı olsa dahi fail işin içine katıldığında ulaşılacak 

sonuç her zaman aynı olmayabilir. Zira bazen failin cezalandırılmasında kamu yararının olmaması 

mümkündür.670 

Fail sayısı esas alınarak tek failli ve çok failli suçlar ayrımı yapılmaktadır. Çok failli suçlar dışında 

bir suç tipinde suçun faili tek bir kişi olarak düzenlenmiştir.671 Çok failli suçlarda suç, zorunlu olarak birden 

fazla kişinin katılımını gerektirir ve bu durum doktrinde zorunlu iştirak olarak nitelendirilmektedir. 

Örneğin “rüşvet” suçunda biri “rüşvet alan” diğeri ise “rüşvet veren” olmak üzere iki fail bulunmaktadır. 

Rüşvet alan için fail, veren için ise mağdur nitelendirmesi yapılamaz.672  Ancak çok failli suçlar çalışmanın 

dışında kaldığından incelenmeyecektir. 

İştirak bakımından faillik ve şeriklik şeklinde yapılan ayrımda kanunda öngörülen tipik fiili şahsen 

gerçekleştiren kişi faildir.673 Bu fail kavramının dar anlamıdır. Ancak bu kavramın geniş anlamı tipe 

uygun sonuca neden olan her bir nedensel fiili gerçekleştiren kimseyi ifade eder. Örneğin failin mağduru 

öldürmek amacıyla kullandığı silahın imalatçısı dahi bu kapsamda düşünülebilirse de cezalandırma 

                                                
667 DONATSCH/TAG, s. 79. 
668 ÜNVER, Değer, s. 735. 
669 TOROSLU/TOROSLU, s. 373-374. 
670 Örneğin CMK’nın 171. maddesinde öngörülen “kamu davasını açmada takdir yetkisi” bu kapsamda düşünülebilir. CMK’nın 
170/2. maddesi uyarınca yeterli şüphe bulunsa dahi CMK’nın 171/1. maddesi uyarınca savcı iddianame düzenlemeyebilir. 
Örneğin TCK’nın 145. maddesi kapsamında öngörülen nisbi cezasızlık nedeninde CMK’nın 171/1. maddesi uyarınca 
Cumhuriyet savcısının takdir yetkisi söz konusudur. TCK’nın 167/1. maddesinin son cümlesi bakımındansa savcının takdir yetkisi 
bulunmadığından savcının iddianame düzenlememesi gereklidir. 
671 ÖNDER, Dersleri, s. 168. 
672 ÖZGENÇ, Genel, s. 512, 514. 
673 CREIFELDS, s. 1236.  
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azmettiren ve yardım edenle sınırlandırılmaktadır.674 Normda öngörülen fiili bizzat işleyen kişi 

bakımından doğrudan faillikten, başka bir kimsenin vasıtasıyla suçun işlenmesi halinde dolaylı faillikten 

bahsedilmektedir. Suç teşkil eden fiilin birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halindeyse müşterek 

faillik söz konusu olur.675 Lakin söz konusu ayrımlar iştirak konusu içinde değerlendirilmesi gerektiğinden 

çalışmanın kapsamına alınmamıştır. 

II. ÖZGÜ SUÇ676 

Herkes, her suçun faili olamaz. Bağımsız ceza normlarında öngörülen özellikleri taşıyan kimseler 

suçun faili olabilir.677 Kanunlarda yer verilen suçların büyük bir çoğunluğunun herhangi bir kimse 

tarafından gerçekleştirilmesi mümkünken, bazı suçların ancak belli özelliklere sahip kimseler tarafından 

işlenmesi gereklidir.678 İlk durumda herkes tarafından işlenebilen suçlardan679 yani genel suçlardan;680  

ikinci durumdaysa herkes tarafından işlenmesi mümkün olmayan, belirli kişiler tarafından işlenebilen, 

özgü suçlardan bahsedilir.681 Örneğin “kasten öldürme”, “hırsızlık” herkes tarafından işlenebilir. Suçun 

kanuni tanımında faille ilgili olarak “kişi”,682 “kimse”,683 “bir kimse”684 veya “her kim”685 ifadelerinin 

kullanılması hali bu kapsamda değerlendirilmektedir.686 Yani suçun kim ya da kimler tarafından 

işlendiğinin ve failin sıfatının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Hangi suçların herkes tarafından, 

hangi suçların sadece belirli kişilerce işlenebileceğinin ilgili normda açıkça öngörülmesi gereklidir.687 

Ancak bir suçun özgü suç olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunun belirlenmesinde 

                                                
674 KÜHL, §20, Rn. 5, s. 752-753. 
675 ÖZGENÇ, Genel, s. 515; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 670-684. Bu kapsamda “asli fail” (fail-i asli) ve “feri 
fail” ayrımı yapılmaktadır. Asli fail, iştirakte suçun maddi unsurunu gerçekleştiren ya da birlikte işleyen yahut başkasını suç 
işlemeye azmettirenken; fer-i fail suçun işlenmesinde maddi ya da manevi şekilde yardımcı olan kimsedir. Bkz. YELBAŞI, s. 
186. 
676 Özgü suç için, “özel”, “mahsus”, “münhasır” (bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 724), “belirli kişiler tarafından 
işlenebilen” suç kavramları da kullanılmaktadır.  Bkz. GÖKCEN/ARTUK/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 300. 
677 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 58. 
678 GROPP, s. 128. 
679 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 299. 
680 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 724; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 156. Davranış yeteneğine sahip olan her insan bu suçların 
faili olabilir. Bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 113. 
681 GRÜTZNER, Thomas/JAKOP, Alexander, Compliance von A-Z, München 2015. Doktrinde söz konusu ikili ayrımın 
yanında “bizzat işlenebilen suçlar” şeklinde üçlü bir ayrıma da yer verildiği görülmektedir. Bkz. WESSELS, AT, s. 7-8; 
ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 299. 
682 Örneğin “terk” suçunun düzenlendiği TCK’nın 97. maddesinin 1. fıkrasında failden “yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini 
idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk 
eden kişi” olarak bahsedilmiştir. 
683 Örneğin “hırsızlık” suçunun düzenlendiği TCK’nın 141. maddesinde failden “zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır 
bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimse”; “organ veya doku ticareti” 
suçunun düzenlendiği TCK’nın 91. maddesinin 1. fıkrasındaysa failden “hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ 
alan kimse” şeklinde bahsedilmiştir. 
684 Örneğin “kısırlaştırma” suçunun düzenlendiği TCK’nın 101. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinde “fiil, kısırlaştırma işlemi 
yapma yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa” denilerek faile işaret edilmiştir.  
685 TCK’da “her kim” ifadesine yer veren herhangi bir suç bulunmamaktadır. Bu ifade esasında ETCK döneminde 
kullanılmaktaydı. Örneğin ETCK’nın 135. maddesinde “her kim on beş yaşını doldurmamış olan bir küçüğü kandırarak fuhşa 
teşvik eder ve bunun yolunu kolaylaştırırsa” denilmek suretiyle failden bahsedilmiştir. 
686 ÖZGENÇ, Genel, s. 195. 
687 WELZEL, s. 63-64. 
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yalnızca kanunun ifadesiyle yetinilmesi yerinde değildir. Nitekim ceza normunda “her kim” ya da “kimse” 

kelimelerine yer verilmesi söz konusu suçların herkes tarafından işlenebileceği anlamına gelmez. Bu 

nedenle suçu öngören normun herkes tarafından işlenip işlenemeyeceğinin tespiti için dikkatlice 

incelenmesi gereklidir. Örneğin her ne kadar TCK’nın “savaş zamanında yükümlülükler” başlığını taşıyan 

322. maddesinin 1. fıkrasında “kimse” kelimesine yer verilmişse de savaş zamanında yükümlülükleri 

yerine getirmeme suçu özgü suçtur. Zira hüküm incelendiğinde bu suçun failinin yalnızca maddede 

belirtilen türden bir sözleşme gerçekleştiren kimseler yani “savaş zamanında, devletin silahlı kuvvetlerinin 

veya halkın ihtiyaçları için devlet veya bir kamu kuruluşu veya kamu hizmetleri yapan veya kamu 

ihtiyaçlarını sağlayan bir kuruluş ile iş yapmak veya eşya vermek üzere” sözleşme yapan kimseler 

olabileceği anlaşılmaktadır.688  

Özgü suçlarda kanun koyucu suçun varlığı için failin belirli bir hukuki ya da fiili yahut doğal 

niteliğe sahip bulunmasını aramaktadır.689 Hukuki niteliklere göre gerçekleştirilen ayrıma göre özgü suçta 

failin kanunda öngörülen bazı sıfat ve niteliklere sahip olması gereklidir. Kamu hukukundan doğan bir 

nitelik olarak vatandaş olmak hukuki niteliğe örnek verilebilir.690 Zira bazı suçlar yalnızca vatandaş 

tarafından işlenebilir. Nitekim TCK’nın 303. maddesi uyarınca “düşmanla işbirliği yapmak” suçu bu 

kapsamdadır. Hukuki niteliğin aile hukukundan yani özel hukuktan doğması da mümkündür. Nitekim 

TCK’nın “Üçüncü Kısmı”nın “Sekizinci Bölümü”nde öngörülen “aile düzenine karşı suçlar” bakımından 

aile ilişkisinin varlığı gereklidir. Bir diğer örnekse askeri suçlardan verilebilir, sırf askeri suçların 

işlenebilmesi için failin asker olması gereklidir. Bazı askeri suçlar bakımındansa failin amir, üst ya da ast 

sıfatına sahip olması gerekmektedir.691 Kamu görevlisi sıfatına sahip olmak da hukuki niteliktir. Özgü 

suçlarda suçun faili, diğer insanlarla kıyaslandığında özel bir yükümlülük altındadır.692 Örneğin bir kamu 

göreviyle görevlendirilen kimse, bu görev nedeniyle kamu hukuku yükümlülüğü altındadır. Zira kamu 

görevlileri, üstlendikleri kamu görevini yerine getirirken bu faaliyetin gerektirdiği yükümlülüklere uygun 

hareket etmelidir.693 Örneğin TCK’nın 247. maddesinde hükme bağlanan “zimmet” suçunun varlığından 

bahsedilmesi için suçun failinin kamu görevlisi; TCK’nın 138. maddesinde düzenlenen “verileri yok 

etmeme” suçunun failininse verileri yok etmekle yükümlü bir kimse olması gereklidir.694 Ancak özgü 

                                                
688 TOROSLU/TOROSLU, s. 108. 
689 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 58; WESSELS, AT, s. 7. 
690 ÖZGEN, s. 38. 
691 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 725. 
692 Özgü suçlarda faille ilgili olarak ceza normuyla öngörülen nitelik çoğunlukla ceza hukuku dışında belirli bir yükümlülük altına 
bulunmayı gerektirdiğinden bu suçları ifade etmek için “yükümlülük suçları” ifadesinin de kullanıldığı görülmektedir. Bkz. 
ROXIN, Claus, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I, München 2006, s. 340. 
693 ÖZGENÇ, Genel, s. 195. 
694 TOROSLU/TOROSLU, s. 107-108. Örneğin TCK’nın 175. maddesinde öngörülen “akıl hastası üzerindeki bakım ve 
gözetim yükümlülüğünün ihlali” suçu, söz konusu yükümlülüğe sahip olan bir kimse tarafından işlenebileceğinden özgü suçtur. 
Bu kimseler, hastanın ailesini oluşturan bireyler ya da hastaya bakmakla yükümlü bir sağlık kuruluşunun çalışanları olabilirler. 
Bkz. ÖZEN, Muharrem, Genel Tehlike Yaratan Suçlar, Ankara 2010, s. 69. 
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suçun faili olabilmek için bazı suçlarda failin doğal niteliklere sahip olması aranır. Örneğin “çocuk 

düşürme” suçunun işlenebilmesi için kadının gebe olması lazımdır.695  

Özgü suçlarda failin belirli nitelikleri taşıması suçun asli ya da tali bir unsurunu oluşturabilir ya da 

bazı durumlarda hukuka uygunluk sebebinin uygulanıp uygulanamayacağını gösterir. Ayrıca manevi 

unsur ve iştirak bakımından da suçun özgü suç olup olmadığının tespiti önem taşır.696 Özgü suçu oluşturan 

fiillerden bazılarının belirli hukuki ya da fiili yahut doğal niteliklere sahip olmayan kişilerce 

gerçekleştirilmesi halinde başka bir suçun oluşması söz konusu olabilir. Örneğin kamu görevlisince 

gerçekleştirilen “zimmet” suçunu oluşturan fiil şayet kamu görevlisi olmayan bir kimse tarafından 

gerçekleştirilirse “güveni kötüye kullanma” suçu söz konusu olur. Yine söz konusu fiillerden bazılarının 

belirli hukuki ya da fiili yahut doğal niteliklere sahip olmayan kişilerce gerçekleştirilmesi halinde herhangi 

bir suçun varlığından dahi bahsedilememesi mümkündür. Örnek olarak “birden çok evlilik”, “hükümlü 

veya tutuklunun kaçması” suçları gösterilebilir.697 Bu kapsamda özgü suçlarla ilgili olarak gerçek ve 

görünüşte698 ya da gerçek olmayan özgü suç şeklinde bir ayrıma gidilmektedir. Kanunda öngörülen suç 

tipi sadece belirli niteliğe sahip olan bir kimse tarafından ihlal edilebiliyorsa gerçek özgü suçtan bahsedilir. 

Ancak failin niteliği nedeniyle zaten suç olarak öngörülen bir hükmün hukuki niteliği ve cezası değişiyorsa 

görünüşte özgü suç vardır.699 

Gerçek özgü suçta failin niteliği suç tipinde bir unsur olarak yer almaktadır.700 Örneğin bir işin 

yapılması için hediye alınması suç değilken, bir kamu görevlisinin hediye alması şartları varsa rüşvet 

suçunu oluşturacaktır.701 Gerçek olmayan özgü suçta ise suçun faili herhangi bir kimse olabilir. Ancak söz 

                                                
695 ÖNDER, Dersleri, s. 169. Burada kadının gebe olmasından ziyade cinsiyetin bizatihi kendisinin doğal nitelik olduğu zira bu 
suçun bir erkek tarafından işlenemeyeceği yönünde bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 724. 
696 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 723-724. 
697 TOROSLU/TOROSLU, s. 108-109. Bu suçlar için tam özgü suçlar ifadesi de kullanılmaktadır. Burada fiile suç olma 
özelliğini, doğrudan failin niteliği vermektedir. Zira fiil belirli niteliklere sahip olan kimse tarafından işlenmediği takdirde ortada 
hukuka aykırı bir fiil bulunmamaktadır. Örneğin TCK’da düzenlenen “görevi kötüye kullanma”, “göreve ilişkin sırrın 
açıklanması” suçları bu kapsamdadır. Söz konusu suçlar bakımından failin niteliği suç fiilinin unsurudur ve bu konuda gerçekleşen 
hata fiil üzerinde hataya neden olmaktadır. Bir kişinin ayrılık kararının evliliği sona erdirdiğini düşünerek bir başkasıyla evlenmesi 
durumunda bu kimsenin aile birliğinin tek eşli karakterine zarar vermek, karşı gelmek yönünde bir bilinci bulunduğu söylenemez. 
Bu nedenle fail aynı anda birden fazla kimseyle evli olmayı yani TCK’nın 230. maddesinde öngörülen suçu gerçekleştirmeyi 
istememekte ve bu durum da failin fiiline ilişkin kastın kalkmasına neden olmaktadır. Bkz. GÜNGÖR, Fiil Üzerinde Hata, s. 119. 
698 İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 99. 
699 WESSELS, AT, s. 8; ÖNDER, Dersleri, s. 168. 
700 İhmal suretiyle icra suçlarının da gerçek özgü suç olduğu, ayrıca söz konusu suçların “gerçek olmayan ihmali suç” (bkz. 
WELZEL, s. 23), “görünüşte ihmali suç” (bkz. YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 178), “garantörsel ihmali suç” şeklinde de ifade 
edildiği yönünde bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 300; HAKERİ, Genel, s. 167. Ayrıca bu suçlar için “ihmal 
benzeri suç” kavramı da kullanılmaktadır. Bkz. CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 257. Zira failliğin ihmal edenin 
garantörlüğüyle mümkün olduğu yönünde bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 113. 
701 HEINRICH, s. 98. Gerçek özgü suçların özel bir şekli olarak “bizzat işlenebilen suçlar”dan bahsedilmektedir. Bu suçlar 
bakımından suç oluşturan fiilin doğrudan doğruya failin bedensel davranışıyla kendisi tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir. 
Fiilin bizzat fail tarafından gerçekleştirilmemesi halinde faillikten, müşterek faillikten ya da dolaylı faillikten değil, TCK’nın 40. 
maddesinin 2. fıkrası uyarınca azmettirmeden ya da yardım etmeden bahsedilebilir. Bkz. WESSELS, AT, s. 8. Ancak kanun 
koyucu örneğin “işkence” suçunda “bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır” (TCK m. 
94/4) diyerek söz konusu kuraldan ayrılmıştır. Bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 300. Gerçek özgü suçlara 
örnek olarak yalan tanıklık, yalan yere yemin ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçları verilebilir. KOCA/ÜZÜLMEZ, 
Genel, s. 114. Bir diğer örnek olaraksa TCK’nın 179. maddesinin 3. fıkrasında fail olarak öngörülen “alkol veya uyuşturucu madde 
etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi” 
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konusu suçun belli niteliğe sahip bir kimse tarafından işlenmesi suçun niteliğini değiştirebilmekte ya da 

suçun ağırlatıcı veya hafifletici bir nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Suçun niteliğinin değişmesiyle ilgili 

olarak örneğin “güveni kötüye kullanma” suçunda kendisine bir şey teslim edilen kişi kamu görevlisi ve 

söz konusu teslim kişinin görevi sebebiyle gerçekleştirilmişse bu malın memur tarafından zimmete 

geçirilmesi halinde artık “zimmet” suçundan bahsedilir.702 Suçun ağırlaştırıcı veya hafifletici nedeni 

olmasıyla ilgili örnek olarak “resmî belgede sahtecilik” suçu verilebilir. “Resmî belgede sahtecilik” suçu 

herkes tarafından işlenebilmekteyken (TCK m. 201/1), bu suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi ise 

cezanın ağırlaştırılmasını gerektirir (TCK m. 204/2).703 Yine “cinsel saldırı” ve ““çocukların cinsel 

istismarı” suçlarının kamu görevlisi tarafından görevinin “sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle” 

işlenmesi de bu kapsamdadır. Söz konusu haller failin niteliği itibariyle cezanın ağırlaştırılmasını veya 

hafifletilmesini gerektiren suçun nitelikli hallerini oluşturmaktadır.704 “Kasten öldürme” suçunun failinin 

baba olması hali de bu kapsamda örnek verilebilir.705 

III. “SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST” İLKESİ 

“Societas delinquere non potest” ilkesinin Türkçeye “bir ortaklık suç işleyemez”706 ya da yine 

aynı anlamda olmak üzere “toplulukların ceza sorumluluğu olmaz”707 şeklinde çevrilmesi mümkündür. 

                                                
verilmektedir. Bu suçta fail, sarhoş haldeyken araç kullanan kimsedir. Bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 302. 
Bizzat işlenebilen suçların da kendi içinde failin fiili bizzat kendi vücut hareketleriyle gerçekleştirdiği (örneğin kendisini 
savunamayacak durumda olan kişiye karşı “cinsel saldırı” suçunun gerçekleştirilmesi), bizzat vücut davranışının değil ama kişisel 
davranışın varlığının gerektiği (örneğin “birden çok evlilik” suçu gibi) ve de beyanın gerektiği (örneğin “yalan yere yemin” gibi) 
suçlar şeklinde üçe ayrılarak incelendiği görülmektedir. Bkz. JESCHECK/WEIGEND, s. 267. 
702 ÖNDER, Dersleri, s. 169. Söz konusu suçlar için yarı özgü suçlar da denilmektedir. Bu suçlar şayet belirli nitelikteki kimselerce 
işlenmezse daha ağır ya da hafif olmak üzere farklı nitelikte bir suçu oluşur. Bu suçlarda failin niteliğini belirleyen ve ceza normu 
dışında kalan norm üzerinde gerçekleştirilen hata daha ağır suç bakımından fiil üzerinde hataya sebep olur. Zira bu halde failin 
niteliği, tipik fiilin bir unsurudur. Bu unsurun bilinmemesi, bu fiili hükme bağlayan ceza normunun öngörmüş olduğu fiilden başka 
bir fiilin istenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle gerçekleştirilen fiil bakımından failin kastının bulunmadığı görülür. Örneğin 
söz konusu örnekte failin yaptığı görevin niteliğini belirleyen norm üzerinde gerçekleştirdiği hata neticesinde kamu görevlisi 
olduğunu bilmemesi durumunda “zimmet” suçu bakımından gerekli olan kast ortadan kalkar ve fail herkesin işlemesi mümkün 
olan “güveni kötüye kullanma” suçundan ötürü sorumlu olur. Bu kapsamda özgü suçların niteliği bakımından özgü niteliği tam 
olmayan suçlar, yarı özgü suçlar ve tam özgü suçlar şeklinde üç gruba ayrılarak incelendiği de görülmektedir. Özgü niteliği tam 
olmayan suçlar belirli bir niteliğe sahip olmayan bir fail tarafından işlendiğinde de hukuka aykırı ve başkalarının çıkarına zarar 
veren fiillerden oluşur. Yani bu suçlar bakımından failin niteliği fiilin zarar verici özelliğini etkilemeyerek fiilin kurucu bir unsurunu 
oluşturmamaktadır. Failin niteliğinden bahsedilmesinin nedenini yalnızca kimlerin cezalandırılabilir olduğunu belirlemek 
oluşturur. Bu nedenle de herkes tarafından işlenmesi mümkün olan suçlardır. Failin niteliğini belirleyen ve ceza normu dışında 
kalan normlar üzerinde gerçekleştirilen hata ise kural üzerinde hata olarak değerlendirilmelidir. Zira bu suçlarda failin niteliği fiilin 
suç olma özelliğini ortadan kaldırmayarak ceza normunca öngörülen tipik fiil istenmekte ve gerçekleşen fiil bakımından failin 
kastı bulunmaktadır. Bkz. GÜNGÖR, Fiil, s. 118-119. 
703 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 300. 
704 ÖZGENÇ, Genel, s. 196, 211. 
705 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 211. Görünüşte özgü suçun özel faillik niteliği taşıyanla söz konusu niteliği 
taşımayan kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda şayet her ikisi de müşterek failse özel faillik niteliği taşıyanın suçun nitelikli 
halinden, diğerinse temel halinden dolayı sorumluluğu söz konusudur. Her ne kadar özel faillik niteliğini taşımayanlar esasında 
suçun nitelikli haline yardım eden olarak nitelendirilebilirse de “failliğin şerikliğe nazaran asliliği kuralı” uyarınca yalnızca suçun 
temel şeklinden dolayı cezalandırılmaları gereklidir. Örnek olarak (A) ve (B)’nin (A)’nın kardeşi (C)’yi öldürmeleri halinde (A) 
“kasten öldürme” suçunun nitelikli halinden, (B) ise temel halinden dolayı cezalandırılır. Bkz. 
ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 301. 
706 ERDOĞMUŞ, Belgin, Hukukta Latince Teknik Terimler Özlü Sözler, İstanbul 2011, s. 138. 
707 AYDIN, “Tüzel”, s. 105. 
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Bu ilkenin yanında “individuum delinquere potest” ilkesi yer almakta olup, “individuum delinquere 

potest” ilkesi, “sadece insanlar suç işleyebilirler708 ve cezalandırılabilirler”709 şeklinde Türkçeye 

çevrilebilir. Gerçek adı “Sinibaldo de Fieschi” olup, Bologna Üniversitesinde profesör olan “Papa IV. 

Innozenz”, “societas delinquere non potest” ilkesini 13. yüzyılda formüle etmiştir.710 “Papa IV. Innozenz” 

toplulukların aforoz edilmesini ruhları olmadığı için mantık dışı bularak yasaklamış ve bu dönemde 

dönemin ilk yasal realisti olarak nitelendirilmiştir.711 Böylece şehirlerin, şirketlerin, tüzel kişilerin aforoz 

edilmesinin önüne geçilmiştir.712 Bu ilke bir süre Kıta Avrupasında egemen olmuştur.713 Nitekim 18. 

yüzyılın ikinci yarısında İngiltere Adalet Bakanı Edward Thurlow “lanetlenecek ruh; müdahale edilecek 

beden yok” diyerek bu ilkeye işaret etmiştir.714 Ancak Thurlow, hüküm giyen bir tüzel kişiyle 

karşılaştığında “hayal kırıklığı yaşayan” ilk ya da son Adalet Bakanı değildir. Nitekim bir topluluğun 

ahlakının ya da vicdanının bulunması beklenemez.715 Ancak tüzel kişilerin özel ya da idari hukuk 

sorumluluğunda ruhunun ya da bedeninin bulunmaması herhangi bir önem arz etmez.716  

Dünyada 19. yüzyılın ortalarına kadar tüzel kişilerin suç faili olamayacağı görüşü hâkimdi.717 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, İngiltere’de ve Amerika’da demiryolları gibi büyük ölçekli projelerin 

yapılmaya başlandığı, gıda ve kimyasalların seri üretimine geçilerek sanayileşmenin başladığı 19. yüzyılla 

yani sanayileşmeyle kabul edilmeye başlanmıştır.718 Bu dönemde toplulukların ceza sorumluluğunu ilk 

kabul eden devlet İngiltere olmuştur. Müşterek hukukun egemen olduğu ve İngiliz hukuk sisteminin etkin 

olduğu İrlanda, Avrupa dışında ise Amerika, Avustralya ve Kanada da benzer evrimi geçirmiştir. Kıta 

Avrupasının benimsendiği hukuk sistemlerinde ise toplulukların ceza sorumluluğunu ilk olarak Hollanda 

                                                
708 DOĞAN, “Tüzel”, s. 4, dp. 7. 
709 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 285. 
710 Bu ilkenin temelinde Hristiyanlığın günahı ve kefareti bireylerle ilgili olarak görmesi yatmaktadır. Bkz. TIEDEMANN, Klaus, 
“Corporate Criminal Liability as a Third Track”, Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York 
Dordrecht London 2014, s. 15. 
711 COFFEE, John C., “"No Soul to Damn: No Body to Kick": An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate 
Punishment”, Michigan Law Review, V. 79, N. 3 (Jan., 1981), s. 386, dp. 2. Bolonyalı Glassatörlerce 12. yüzyılda toplulukların 
cezalandırılması hususu tartışılmış ve şehir devletlerinin ortadan kaldırılmalarıyla beraber kamusal organların cezalandırılmaları 
mümkün hale gelmiştir. Bkz. NISCO, Attilo, “Die Strafbarkeit Juristischer Personen am Beispiel des Italienischen Systems”, 
Sanktionen Gegen Juristische Personen, İstanbul 2013, s. 77. 
712 BRODOWSKI, Dominik/DE LOS MONTEROS DE LA PARRA, Manuel Espinoza/TIEDEMANN, Klaus, 
“Regulating Corporate Criminal Liability: An Introduction”, Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg 
New York Dordrecht London 2014, s. 1. 
713 FROOM, Ingo E., “Auf dem Weg zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen/Unternehmensvereinigungen in 
Europa?”, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 7/2007, s 297. 
714 WOHLERS, Wolfgang, “Strafzwecke und Sanktionsarten in einem Unternehmensstrafrecht”, Unternehmensstrafrecht, 
(Hrsg. Eberhard Kempf, Klaus Lüderssen, Klaus Volk), Berlin 2012, s. 233; VOLK, Klaus, “Zur Bestrafung von Unternehmen”, 
Juristen Zeitung, N. 9, 1993, s. 431, dp. 17.  
715 COFFEE, s. 386. 
716 WELLS, “Corporate”, s. 92-93. 
717 LEDERMAN, Eli, “Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation 
and the Search for Self – Identity”, Buffalo Criminal Law Review, V. 4, N. 1, 2000, s. 642. Ancak 18. yüzyıla kadar Avrupa’da 
komünlerin, meslek kuruluşlarının cezalandırıldığına ilişkin örneklerin görülmesi mümkündür. 
ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 217. 
718 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 12. 
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kabul etmiştir.719 Birinci Dünya savaşının ardından yeni bir iş hukuku rejiminin ortaya çıkmasıyla birlikte 

tüzel kişiler hakkında yaptırım uygulanmaya başlanmıştır.720 1995 yılında “Fransız Ceza Kanunu”nun 

(Fr. CK) yürürlüğe girmesine kadar Avrupa’nın genelinde “societas delinquere non potest” ilkesi derslerde 

öğretilmiştir. Ancak artık papanın söz konusu emrinin ortadan kalktığı belirtilmelidir.721 Zira laik ve 

aydınlanmış bir ceza adalet sisteminde, dinden kaynaklanan bu ilkenin dogma olduğundan ve bu nedenle 

halen uygulanması gerektiğinden bahsedilemez.722  

Doktrinde medeni hukukun aksine ceza hukukunda geçerli olan “societas delinquere non potest” 

ilkesinin,723 tüzel kişinin suç işleyemeyeceği şeklinde anlaşılmasına neden olmayacağı bu ikisinin 

birbirleriyle ilgili olmadıkları da savunulmaktadır.724 Anayasanın 38. maddesinde öngörülen “ceza 

sorumluluğunun şahsiliği” ilkesiyle “societas delinquere non potest” ilkesinin anayasa ile güvence altına 

alındığını söylemenin güç olduğu belirtilmekteyse de725 “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin 

karşıtını bu ilke oluşturmakta olup 20. yüzyılın “totaliter” devletlerinde uygulanmıştır.726 

Ekonomideki büyümeler, giderek tüzel kişilerin faaliyet gösterdikleri alanların genişlemesi, bu 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında meydana gelen hukuka aykırı fiillerin sayısındaki artış bu 

ilkeye ilişkin bazı değişiklikleri beraberinde getirmiştir.727 Esasında toplulukların ceza sorumluluğunun 

bulunup bulunmadığı meselesinin ontolojik değil politik faktörlerle ilgili olduğu tarihsel çerçevede 

görülmektedir. Nitekim toplulukların cezadan bağışıklığı, endüstri alanında yaşanan gelişmelerle birlikte 

yeni suç ve ceza politikası ihtiyaçları nedeniyle yavaş yavaş terk edilmektedir.728  

Toplulukların suç işleyebileceği yönündeki görüşler yalnızca günümüzde değil ortaçağda dahi 

ileri sürülmüştür.729 Bunun temelinde mutlak monarşilerin kişi topluluklarına karşı hoşgörüsüzlüğü 

                                                
719 MONGILLO, Vincenzo, “The Nature Of Corporate Liability For Criminal Offences: Theoretical Models And Eu Member 
State Laws”, Corporate Criminal Liabılıty And Compliance Programs, V. II, 2012, s. 77. 
720 Söz konusu yaptırımların en eski ve zayıf formu, tüzel kişilerin, çalışanlarının para cezasından ikincil sorumluluğudur. Bkz. 
TIEDEMANN, “Corporate”, s. 12. 
721 ZAPATERO, Luis Arroyo, “Die Strafrechtliche Verantwortlichkeit der Juristischen Personen in Spanien”, Sanktionen gegen 
juristische Personen, İstanbul 2013, s. 41, 54. 
722 BRODOWSKI/DE LOS MONTEROS DE LA PARRA/TIEDEMANN, s. 1-2. 
723 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s.57. İlke esasında 18 ve 19. yüzyıllar arasında medeni hukuka da hâkim olmuştur. Bkz. 
NISCO, s. 78. 
724 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 23. 
725 BIYIKLI, Hasan, “Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu ve Türk Ceza Hukuku Sistemi (II)”, YD, Atatürk Armağanı, C. 8, 
Ocak-Nisan 1982, S. 1-2, s. 507. 
726 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 23. 
727 DOĞAN, “Tüzel”, s. 4. 
728 SCHÜNEMANN, Bernd, “Rechtsvergleichung und Reform; Juristische Personen und Wirtschaftsunternehmen als Täter?”, 
Leipziger Kommentar zum StGB, Band 1, 2007, Rn. 21; DE MAGLIE, Cristina, “Models of Corporate Criminal Liability in 
Comparative Law”, Washington University Global Studies Law Review, 2005, V. 4, I. 3, s. 549; NISCO, s. 78. 
729 İlkel dönemlerde kişi toplulukları bakımından ceza sorumluluğunun öngörülmediği söylenebilir. Her ne kadar tüzel kişilerin 
ceza sorumluluğunun esası bireyin grup içinde adeta kaybolması şeklindeki ilkel hukuka dayandırılmak istense de; ilkel hukukun 
temelini cezai nitelik dahi taşımayan kolektif sorumluluk oluşturmaktaydı. Ayrıca bu sorumluluk aileler arası, uluslararası 
sorumluluk olarak ortaya çıkmaktaydı. Söz konusu sorumlulukta suç sayılan fiilin failinin kusuruna dayanılmamakta, suçlunun 
yanında suçsuzun da cezalandırıldığı kolektif ve müteselsil bir sorumluluk söz konusu olmaktaydı. Bu dönemde suç tek bir insanın 
fiili olarak değil, kolektif bir fiil olarak değerlendirilmekte ve öcün alınması ya da uzlaşma bakımından cezalandırmada yalnızca 
gerçek faille yetinilmemekteydi. Örneğin kabile üyelerinden birine karşı gerçekleştirilen bir saldırı yalnızca kendisine saldırıda 
bulunanı değil, kabiledeki herkesi ilgilendirmekteydi. Bu nedenle kabile üyelerinin her biri, bu saldırının öcünü almak ya da 
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yatmaktaydı.730 Roma hukukunda toplulukların suç işleyemeyeceği kabul edilmekteydi.731 Bugün de 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmadığı görüşünün temelinde Roma hukukunun söz konusu 

kabulünün etkisi yatmaktadır.732 Cermen hukuku ise topluluğun aile, klan gibi organik ve bölünmez bir 

grup oluşturduğunu ve bu nedenle de ceza sorumluluğunun olabileceğini kabul etmekteydi.733 Eski 

dönemlerde dahi tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden sistemlerin bulunması, tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun bulunduğuna ilişkin görüşlere bir dayanak oluşturmaktadır. Nitekim toplumda tüzel 

kişilerin güçlenmesi ve önemli roller üstlenmesiyle birlikte ceza sorumluluğunun kabul edildiği,734 güç ve 

önemlerini yitirdikleri dönemlerde ise mevzuata uygun davranmamalarının ceza dışı yaptırımlarla 

sağlanmasıyla yetinildiği görülmektedir.735  

Günümüzdeyse “societas delinquere non potest” ilkesinin “societas delinquere potest” yani “bir 

ortaklık suç işleyebilir” ve “topluluğun ceza sorumluluğu vardır” ilkesine dönüştürülmesi gerektiği 

önerilmektedir.736 Ayrıca “societas delinquere non potest” ilkesinden bağımsız olarak tüzel kişiler 

                                                
aralarından özel olarak öç alması için seçtikleri kişiye yardım etmek yükümlülüğünü taşımaktaydı. Gerçekleştirilen bir saldırının 
cezasız kalmaması ve grubun güvenliğinin sağlanması yönündeki düşünceye grubun her bir üyesi sahipti. Bireysel ve kolektif 
şekildeki korunma içgüdüsü, dini inanışlar kabileye karşı gerçekleştirilen saldırının öcünün alınmasını söz konusu yükümlülükten 
kaçmayı düşünmeyen kişiye yüklemekteydi. Bu dönemde gerçekleştirilen suç fiili, herkesin fiili olarak kabul edilmekteydi. Zira 
yabancı bir klanın zararına karşı gerçekleştiren fiilin failinin, mağdur ve klanı tarafından cezalandırılması hususunda olanaksızlık 
söz konusuydu. Nitekim fail, klanın iktidar ve yargılama alanı içinde olmadığı gibi çoğunlukla failin kim olduğunun tespit 
edilebilmesi de güçtü. Bu nedenle ceza yalnızca failin ait olduğu gruba yöneltilmekteydi. Failin kendi grubu içinde güvenilir bir 
barınak içinde ve kendisini bütün saldırılara karşı korumaya hazır savunucuların arasında yer alması, iki klan arasında bir savaş 
nedeni olarak görülebilmekteydi. Ancak kolektif sorumluluk, ceza sorumluluğu kapsamında düşünülmemelidir. Zira bu 
sorumluluk türünde sorumluluk üstün bir otorite tarafından karara bağlanmamaktaydı ve eşit düzeyde otoriteler bulunmaktaydı. 
Bir klanın diğer bir klana zarar vermesi halinde zararı tazmin etmeyi ve suçluyu cezalandırmayı düzenleyen ve karara bağlayan 
bir iktidar yoktu. Nitekim klanların her biri birbirlerinden bağımsızdı. Bu kapsamda kolektif sorumluluğun esasında üstün bir 
iktidarın söz konusu olmaması nedeniyle grubun, diğer gruplar karşısındaki maddi ve manevi çıkarlarını korumayı sağlayan sosyal 
bir tepki olduğu söylenebilir. Üstün bir otorite ile beraber gruplar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesiyle aileler arası, kolektif ve 
müteselsil sorumluluğun dönüşmeye başladığı gözlemlenmektedir. Ancak bu otoritenin suçları cezalandırmada ve barış ve düzeni 
sağlama bakımından yeterince güç sahibi olmaması nedeniyle aileler arası sorumluluk şekli uzun bir zaman diliminde devam 
etmiştir. Tüzel kişiliğin gerçekliği teorisini kabul edenler, bugünkü anlamıyla üyelerinden bağımsız bir varlığa ve ayrı bir 
gerçekliğe sahip olan tüzel kişilik kavramının ilkel hukukta söz konusu olmadığı görüşüne sahiptirler. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 
55-56. 
730 MONGILLO, s. 56. 
731 HIRSCH, Frage, s. 6; SOYASLAN, Genel, s. 527. Roma hukukunda tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun mevzuatta açıkça 
yer almadığı görülmektedir. Doktrinde kabul edilen ağırlıklı görüşe göre kural olarak Roma hukukunda topluluğun değil fakat 
bireylerin cezalandırılabilirliği söz konusudur. Bu nedenle ceza sorumluluğunun muhatabını yalnızca gerçek kişiler oluşturmakta 
ve tüzel kişilerin sorumluluğu ise hukuki sorumlulukla sınırlı kalmaktadır. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 58; BIYIKLI, Hasan, 
“Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu ve Türk Ceza Hukuku Sistemi (I)”, YD, Atatürk Armağanı, C. 7, Ocak-Nisan 1981, S. 1-2, s. 
505-506. 
732 ÁDÁM, s. 7. 
733 TOROSLU/TOROSLU, s. 390; SOYASLAN, Genel, s. 527. Cermen hukukunda topluluğun kendine özgü bir iradeye sahip 
olduğu ve serbestçe hareket edebileceği kabul edilmişti. Kendine özgü iradeye sahip olan ve organları vasıtasıyla bu iradesini 
gerçekleştiren bir grubun suç işleme yeteneğine sahip olduğu ve işlenen bir suçun tüm sonuçlarına katlanacağı düşünülmekteydi. 
Bu kapsamda ilkel hukuktaki gibi kolektif ceza sorumluluğunun esas alındığı görülmektedir. Zira aileler arası sorumluluk uzun 
bir zaman boyunca kabul edilmiş ve modern zamanlara kadar kusurluluk fikri dikkate alınmamıştır. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 
58-59. Bu kapsamda şehirlerin, köylerin kasabaların cezalandırılması mevzuatta öngörülmüştür. Bkz. YARSUVAT, s. 889. 
734 NANDA, Ved P., “Corporate Criminal Liability in the United States: Is a New Approach Warranted?”, Corporate Criminal 
Liability Emergence, Convergence, and Risk, Ius Gentium Comparative Perspectives on Law and Justice, V. 9, Springer 
Dordrecht Heidelberg London New York 2011, s. 66. 
735 BIYIKLI, “(I)”, s. 506. 
736 ÁDÁM, s. 21. 
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hakkında yaptırıma başvurulması “societas puniri potest” yani “tüzel kişi cezalandırılabilir” şeklinde kabul 

edilmektedir.737 Nitekim her tüzel kişi bir topluluktur ancak her topluluk tüzel kişi değildir. 

Doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre tüzel kişiliğe sahip olmayan toplulukların da ceza 

sorumluluğu kabul edilmelidir.738 Bu kapsamda tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde 

tüzel kişiliği bulunmayan ancak hak ehliyetine sahip toplulukların da aynı gerekçelerle ceza 

sorumluluğunun kabul edilmesi gerektiği savunulmaktadır.739 Örneğin Amerika’da şirketlerin yani 

ortaklıkların her birinin tüzel kişiliği bulunmamaktadır.740 Nitekim Türkiye’de de tüzel kişiliğe sahip 

olmayan topluluklar vardır. Bu görüşe göre söz konusu topluluklar bir miting alanında toplanan tesadüfi 

kalabalıklar olmayıp, kolektif bir iradeye sahiptir. Şayet bu toplulukların ceza sorumsuzluğundan 

bahsedilecek olursa tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesinden beklenen amaç ve yarar 

sağlanamaz.741 Bu nedenle topluluğun sorumluluğuna dayanan suçlamanın adil ve makul olduğu ve 

bireylerin kişisel sorumluluklarının bir araya getirilmesi suretiyle oluşan sorumluluktan farklı olduğu, 

topluluk suçlanırken aynı zamanda bireylere de kişisel suçlamalarda bulunulması gerektiği 

belirtilmektedir.742 Söz konusu durumda tartışma sadece tüzel kişilerin ya da hak ehliyetine sahip 

toplulukların yanında diğer sürekli ve organize kişi topluluklarının sorumlu olup olmayacağı sorununu da 

gündeme getirmektedir.743 Ayrıca toplulukların ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde bu topluluğun 

ekonomik bir topluluk olup olmaması gerektiği yönünde de tartışmalar bulunmaktadır. Topluluğun 

hukuki niteliği tüzel kişilik olabileceği gibi, tüzel kişiliği bulunmayan bir topluluk da olabilir. Bu durumda 

topluluğun hangi durumlarda kendisini oluşturan üyelerden başka bir şey olduğu yalnızca kanun koyucu 

tarafından ve uygulamadaysa mahkeme tarafından tespit edilebilir. Tüzel kişiliği bulunmasa da tüzel 

kişiliğe yakın toplulukların örneğin serbest meslek ortaklıklarının da ceza sorumluluğunun bulunması 

önerilmektedir. Örneğin holdinglerin ya da ortak girişimlerin tüzel kişiliği bulunmasa da kendilerine özgü 

yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde ceza sorumluluğu kapsamına alınmaları gerektiği ifade 

edilmektedir.744 Birden fazla kişi tarafından oluşturulan topluluğun tek bir süje oluşturup oluşturmayacağı, 

topluluk içindeki görev dağılımı ve ortak bir menfaatin bulunması gibi haller bakımından kanun 

koyucunun bu “süje”leri ceza sorumluluğu kapsamında değerlendirip değerlendiremeyeceği sorununu 

çözmesi gereklidir. Bu topluluklar bağımsız bir “süje” olarak kabul edildiği takdirde artık bu topluluklara 

tüzel kişiliğin tanınması gereklidir. Söz konusu görüşe göre bu durumun en azından hukuken kabul edilen 

                                                
737 NISCO, s. 82. 
738 TRICOT, s. 57. 
739 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 298. 
740 BÖSE, Martin, “Strafbarkeit juristischer Personen – Selbstverständlichkeit oder Paradigmenwechsel im Strafrecht”, ZStW 
2014, 126(1), s. 149. 
741 Bu kapsamda örneğin Hollanda’da bu toplulukların ceza sorumluluğunun kabul edildiği yönündeki görüş için bkz. BIYIKLI, 
“II”, s. 70. 
742 GOODE, Matthew, “Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu”, (Çev. Ersan Şen), İÜSBFD, N. 15, Temmuz 1996, s. 40. 
743 BIYIKLI, “II”, s. 70. 
744 TRICOT, s. 57. 
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topluluklar kapsamında düşünülmesi ve bu toplulukların ceza sorumluluğunun kabul edilmesiyle 

çözülmesi mümkündür.745  

Topluluğun, suçun düzenli bir şekilde işlenmesini kolaylaştırıcı etkisi yadsınamaz. Zira topluluk 

içinde suçun organize olarak bir plan ve düzen içinde işlenmesi söz konusu olmakta, topluluğu oluşturan 

kişilerle ortak hareket etme, bir güç birliği içinde olma hali psişik bakımdan da suçun işlenmesini 

kolaylaştırmaktadır. Nitekim insan tek başına suç işlemeye çoğu zaman cesaret edemez ve bazen suç 

işlemek için gerekli araçlara dahi sahip olamayabilir. Ancak bir topluluğun içine dâhil olan insan, söz 

konusu araçları temin edebilir ve suçu işlemeye çok daha kolay cesaret edebilir.746 Gerçekleştirilen 

araştırmalar da grup halinde alınan kararların bireysel olarak alınan kararlara nispetle daha fazla risk 

taşıdığını göstermektedir.747 Bu nedenle yalnızca tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilirken tüzel 

kişiliğe sahip olmayan toplulukların cezalandırılamayacağının kabulü bir eksiklik olarak 

değerlendirilmektedir. Zira bu durum tüzel kişiliğe sahip olmayan topluluklarca suç oluşturan fiillerin 

işlenmeye devam etmesine ve böylece suçla mücadele edilememesine neden olacaktır. Nitekim bu görüşe 

göre tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesindeki temeli suçun önlenmesi amacı oluşturur ve 

tüzel kişiliğe sahip olmayan toplulukların ceza sorumluluğunun öngörülmemesi söz konusu amaca 

ulaşmanın önünde engel oluşturur. Ayrıca tüzel kişi de bir topluluk olduğundan bu topluluklardan yalnızca 

tüzel kişinin cezalandırılmasının eşitlik ilkesini ihlal eder nitelikte olduğu ifade edilmektedir. Tüzel kişiliği 

bulunmayan toplulukların bazı durumlarda belli haklara örneğin malvarlığına sahip olmaları da mümkün 

olduğundan sahip olunan bu hakların kısıtlandığı ya da ortadan kaldırıldığı takdirde; bu toplulukların da 

tüzel kişiliği bulunan topluluklar gibi cezanın önleyici ve caydırıcı etkilerini yaşamaları sağlanacak ve 

böylece ileride suç işlemelerinin önüne geçilebilecektir. Nitekim 1997 ve 2000 tarihli “Corpus Juris”lerde 

tüzel kişilerin yanında hukuk süjesi olma niteliğini taşıyan ancak bağımsız bir malvarlığına sahip 

toplulukların da ceza sorumluluğu öngörülmüştür.748 Kurallara aykırı olarak kurulan, tüzel kişiliği 

bulunmayan fiili toplulukların ceza sorumluluğu İspanya’da aynen tüzel kişilerin ceza sorumluluğu gibi 

kabul edilerek çözülmektedir. Yani İspanyol ceza hukuku sistemi, fiilen birlikte hareket eden ve 

kendileriyle ilgili belli bir olayı gerçekleştirmek isteyen insan topluluklarının da ceza sorumluluğunu kabul 

etmektedir.749 Bu kapsamda kanun koyucunun kendisini yalnızca tüzel kişiler şeklinde bağlamak yerine 

kolektif olma şeklinde bir unsurun aranmasının daha yerinde bir tercih olacağı belirtilmektedir.750 

                                                
745 DANNECKER, Gerhard, “Strafbarkeit von juristischen Personen und Personenvereinigungen”, Ceza Hukuku Reformu, 
İstanbul 2001, s. 463-464, 471. 
746 GÜRAL, s. 88. 
747 COFFEE, s. 395. 
748 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 313-314.  
749 COLOMER, Juan Luis Gomez, “Die Grundlegenden Rechte einer in Einem Spanischen Strafverfahren Angeklagten 
Juristischen Person, Sanktionen gegen Juristische Personen, İstanbul 2013, s. 155. 
750 ENGELHART, Marc, “Corporate Criminal Liability from a Comparative Perspective”, Regulating Corporate Criminal 
Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 59. 
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Doktrinde ileri sürülen bir diğer görüşe göre topluluklardan yalnızca tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu kabul edilmelidir. Zira tüzel kişiliği bulunmayan topluluklar hukuken tanınmamaktadır. Bu 

nedenle tüzel kişilerin kurulmasını öngören normlar uyarınca kurulmayan ya da henüz kurulma 

aşamasında bulunan toplulukların ceza sorumluğundan bahsedilemez.751 Böylece hem suçta ve cezada 

kanunilik ilkesine uyulmuş olacak hem de kesin, öngörülebilir bir kavram olarak tüzel kişiler bakımından 

hukuki güvenlik sağlanacaktır. Örneğin Fransa’da hukuki güvenlik gerekçesiyle hak ehliyetine sahip 

olmayan toplulukların ceza sorumluluğu kabul edilmemektedir.752  

Tüzel kişilerin dahi ceza sorumluluğunun bulunduğu kabul etmek yerinde değilken, tüzel kişiliği 

bulunmayan toplulukların ceza sorumluluğundan bahsedilmemelidir. Söz konusu durumda topluluktaki 

gerçek kişilerin ceza sorumluluğuna gidilmesi gereklidir.753 Örneğin tüzel kişiliği bulunmayan mal 

toplulukları bakımından bu malların tüzel kişiliği bulunmadığı takdirde, bu mallar farazi olarak hukuken 

var olan bir kişiliğe değil gerçek kişilere ait olduğundan ve işlenen suç nedeniyle bu gerçek kişiler 

doğrudan cezalandırılmalıdır. Bu nedenle tüzel kişiliği bulunmayan topluluklarla ilgili bir düzenleme 

yapılmasını gereksiz bulan kanun koyucunun tercihi yerindedir.754 Aynı yorum adi şirket bakımından da 

geçerlidir.755 Aksinin kabulü halinde hukuki bir varlığa ve kimliğe sahip bulunmayan topluluğu 

tanımlayan kesin kriterlerin bulunmaması mahkemeler bakımından belirsizlik ve karışıklık yaratacak 

niteliğe sahiptir.756 Ayrıca söz konusu toplulukların işlediği suç nedeniyle ne şekilde yargılanabileceği, 

yargılanması halinde bir yararın elde edilip edilemeyeceği hususu şüphelidir. Zira yargılanan kişinin 

hukuki bir varlığı ve kimliği bulunmadığından kendine ait bir hakka ya da malvarlığına sahip olmasından 

bahsedilemez. Bu kapsamda kendisine ait bir hakkı ve malvarlığı bulunmayan bir topluluğa ceza 

verilmesinin herhangi bir faydası olmaz. Bu nedenle tüzel kişiliğe sahip olmayan toplulukların 

cezalandırılmasından bahsedilmemelidir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde tüzel kişilerin hangi 

gerekçelerle fail olamayacağı açıklandığından, aynı gerekçeler tüzel kişiliği bulunmayan topluluklar 

bakımından da geçerli olup bu toplulukların da fail olmasından bahsedilemez. 

IV. TÜZEL KİŞİLERİN FAİL OLUP OLAMAYACAĞI SORUNU  

Tüzel kişiler toplumsal yaşamın bir gereğidir ve toplumsal yaşamda büyük bir rol oynamaktadır. 

Tüzel kişilerin sayesinde bireylerin dağınık olan güçlerinin toplanması, bir düşünce akımı etrafında 

örgütlenmesi, konumlarının ve grupsal çıkarlarının korunması mümkün hale gelmektedir.757 Ayrıca tüzel 

                                                
751 TRICOT, s. 57. 
752 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 149. Ancak Fransa’da hazırlanan tasarıda ceza sorumluluğu bakımından tüzel kişiler ile organize 
insan toplulukları arasında herhangi bir ayrıma yer verilmediği yönündeki farklı görüş için bkz. BIYIKLI, “II”, s. 70. 
753 ERMAN, Ticari, s. 111; ÖZCAN, “Tüzel”, s. 315. 
754 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1951. 
755 BERTOSSA, s. 82-83. 
756 DE MAGLIE, “Models”, s. 551. 
757 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 248. 
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kişiler, uzmanlığı ve sahip olduğu gücü kapsamında, piyasayı, basını, kamuoyunu ve hatta politikayı ve 

kanun koyucuyu etkileme potansiyeline sahiptir.758 Ancak tüzel kişilerin toplumsal yaşam içinde giderek 

güçlenmesi toplum ve bireyler bakımından sakıncalı durumlar yaratma olasılığına sahiptir. Yapısı 

itibariyle giderek karmaşık hale gelmesi, kararı alan ya da uygulayan organdaki gerçek kişi ya da kişilerin 

çokluğu ve belirlenememesi,759 hatta belirlense dahi cezalandırılamamaları gibi problemlere neden 

olabilecek niteliktedir.760 Ayrıca toplu fiillerin bireylerin sorumluluk duygularını, bağımsızlıklarını ve 

özgürlüklerini yitirmelerine neden olması mümkündür. Bu olumsuzluklar nedeniyle kişilerin bir araya 

gelme ve örgütlenme temel hak ve özgürlüğünün hukuksal açıdan bazı kısıtlamalara tabi tutulması söz 

konusu olabilir. Böylece kamu düzeniyle, söz konusu özgürlük arasındaki dengenin sağlanması olanaklı 

hale gelir.761 Söz konusu durum yalnızca tüzel kişiler için değil tüzel kişiliği bulunmayan topluluklar 

bakımından da geçerlidir. Örneğin bir futbol takımının holigan taraftarları bir topluluğa dâhildir ve dâhil 

oldukları toplulukla aynı değerleri paylaşırlar ve bu durum bazen suç oluşturan bir fiile neden olabilir.762 

Doktrinde milliyetleri, cinsiyetleri ya da meslekleri ne olursa olsun rastgele bir araya gelen bireylerden 

oluşan topluluklar bakımından “yığın”, “kalabalık”, “kitle” ifadeleri kullanılarak, “yığınların etkisiyle 

işlenen suçlar”dan bahsedilmektedir.763 

Günümüzde tüzel kişi, işgal ettiği yer dikkate alındığında hem kamu hukuku hem de özel hukuk 

alanında oldukça etkin ve yerine başka bir şeyin de ikamesinin mümkün olmadığı bir konumda yer 

almaktadır. Özel hukukta ve idare hukukunda tüzel kişilere tanınan ehliyetin ceza hukukunda tanınması 

gerektiği zaman zaman ileri sürülmektedir.764 Ancak tüzel kişilerin hukuki işlemleri, bünyesinde maddi 

                                                
758 ENGELHART, s. 67. 
759 HAFTER, s. 64; SCHOLZ, Rupert, “Strafbarkeit juristischer Personen?”, ZRP 2000, s. 436; MATEU, Juan Carlos 
Carbonell, “Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen: Überlegungen zur „Dogmatik“ und zum System der 
Reform des spanischen Strafgesetzbuchs 2010”, ZStW 123 (2011), Heft 2 s. 49. Kamu hukuku tüzel kişilerinde, her ne kadar 
örgütlenme ve organların görev ve sorumlulukları normlarla belirlenmekteyse de söz konusu durum özel hukuk tüzel kişileri 
bakımından aynı şekilde geçerli değildir. Bkz. TOROSLU, Nevzat, Ceza Hukuku ve Çevre, Ankara 1982, s. 28-29.  
760 Kasten işlenen suçlar bakımından söz konusu durum iştirak kurallarının uygulanması suretiyle sorun yaratmaz. Her ne kadar 
taksirli suçlara iştirakin mümkün olmaması bir sorun olarak ortaya çıksa da burada da her gerçek kişi kendi taksirinden sorumlu 
olur. Bkz. OTTO, Harro, Die Strafbarkeit von Unternehmen und Verbänden, Berlin – New York 199, s. 7-9. Bu kapsamda 
çevrenin kirletilmesine ilişkin suçlar bakımından örneğin kirletici tesislerin tüzel kişiye ait olması halinde sorumluluğun 
yöneticilere ait olduğu, ancak gerekli masrafların karşılanması talebini reddeden ortaklarınsa sorumluluktan kurtulamayacağı 
yönünde bkz. TOROSLU, Çevre, s. 30. 
761 ASLAN, “Tüzel”, s. 238. 
762 PERŠAK, Nina, “Criminal Law, the Victim and Community: The Shades of ‘We’ and the Conceptual Involvement of 
Community in Contemporary Criminal Law Theory”, Criminal Law and Philosophy, January 2014, V. 8, I. 1, s. 208.  
763 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, s. 521-530. “Yığın”, önceden gerçekleştirilen bir anlaşma 
uyarınca ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen suç örgütünden farklıdır. Bu kapsamda suç işlemek amacıyla örgüt 
kuranlara ve bu örgüte üye olanlara uygulanacak hükümlerle “yığınların etkisiyle” suç işleyenlere uygulanacak hükümler aynı 
değildir. Zira “yığınların etkisiyle işlenen suçlar” genel olarak yığının ani gelişen heyecanı, coşkusu, tutkusu üzerine 
gerçekleşmektedir. Söz konusu halde ceza sorumluluğunun ne şekilde belirleneceğiyle ilgili olarak 1930 tarihli İt. CK’nın 62. 
maddesinin 3. fıkrasında coşku altındaki bir yığının telkinlerine kapılmak suretiyle suç işleyenlerin cezalarının indirileceği 
belirtilmiştir. Ancak ne ETCK’da ne de TCK’da söz konusu durumla ilgili bir özel düzenleme öngörülmüştür. Her ne kadar 
doktrinde bunun TCK’nın 34. maddesi kapsamında “geçici bir neden” olarak değerlendirilebileceği ve yığına katılanların isnat 
yeteneklerinin bulunup bulunmadığı tespit edilerek sorumluluklarının belirlenmesi gerektiği ileri sürülmekteyse (bkz. 
ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 717-720) de söz konusu durumda “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi 
çerçevesinde iştirak hükümleri gereğince sorumluluğun belirlenmesi gereklidir. 
764 KANGAL, Tüzel, s. 207. 
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nitelikteki insan davranışlarını barındırmaktadır. Ceza hukuku ise bu davranışı gerçekleştiren gerçek kişiyi 

kendisine muhatap almaktadır.765 Nitekim gerçek kişilerden tümüyle bağımsız bir tüzel kişilikten 

bahsedilemez.766  Her ne kadar tüzel kişinin özel hukukta haksız fiil ehliyeti bulunmaktaysa da bugüne 

değin parmaklıklar arkasında yatan herhangi bir tüzel kişi görülmemiştir ki bu mümkün de değildir.767 

Yine tüzel kişiyle karşılıklı olarak yemek yemek,768 sohbet etmek, sinemaya gitmek de mümkün değildir. 

Zira dönüp dolaşıp her şey insanda başlayıp insanda bitmektedir.769 Protagoras’ın da belirttiği üzere 

“bütün şeylerin ölçüsü insandır, var olanların var olmalarının ve var olmayanların var 

olmamalarının.”770 

Ceza hukuku, teknoloji alanındaki gelişmelerden, iktidarın siyasi anlayışından, hak ve özgürlükler 

alanında dünyada yaşanan gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmektedir.771 Bireyin içinde yer aldığı 

herhangi bir örgütlenme yapısı içinde bireysel ceza sorumluluğunun yetersiz kalmasıyla beraber ceza 

hukukunun kurallarının yeniden gözden geçirilmesine ilişkin çabalar görülmektedir.772 Örnek olarak 

çevrenin gün geçtikçe kirlenmesi neticesinde çevrenin ve insan sağlığının korunması anlayışının kabul 

edilmesi verilebilir.773 Her ne kadar ekonomik suçların ve çevre suçlarının işlenmesi kasten öldürme 

suçunda olduğu gibi daha görünür değilse de774 bu suçlarla mücadele etmek gerekmektedir ki bu suçlar 

genelde büyük işletmelerin faaliyetleri kapsamında işlenmektedir.775 Söz konusu suçlar, gerçek kişilerin 

işlediği suçlara nazaran daha fazla zarar verme potansiyeline sahiptir.776 Nitekim örneğin çevreye zarar 

veren fiillerin pek çoğunun en önemli özelliğini telafisi çok zor ya da imkânsız sonuçlara sebebiyet 

vermesi777 ve çok sayıda kişiyi etkilemesi oluşturmaktadır.778 Yine gereken güvenlik önlemleri 

alınmaksızın maden ocağının işletilmesi çalışanları ve o bölgede yaşayan bireyler ve çevre; yolsuzluk 

yapan bir şirket ise ekonomi açısından oldukça tehlikeli olup zarara sebebiyet verebilir.779 Tüzel kişilerin 

gerçekleştirdikleri hukuka aykırı fiillerin şiddet unsuruna sahip olamayacağı örneğin gerçek kişinin başka 

                                                
765 İÇER, s. 79. 
766 DOĞAN, “Tüzel”, s. 66. 
767 WAGNER, Gerhard, “Sinn und Unsinn der Unternehmensstrafe Mehr Prävention durch Kriminalisierung?”, Zeitschrift für 
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, V. 45, Issue 1, 2016, s. 147; KEMPF, Eberhard, “Sanktionen gegen juristische Personen 
und Gesellschaften”, Kritische Justiz, V. 36, N. 4 (2003), s. 466. 
768 WALINE, s. 308. 
769 TOPTAŞ, Hasan Ali, Ben Bir Gürgen Dalıyım, İstanbul 2017, s. 65. 
770 ARSLAN, Ahmet, İlkçağ Felsefe Tarihi Sofistlerden Platon’a, C. 2, İstanbul 2017, s. 28. 
771 ZAFER, s. 42. 
772 DE MAGLIE, “Models”, s. 563. 
773 Çevre suçlarının insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi ve bu nedenle “Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü”ne 
eklenmesi gerektiği zira uluslararası ceza adaletinden kaçmanın zor olduğu yönünde bkz. HELLMAN, Jacqueline, “The Fifth 
Crime Under International Criminal Law: Ecocide?”, Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New 
York Dordrecht London 2014, s. 273. 
774 WELLS, Celia, Corporations and Criminal Responsibility, New York 2001, s. 8-12. 
775 ÁDÁM, s. 7-8. 
776 DE MAGLIE, “Models”, s. 548. 
777 ULUSOY, Ali D., “Çevre Kirlenmesinin Oluşmasından Sonraki Aşamada Medeni Hukuk, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku 
Çözümlerine Genel Bir Bakış”, c. 43, s. 1, 1993, s. 125. 
778 BACIGAL, Ronald J./BACIGAL, Margaret I., “Criminal Prosecutions in Environmental Law a Study of the "Kepone" 
Case”, Columbia Journal of Environmental Law, 12(2), 1987, s. 312. 
779 WELLS, “Corporate”, s. 110. 
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bir kimseyi öldürmesinde olduğu gibi fiziki bir etkisinin bulunmayacağı yalnızca ekonomik hayat 

üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği akla gelebilirse de örneğin tüzel kişilerin neden olduğu 

çevrenin kirletilmesi fiziksel bir etkidir. Yine tüzel kişilerin gereken tedbirleri almaması nedeniyle işçilerin 

ölmesi mümkündür. Bu nedenle tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilsin ya da edilmesin faaliyetleri 

kapsamında hukuka aykırı fiillere neden olduğu yadsınamaz.780 

Tüzel kişiler tarafından işlenen suçların organize bir şekilde gerçekleşmesi nedeniyle işlenen 

suçların tespiti her zaman için kolay değildir ve kriminolojide siyah rakamlar olarak nitelendirilen sayılar 

içinde yer alır. Bu durumun nedenini ise örneğin cinsel saldırı mağdurunun bunu yetkili makamlara 

bildirmek istememesi gibi bir durum değil, mağdurun suçun işlendiğinin farkına varamaması oluşturur. 

Örneğin sağlığa zararlı bir ürün alan tüketici bu ürünün tehlikeli olduğunu anlamadan tüketebilir ve 

üzerinde yaralama suçunun sonuçları gerçekleşebilir.  Yine devletin de vergi kaçakçılığını tespit 

edememesi mümkün olabilir.781 

Ekonomik ceza hukuku782 alanında tüzel kişiler hakkındaki yaptırım konusu yıllardan bu yana en 

çok tartışılan temel konulardan birini oluşturmaktadır.783 Ekonomik ceza hukukunun giderek karmaşık bir 

yapıya bürünmesi, piyasalarda yeni risklerin ortaya çıkması ticari işletmelere ne tür yaptırımların 

uygulanacağı sorununu beraberinde getirmiştir.784 Ticaret ortaklıklarının yönetiminde en yüksek karar 

organı niteliğindeki genel kurulların giderek güç kaybetmesi, ortaklığın yönetiminin fiilen yönetim 

kurullarına ya da bazı profesyonel yöneticilerin eline geçmesi ve denetim kurullarının yönetim kurulunun 

ya da yöneticinin güdümünde kalması ve etkin bir denetimin gerçekleştirememesi; ticaret ortaklıkların 

niteliği itibariyle sahip olmadığı etik kavramından uzaklaşılmasına ve bu ortaklıklarda ekonomik 

suçluluğun yaygınlaşmasına neden olmaktadır.785 Ekonomik suçlar en tehlikeli suçlardan biri olup yasal, 

siyasal, sosyal, insan hakları ve kalkınma gibi pek çok konuyla ilgilidir. Zira yoksulluğa, insan haklarının 

ihlaline neden olmakta ve devletlerin şeffaflığına engel olmaktadır.786 “İnsan hakları”nın korunmasının 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmek bakımından önemli bir gerekçe olabileceği 

                                                
780 Nitekim tüzel kişilerin faaliyeti çerçevesinde genellikle taksirle öldürme suçunun işlendiği görülmektedir. Örneğin Birleşik 
Krallık’ta her yıl yaklaşık 300 kişinin işte öldüğü ve hatta bu ölümlerin tehlikeli faaliyetlerde bulunan işyerlerinde olmadığı da 
gözlemlenmektedir. Ancak basında ya da toplumda bunun “öldürme” olarak değil de “kaza” olarak nitelendirilmesi diğer bir 
sorunu oluşturmaktadır. Bkz. WELLS, Corporations, s. 8-12. 
781 COFFEE, s. 390-391. 
782 Ekonomik ceza hukuku, ekonomi alanındaki hem ceza hem de idare hukuku anlamındaki suçları ve cezaları ifade eden bir 
kavramdır. Ayrıca bu kavram kendisini yalnızca ceza kanununda değil, ticaret kanunu, vergi kanunu gibi pek çok kanunda 
bulabilir. Bkz. TÖBBENS, Hans W., “Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität durch die Troika der §§ 9, 130 und 30 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten”, NStZ 1999, Heft 1, s. 1. 
783 LAUE, s. 339. 
784 SIEBER, Ulrich, “Vorwort”, Sanktionen gegen Juristische Personen, İstanbul 2013, s. 11. 
785 ERMAN, Şirketler, s. 1–4. 
786 FANTAYE, Dawit Kiros, “Fighting Corruption and Embezzlement in Third World Countries”, The Journal of Criminal 
Law, 68(2), s. 170.  
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savunulmaktadır.787 Bu nedenle ekonomik suçlarla ulusal ve uluslararası düzeyde mücadele edilmektedir. 

Ekonomik suçların neredeyse üçte ikisi ticari bir şirket ya da bir kişiye ait firma tarafından işlenmektedir. 

Bunların da %80 ila 85’inde gerçek kişinin suç oluşturan fiiliyle şirketteki faaliyeti arasında bağlantı 

vardır.788 Ticari ortaklıkların bu şekilde dâhil oldukları ve çalışanların ortaklığın yararına işledikleri suçları 

için ortaklık (şirket) suçlarından bahsedilmektedir.789 Uygulamada ise bankacılık, inşaat, ulaştırma 

şirketlerinin bu alanda öne çıktığı görülmektedir.790 Büyük malvarlıklarına sahip olmalarına karşın 

sorumlulukları özel ya da idari mevzuatta öngörülen bu ortaklıkların, sorumluluğu sermayeleriyle sınırlı 

olan ticaret ortaklıklarının organlarının yaptıkları hukuka aykırı fiillerden dolayı, ortaklıkta pay sahibi olan 

birikim sahiplerinin, ortaklık çalışanlarının, tüketicilerin ve ortaklıkla ekonomik ilişkide bulunan üçüncü 

kişilerin ve genel olarak toplumun etkin bir şekilde korunması ve suçların önlenmesi için, ayrıca ceza 

sorumluluklarının da öngörülmesi önerilmektedir.791  

Tanınmış şirketlerin gerçekleştirdikleri yolsuzluklar, bankalarca sebep olunan finansal piyasa 

krizleri son yıllarda giderek ivme kazanmaktadır.792 Bu durum önemli bir tehdit arz eden organize suçu793 

teşvik ettiği gibi, demokrasiyi baltalamakta ve ekonomik büyümeyi engellemektedir.794 Nitekim 

Amerika’nın en büyük şirketlerinden biri olan Enron, 2001 yılında iflas etmiş ve 67 milyar dolar zararın 

neticesinde varlığına son vermiştir. Çifte kayıt, muhasebe hilesi, bağımsız denetim şirketinin suç delili 

oluşturan şirket kayıtlarını yok etmesi, ülkenin yönetiminde söz sahibi olanların kimileriyle olan yolsuzluk 

bağlantısı, suç oluşturan fiilleri gizlemeye ilişkin birliktelik, Amerikan Sermaye Piyasası’nda önemli 

değişikliklerin yapılmasına neden olmuştur. Tüzel kişilerin suçlu beyinler tarafından yönetilebileceği, 

hatta toplumda düzenleme ve denetleme faaliyetlerini üstlenen kurulların dahi bu suçlu tüzel kişilerle 

birlikte hareket edebilecekleri ihtimali, tüzel kişilerin yetkili kurumlar ve kamuoyu tarafından daha 

yakından izlenmesi ve hukuka aykırı fiillerin önüne geçilebilmesi için önlemlerin alınması gerekliliğini 

ortaya çıkarmıştır. Benzer durumlar Türkiye bakımından da yabancı değildir. Bankacılık faaliyetinde kısa 

                                                
787 VAN KEMPEN, Piet Hein, “The Recognition of Legal Persons in International Human Rights Instruments: Protection 
Against and Through Criminal Justice?”, Corporate Criminal Liability Emergence, Convergence, and Risk, Ius Gentium 
Comparative Perspectives on Law and Justice, V. 9, Springer Dordrecht Heidelberg London New York 2011, s. 389. 
788 TÖBBENS, s. 1. 
789 Çalışanların ortaklığa karşı işledikleri suçlar bakımından da söz konusu kavram kullanılmaktadır. Bkz. KREKELER, s. 639. 
790 TÖBBENS, s. 1.  
791 ŞEN, Ersan, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C. I, İstanbul 2006, s. 59. 
792 KUBICIEL, Michael, “Dıe Verbandsstrafe Verfassungskonformıtät, Systemkompatıbılıtät, Folgen”, Kölner Papier zur 
Kriminalpolitik, 2/2014, s. 6. 
793 VOLK, “Bestrafung”, s. 430. 
794 Santraller, havaalanları ve barajlar gibi büyük projelerde yer alan şirketler düşünüldüğünde yolsuzluğun boyutu son derece 
geniş olabilir. Söz konusu yolsuzluk, şirketleri etkilemesinden ziyade Doğu Avrupa, Asya, Latin Amerika, Afrika ülkeleri 
bakımından çok daha yıkıcı etkilere neden olabilir. Nitekim BM’nin araştırmalarına göre rüşvet gibi yolsuzluğun gerçekleştiği 
ülkelerde yatırımlar %20 oranında daha fazla pahalıdır. Bkz. HETZER, Wolfgang, “Verbandsstrafe in Europa 
Wettbewerbsverzerrung durch Korruption”, EuZW 2007, s. 76. 
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bir süre önce yaşanan yolsuzluklar, bankalara el konulması, çift kayıt sistemi, sahte hesapların açılması 

önemli zararlara neden olmuştur.795  

Son yıllarda ekonomik, çevre suçluluğu ve de organize suçluluk796 kapsamında artışların neden 

olduğu tehlikenin ya da zararın oldukça büyük olduğu gözlemlenmektedir.797 Organize suç örgütleri ya 

da büyük işletmelerin (tüzel kişiliği bulunsun ya da bulunmasın) bu kapsamda ortak noktasını ceza 

hukukunun kendileriyle ilgilenmesi oluşturmaktadır.798 Bu suçların işlenmesi suretiyle elde edilen 

ekonomik yararla ilgili olarak gerçekleştirilen kara paranın aklanmasıyla mücadele edilebilmesi 

zorunluluğu, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi yönündeki tartışmalara neden 

olmaktadır. Nitekim kara paranın aklanması genellikle tüzel kişiler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Yine 

uluslararası şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde faaliyetlerini daha kolay gerçekleştirebilmek adına 

söz konusu ülkelerin kamu görevlilerine rüşvet vermeleri ya da diğer bazı suçların işlenmesi bakımından 

ilişki içinde oldukları, özellikle de uyuşturucu kaçakçılığı bakımından tüzel kişilerin önemli birer rol 

oynadığı gözlemlenmektedir.799 Bu gerekçelerle tüzel kişilerin de aynı gerçek kişiler gibi ele alınması ve 

doğrudan doğruya cezalandırılması savunulmaktadır.800 Bu kapsamda tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edilmesine ilişkin görüşlerde artış söz konusudur. 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu meselesi Anglo-Sakson hukuk sisteminde uzun bir tarihi 

bulunmasına karşın, Kıta Avrupası hukuk sisteminde nispeten kısa bir tarihe sahiptir.801 Eskiden ve 

uzunca bir süre boyunca Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası hukuk sisteminin ceza ve ceza muhakemesi 

hukuku bakımından uzlaşması ihtimal dâhilinde görülmemekteydi. Ancak son yıllarda bu iki sistemin de 

birbirlerine yaklaştığı gözlemlenmektedir ki tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesi bu 

                                                
795 BAYSAL, Fadime Eda, “Güvenlik Tedbirleri ve Kabahatler Hukukundaki İlkesel ve Fiili Sorunlar Karşısında Tüzel Kişilerin 
Ceza Sorumluluğu”, FHD, C. 6, S. 61, Aralık 2014, s. 18-19. 
796 Organize suç, en az üç kişinin ekonomik ya da başkaca yarar elde etmek amacıyla suç işlemek üzere uzun vadeli ve 
yapılandırılmış şekilde birlikteliğidir. Bkz. VOGEL, Joachim/EISELE, Jörg, Das Recht der Europäischen Union, München 
2019, Art. 83, Rn. 63. 
797 ROXIN, I, s. 265; LAUE, s. 350; KREKELER, s. 39.  
798 KEMPF, s. 462.  
799 Nitekim BM ve AB komisyonlarınca gerçekleştirilen çalışmalarda, söz konusu suçlar aracılığıyla dünya gayri safi milli 
hasılasının % 4’üne yakın bir gelirin elde edildiği ve bu gelirlerin % 70’inin de sınır aşan ticari şirketler ya da diğer tüzel kişilerce 
kara para aklama yöntemleriyle finans sistemine sokulduğu belirtilmektedir. Bkz. KIZILARSLAN, Hakan, Türk Ceza ve Ceza 
Muhakemesi Hukukunda Tüzel Kişilere Özgü Koruma ve Güvenlik Tedbirleri, Ankara 2020, s. 10. 
800 KANGAL, Zeynel, “Yeni Türk Ceza Hukuku’nda Tüzel Kişiler”, HPD, S. 7, Temmuz 2006, s. 86. 
801 WEIGEND, Thomas, “Societas delinquere non potest? A German Perspective”, Journal of International Criminal Justice 6 
(2008), s. 298. Anglo-Sakson hukuk sistemi için müşterek (ortak) hukuk (common law) kavramı da kullanılmakta olup Amerika, 
Milletler Topluluğu ve eski Milletler Topluluğu gibi tarihi İngiliz hukuk sistemini benimseyen tüm hukuk sistemlerini ifade 
etmektedir. Türkiye’nin de benimsediği Kıta Avrupası hukuk sistemi için Kara Avrupası hukuk sistemi (civil law) ifadesi de 
kullanılmakta olup bu sistem Cermen geleneğine bağlı olarak eski Roma hukukundan türetilmiştir. İki sistem arasındaki esas 
ayrımı, Anglo-Sakson hukuk sisteminin dava ve hakim merkezli olması ve böylece hakime önüne gelen olaya özgü pragmatik bir 
yaklaşım segilemesi hususunda takdir hakkı tanınması; Kıta Avrupası hukuk sistemininse hakimin takdirini kullanmasının 
önceden belirlenmiş soyut ilkelerin kodifikasyonuyla denetlenmesi oluşturmaktadır. Bkz. SLAPPER, Gary/KELLY, David, The 
English Legal System, London Sydney Portland Oregon 2003, s. 3. Nitekim Anglo-Sakson hukuk sistemi kanunlardan ve 
anayasadan ziyade yargı kararlarından türetilmiştir. Ancak bu durum Anglo-Sakson hukuk sisteminde kanunların ya da 
anayasaların olmadığı anlamına gelmez. Bkz. GARNER, s. 270. 
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yakınlaşmanın bir görünümüdür.802 Avrupa’nın yasal kültürü gibi, her bir bölgesel yasal kültür, ait olduğu 

toplumun sosyal varlık ve koşullarından etkilenmektedir. Bu etkilenme tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 

bakımından birbirinden farklı iki ayrı yolun izlenmesine sebebiyet vermiştir.803 Tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu temelini özellikle Amerika olmak üzere Anglo-Sakson hukuk sisteminden almaktadır. 

Örneğin Amerika’da Yüksek Mahkeme 1886 yılında “Santa Clara County v.  Southern Railroad” 

kararında bir topluluğa gerçek kişi gibi davranılabileceğini belirtmiştir. Ancak tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun dünyada yaygın bir şekilde benimsenmesi neredeyse yüz yıl sürmüştür. Tarihsel ve 

bölgesel olarak sınırlı olsa da Sovyetler Birliği’nde ve diğer sosyalist ülkelerdeyse tüzel kişiler devlet 

tarafından kurulmakta ve devlete ait olarak görüldüklerinden tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

benimsenmesine gerek duyulmamıştır. Ayrıca Amerika’nın yabancı tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 

kabul etmesi ve bu tüzel kişilere yaptırım uygulaması ve söz konusu tüzel kişilerin tabiiyetinin bulunduğu 

ülkelere ceza sorumluluğunun öngörülmesi hususunda baskı kurması söz konusu olmaktadır.804 

1980’lerin sonunda Sovyet Sosyalist Rusya’nın kapitalist etkileşimlere açılması,805  1989 yılında Berlin 

Duvarı’nın yıkılması, dünya siyasetini ve ekonomisini etkileyerek ekonomik sınırların giderek kalkması 

da bu kapsamda etkili olmuştur.806 Zira Demirperde’nin yıkılmasının ardından Avrupa’da organize 

suçluluğun yayılmaya başlandığı görülmektedir. Bu kapsamda bazı ülkelerin bu tür suçlarla mücadelede 

ceza ve ceza muhakemesi hukukunda reformlar gerçekleştirdikleri görülmektedir.807  

Tüzel kişilerin hatta tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların ceza sorumluluğunun bulunup 

bulunmadığı hususu pratik önemi ve teorik zorluğu nedeniyle uygulamada ve bilim alanında giderek daha 

fazla dikkat çekmektedir.808 Nitekim tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi, Amerikan bir 

yargıç tarafından yabani otlara benzetilmiş ve kimsenin bu yabani otları ekip yetiştirmemesine karşın 

büyüdüğü şeklinde ifade etmiştir.809 Bu husus yalnızca bilim tarafından değil politikacılarca da ele 

alınmıştır.810 Dünyadaki değişim ve gelişim, toplumsal düzenin sağlanması ve korunmasını amaçlayan 

hukuk sistemlerinin bu değişimi dikkate alarak yeniden ele alınmasına ve yorumlanmasına neden 

olmaktadır.811 Her ne kadar tüzel kişilerin ceza ve kabahat sorumluluğu kabul edildiği takdirde bunun 

                                                
802 HEFENDEHL, s. 283. 
803 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 13. 
804 BRODOWSKI/DE LOS MONTEROS DE LA PARRA/TIEDEMANN, s. 2. 
805 BAYSAL, s. 18. 
806 PIETH Mark/IVORY, Radha, “Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview”, 
Corporate Criminal Liability Emergence, Convergence, and Risk, Ius Gentium Comparative Perspectives on Law and Justice, V. 
9, Springer Dordrecht Heidelberg London New York 2011, s. 9. 
807 Örneğin Avusturya 1996 tarihli “Ceza Hukukunda Reform Kanunu” ile zenginleşmenin ortadan kaldırılması amacıyla 
müsadereyi yeniden düzenlemiştir. Bkz. ERMAN, R. Barış, “Almanya ve Avusturya’da Organize Suçlulukla Mücadele 
Kapsamında Kabul Edilen Malvarlığıyla İlgili Cezai Yaptırımlar”, Sahir Erman’a Armağan, İstanbul 1999, s. 263. 
808 JESCHECK, Hans Heinrich, “Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Personenverbände”, ZStW 65, V. 2, 1953, s. 210-
225.  
809 LEDERMAN, s. 647-648. 
810 KREKELER, s. 640. 
811 BAYSAL, s. 23. 
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yalnızca ticari işletmelerle sınırlandırılması doğru olmasa da son zamanlarda söz konusu sorumluluk 

türlerinin ekonomik alanda faaliyet gösteren topluluklarla ilgili olarak dile getirildiği görülmektedir.812 

Ancak herhangi bir kazanç amacı gütmeyen örneğin yalnızca bilimsel araştırmaların gerçekleştirildiği bir 

ortaklığın faaliyet alanında çevre suçunun işlemesi mümkündür.813 Bu kapsam içinde spor kulüpleri, 

siyasi partiler, sendikalar ve dini örgütler de düşünülebilir.814 

Ceza hukuku bilimi, 19. yüzyılın başındaki oluşum aşamasından bu yana hukuk felsefesinin ve 

ceza hukuku sisteminin sınırları içinde kalmak suretiyle gelişim göstermektedir.815 Ceza hukukunun 

sosyal gelişmelere uyum göstermesi demokratik olarak seçilen ve meşruiyetini kazanan kanun koyucu 

bakımından her zaman için kolay değildir.816 Sosyal, siyasi ve ekonomik alandaki değişimler ve 

gelişimler, var olan suçlara yenilerinin eklenmesine ya da var olan suçların suç olmaktan çıkarılmasına 

sebep olmaktadır.817 Kanun koyucular suçlulukla mücadele edebilmek için yeni ve etkili önlemler almaya 

çabalamakta, örneğin var olan suçların cezalarını artırmakta ya da yeni suç tipleri öngörmektedir.818 Bu 

kapsamda tarihsel süreç içinde suçun önlenmesi amacıyla ceza sorumluluğunun sınırlarının genişletilerek 

objektif sorumluluğun kabul edilmesi, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığın ceza sorumluluğuna 

bağlanması ve tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun öngörülmesi örnek verilebilir. 

Ceza hukukunda gerçek kişilerin fail olabilmesinin yanında tüzel kişilerin de tek başına fail olup 

olamayacağı ya da kendisini temsil eden gerçek kişilerle birlikte ceza sorumluluğunun bulunup 

bulunmadığı hususu tartışmalıdır.819 Bu tartışma suç ve ceza politikasıyla ve hukuk sistemlerince 

benimsenen temel ilkelerle yakından ilgili olup, tüzel kişilerin suç işleyip işleyemeyeceklerinin yani ceza 

hukuku anlamında bir fiili gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerinin820 ve gerçekleştirebileceklerse bu fiil 

bakımından kast ya da taksirlerinin bulunup bulunmayacağının ve fail kavramının değerlendirilmesini 

gerektirir.821 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde tüzel kişinin faaliyetleri kapsamında 

gerçekleştirilen suçlardan dolayı tüzel kişinin kendisini temsil eden sorumlu yöneticileri ve çalışanlarının 

yerine mi yoksa bu kimselerle birlikte mi sorumluluğuna gidileceği hususu da tartışmalıdır.822 

Günümüzde giderek tüzel kişinin tek başına ya da kendisini temsil eden organ kişilerin yanında 

sorumluluğa sahip olduğu görüşü benimsenmeye başlamıştır.823  

                                                
812 DE MAGLIE, “Models”, s. 551. 
813 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 321. 
814 ENGELHART, s. 59. 
815 KUBICIEL, s. 4.  
816 BVerfG, Beschluss vom 26.02.2008 - 2 BvR 392/07, par. 39, (https://beck-
online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2008%2Fcont%2Fbeckrs.2008.33171.htm&pos=1&hlwords
=on&lasthit=True) 
817 BAYSAL, s. 23. 
818 YÜCEL, Anatomisi, s. 11. 
819 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 302. 
820 İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 66-69. 
821 BIYIKLI, “(I)”, s. 507; GÜRAL, s. 75. 
822 BAYSAL, s. 17; AYDIN, “Tüzel”, s. 98. 
823 YARSUVAT, s. 889; BIYIKLI, “(I)”, s. 506; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 307. 
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Anglo-Sakson hukuk sisteminde kabul edilen tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, son zamanlarda 

giderek diğer ulusal ceza hukuku sistemlerini de etkilemektedir. Almanya, bir tüzel kişinin yararına suç 

işleyen görevlisinin bu fiili nedeniyle tüzel kişi hakkında idari nitelikte mali yaptırımlar öngörmesine 

karşın, ceza sorumluluğuna yalnızca gerçek kişilerin sahip olduğu kabul eden az sayıdaki ülkelerden 

biridir. Almanya’da doktrinde çoğunlukta olan görüş tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

benimsenmesinin, Alman ceza hukukunun temel kurallarıyla çelişeceği yönündedir. Aksinin kabulü üç 

önemli eksikliğe neden olacaktır. Bu eksikliklerse tüzel kişilerin davranış yeteneğine sahip olmaması, 

suçlanamamaları ve ceza yaptırımına tabi tutulamamalarıdır. Bireylerin arzu edilmeyen davranışları 

gerçekleştirmesi için yüksek standartların belirlenerek suçlanmaları pragmatik bir araç olarak görülemez. 

Ancak bu durum birey ile devlet arasında güçlü etik bir diyaloğun gerçekleştirilmesi ile sağlanabilir.824  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun temeli çalışmanın ilerleyen bölümlerinde de açıklanacağı 

üzere tüzel kişinin çalışanının sorumluluğunun tüzel kişiye devredilmesine veya tüzel kişinin iç 

organizasyonundaki yanlışlara yahut da kusursuz sorumluluğa dayandırılabilir. Ancak her üç öneri de 

teorik açıdan tatmin edici değildir. Zira tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi suç oluşturan 

fiilin ve de kusurluluğun yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Ancak sırf bu nedenle tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğunun reddedilmesi hususunda bir tavır sergilenmesi ise ceza hukukunun doğası 

bakımından değişebileceği de dikkate alındığında doğru olmayacağı yönünde eleştirilmektedir.825  

Tarihsel süreçte tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hususu suç ve ceza 

politikası ile hukuk düzeninin temel karakteri dikkate alınarak çözülmeye çalışılmıştır.826 Esasında tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğu meselesi dogmatikten ziyade suç ve ceza politikasıyla ilgilidir.827 Suç ve ceza 

politikasının görevinin cezaların toplumsal gerçekliklere uyumunun sağlanması olduğu bu nedenle kanun 

koyucunun söz konusu görevi yerine getirebilmesi için toplulukların ceza sorumluluğunu kabul etmesi 

gerektiği savunulmaktadır.828 Ancak ceza sorumluluğuna ilişkin bir görüş ileri sürülürken dikkatli 

olunmasında yarar vardır. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulü ceza hukukunun genel 

hükümlerinden iştirak, teşebbüs, manevi unsur, icrai ve ihmali davranış, hata, nedensellik bağı, ceza ve 

güvenlik tedbirleriyle ilişkisi bakımından değerlendirmeyi gerekli kılmakta ve bu durum her şeyin daha 

da bulanıklaşmasına neden olmaktadır.829 Özel olarak ayrı tutulmadığı sürece suç genel teorisine ilişkin 

hususlar tüzel kişileri ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde uygulama alanı bulmaktadır. Örneğin tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde hukuka uygunluk nedenlerinden de şartları oluşmuşsa 

yararlanması gereklidir.830 Hukuka uygunluk nedenleri kural olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 

                                                
824 WEIGEND, s. 936. 
825 WEIGEND, s. 927. 
826 YARSUVAT, s. 889; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 302. 
827 KUBICIEL, s. 7. 
828 KUBICIEL, s. 19. 
829 KEMPF, s. 468. 
830 KANGAL, Tüzel, s. 128. 
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bakımından herhangi bir özellik göstermez. Hem kanunda öngörülen hem de öngörülmeyen bu nedenler, 

tüzel kişiler bakımından da söz konusu olur. Örneğin bir çimento fabrikası olarak faaliyette bulunan tüzel 

kişinin, bunun için gerekli olan ruhsatı almasının ardından çevresini tehlikeye düşürdüğünün ve insan 

sağlığını önemli bir tehdit altında bıraktığının anlaşılması durumunda, ruhsatını gerekçe göstererek 

usulüne uygun şekilde sürdürdüğü faaliyetin, hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeni kapsamı içinde 

düşünülmesi gerektiği iddiasında bulunabilir ve bu iddia yerindedir.831 Tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edildiği bir sistemde suçun özel görünüş şekilleri özel olarak aksi belirtilmediği 

sürece tüzel kişiler bakımından da uygulama alanı bulur. Bu kapsamda kural olarak teşebbüs kurumu 

herhangi bir önem arz etmez. Yani tüzel kişilerin tamamlanmış bir suçtan dolayı sorumluluğu kabul 

edildiği takdirde kural olarak teşebbüsten bahsetmek mümkündür ve teşebbüs aşamasında kalmış suçlar 

nedeniyle ceza sorumluluğu vardır.832 Suçların içtimaı da tüzel kişilerle ilgili olarak ayrı bir düzenlemeye 

yer verilmediği sürece tüzel kişiler bakımından uygulanacaktır. Söz konusu durum tüzel kişilerin güvenlik 

tedbiri sorumluluğu bakımından da geçerlidir.833 Nitekim tüzel kişilerin faaliyet alanında gerçekleştirilen 

suçların birçoğu zincirleme suç özelliği gösterir. Özellikle suçların tüzel kişinin organlarınca alınan 

kararlar üzerine işlenmesi halinde aynı suç işleme kararının varlığından bahsedilmesi mümkündür. 

Örneğin Belçika’da yüksek mahkeme 1992 yılında verdiği bir kararında tüzel kişinin farklı fiillerinin 

kaynağı olan tek bir iradeyle hareket etmek suretiyle zincirleme suç işleyebileceğini kabul etmiştir.834 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunduğundan bahsedilmesi anayasa hükümleri ile ceza835 

ve ceza muhakemesi hukukunun merkezinde yer alan ve kendisinden vazgeçilemeyen temel ilkeleri 

dikkate alınarak değerlendirilmelidir.836 Geleneksel nitelikteki ceza hukuku kurumlarına (hapis cezasına 

mahkûmiyet, “hapis cezasının ertelenmesi”, tekerrür, gönüllü vazgeçme, af gibi) ve ceza muhakemesi 

kurumlarına (tanık olarak dinlemek, sorgulamak, yemine başvurmak, tutuklamak gibi) bakıldığında, 

esasında söz konusu kurumların her birinin failin gerçek kişi olabileceği yönündeki düşüncenin üzerine 

inşa edildiği görülmektedir. Bu nedenle tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hususu 

üzerinde gerçekleştirilen tartışmalar yalnızca tüzel kişinin fail olmasının kabul edilmesi ya da 

reddedilmesiyle sınırlı bir alan değildir.837  

                                                
831 Ancak faaliyette bulunanın kusuru bulunmaksızın, idarenin kendi hatası sonucu ruhsat verilmişse artık idarenin sorumluluğu 
söz konusu olmalıdır. Bkz. ŞEN, Çevre, s. 175-176, 270. 
832 Tüzel kişinin yöneticisi ya da temsilcisi gerçek kişi failin, gönüllü vazgeçme ya da etkin pişmanlık kurumlarından yararlanması 
halinde teşebbüs aşamasında kalmış suç nedeniyle tüzel kişiliğin ceza sorumluluğundan bahsedileceği yönünde bkz. KANGAL, 
Tüzel, s. 134. 
833 KIZILARSLAN, s. 144. 
834 KANGAL, Tüzel, s. 134-135. 
835 ÖZEN, “Tüzel”, s. 63. 
836 KREKELER, s. 659. 
837 AYDIN, “Tüzel”, s. 98. 
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Tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin tartışmanın temelinde bu sorumluluğun anayasal838 ve 

dogmatik açıdan kabul edilebilir olup olmadığı839 ve suç ve ceza politikası açısından savunulup 

savunulamayacağı hususu yatmaktadır.840 Hatta sadece suç ve ceza politikasının değil ekonomi 

politikasının belirleyici olduğu da görülmektedir.841 Bu nedenle tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun olup 

olmadığı meselesi esasında ontolojik ya da dogmatik bir sorun olmaktan ziyade politik ve ekonomik bir 

sorundur. Bir anlamda pratik yarar ve etkililik sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca pragmatik bir 

yönü de bulunmaktadır.842  İnsanın yanında başka bir hak süjesinin bulunduğu yönündeki kabul, hukuk 

sistemleri içinde zamanla yer edinmiştir. Benzer şekilde tüzel kişilerin hukuka aykırı fiillerinden dolayı 

sorumluluğu da bu gelişimin bir neticesidir.843 Örneğin tüzel kişiler, rekabeti sınırlayan sözleşmeler 

yapabilir.844  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi esasında ceza hukukunun sosyoekonomik 

gerçeklikle uyumlu hale getirilmesi çabasıdır.845 Ancak insanın bilincini ve iradesini gerektiren geleneksel 

sorumluluk ilkeleri modern ekonominin gelişmesi karşısında kendisine yer bulamamaktadır. Zira 

sorumluluğun temelinde insan yatmaktadır. Bireyin isnat yeteneğinin bulunup bulunmadığı ve bu nedenle 

kınanıp kınanamayacağı esaslarından hareket etmektedir.846 Bu açıdan bakıldığında tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edilmesinin problemlere yol açtığı görülebilir. Ceza hukuku anlama ve isteme 

yeteneğinin varlığını kabul ederek buna işaret eder. Failin suçu, fiilinin hukuk tarafından ahlaken 

kınanabilmesi için bir nedendir. Tüzel kişi ise yasal yükümlülükleri bulunsa dahi gerçek anlamda anlama 

ve isteme yeteneğine sahip değildir. Ahlaki bir duygusu yoktur, ahlaki ve hukuki normları ayırt edemez 

ve bu normları ihlal etmekten kendisini alamaz.847 Bu yetenek kişinin fiilini normlara göre motive etme 

becerisidir.848 Bu durum tüzel kişilerin ceza sorumluluğundan bahsedilemeyeceğinin ya da bahsedilse bile 

bunun gerçek kişilerinki ile aynı olamayacağının bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. Zira ceza hukuku 

                                                
838 PEGLAU, Jens, “Unbeantwortete Fragen der Strafbarkeit von Personenverbänden”, ZRP, 2001, Heft 9, s. 406. 
839 ÁDÁM, s. 21. 
840 MONGILLO, s. 60.  
841 HETZER, s. 76. 
842 COFFEE, s. 448. 
843 ÖZTAN, Tüzel, s. 3. 
844 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 22. 
845 RINCEANU, Johanna, “Societas Delinquere Potest: The Romanian Perception Of Corporate Criminal Liability”, Sanktionen 
Gegen Juristische Personen, İstanbul 2013, s. 127. 
846 ÁDÁM, s. 20. İsnat yeteneği ile ceza sorumluluğu farklı kurumlardır. Bu iki kavramın arasında neden sonuç ilişkisi yer 
almaktadır. Zira ceza sorumluluğu cezai sonuçların yüklenebilmesiyken, kronolojik ve mantık bakımından isnat yeteneğini 
izlemektedir. Bkz. MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 143. İsnat yeteneği failin cezaya muhatap kılınabilmesi için failde 
bulunması zorunlu olan bir niteliktir. Şayet kişinin fiili işlediği esnada isnat yeteneği yoksa fiili suçtur, kendisi de faildir ancak 
hakkında ceza müeyyidesi uygulanamadığından ceza sorumluluğu yoktur. Bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 389. 
Kişinin isnat yeteneğinin bulunduğunun tespitinin ardından bu kişinin ceza sorumluluğu belirlenecektir. Bkz. İÇEL, Kayıhan, 
Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, İstanbul 1967, s. 22. Kimilerince isnat yeteneği ve ceza sorumluluğu 
aynı şey olarak kabul edilse de farklı kavramlardır. Zira ceza sorumluluğu failin isnat edilebilir olması nedeniyle ceza 
sorumluluğuna katlanmasıdır. Bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 388.  
847 WEIGEND, s. 936. 
848 ÁDÁM, s. 17. 
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insan için yaratılmış olup tüzel kişi ceza hukukunun süjesi olarak kabul edilmez.849 Tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu kabul edilmek isteniyorsa bu durumda ceza hukuku ile ilgili olan temel kavramlarda bir 

revizyona gidilerek bunun tüzel kişilerin yapısına uygun hale getirilmesi gereklidir.850 Almanya’da böyle 

bir dönüşümün mümkün olup olmadığı esas tartışma konusunu oluşturmaktadır.851  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun aleyhindeki görüşler ceza hukukunun temel ilkelerine ve 

dogmatiğine,852 lehindeki görüşler ise pragmatizme dayanmaktadır.853 Medeni hukukla yakın bağları olan 

dogmatik görüş, tüzel kişiye ve organlarına odaklanmışken, pragmatik görüş sosyolojiden etkilenmiş olup 

tüzel kişilere ve çalışanlarına odaklanmaktadır.854 Bu nedenle söz konusu sorumluluk temel ilkeler ile 

pragmatizmin çatıştığı bir noktada yer almaktadır.855 Ceza hukukunun temel ilkeleri ve dogmatiği gerçek 

kişiler üzerine kurulu olduğundan, tüzel kişilerin ceza sorumluluğu reddedilmelidir.856 Aksinin kabulü 

ceza hukukunun Beccaria’dan önceki döneme dönülmesi anlamını taşıyacaktır.857 Ancak tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğuna ilişkin sorunun, dogmatizmin ve pragmatizmin uyumlaştırılması suretiyle 

çözülebileceği, bu kapsamda tüzel kişilerin mahiyetlerine uygun düşen suçlardan sorumlu tutularak cezai 

yaptırımlara muhatap kılınmalarının gerekliliği savunulmaktadır.858 Tarihsel süreçte söz konusu sorun 

devletlerin izlediği suç ve ceza politikasıyla859 hukuk düzeninin temel ilkelerine uygun bir şekilde 

çözülmeye çalışılmış ve süreç içinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmeyen devletler 

tarafından günümüzdeki ekonomik gelişmeler ve bu alanda işlenen suçlar tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun savunulmasına neden olmuştur.860 Söz konusu pragmatizm, cezalandırmanın amacını 

açıklayan görüşlerden esinlenmektedir. Bu kapsamda suçla mücadele edilebilmesi için işlenen suçun 

muhakkak cezalandırılması gereklidir.861 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi günümüzde 

sosyal faydayı sağlamak bakımından ne kadar gerekliyse de862 mevcut sorunları çözmek bir yana 

                                                
849 DE MAGLIE, Cristina, “Societas Delinquere Potest? The Italian Solution”, Corporate Criminal Liability Emergence, 
Convergence, and Risk, Ius Gentium Comparative Perspectives on Law and Justice, V. 9, Springer Dordrecht Heidelberg London 
New York 2011, s. 256. 
850 DINIZ, Eduardo Saad, “The New Money Laundering Law in Brazil: Understanding Criminal Compliance Programs”, 
Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 136. 
851 WEIGEND, s. 936. 
852 DÍEZ, Carlos Gómez-Jara: “Grundlagen des konstruktivistischen Unternehmensschuldbegriffes”, ZStW 119 (2007) Heft 2, 
s. 292. 
853 BEALE, Sara Sun, “Die Entwicklung des US-amerikanischen Rechts der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von 
Unternehmen”, ZSTW 2014, 126 (1), s. 27. 
854 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 13. 
855 KANGAL, Tüzel, s. 208. 
856 HETZER, s. 78. Hatta bu nedenle “maceracı” olarak nitelendirilmelidir. Bkz. VOLK, “Bestrafung”, s. 429. 
857 SCHÜNEMANN, Bernd, “Der Kampf ums Verbandsstrafrecht in dritter Neuauflage, der „Kölner Entwurf eines 
Verbandssanktionengesetzes“ und die Verwandlung von Kuratoren in Monitore – much ado about saomething”, Strafverteidiger-
Forum, Heft 8, 2018, s. 320. 
858 STESSENS, Guy, “Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective”, International and Comparative Law Quaterly, 
V. 43, N. 3, 1994, s. 518. 
859 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 302. 
860 BAYSAL, s. 18. 
861 WEISSMANN, Andrew/NEWMAN, David, “Rethinking Criminal Corporate Liability”, Indiana Law Journal, 2007, V. 82, 
I. 2, 427-428. 
862 FLETCHER, s. 203. 



104 
 

beraberinde yeni sorunları da getirecektir.863 Kişi topluluklarının ceza sorumluluğunun bulunup 

bulunmadığı meselesinin suçun manevi unsuruyla, isnat yeteneğiyle ya da cezanın amacıyla açıklanması 

imkânsızdır. Bu nedenle söz konusu kabulün kamu düzeninin korunması için sosyal savunmanın bir 

gereği olarak düşünülmesi gerektiği,864 aksi halde tüzel kişilerin istedikleri suçu işlemekte özgür oldukları 

dile getirilmektedir.865 

Yukarıdaki tespit ve değerlendirmeler ışığında, tüzel kişilerin fail olup olamayacağı sorununun, 

bu başlık altında tüzel kişilerin hukuki niteliğini açıklayan teorilere değinilerek, “fiilsiz suç olmaz”, “ceza 

sorumluluğunun şahsiliği” ve “kusursuz suç olmaz” ilkeleri kapsamında tartışılmasında fayda vardır. Söz 

konusu tartışmanın ardındansa ceza hukukunun son araç olma (ultima ratio) niteliği ve cezalandırmanın 

amacı bakımından tüzel kişilerin ceza sorumluluğu değerlendirilecektir. 

A. TÜZEL KİŞİLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER  

Hukuksal ve ekonomik alandaki ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkan tüzel kişilik kurumunun bazı 

hak ve yükümlülüklere sahip olması, suç faili olup olamayacakları yönündeki tartışmayı beraberinde 

getirmiştir. Bu kapsamda tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesinin ya da 

benimsenmemesinin sağlam bir temele oturtulması gereklidir.866 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

bulunup bulunmadığı hususu, toplulukların hukuki niteliklerine verilen anlama göre farklı şekillerde 

çözümlenmektedir.867 Tüzel kişilerin hukuk düzeni içinde edindiği yerin ve sorumluğunun bulunup 

bulunmadığının belirlenebilmesi adına birinci bölümde üzerinde durulan ve 19. yüzyılda ileri sürülen 

hukuki niteliğini açıklayan teorilerden esas olarak varsayım ve gerçeklik teorisinden yararlanıldığı 

görülmektedir.868 Tüzel kişilerin farazi ya da gerçek mahiyette kabul edilmesiyle bağlantılı olarak görüş 

farklılıkları bulunmaktadır. Esasında tüzel kişilerin mevzuatta henüz öngörülmediği söz konusu dönemde, 

belirli kavramlardan mantık yoluyla belirli sonuçlara varmak hedeflenmiş ve böylece tüzel kişi ve bağlı 

olduğu hükümler temel bir kavram çerçevesine oturtulmaya çalışılmıştır.869  Ayrıca bu teoriler tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin tartışmaların geçirdiği evrimin bir yansıması olarak görülmektedir.870 

Nitekim tüzel kişilik mefhumu, hiçbir yerde ceza hukuku alanında sebep olduğu tereddütler kadar sorun 

yaratmamıştır.871 

Tüzel kişilerin yalnızca kâğıt üzerinde var olan bir oluşum olduğunun kabulüyle, ceza hukuku 

bakımından suç işlemesinin mümkün olduğu şeklindeki kabul birbiriyle çatışır.872 Nitekim varsayım 

                                                
863 KEMPF, s. 471. 
864 JESCHECK, “Personenverbände”, s. 213-214. 
865 GÜRAL, s. 75. 
866 KANGAL, Tüzel, s. 137. 
867 ÖNDER, Dersleri, s. 163. 
868 ÖZEN, “Tüzel”, s. 64-65. 
869 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 264. 
870 ERMAN, Ticari, s. 96-99. 
871 WELSH, s. 346. 
872 ERMAN, Ticari, s. 97-98. 
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teorisi benimsendiğinde tüzel kişi bir faraziye olduğundan, yani gerçekte mevcut olmadığından, tüzel 

kişilerin haksız fiil sorumluluğundan873 ve ceza hukukunun süjesi olmasından bahsedilemez. Zira ceza 

hukukunun süjesi sadece gerçek kişi olabilir.874 Nitekim 2004 sayılı “İcra ve İflas Kanunu”nun875 (İİK) 

“hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği” başlığını taşıyan 345. maddesinde, İİK’da 

öngörülen suçların, tüzel kişinin idare veya işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında işlenmesi halinde, 

cezanın tüzel kişinin “müdürlerinden, mümessil ve vekillerinden, tasfiye memurlarından, idare meclisi 

reis ve azasından veya murakıp ve müfettişlerinden fiili yapmış olan hakkında hükmolun”acağı 

belirtilmiştir. Böylece İİK’da öngörülen suçlar bakımından tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul 

edilmediği sonucuna varılması gereklidir. 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun”un876 115. maddesinin 2. fıkrasında bu Kanunun 110 ila 114. maddelerinde öngörülen suçların, 

bir tüzel kişinin “idare ve muamelelerini görme sırasında işlenmiş ise ceza,” tüzel kişinin “ortaklarından, 

mümessil ve vekillerinden, tasfiye memurlarından idare meclisi reis ve azasından, murakıp ve 

müfettişlerinden veya müstahdemlerinden muameleyi yapmış olanlar hakkında hükmolun”acağı 

belirtilmiştir. Bu kapsamda tüzel kişilerin ceza sorumluluğu öngörülmemiştir. Yine 5684 sayılı 

“Sigortacılık Kanunu”nun877 “adli cezalar” başlığını taşıyan 35. maddesinde gerçek kişilerin ve “tüzel 

kişilerin yetkilileri”nin ceza sorumluluğundan bahsedilmiş olup tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna yer 

verilmemiştir. 1163 sayılı “Kooperatifler Kanunu”nun878 ek 2. maddesinde bu Kanunda öngörülen suçlar 

hakkında ceza sorumluluğunun suçu işleyen “kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve 

memurları ve de denetim kurulu üyeleri”ne ait olduğu düzenlenmiş olup kooperatifin ceza 

sorumluluğundan bahsedilmemiştir. 854 sayılı “Deniz İş Kanunu”879 uyarınca tüzel kişiler hakkında idari 

para cezası uygulanması mümkünken; tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Nitekim bu 

Kanunun 51. maddesinin 3. fıkrasının 2. cümlesinde “20 nci madde hükümlerine aykırı harekette 

bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak 

ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya 

kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili 

sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye 

kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur” denilerek yalnızca gerçek kişilerin ceza sorumluluğuna 

yer vermiştir. 

Varsayım teorisine göre fiziki bir varlığa sahip olmayan tüzel kişinin herhangi bir suçu (örneğin 

“hırsızlık” ya da “sahtecilik” gibi) işlemesi mümkün değildir. Tüm suçlar gerçek kişiler tarafından 

                                                
873 ÖZTAN, Tüzel, s. 116. 
874 ÖZEN, “Tüzel”, s. 65. 
875 2128 sayılı 9.6.1932 sayılı Resmi Gazete 
876 8469 sayılı 28.7.1953 tarihli Resmi Gazete 
877 26552 sayılı 14.06.2007 tarihli Resmi Gazete 
878 13195 sayılı 10.5.1969 tarihli Resmi Gazete 
879 12586 sayılı 29.4.1967 tarihli Resmi Gazete 
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işlenebileceğinden, suç oluşturan fiillerin sonuçları da gerçek kişilere yükletilmelidir.880 Hukuk tarihine 

bakıldığında esasında toplulukların ceza sorumluluğunun 19. yüzyıldan evvel de kabul edildiği ancak 19. 

yüzyılda Savigny ile Feuerbach’ın etkisiyle büyük ölçüde reddedildiği görülmektedir.881 Bugün de tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmadığı görüşünün temelinde tarihsel hukuk okulunun kurucusu 

Savigny’nin varsayım teorisi yatmaktadır.882 Böylece ceza hukuku bilimi suçun unsurlarını, kendisine 

“etten ve kandan oluşan insanı” temel almak suretiyle, davranış (actus reus) ve kusurluluk (mens rea) 

olarak belirlemiştir.883 Bu nedenle tüzel kişinin suçu olarak görülen her bir suç üyelerinin ya da 

yöneticilerinin kendi suçudur.884  

Varsayım teorisine göre tüzel kişiliği hukuk yaratmaktadır.885 Tüzel kişiler fiziki bir varlığa sahip 

olmadığı için kendisi hakkında uygulanan cezayı hissedemez.886  Nitekim tüzel kişilerin varlığı dahi, bir 

üretim tesisinin inşasıyla, işçisini çıkartmasıyla ya da bir spor müsabakasına sponsor olmasıyla fark 

edilmektedir.887 Tüzel kişilerin davranışı, organlarında yer alan gerçek kişiler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle suç olan bir fiili gerçekleştiren de tüzel kişinin organında yer alan 

gerçek kişidir ve ceza sorumluluğu bu gerçek kişi ya da kişilere aittir.888 Örneğin X şirketinin lehine 

“dolandırıcılık” suçunu işleyen ve şirketin yönetim kurulu üyesi olan Y’nin bu suçtan ötürü 

sorumluluğuna gidilmelidir. Tüzel kişilerin ana statüsünde öngörülen belli alanlarda faaliyette bulunmaları 

mümkündür. Bu kapsamda tüzel kişilerin kişiliği ve ehliyetleri statülerince sınırlandırılmıştır. Yani kanun 

koyucu tarafından özel hukuk alanında geçerli olacak şekilde bu topluluklara sınırlı bir ehliyet sağlanması 

mümkündür.889 Ayrıca hukuk dünyasında davranışlarını, organlarını oluşturan yetkili kişiler vasıtasıyla 

gerçekleştirebildiğinden bağımsız bir iradeye de sahip değildir. Bağımsız bir iradeye sahip olunmaması 

beraberinde kusurlu davranamamayı getirir.890 Bu nedenle tüzel kişilerin ceza sorumluğundan söz 

edilemez.891 Tüzel kişilerin iradesinin bulunduğu kabul edilse dahi bu irade ceza hukuku anlamında ve 

yalnızca gerçek kişilerde bulunması mümkün olan irade değildir.892 Zira ceza hukukunda sorumluluk için 

anlama ve isteme yeteneğinin varlığı gereklidir.893 Söz konusu yetenekler sadece gerçek kişilerde vardır. 

                                                
880 YARSUVAT, s. 912. 
881 JESCHECK, “Personenverbände”, s. 212. Esasında toplulukların suç işleyebilecekleri düşüncesi 18. yüzyılın sonuna kadar 
Almanya’da savunulmuştur. Bu kapsamda 1793 yılında Malbranc tarafından “Observationes quaedam ad delictas universitatum 
spectantes” isimli çalışmada toplulukların cezalandırılıp cezalandırılamayacağı hususu tartışılmıştır. Bkz. LAUE, s. 339.  
882 Bu teorinin İngiltere’deki savunucu ise Salmond olmuştur. Bkz. FRIEDMANN, s. 50. 
883 19 ve 20. yüzyılda bu düşüncenin egemen olduğunu söylemek mümkündür. Bkz. MONGILLO, s. 56-57; ASHWORTH, 
Andrew, Principles of Criminal Law, New York 2003, s. 96. 
884 WAGNER, s. 124-125. 
885 PIETH/IVORY, s. 6. 
886 HAFTER, s. 64. 
887 FRIEDMAN, Lawrence, “In Defense of Corporate Criminal Liability”, Harvard Journal of  Law & Public Policy, V. 23, 
2000, s. 833. 
888 KÖNİ, s. 70. 
889 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 304. 
890 DURAN, Lütfi, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Sorumluluğun Temeli ve Sebepleri, Ankara 1974, s. 11-12. 
891 HAFTER, s. 64-65. 
892 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 299. 
893 SOYASLAN, Genel, s. 409; TOROSLU, Haluk, Ceza Hukukunda İsnat Yeteneği, Ankara 2015, s. 5-6. 
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Bu kapsamda ceza hukukunda topluluğun iradesi, topluluğu oluşturan gerçek kişilerin sorumluluğuna 

neden olur. Tüzel kişiliğin cezalandırılmasından bahsedilemez. Bir şirket vergi kaçırıyorsa, bir dernek suç 

oluşturan bir karar almışsa cezalandırılacak olan yetkili organı oluşturan ya da temsilci olan gerçek kişi ya 

da kişilerdir.  Toplulukların, kendine özgü bir fikri ya da isteme şeklinde bir saiki bulunmamaktadır.894 

Toplulukların davranışta bulunmasını bireylerin iradelerinin toplamı ya da çoğunluğu sağlar. Hukukun 

diğer dallarında sadece davranışın dış görünüşüyle ilgilenilmekteyse de ceza hukukunda psikolojik 

araştırmanın yapılması da gerekmektedir.895 Tüzel kişiler, devlet tarafından yaratılan, yapay ancak 

kendisini oluşturan kişilerin amaçlarını gerçekleştirebilmek için var olan oluşumlardır. Kanun tarafından 

söz konusu amaca ulaşabilmeleri için kendilerine kişilik tanınmıştır. Söz konusu amaçlara organlarını 

oluşturan gerçek kişilerin fiilleriyle ulaşabilir. Bu gerçek kişiler tüzel kişilerin mütemmim cüzleri değildir. 

Bu nedenle de işlemiş oldukları suçlardan dolayı tüzel kişiye ceza verilemez.896  

Gerçeklik teorisinin benimsenmesi halindeyse tüzel kişilerin kendisini meydana getiren gerçek 

kişilerinkinden bağımsız bir iradeye ve kişiliğe sahip olduğu ve davranış yeteneğinin bulunduğu kabul 

edilmektedir.897 Nitekim gerçekleştirilen bir araştırma “yüksek grup uyumu” gösteren toplulukların bazen 

bir grup zihnine sahip olabileceklerini göstermiştir.898 Tüzel kişinin uymakla yükümlü olduğu normların 

muhatabı tek tek kendisini oluşturan bireyler değil kendisidir ki bunu da yetkili organlarıyla 

gerçekleştirmektedir.899 Her ne kadar tüzel kişinin iradesi gerçek kişilerden oluşan organlarınca 

açıklanmaktaysa da, söz konusu irade herhangi bir üyenin iradesi olmayıp, görüşme ve tartışmalar 

neticesinde ortaya konulan çoğunluğun iradesi yani kolektif bir iradedir.900 Böylece tüzel kişinin kendine 

has iradesinden bahsedilir.901 Gerçek kişilere benzeyen özgür ve bilinçli bir iradeye sahip olan varlıklar 

olarak kabul edilmesi gerekli olan tüzel kişiler, iradelerini suç işlemek yönünde kullanabilir ve bu nedenle 

kınanmaları mümkündür.902 Bu görüşe göre, günümüzde ekonomide başrolü oynayan tüzel kişilerin 

gerçeklik olarak kabul edilmemesi artık modası geçmiş bir kabuldür.903 Medeni hukukta tüzel kişinin 

organları aracılığıyla, her türlü hukukî işlemi yapabilirken ve bu kapsamda haklar kazanabilmesi, alacaklı 

olabilmesi ve borç altına girebilmesi mümkünken ve de organların haksız fiillerinden dolayı sorumlu 

olacağı bu kapsamda örneğin tazminat ödeyebileceği tartışmasızken, ayrıca söz konusu sonuçlara tüzel 

kişi bağımsız kişiliği ile muhatap kılınırken, ceza sorumluluğuna sahip olmadığının kabulü bir çelişkidir. 

                                                
894 YÜCE, Temel, s. 35. 
895 MENTOVICH, Avital/CERF, Moran, “A Psychological Perspective on Punishing Corporate Entities”, Regulating 
Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 34. 
896 GÜRAL, s. 76-77. 
897 FELLNER, s. 9. 
898 Bu araştırma esmerler, vergi avukatları, twitter kullanıcıları, “Citibank” gibi tüzel kişiliği bulunan ve bulunmayan topluluklar 
arasında gerçekleştirilmiştir. Bkz. MENTOVICH/CERF, s. 37-38. 
899 KELSEN, s. 69. 
900 VELİDEDEOĞLU, s. 288; TOROSLU/TOROSLU, s. 390-391; GÜRAL, s. 74-75. 
901 BERTOSSA, s. 24. 
902 KANGAL, Tüzel, s. 147. 
903 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 16. 
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Bu nedenle tüzel kişinin bu organları aracılığıyla suç işleyebileceği ve de ceza sorumluluğunun bulunduğu 

kabul edilmelidir. Her ne kadar suç, esasında tüzel kişinin organlarını oluşturan gerçek kişilerin düşünce 

ve fiilleri neticesinde tüzel kişiye işletilmiş olmaktaysa da sonuç olarak bu suçu tüzel kişi işlemektedir. Bir 

suçun işlenmesi ile failin bu suç nedeniyle sorumlu tutulup tutulmaması farklı konulardır. Nitekim 7 

yaşındaki bir çocuğun işlediği suç nedeniyle cezalandırılmaması, suç ve ceza politikasının bir tercihidir ve 

çocuğun cezalandırılmaması çocuğun fail olmadığı anlamına gelmez. Tüzel kişiler mahiyetleri gereği cins, 

yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara 

ehil olduğundan, ceza hukuku bakımından da “cinsel saldırı”,904 “öldürme”,905 “hırsızlık”,906 “birden çok 

evlilik” gibi sadece gerçek kişiler tarafından işlenebilecek suçları işleyemez.907 Nitekim söz konusu 

suçların tüzel kişinin faaliyeti kapsamında ve tüzel kişinin yararına olacak şekilde işlenmesinden 

bahsedilemez.908 Zira TCK’da öngörülen suçların büyük bir çoğunluğu gerçek kişilerce işlenebilir. Ancak 

özel hukuk alanında borçlanabilen, hak sahibi olabilen ve kusurlu davranışlarıyla başkalarına zarar 

verebileceği kabul edilen tüzel kişilerin, insanın fiziki varlığını gerekli kılmayan vergi kaçakçılığı, belgede 

sahtecilik,909 çevreye karşı suçlar, insan kaçakçılığı, ekonomik suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizmin 

finansmanı gibi suçları işlemesi mümkündür. Esasında her ne kadar tüzel kişinin vücut bulup bir insanı 

öldürmesi ya da bir mahkemeye giderek yalan tanıklıkta bulunması mümkün değilse de söz konusu 

suçların tüzel kişinin yararına işlenmesi mümkündür. Örneğin tüzel kişinin girdiği bir ihaleyi kazanmak 

için söz konusu suçları gerçek kişiye işletmesi halinde tüzel kişi hakkında uygun bir yaptırıma 

hükmedilmelidir.910 Tüzel kişilerin organları vasıtasıyla sözleşmeden kaynaklanan borçlarını yerine 

getirmemesi mümkündür. Tüzel kişinin amacı arasında borcunu yerine getirmemek ya da haksız fiil 

işlemek olamayacağından, haksız fiilinden ne şekilde sorumlu olacağının da açıklanması gereklidir. Özel 

hukuk alanında temsilcilerin ya da organların gerçekleştirdikleri fiillerden ötürü nasıl ki tüzel kişinin bir 

                                                
904 Ancak 2009 tarihli “Cinsel Suçlar Kanunu” ile İskoçya’da müşterek hukukun suç saydığı ve cinsel şiddeti içeren suçlar 
bakımından şayet bu suçlar tüzel kişilik bünyesinde isnadiyet modeline uygun olarak tüzel kişilik bünyesinde ilgili bir kimse 
tarafından işlenirse, tüzel kişinin aleyhine dava açılması mümkün kılınmıştır. Bkz. STARK, Findlay, “Corporate Criminal 
Liability in Scotland: The Problems with a Piecemeal Approach”, Corporate Criminal Liability Emergence, Convergence, and 
Risk, Ius Gentium Comparative Perspectives on Law and Justice, V. 9, Springer Dordrecht Heidelberg London New York 2011, 
s. 128-129. 
905 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmi Gazete). “Tesco” ilkesi ve bu ilkenin 
savunucuları, öldürme fiilinin de bir şirkete isnat edilebilmesinin mümkün olduğunu savunmaktaysa da müşterek hukuka göre bir 
tüzel kişi öldürme fiilinden sorumlu tutulmamaktaydı. Zira öldürme fiilinin karşısında öngörülen yaptırım, idam ya da müebbet 
hapis cezasıydı ve bu yaptırımlar tüzel kişi hakkında uygulanamazdı. Ayrıca müşterek hukukta öldürme fiili bir insanın başka bir 
insanı öldürmesi şeklinde tanımlanmıştır. Ancak bazı tüzel kişilerin faaliyet gösterdikleri alanda ölüme sebep olmaları müşterek 
hukukun bu alandaki görüşünü değiştirmesine neden olmuş ve uygun bir cezanın varlığı halinde tüzel kişinin bu fiilden 
yargılanması gerektiği kabul edilmiştir. Örneğin Avustralya’da söz konusu mesele iş sağlığı ve güvenliği alanında tartışılmıştır. 
Ancak iş güvenliğinin bazı kanunlarla öngörülmesi nedeniyle tüzel kişinin öldürme suçundan dolayı cezalandırılmasının doğru 
olmayacağı ileri sürülmüştür. Bkz. GOODE, s. 37-38. 
906 ŞEN, Ersan, 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku Ceza özel Hukuku Ceza Yargılaması Hukuku Ceza 
İnfaz Hukuku, İstanbul 1998, s. 154. 
907 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 148, dp. 88. 
908 AYDIN, “Corporate”, s. 314. 
909 BIYIKLI, “(I)”, s. 509. 
910 AYDIN, “Tüzel”, s. 102. 
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teminat fonksiyonu bulunmaktaysa aynı durumun ceza hukukunda da geçerli olması önerilmektedir.911 

Ancak gerçeklik teorisinin özel hukuk alanında kabul ediliyor olması ceza hukuku alanında da kabul 

edilmesi zorunluluğunu gerektirmez. Zira her iki hukuk dalının amaçları ve yaptırımları birbirinden 

farklıdır bu nedenle farklı sonuçlara varmaya imkân veren farklı sonuçların benimsenmesi mümkündür.912 

Gerçeklik teorisine göre özel hukuk alanında tüzel kişi hak sahibi olabilmekte ve üyelerinin borç 

ilişkisinden tümüyle bağımsız olarak bazı borç ilişkilerine girebilmektedir. Ceza hukuku bakımından da 

tüzel kişinin üyelerinin gerçekleştireceği fiillerden bağımsız olarak bazı suçlar nedeniyle sorumlu olduğu 

kabul edilmelidir. Nasıl ki organların iradesi özel hukuk alanında tüzel kişiliği bağlamaktaysa, söz konusu 

durum ceza hukuku bakımından da kabul edilmelidir. Örneğin tüzel kişi sözleşme yapabildiğine göre, 

konusu suç olan hileli sözleşmeler de gerçekleştirebilir. Esasında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

benimsenmesinin temelinde gerçeklik teorisinin kabul edilmesi yatmaktadır.913 Nitekim bu teoriye göre 

tüzel kişinin sahip olduğu bağımsız iradenin tüzel kişiliğin hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmasına neden 

olması mümkündür.914  

Soyutlama teorisine göreyse tüzel kişilerin işleyebileceği ve işleyemeyeceği suçlar şeklinde bir 

ayrıma gidilmelidir. İşlenen fiil şayet ceza hukuku anlamında doğal bir suçsa artık tüzel kişinin ceza 

sorumluluğundan bahsedilemez. Bu durumda söz konusu suçu gerçekleştiren gerçek kişi ve/veya kişiler 

sorumludur. Ancak işlenen fiil idari bir suçsa artık tüzel kişilerin kabahat sorumluluğunun kabulü gerekir. 

Zira tüzel kişi söz konusu idari suçu işleyerek tehlike halini ortaya koymaktadır.915 Bu orta yolu 

benimseyenler arasında tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirinin uygulanmasının mümkün olduğunun 

dile getirildiği görülmektedir.916 Bu kapsamda tüzel kişi, varlığının kaynağı olan ve kanuna dayalı olarak 

oluşturan statüsü ile sınırlı olarak hak ve fiil ehliyetine sahiptir. Tüzel kişinin fiil ehliyetinin, haksız fiil 

gerçekleştirebilmesi nedeniyle hem tazminatın muhatabı olabilmesi hem de idari suç işleyebilmesi 

nedeniyle de idari cezanın muhatabı olabilmesi şeklinde sınırlandırılması gereklidir. Bu kapsamda 

varsayım ve soyutlama teorisine göre tüzel kişinin ceza hukuku anlamında suç işleyebilmesinin kendisine 

varlık kazandıran statüsü gereğince mümkün olmadığı ileri sürülmektedir. Zira tüzel kişinin statüsü 

kanuna, genel ahlaka ve adaba aykırı olamaz. Aksi yöndeki iradesi yok hükmünde kabul edilmelidir.917 

Bu durumda zaten tüzel kişinin kişilik kazanamayacağı ifade edilmektedir.918 Nitekim TCK’da suç 

işlemek amacıyla örgüt kurulması da suç olarak düzenlenmiştir. Kanun tarafından yasaklanan şeyin tüzel 

kişinin faaliyeti olarak kabul edilmesi beklenemez. Bu nedenle de tüzel kişi, kanunun faaliyetine dâhil 

                                                
911 GÜRAL, s. 79. 
912 NUHOĞLU, “Tüzel”, s. 505. 
913 DECKERT, s. 152-153. 
914 KUNTER, “Suçlu”, s. 45. 
915 NUHOĞLU, “Tüzel”, s. 505. 
916 ERMAN, Ticari, s. 99. 
917 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 958. 
918 KÖNİ, s. 70; HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 375. 
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etmediği bir şeyin faili olamaz. Bu görüşe göre suç ancak tüzel kişinin yetkili organı ya da temsilcisi olan 

kişi tarafından işlenebileceğinden, bu fiilin sorumluluğu da söz konusu gerçek kişi ya da kişilere ait 

olmalıdır.919 Ancak gerçeklik teorisine göre tüzel kişilerin amaçları ile sınırlı olarak kuruldukları ve bu 

amacın da yasa dışı ya da yasaya aykırı bir amaç olamaması nedeniyle suç işlemelerinin olanaksız 

bulunduğunun kabulü eleştirilmelidir. Söz konusu halde tüzel kişinin varlık nedeninin bulunmadığı ve 

tüzel kişinin suç işlemek için kurulmadığı iddiasında bulunmak yerinde değildir. Nitekim gerçek kişilerin 

de suç işlememeleri gereklidir.920 Zira gerçek kişilerin faaliyetlerini düzenleyen kurallarda da gerçek 

kişilere suç işleme şeklinde bir iznin verilmediği görülmektedir.921 Ayrıca gerçeklik teorisine göre tüzel 

kişilerin amaçlarına uygun faaliyetleri esnasında, vergi beyan etmeme, vergi kaçırma, evrakta sahtekârlık, 

iş yasalarına aykırılık ve benzeri diğer suçları gerçekleştirilmesi mümkündür.922 Bu kapsamda tüzel 

kişinin ana statüsünde belirlenmiş olan amaç izlenirken suç işlenebilir.923 Bu nedenle özel hukuk 

sorumluluğunun yanında doğasına uygun şekilde, örneğin, adli para cezası ya da fesih gibi müeyyideler 

tüzel kişilere uygulanmalıdır.924 Bu görüşe göre mağdur olabilen bu nedenle kamu davasına katılabilen, 

ayrıca tazminat isteyebilen tüzel kişinin suç sayılan davranışları nedeniyle sorumlu tutulamayacağını 

söylemek de bir çelişkidir. Nitekim tüzel kişinin suç oluşturan bir fiili nedeniyle gerçek kişilerin 

cezalandırılması karşısında mağdurun bizzat tüzel kişiden tazminat istemesi, sorumluluğun bir bütün 

olduğu yönündeki gerçekle uyumlu değildir.925 Yani söz konusu kolektif iradenin ceza sorumluluğunun 

temeli olan bireysel ve suçlu irade olamayacağı savunulsa da,926 kolektif irade bir faraziye olmayıp 

gerçektir.927 Yine kolektif iradenin gerçek kişiler vasıtasıyla gerçekleştirilmesi ceza sorumluluğunun 

kolektif irade sahibine yüklenmesinde bir engel oluşturmamaktadır.928 Ancak her ne kadar gerçeklik 

teorisi aksini savunmaktaysa da tüzel kişinin mağdur olabilmesi mümkün olduğu için fail de olabileceğini 

söylemek tutarlı değildir. Zira bu iki kavram birbirlerinden farklı koşulları gerektirmektedir.929  

                                                
919 HAFIZOĞULLARI, “Tasarısı”, s. 52. 
920 TANER, Umumi, s. 297. 
921 KÖNİ, s. 72; BIYIKLI, “(II)”, s. 72-73. 
922 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmi Gazete) 
923 ERMAN, Ticari, s. 96-97. 
924 GÜRAL, s. 74-75. 
925 BIYIKLI, “(I)”, s. 514. 
926 ERMAN/ÖZEK, s. 259. 
927 ERMAN, Ticari, s. 96. 
928 Kolektif irade ile kolektif sorumluluğun aynı şey olmadığının altı çizilmelidir. Örneğin kabile reisinin tek başına aldığı bir karar 
kabile üyelerinin bazısı tarafından yerine getirilmişse ancak tüm kabile cezalandırılırsa burada kolektif sorumluluk söz konusudur. 
Bu durum adalet ve hakkaniyet kurallarına uygun değildir. Tüm kabilenin toplanıp aldığı karar üzerine bazı üyelerce bu kararın 
uygulanması halinde sadece reisin ya da uygulayıcıların sorumlu tutulması halinde kolektif irade ve bireysel sorumluluktan 
bahsedilir. Bu durumda da adalet ve hakkaniyet kurallarına aykırılık vardır ve toplumun korunması bakımından da yetersizdir. 
Ceza hukukunda kolektif sorumluluk terk edilmiştir. Ancak kolektif irade tüzel kişilerin ortaya çıkması ve toplumsal hayatta 
giderek daha fazla rol üstlenmeleriyle birlikte yeni boyutlar kazanmıştır. Bu kapsamda tüzel kişilerin kolektif iradesi nedeniyle 
ceza sorumluluğunın bulunduğunun kabulünün, kolektif sorumluluk olarak değerlendirilemeyeceği yönünde bkz. BIYIKLI, 
“(II)”, s. 79-80. 
929 BERTOSSA, s. 54. 
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Yasalara ve ana statüsüne uygun surette seçilen ya da atanan bir organın kendisine yasa ve statü 

tarafından tanınan yetki sınırlarını aşmak suretiyle gerçekleştirdiği suçtan yani tüzel kişinin amacı dışında 

ya da bu amacı aşan davranışlarda bulunması halinde tüzel kişinin ceza sorumluluğundan bahsedilip 

bahsedilemeyeceği de tartışılmaktadır. Nitekim tüzel kişilerin bir amaç çerçevesinde varlık kazandıklarını 

savunanlar organın söz konusu amacın sınırlarını aşan davranışlar nedeniyle tüzel kişinin değil, suç 

oluşturan fiili gerçekleştiren kişilerin cezalandırılmaları gerektiğini belirtmektedirler.930 Ancak aksi görüşü 

savunanlara göreyse tüzel kişilerin, varlığının temelini oluşturan amaçla sınırlı olmaları özel hukuk 

alanında işlem yapabilmelerinin yani ehliyetlerinin çerçevesini çizmek adına öngörülmüş bir kuraldır. Bu 

kuralın ceza hukuku bakımından uygulanması suç ve ceza politikası bakımından tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu ilkesinden beklenen yarara ulaşamamaya neden olacak niteliktedir. Zira tüzel kişilerin 

amaçları dışında bir suç işleyemeyeceklerinin kabul edilmesi suç işlemek amacıyla tüzel kişilerin 

kurulması, yani tüzel kişi paravanı arkasında suç işlenmesine imkân tanınması anlamına gelecektir. Bu 

kapsamda örneğin yasak olmasına karşın derneğin gizli ticari faaliyetlerde bulunması ya da organlarının 

işlediği “güveni kötüye kullanma” suçu nedeniyle derneğin veya sendikanın organları tarafından 

kışkırtılan işçilerin grev esnasında suç işlemeleri durumunda sendikanın cezalandırılması yoluna 

gidilemeyecektir.931 

Organların tüzel kişi adına üçüncü kişilerle hukuki işlem gerçekleştirmeleri tüzel kişinin yapısı 

gereğidir. Tüzel kişinin fiili ehliyetinin bulunması, tüzel kişilerin hukuki işlem yapabilmesine imkân kılmış 

ve söz konusu işlem nedeniyle doğan hukuki sorumluluğu beraberinde getirmiştir.932 Bir tüzel kişinin 

faaliyetlerinin yerine getirilmesi esnasında işlenen bir suçtan ötürü hukuki sorumluluğun sadece suçun 

failine ya da şerikine değil, bu suçun gerçekleşmesi bakımından gözetim yükümlülüğüne aykırılıktan 

ötürü kınanabilirliği ölçüsünde gözetimden sorumlu olan kişiye de ait olduğu kabul edilmelidir. Gözetim 

yükümlülüğünün sözleşmeden ya da kanundan doğduğu hallerde göstermesi gereken özeni göstermemesi 

nedeniyle kişinin neden olmadığı ancak engellemek zorunda olduğu zararı tazmin etmek yükümlülüğü 

altında olduğundan bahsedilir. Böylece bu kişi, üçüncü kişiyi tanımasa dahi hem başkasının fiilinden hem 

de kendi fiilinden ötürü sorumludur. Tazminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi ise tüzel kişi tarafından 

garanti edilmektedir.933  Örneğin adam çalıştıranın sorumluluğu haksız fiil hukukunda tipik bir başkasının 

fiilinden sorumluluk olarak ortaya çıkmaktadır.934 Tarihsel sürece bakıldığında haksız fiil sorumluluğuyla, 

ceza sorumluluğunun aynı kökten geldiği ve işlevlerinin çekirdek bir alanda, yani önleme işlevinde 

örtüştüğü belirtilmektedir.935 Tüzel kişinin sözleşmesel ve sözleşme dışı sorumluluğunun varlığı için tüzel 

                                                
930 ARTUK, Mehmet Emin/ÇINAR, Ali Rıza, “Yeni Bir Ceza Kanunu Arayışları ve Adalet Alt Komisyonu Tasarısı Üzerine 
Düşünceler”, Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Ankara 2004, s. 59. 
931 BIYIKLI, (“II”), s. 72-73. 
932 ÖZTAN, Tüzel, s. 107, 111. 
933 KANGAL, Tüzel, s. 161. 
934 ASHWORTH, Andrew/HORDER, Jeremy, Principles Of Criminal Law, Oxford 2013, s. 149. 
935 WAGNER, s. 144. 
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kişinin organının organ olarak tüzel kişiye bir işin ifası sırasında üçüncü kişilere zarar vermesi, bu fiille 

organın görevini ifası arasında nedensel bir ilişkinin varlığı gereklidir. Zira tüzel kişinin organınca 

gerçekleştirilen her hukuka aykırı fiil tüzel kişinin sorumluluğunu doğurmaz.936 Tüzel kişilerin 

organlarının fiillerinden dolayı sözleşmesel sorumluluğunun yanında haksız fiil,937 hakkaniyet ve objektif 

yani sözleşme dışı sorumluluğu da bulunmaktadır.938 Tüzel kişilerin hukuki niteliğini açıklayan 

teorilerden hangisi benimsenirse benimsensin, tüzel kişilerin sadece özel hukuk açısından haksız fiil 

ehliyetinin bulunduğu kabul edilmelidir. Ancak bu kabul, tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenen bir suç 

nedeniyle ceza hukuku bakımından sorumlu tutulup tutulamayacağı hususunu çetrefilli hale 

getirmektedir.939 Tüzel kişilerin niteliğini açıklayan teorilerden bağımsız olarak tüzel kişilerin fail olup 

olamayacağı sorunu, tüzel kişilikle ilgili özel hukuk ve idare hukukunda ileri sürülen ve kabul edilen 

görüşler ceza hukuku bakımından uygun değildir. Tüzel kişinin haksız fiil ehliyetinin kabulü zorunlu 

olarak onun suç işlemeye ehil olduğu anlamına gelmez. Zira suç oluşturan fiili gerçekleştirmeye yalnızca 

manen değerlendirilen bir iradeye sahip olan insan ehildir.940 Hukuki sorumlulukta bir kimsenin 

yararlandığı bir neticenin risklerine katlanması, bunu istemiyorsa gereken dikkat ve özeni göstermesi talep 

edilebilir. Özel hukukta sosyal adalet gereği kusurlu ya da kusursuz bir şekilde sebebiyet verilen zarardan 

sorumlu tutulmak mümkünken; ceza sorumluluğu için aynısı söylenemez. Ayrıca özel hukukta rücu 

imkânı bulunmaktayken ceza hukukunda rücudan bahsedilemez.941 Nitekim mahkûm olunan adli para 

cezası, “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi karşısında hukuk mahkemesinde talep edilebilecek bir zarar 

değildir.942 Özel hukuk haksız fiil nedeniyle tazminat sorumluluğuyla ilgilenir. Bu nedenle haksız fiilden 

bahsedilebilmesi için bir zararın varlığı gereklidir.943  

Hukuka göre “doğal” kişi yoktur. Ceza hukuku da dâhil olmak üzere hukuk, insanı doğal 

durumuyla değil bireysel hakların ve yükümlülüklerin taşıyıcısı olan vatandaşlığı ile ele alır. Bu durum 

kural olarak yasaların gerçek ve tüzel kişilere aynı şekilde davranmasını mümkün kılsa da aynı şekilde 

davranmasının zorunlu olduğu söylenemez. Zira hukuk, gerçek ve tüzel kişileri aynı norma tabi tutmanın 

mantıksız ya da haksız olması halinde ayrıma gitmelidir.944 TCK’nın 20. maddesi uyarınca tüzel kişiler 

suç faili olarak kabul edilmediğinden, tüzel kişilerin hukuki niteliği konusunda varsayım teorisinin kabul 

edildiğini söylemek945 yerine varsayım teorisine daha yakın olduğunu söylemek daha doğrudur.946 Zira 

                                                
936 ÖZTAN, Tüzel, s. 122. 
937 DECKERT, s. 149. 
938 ÖZTAN, Tüzel, s. 122-145. 
939 HAFTER, s. 64. 
940 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 707. 
941 SARITAŞ, s. 52. 
942 TRICOT, s. 63. 
943 HATEMİ/KALKAN OĞUZTÜRK, s. 13. 
944 WEIGEND, s. 936, dp. 54. 
945 CENTEL, Nur, “Ceza Hukukunda Tüzel Kişilerin Sorumluluğu – Şirketler Hakkında Yaptırım Uygulanması”, AÜHFD, 65 
(4) 2016, s. 3314; AYDIN, “Tüzel”, s. 107. 
946 DOĞAN, “Tüzel”, s. 10. 
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tüzel kişiler, fail olarak kabul edilememelerine karşın suç karşılığında uygulanan bir yaptırım olarak 

güvenlik tedbirlerine tabi kılınmaktadır.  

Her ne kadar tüzel kişilerin sebep olduğu pek çok husus tüzel kişilerin hukuki niteliğini açıklayan 

teorilerin yardımıyla aşılmaktaysa da bu teorilerin tek başına her sorunu çözdüğü ne yazık ki söylenemez. 

Ancak bu durum söz konusu teorilerin uygulamadaki sorunlarla uğraşmaması değil, esas meselesinin 

gerçek kişiler dışındaki varlıkların kişi olup olmadığının felsefi açıklanmasından ibaret olmasıdır.947 Tüzel 

kişinin varsayım mı yoksa gerçeklik mi olduğu temelinden hareket etmenin ceza sorumluluğunun bulunup 

bulunmadığı bakımından yanlış bir hareket noktası olduğu Busch tarafından haklı olarak ileri sürülmüştür. 

Esasında her iki teorinin de ayrıldığı nokta, insanın fiziksel ve psikolojik gerçekliği ile kişi toplulukların 

sosyal gerçekliğidir.948 Tüzel kişilerin hukuki niteliğini açıklayan teoriler, tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun bulunduğu ya da bulunmadığı yönündeki görüşlerin gerekçesini oluşturmaktan uzaktır. 

Zira tüzel kişilik toplumsal ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkmıştır. Ancak söz konusu teoriler bu kurumun 

hak ve yükümlülüklerinin bulunması ve de özellikle özel hukuk ağırlıklı yaptırımların muhatabı 

kılınmasının gerekçesini oluşturmak için ileri sürülmüştür.949 Nitekim bu teorilerle tüzel kişilerin hak ve 

yükümlülüklere sahip olacağı ve dolayısıyla haksız fiil ehliyetine sahip olduğu kabul edilmiştir. Bu 

kapsamda tüzel kişinin, haksız fiil sorumluluğu vardır.950 Tazminat, fesih, kapatma gibi özel hukuka özgü 

yaptırımların hakkında uygulanması mümkündür. Toplumsal yapıda işgal ettiği yer dikkate alındığında, 

idari cezaların da muhatabı olabilir.951  Bu nedenle söz konusu teoriler her ne kadar tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun bulunup bulunmadığını yorumlamak açısından faydalı olsa da belirleyici değildir. 

B. FİİLSİZ SUÇ OLMAZ İLKESİ 

Çağdaş ceza hukuku, fail değil, fiil ceza hukukudur. Bu kapsamda sorumluluğun çıkış noktasını 

fiil oluşturmaktadır.952 Ceza hukukunda “fiilsiz suç olmaz” ilkesi,953 yalnızca dış dünyada 

gözlemlenebilen ve hukuken korunan varlık veya menfaati ihlal ederek söz konusu menfaati zarara ya da 

tehlikeye uğratmak suretiyle954 somutlaşan bir insan davranışının suç oluşturabileceğini ifade 

etmektedir.955 Ceza hukuku dogmatiği insan tarafından gerçekleştirilen söz konusu davranıştan yola 

                                                
947 FRIEDMANN, s. 50. 
948 JESCHECK, “Personenverbände”, s. 212; HIRSCH, “Strafrechtliche”, s.  288. 
949 BERTOSSA, s. 15. 
950 FLETCHER, s. 202. 
951 ÖZEN, “Tüzel”, s. 64-65. 
952 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 193-194. 
953 Bu ilke için “hareketsiz suç olmaz” ifadesi de kullanılmaktadır. Bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 198. 
954 ÖNDER, Dersleri, s. 163. 
955 VON LISZT, s. 144; MEZGER, Edmund, Moderne Wege Der Strafrechtsdogmatik, Berlin München 1950, s. 14; MAYER, 
Max Ernst, Die schulhafte Handlung und ihre Arten im Strafrecht, Leibzig 1901, s. 18; ÖZEN, Muharrem, Ceza Hukukunda 
Objektif Sorumluluk, Ankara 1998, s. 4. Bu kapsamda insanın sırf düşüncesi ya da iradesi, dış dünyaya yansımadığı sürece fiil 
olarak kabul edilemez. Bkz. WESSELS, AT, s. 25; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 234. 
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çıkmış ve kendisini geliştirmiştir.956 Ancak bu fiil herhangi bir fiil değil, yasal tanımda yer alan fiildir.957 

Fiilin tipik olabilmesi için, suçta kanunilik ilkesi nedeniyle kanunda açık ve belirli bir şekilde yer verilen 

tanıma uygun olması gereklidir. Bu nedenle tipe uygunluk ile kanunilik ilkesi arasında yakın bir ilişki 

bulunmaktadır. Zira kanunsuz suç olmaz ilkesi gereğince fiilin muhakkak kanunda gösterilmesi ve bu 

fiilin de kanundaki tanıma uygunluk taşıması gereklidir.958 

Suçun varlığından bahsedilebilmesi için bir fiilin bulunması şarttır. Zira “fiilsiz suç olmaz”. 1950 

ve 1960’larda ceza hukukçuları arasındaki kapsamlı tartışma çerçevesinde bu fiilin iradi olması gerektiğine 

işaret edilmiştir.959 Neticeli suçlarda, davranış, netice ve nedensellik bağından; neticesiz suçlarda ise 

davranıştan oluşan fiil bakımından960 dış dünyada gözlemlenebilen iradi davranışın icrai ya da ihmali 

olması mümkündür.961 İradi davranışta bulunma yeteneği yalnızca insana özgüdür.962 Toplumsal davranış 

kuralları ve bu kapsamda ceza hukuku normları da yalnızca insana özgü olup sadece insandan mantığa 

uygun şekilde davranması istenebilmektedir.963 Klasik Alman ceza hukukçularına göre ceza hukuku 

tümüyle ahlaki bir konudur. Zira ceza yaptırımları, özel hukuk ve idari yaptırımların aksine doğasında 

suçluya yönelik ve suç ile ilgili olumsuz bir sosyoetik değer yargısı barındırır. Bu olumsuz değer yargısı 

ancak kişinin davranışını iradi olarak gerçekleştirdiğinde söz konusu olabilir.964 Yani yalnızca insanlar 

bakımından yapılabilir.965 Bu irade kast ya da taksirle ilgili değildir. Ayrıca değerden yoksun olup, 

psikolojik süreci ifade etmektedir.966 Alman ceza hukukunda bu değer yargısına sıkı sıkıya bağlılık, 19. 

yüzyılın başından bu yana ekonomik gücün giderek topluluklara geçmesi nedeniyle toplulukların ceza 

sorumluluğunun hukuk alanına dâhil edildiği Anglo-Sakson hukukunun967 aksine toplulukların ceza 

sorumluluğunun kabul edilmesini engellemiştir.968 Bu kapsamda ceza hukukunda hukuka aykırılığın ve 

kusurun konusunu bir insan davranışı oluşturur. Aksi takdirde sorumluluk, ceza hukuku bakımından önem 

                                                
956 MATEU, s. 50. 
957 PISAPIA, s. 5. 
958 WELZEL, s. 23-24. 
959 WEIGEND, s. 937. 
960 ÖNDER, Dersleri, s. 157. 
961 VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 90-91.  
962 ÁDÁM, s. 17. 
963 BAUMANN, Strafrecht, s. 351. 
964 WEIGEND, s. 936. Ancak, tüzel kişilerin “hakaret” suçunun mağduru olabilmesi ve saygınlıklarının korunmasını talep 
edebilmelerinin bizatihi tüzel kişilerin sosyoetik bir değere sahip olduğunun göstergesi olarak kabul edilmesi gerektiği 
savunulmaktadır. Bu nedenle kınanabilirlik için gereli olan sosyoetik değer yargısı tüzel kişiler için de söz konusudur 
denilmekteyse de bu gerekçe pek kabul görmemektedir. Zira bir kimsenin kınanabilir olmasıyla mağdur olması farklı şeylerdir. 
Bkz. BERTOSSA, s. 51-52. 
965 LAUE, s. 340. 
966 MAURACH/ZIPF, s. 190-191. 
967 Anglo-Sakson hukuk sisteminde de tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmemesi gerektiğine ilişkin görüşler 
bulunmaktadır. Bkz. HASNAS, John, “The Centenary of a Mistake: One Hundred Years of Corporate Criminal Liability”, 
American Criminal Law Review, V. 46, s. 1358. Nitekim İngiliz ceza hukuku doktrinin önemli isimlerinden John C. Smith, 1997 
yılında gerçekleşen Southall tren kazası davasında söz konusu durumu “devletin, hukukun yarattığı kansız varlıkların kanına 
susadığını” belirtmek suretiyle eleştirmiştir. Yine John C. Smith, Brian Hogan ile birlikte kaleme aldığı eserinde tüzel kişilerin ceza 
sorumluluğunun gerekliliğinin kanıtlanmaya ihtiyacı olduğuna işaret etmiştir. Bkz. MONGILLO, s. 61-62. 
968 JESCHECK, “Personenverbände”, s. 212. 



115 
 

taşıyan bir sonucun gerçekleşmesine indirgenir.969 Tüzel kişilerin ise bu anlamda ne iradeleri vardır ne de 

davranışta bulunmaları mümkündür. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmayacağına ilişkin bu 

argüman çeşitli şekillerde ele alınmıştır.970  

Ontolojik açıdan tüzel kişilerin gerçek kişiler gibi dış dünyada değişiklik meydana 

getirmelerinden, yani davranışta bulunmalarından bahsedilemez.971 Ceza hukuku bakımından sadece 

failin kişiliğinin ifadesi olan davranışlar önem taşır. Zihni bir faaliyet merkezi olarak insana bağlanamayan 

davranışlar, insanın egemenliğinde olmaması nedeniyle ceza hukukunda fiil değeri taşımaz.972 Bu 

kapsamda toplumda özel bir fenomen olarak ve hukuk alanında merkezi bir konumda yer alan tüzel 

kişilerin iradi davranışta bulunma yeteneği yoktur.973 Sözlükte irade, “bir şeyi yapıp yapmamaya karar 

verme gücü, istenç”, “buyruk”, “istek, dilek” şeklinde tanımlanmıştır.974 İnsanın iradesini ortaya 

koymaya yarayan organı beynidir. Biyolojik ve bu kapsamda somut bir yapıya sahip olmayan975 ve 

esasında hukuki bir varsayım olan tüzel kişiler, yetkili organlarında bulunan gerçek kişilerin iradelerine 

bağımlı olduklarından kendilerine has bağımsız iradeye sahip değildir.976 Zira söz konusu irade 

temsilcilerine aittir.977 Bu nedenle kınanabilmeleri mümkün değildir.978 Önemli olan failin neyi istediği 

değil, onun iradi olarak faaliyette bulunmasıdır.  

Tüzel kişinin karar organlarının iradesinin, örgütsel kuram literatürünce örgütsel bilişi ve örgütsel 

örgütlenme olarak nitelendirilen yansıtma sürecini başlatması ve bunun tüzel kişinin kendi iradesi olarak 

algılanması,979 yalnızca özel hukuk gerekleri bakımından dikkate alınmalıdır. Ancak, failin kişiliğinin 

önem arz ettiği, faile oldukça ağır müeyyidelerin uygulandığı ve mahkûmiyet hükmünün faili olumsuz 

toplumsal etkilere maruz bıraktığı ceza hukuku alanında bir kimsenin iradesini varsayıma dayanarak soyut 

bir varlığa yüklemek ve bu soyut varlık hakkında ceza müeyyidesi uygulamak ceza hukukunun temel 

ilkeleriyle çatışır.980 Aşama aşama ceza ve ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerinden 

vazgeçilmesine neden olur.981  

Özel hukuka bakıldığında tüzel kişilerin hukuken kabul edilebilmeleri birinci bölümde de 

belirtildiği üzere bir amaca sahip olmalarını gerektirir. Ancak bu amaç kapsamında bir suçun işlenmesi 

yoktur. Suçun işlenmesi halinde tüzel kişi kendisi hakkında statüde öngörülen faaliyet alanının dışına 

çıkmış olur ve bu durumda artık kişiliği bulunmayan tüzel kişi tarafından değil, suçu gerçekleştiren gerçek 

                                                
969 HEFENDEHL, s. 287. 
970 WEIGEND, s. 937.  
971 HEINRICH, s. 111. 
972 ROXIN, I, s. 256. 
973 ÁDÁM, s. 17. 
974 TÜRK DİL KURUMU, s. 1203. 
975 VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 89. 
976 İÇER, s. 78-79; KANGAL, Tüzel, s. 146. 
977 ÖNDER, Dersleri, s. 163. 
978 KANGAL, Tüzel, s. 146. 
979 DÍEZ, s. 305. 
980 ASLAN, “Tüzel”, s. 244. 
981 KREKELER, s. 659. 
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kişi tarafından suç işlenmiş olur. Nitekim mevzuata uygun davranmak tüzel kişiler bakımından bir 

zorunluluk olup, tüzel kişilerin kanunların suç saydığı hallere yönelik iradelerinin bulunmasından 

bahsedilemez. Tüzel kişilerin amaç ve konuları dışında yer alan iradelerinin yok sayılması hukuk düzeni 

tarafından kabul edilmiştir. Bu nedenle tüzel kişiler amaç ve konuları dışında yer alan bir iradeye sahip 

değildir. Tüzel kişiler bakımından amaç ve konu bakımından öngörülen söz konusu sınırlamanın, suç 

oluşturan irade açıklamaları bakımından da evleviyetle uygulanması gereklidir. Bu kapsamda suç işlemek 

için temsil mümkün değildir.982 Ancak günümüzde ortaya çıkan gelişmeler de dikkate alındığında, söz 

konusu görüş eleştiriye açıktır. Nitekim tüzel kişiler, yasal olan amaçları kapsamında faaliyette 

bulunurken, tabiidir ki ceza mevzuatının ihlali mümkündür. Söz konusu “ihlal” dikkate alınarak, tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğuna gitmenin mümkün olduğu da savunulmaktadır.983 Ayrıca tüzel kişilerin 

faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilen suçlara bakıldığında, gerçek kişiler tarafından işlenen suçlara 

nazaran daha ağır sonuçlara sebebiyet verdikleri ve hukuki bir amaç perdesinin arkasında, daha az vergi 

vermek, vergi denetim mekanizmasının etkisinden kurtulmak amacıyla faaliyetlerde bulundukları da 

görülmektedir.984 Tüzel kişinin elbette özel hukuk alanında iradesi vardır, lakin bu irade ceza hukukunun 

aradığı anlamda ve yalnızca gerçek kişide bulunan irade değildir. TMK’da kast edilen tüzel kişi adına 

hukuki sonuç doğuran iradedir.985 Zira bu irade yalnızca belli iradi davranışları gerçekleştirme yeteneği 

değil aynı zamanda bu davranışları isteme yeteneğidir. Bu yetenek yalnızca insanda vardır. Tüzel kişinin 

kendine has irade yeteneği yoktur986 zira bu tüzel kişinin iradesi olarak kabul edilen kendisini oluşturan 

insanların iradelerinin toplamı ya da çoğunluğudur.987 Her ne kadar bu hükümde “irade”den 

bahsedilmişse de esasında “tüzel kişi adına açıklanan irade” ifade edilmek istenmektedir. Zira bu irade 

tüzel kişi bakımından hukuki sonuç doğurmaktadır.988  

“Fiilsiz suç olmaz” ilkesi gereğince tüzel kişilerin fiilin zorunlu unsuru olan davranış bakımından 

“davranış yeteneği”nin bulunup bulunmadığı hususu üzerinde durulmalıdır. Esasında Türk ceza hukuku 

doktrininde “davranış yeteneği” herkes tarafından kullanılan yerleşmiş bir kavram değildir. “Davranış 

yeteneği” için doktrinde “fiil ehliyeti” ya da “hareket yeteneği”989 kavramının kullanıldığı görülmektedir. 

Esasında varılan sonuç aynıdır. Ancak çalışmada “hareket yeteneği” kavramı yerine hareketin yalnızca 

icrai davranışı ifade etmek için kullanılması gerekliliği990 karşısında “davranış yeteneği” kavramı 

kullanılmaktadır.  

                                                
982 GÜRAL, s. 78; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 304-305. 
983 BERTOSSA, s. 22-23. 
984 BIYIKLI, “(I)”, s. 508-509. 
985 ÖZGENÇ, Gazi, s. 283. 
986 ÖZEN, Genel, s. 285. 
987 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 706. 
988 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 327. 
989 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 247; HAKERİ, Genel, s. 153; DEMİRBAŞ, Genel, s. 237; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 209; 
AKBULUT, Genel, s. 371; İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, 66; KIZILARSLAN, s. 90; 
BİRTEK, Fatih, Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler, Ankara 2018,s. 159. 
990 TOROSLU/TOROSLU, s.  133. 
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Ceza hukukunda tüm suç tipleri bakımından geçerli tek bir davranış teorisi oluşturmayı amaçlayan 

ve neyin davranış olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda bazı teoriler bulunmaktadır. Ontolojik ve 

normativist olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilecek bu teorilerden, ontolojik teorilerin başlıcaları 

tabiatçı, amaççı ve sosyal davranış teorileridir. Ontolojik teorilerin ortak özelliğini davranışın insan 

tarafından gerçekleştirilebileceği hususu oluşturmaktadır.991 Ontolojik teorilerin temel esasını hukuk 

öncesi ve hukuk dışı genel bir davranış kavramını ortaya atmak oluşturur. Davranış, doğal ve toplumsal 

gerçeklik içinde dikkate alınır. Gerçeklik ve gerçekler dünyasıyla ilişkisi olması nedeniyle davranış 

kavramı ontolojiktir. Davranışı açıklama için olması gerekenin değil olanın kanunları dikkate 

alınmaktadır. Yani insanın ve eşyanın tabiatından kaynaklanan bir davranış kavramının bulunduğunu 

kabul eder. Henüz bir ceza normuna başvurulmadan ceza hukuku açısından geçerli ve ceza hukukunun 

kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirebilecek bir davranış kavramı elde edilmek 

istenmektedir.992 Örneğin amaççı davranıştan kaynaklanan fiil, suç olarak kabul edilen belirli bir 

haksızlığın esasını oluşturur. Kanunlar tarafından belirli hukuki varlıkların ya da menfaatlerin ihlal 

edilmesine herhangi bir şekilde neden olunması değil, belirli bir amaca yönelen davranışlarla hukuki varlık 

ya da menfaatlerin ihlali suç olarak öngörülmektedir.993 Suç olarak öngörülen ve haksızlık teşkil eden bir 

fiilin esasını oluşturan amaççı davranışı sadece gerçek kişi gerçekleştirebileceğinden, tüzel kişiler suç faili 

olamaz.994 Tüzel kişilerin belli bir amaca yönelik olarak davranışta bulunmaları söz konusu değildir. Tüzel 

kişiler ceza normunun muhatabı ve yükümlüsü olarak düşünülemez. Sadece gerçek kişi, davranışlarını 

belli bir amaca yönlendirebilir. İsnat yeteneğinin bulunup bulunmadığı fark etmeksizin yönlendirici 

iradeleri bulunmaktadır.995 Tüzel kişiler ve kişi toplulukları ise temsilcileri vasıtasıyla tasarrufta 

bulunabilir. Bu nedenle davranış yeteneği yalnızca gerçek kişilerde bulunmaktadır.996 Yine temsil edilen 

organın bizatihi sorumluluğundan da bahsedilemez.997 Ancak tüzel kişiler bakımından tüzel kişilere özgü 

“tüzel davranış yeteneği”nden bahsedilmesi de önerilmektedir.998 Gerçek kişilerin hareketlerinden dolayı 

tüzel kişinin sorumluluğuna gidilmemelidir.999 Sosyal davranış teorisinde de davranışın temelindeki 

sosyal anlamdan hareket edilir ve bu anlamlandırma da insan davranışından kaynaklanır. Doğal bir varlığa 

sahip olmayan tüzel kişinin hareketinin ya da ihmalinin sosyal anlamı bulunmamaktadır ve sorgulanmaya 

muhtaçtır. Zira yalnızca insan tarafından gerçekleştirilen davranışa sosyal ve iletişimsel bir anlam 

yüklenebilir. Özellikle ihmalin davranış olarak nitelendirilmesi de bu nedenledir. Söz konusu anlamsa 

                                                
991 ROXIN, I, s. 238-256. 
992 KEYMAN, “Sorunu”, s. 435. 
993 WELZEL, s. 33-34. 
994 HAKERİ, Genel, s. 137; ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 327; ÖZGENÇ, Gazi, s. 283; TOZMAN, Önder, Suç İşlemek Amacıyla 
Örgüt Kurma Suçu, Ankara 2017, s. 171. 
995 OPPENHEIM, s. 85-86; ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 324; 326; ÖZGENÇ, Genel, s. 878. Özgü suçlar bakımından, yalnızca söz 
konusu özgü suçun faili olabilme niteliğine sahip kişilerin normun muhatabı olabileceği yönünde bkz. WESSELS, AT, s. 8. 
996 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s.249. 
997 VON LISZT, s. 153. 
998 SCHOLZ, s. 438. 
999 ROXIN, I, s. 262-263. 
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yalnızca davranışta bulunması mümkün olan kişi bakımından geçerlidir. Ancak tüzel kişinin 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde buna anlam yüklemek mümkün olduğundan davranış 

yeteneğinin varlığını kabul edenler bulunmaktadır.1000  Normativist davranış teorisine göre davranış 

kavramı hukukun dışında kalınarak değil normlardan ortaya çıkarılmalıdır. Doğal âleme ait bir davranış 

kavramı ceza hukuku bakımından elverişli değildir. Ceza hukuku bakımından davranış, normun ihlal 

edilmesidir. Yani davranışın varlığı konusunda esas alınması gerekli olan nokta ceza normunun kendisidir. 

Bu nedenle de tüzel kişinin davranış yeteneğinden bahsetmek mümkündür. Ancak bu teori, davranışı 

maddi içerikten yoksun tümüyle biçimsel bir içeriğe soktuğu ayrıca ceza hukuku sorunları bakımından 

geçerli bir davranış kavramı yaratamadığı gerekçesiyle haklı olarak eleştirilmektedir.1001 

 “Davranış yeteneği”ne kimlerin sahip olduğuyla ilgili herhangi bir açıklamaya mevzuatta yer 

verilmediği görülmekteyse de kural olarak ceza hukukunda her insan bu yeteneğe sahiptir.1002 Bir fiilin 

suç teşkil edip etmediği belirlenirken ilk önce insan davranışının bulunup bulunmadığı ve bu davranışın 

iradi olup olmadığının tespiti gereklidir.1003 Eşyanın,1004 ölünün1005 ya da hayvanın ceza hukuku 

anlamında davranış yeteneği bulunmamaktadır.1006 Yaş ve akıl sağlığı gibi hususlar bu yetenek üzerinde 

etkili değildir.1007 Ancak insandan kaynaklanan her bir davranışın fiil olarak nitelendirilmesinden 

bahsedilemez.1008 İnsanın iradi olarak bir bedeni davranışı gerçekleştirebilir halde olması gereklidir. Zira 

davranış yeteneğinden iradeyle bir davranışta bulunulması anlaşılmalıdır.1009  

Tüzel kişiler, haklara ve yükümlülüklere sahip olabilse de kendi başına bir davranışı 

gerçekleştiremez. Yalnızca organlarını oluşturan gerçek kişiler aracılığıyla icrai ya da ihmali bir davranışta 

bulunabilir.1010 Yani davranış yeteneğine sahip olamadığından ceza hukuku anlamında bir fiil 

gerçekleştiremez.1011 Psişik bir yapıya sahip olması nedeniyle kendi iradesini ortaya koyamaz. Sadece 

tüzel kişilerin gerçek kişilerden oluşan organları tüzel kişinin lehine davranışta bulunabilir.1012 Ancak 

organın bu davranışları tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna neden olmaz.1013 Bu nedenle organın suç 

                                                
1000 MATEU, s. 51-53. 
1001 KEYMAN, “Sorunu”, s. 451. 
1002 DEMİRBAŞ, Genel, s. 237. 
1003 ÖZGEN, s. 23-24; ÖZEN, Objektif, s. 84. 
1004 YÜCE, Ceza, s. 202. 
1005 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 299; SOYASLAN, Genel, s. 527. 
1006 ROXIN, I, s. 262. 
1007 WESSELS, AT, s. 25; BAUMANN, Strafrecht, s. 182. 
1008 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 325. 
1009 Bu nedenle fiilin iradi olmadığı örneğin refleks, bilinçsiz ya da maddi bir cebrin etkisi altında gerçekleştirilen (vis absoluta) 
fiiller ceza hukuku bakımından davranış olarak kabul edilmez. Manevi cebir etkisi altında ise (vis compulsive) davranış iradidir. 
Her ne kadar irade üzerinde bir baskı bulunsa da davranışın gerçekleştiği esnada söz konusu baskı bulunmamaktadır. Bkz. 
ROXIN, I, s. 256, 266.  
1010 ENGELHARDT, Clemens, Gesellschaftsrecht Grundlagen und Strukturen, Wiesbaden 2018, s. 66; SCHMUCKER, 
Timo, “Die strafrechtliche Organ- und Vertreterhaftung”, ZJS, 1/2011, s. 30. 
1011 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 112; DEMİRBAŞ, Genel, s. 210. 
1012 TÖBBENS, s. 2. 
1013 Tüzel kişiler suç faili olamayacaklarından, organlarının ya da yetkili temsilcilerinin işledikleri suçlardan ötürü hukuki 
sorumluluklarının bulunması gerektiği yönünde doktrinde ileri sürülen görüş için bkz. CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 250, 
dp. 43. 
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niteliğindeki gerçekleştirdiği fiilden dolayı tüzel kişilik ceza hukuku bakımından sorumlu olmaz. Bu 

durumda sadece organın üyesi olan ve bizzat davranışı gerçekleştiren gerçek kişinin ceza 

sorumluluğundan bahsedilir.1014 

Topluluk üyelerinin topluluğun amacı için değil de kendi amaçları doğrultusunda davranışta 

bulunmaları nedeniyle tüzel kişinin davranış yeteneğinin bulunmadığı belirtilmektedir.1015 Her ne kadar 

tüzel kişinin davranış yeteneği olmasa da dolaylı faillik durumunda da dolaylı failin değil suçu işleyen 

kimsenin suç olan fiili gerçekleştirmesi yeterli olduğundan benzer durumun tüzel kişiler hakkında 

uygulanmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir. Bir anlamda tüzel kişiyi dolaylı fail olarak kabul 

etmek mümkündür denilmektedir.1016 Ancak bu düşünce dolaylı failin fiiliyle, fail arasında bir bağlantının 

gerekli olması nedeniyle eleştirilmektedir.1017 Zira dolaylı fail olarak nitelendirilen tüzel kişinin davranış 

yeteneği bulunmadığından dolaylı fail olması söz konusu değildir. 

Doktrinde tüzel kişilerin davranış yeteneğinin bulunmadığı yönündeki görüş,1018 kendisine 

varsayım teorisini esas almaktadır. Bu kapsamda tüzel kişilerin, özel hukukta fiil ehliyeti bulunmayan 

gerçek kişilere benzetildiği görülmektedir. Bu görüşe göre toplumsal yaşamın amaç ve ihtiyaçlarını 

gerçekleştirebilmek adına tüzel kişilerin farazi bir kişiliği bulunmaktaysa da sosyal bir gerçeklikleri yoktur. 

Fiil ehliyeti bulunmayan gerçek kişiler bakımından yasal temsilciler ne ise tüzel kişilerde icra organları, 

temsilcileri, yöneticiler de odur. Fiil ehliyeti bulunmayan tüzel kişiler hukuki işlemlerini yalnızca bu 

temsilciler aracılığıyla yapar ve yalnızca temsilcilerin hukuki işlemleri temsilciler bakımından bağlayıcı 

olabilir. Yani fiil ehliyeti bulunmayan tüzel kişiler, hukuki işlemlerini temsilci vasıtasıyla gerçekleştirebilir 

ve bu temsil yalnızca hukuki işlemler bakımından söz konusu olabilir. Lakin tüzel kişiliğin meydana gelen 

haksız fiilden sorumlu tutulması mümkün değildir. Bu nedenle suç faili olamaz.1019 Bu görüşe göre tüzel 

kişilerin hukukun süjesi olarak kabul edilmesi, tüzel kişilerin fiil ehliyetine ve bu kapsamda hukuki işlem 

ehliyetine sahip olduğu şeklinde yorumlanamaz. Fiil ehliyeti bulunan gerçek kişiler, tüzel kişinin organı 

ya da temsilcisi sıfatıyla tüzel kişi adına hukuki işlem ehliyetine sahiptirler. Tüzel kişinin ceza 

sorumluluğunun bulunduğunu kabul eden AYM dahi kararlarında organların kusurlu, suç oluşturan 

fiillerinden bahsetmektedir.1020 

Yerinde olmayan bir diğer görüşe göreyse tüzel kişilerin davranış yeteneği vardır.1021 Aksi 

yöndeki görüşün Hegel ve 19. yüzyıl davranış doktrininden kaynaklandığı, bugün ise bağlayıcı olmadığı, 

bu nedenle tüzel kişilerin ve hatta tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların dahi ceza hukuku anlamında 

                                                
1014 ROXIN, I, s. 262-263; GROPP, s. 128-129. 
1015 VON FEUERBACH, s. 36. 
1016 SCHOLZ, s. 438. 
1017 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 288. 
1018 ROXIN, I, s. 262-263; WESSELS, AT, s. 25. 
1019 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 248. 
1020 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 333. 
1021 BAUMANNN, Strafrecht, s. 181-182. 
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davranış yeteneğinin bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.1022 Gerçek kişilerde fiil 

ehliyeti erginlikle yani olgunlaşmayla, tüzel kişilerdeyse organlaşmayla yani organlara kavuşmayla 

kazanılmaktadır.1023 Tüzel kişinin organı tarafından açıklanan iradesi tüzel kişinin iradesini oluşturur. 

Nitekim organ tüzel kişiden ayrı bir kişi değildir, aksine tüzel kişinin ayrılmaz parçasıdır. Tüzel kişinin 

gerçek anlamda sanki eli, kolu, ağzı gibi bir uzvuymuşçasına tüzel kişinin iradesini dile getirerek tüzel 

kişiyi harekete geçirir ve organın fiili, tüzel kişinin fiili olarak nitelendirilir.1024 Organın gerçekleştirdiği ve 

tüzel kişinin amacı ve ehliyeti içinde kalan hukuka uygun fiilleriyle tüzel kişiyi bağlar. Göreviyle maddi 

ve işlevsel bağlantısı bulunan yani görevi dolayısıyla gerçekleştirdiği hukuka aykırı filleriyle de tüzel 

kişinin sorumluluğuna neden olur. Bu durumda neden temsilci kavramıyla yetinilmeyip organ kavramına 

ihtiyaç duyulduğu sorusu cevaplanmalıdır. Temsilde yani bir başkası adına ve hesabına irade beyanında 

bulunmak ya da böyle bir beyana muhatap olmak anlamında temsil, yalnızca hukuki işlemler bakımından 

söz konusu olabilir. Haksız fiil gibi hukuki işlem dışındaki hukuki fiiller bakımındansa temsilden 

bahsedilemez.1025 Bu görüşe göre organla tüzel kişi arasında herhangi bir temsil ilişkisi söz konusu 

değildir. Organın iradesi tüzel kişinin iradesidir ve tüzel kişi fiil ehliyetine sahiptir. Tüzel kişinin haksız 

fiili gerçekleştirmesi mümkündür. TMK’nın 50. maddesinin 1. fıkrasında “tüzel kişinin iradesi”ni, 

“organları aracılığıyla açıkla”yacağı belirtilerek; iradenin bizatihi tüzel kişiye ait olduğu 

anlaşılmaktadır.1026 Yani organın davranışı tüzel kişinin davranışıdır.1027 Tüzel kişinin organları, tüzel 

kişiliğin bir parçasıdır ve organların fiilleri tüzel kişiye isnat edilmektedir. Söz konusu isnat hem hukuka 

uygun hem de hukuka aykırı davranış bakımındandır. Ancak hukuka aykırı fiilden sorumluluk için iki 

sınır söz konusudur, ilki tüzel kişinin hak ehliyetidir, yani tüzel kişinin hak ehliyeti kapsamında yer alan 

bir konuda haksız fiil yapılmalıdır, ikincisi ise organın organ sıfatıyla görevini gerçekleştirirken söz konusu 

fiilin işlenmesidir. Yani organın görevle ilgisi olmayan kendi kişisel davranışı bu kapsamda değildir.1028 

Kişi topluluklarınca gerçekleştirilen davranışın temelinde gerçek kişilerin oluşturduğu iradelerinin yine 

gerçek bir kişi tarafından icra edildiği görülmektedir. Nitekim ortaklıklar hukuku, tüzel kişilerin idare 

organlarının karar verme yetkisi bakımından davranış yeteneklerinin bulunduğunu hukuken kabul eder. 

Bu görüşte, ceza hukukuna aykırılık oluşturan organın davranışı, tüzel kişinin organının kararından 

kaynaklanmışsa artık tüzel kişinin ceza hukuku alanındaki doğrudan kendi davranışından bahsetmenin 

mümkün olduğu savunulmaktadır. Ancak organın kararını değil de bağımsız olarak kendi kararını 

uygulayan temsilcinin davranışına dayanan sorumluluğu ise yalnızca denetim eksikliğine dayandırılabilir 

                                                
1022 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 23. Tüzel kişilerin davranış yeteneğinin bulunmadığı ancak özel hukuk açısından fiil 
ehliyetinin bulunduğu yönünde bkz. İÇER, s. 67. 
1023 SEROZAN, Kişiler, s. 503. 
1024 DOĞANAY, s. 28. 
1025 SEROZAN, Tüzel, s. 31. 
1026 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 670. 
1027 LAUE, s. 345. 
1028 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 292-296. 
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denilmektedir. Bu durum gerçek kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Böylece özel hukukun 

düzenlemesi olan ve kişilik tanınan toplulukların oluşturduğu fail figürünün ortaya çıktığı 

belirtilmektedir.1029 Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliğe sahip bulunmayan kişi topluluklarının, kendilerini 

meydana getiren gerçek kişilerin iradesinden ve bu iradelerin toplamından ayrı bir iradeye sahip oldukları 

da ileri sürülmektedir. Bu kapsamda varsayım teorisi tümüyle reddedilmektedir. Söz konusu 

topluluklarının gerçek kişiler gibi suç işleyebilmeleri mümkündür. Mahiyeti gereği bu topluluklar suçları 

gerçek kişilerin vasıtasıyla işleyebilir. Ancak bu durum toplulukların suç faili olmayacakları şeklinde 

yorumlanmamalıdır.1030 Tüzel kişinin ceza sorumluluğundan bahsedilebilmesi için suçun temelinde var 

olan kararın tüzel kişilerin endüstriyel, ticari ve sosyal politikasını belirleyen organlar tarafından alınması 

gerektiği de ileri sürülmektedir. Yani öncelikle tüzel kişiliğin yetkili organları tarafından tüzel kişiliğin bu 

konudaki iradesi açıklanmalıdır.1031 Suçlu bireyin kimliğinin saptanması ikinci plana atılmaktadır. 

Böylece gizli oy neticesinde karar verilerek ve anonim görüntüsü altında bireysel sorumlulukların 

gizlenmesi neticesinde genel kurul tarafından alınan kararlar, tüzel kişiler hakkında sosyal savunma 

tedbirlerine başvurulmasını gerekli kılan bir hususu oluşturmaktadır.1032 Zira örneğin genel kurulda ya da 

yönetim kurulunda gizli oyla alınan bir karar nedeniyle kimin sorumlu olacağı saptanamayabilir. Yine 

merkezi yabancı ülkede bulunan tüzel kişinin aldığı bir kararın, ülkede kurulu tüzel kişiliğe sahip şube 

tarafından uygulandığı ya da bazı durumlarda ihmalin suçun maddi unsurunu oluşturmak bakımından 

yeterli olmadığı hallerde fiilin gerçekleştirilmesinde en büyük rolü olan ya da gerçekleştiren kişinin 

cezalandırılmaması söz konusu olabilir. Ayrıca tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi halinde 

dahi maddi unsuru gerçekleştiren ya da kararı alan gerçek kişilerin tüzel kişi adına hareket edip etmedikleri 

ve suç oluşturan bu kararın grup adına alınıp alınmadığının saptanması gerekliliği ortaya çıkacaktır. Söz 

konusu sorunların ve de zorlukların ortadan kaldırılması ise mümkün olmayabilir.1033  

Bu kapsamda doktrindeki bir görüş, pozitif hukuka göndermede bulunmakta ve tüzel kişilere 

yasalar tarafından yükümlülüğün yüklenmesi bakımından tüzel kişilerin bu yükümlülüklerini yerine 

getirmelerinin, davranışta bulunmalarının bir göstergesi olarak yorumlanması gerektiği yönündedir.1034 

Diğer bir görüş ise pozitif düzenlemelere değil toplumun algısına gönderme yapmaktadır. Toplumsal 

hayatta tüzel kişiler, kendisini oluşturan bireylerden farklı bir aktör olarak görülmekte olduğundan tüzel 

kişinin düşüncesinin ifadesi ceza hukuku anlamında bir davranış olarak kabul edilmelidir.1035 Daha 

komplike bir yaklaşım ise gerçek kişiler gibi tüzel kişinin kendine işaret eden ve kendi kendine varlık 

kazandıran özyinelemeye ve kendi kendini yenilemeye imkânı bulunan sistemler olduğunu 

                                                
1029 JESCHECK, “Personenverbände”, s. 212-213. 
1030 BIYIKLI, “(I)”, s. 508. 
1031 İÇEL, Kayıhan, “Sermaye Piyasası Kurulunun Tebliğlerine Aykırılık Suçu”, İÜHFM 1998, C. 56, S. 1-4, s. 112. 
1032 KANGAL, Tüzel, s. 133. 
1033 BIYIKLI, “(I)”, s. 512. 
1034 WEIGEND, s. 937.  
1035 HETZER, s. 78. 
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savunmaktadır.1036 Bu görüşlerin ortak noktasını tüzel kişilerin tıpkı insan gibi davranan varlıklar 

olduğunu kabul etmeleri oluşturmaktadır. Ancak söz konusu paralelliğin kesin olmaktan ziyade metaforik 

olduğunun altı çizilmelidir. Aksi halde gerçek ve tüzel kişiler arasındaki önemli bir farkın göz ardı edilmesi 

söz konusu olabilir. Zira tüzel kişinin varlığı sadece kâğıt üzerindedir ve tüzel kişi adına hareket eden 

gerçek kişiler zamanla değişmektedirler. Böylece tüzel kişinin geçmişini bugüne bağlayan gerçek bir 

kimliğinin ve de benlik bilincinin bulunmadığı belirtilmelidir. Bu durum tüzel kişinin davranışının, gerçek 

kişinin geçmişiyle de uyumlu olarak gerçekleştirdiği davranışından farklı şekilde kabul edilmesini 

gerektirir.1037 

Tüzel kişilerin davranış yeteneğinin bulunmadığı yönündeki aleyhte görüşün organları aracılığıyla 

hareket edebilmesi şeklindeki varsayımla aşılmasının mümkün olduğu ileri sürülmektedir. Nitekim tüzel 

kişinin doğal bir davranışından bahsedilemese de özel hukukta kabul edildiği üzere organın davranışı tüzel 

kişiye yüklenebilmektedir. Ancak tüzel kişinin organının ya da temsilcisinin davranışının “ceza 

sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık taşımadan tüzel kişiye ne şekilde yüklenebileceği hususu 

sorunludur. Zira ceza hukukunda sosyal etik bakımından başkalarınca gerçekleştirilen bir davranış tüzel 

kişiye yüklenemez.1038  

Sonuç olarak, tüzel kişilerin davranış yeteneği yoktur.1039 Tüzel kişinin özel hukukta fiil 

ehliyetinin bulunması, ceza hukukunda fail olarak kabul edilmesi ve ceza sorumluluğuna sahip olabilmesi 

için yeterli değildir.1040 Medeni hukuk açısından tüzel kişilerin hukuki işlem ehliyetinden bahsedilmesi, 

ceza hukuku ile medeni hukuk arasında çelişmezliğin sağlanması adına daha yerinde olacaktır. Hukuki 

işlem ehliyetine ise tüzel kişi adına kanuna ve kuruluş belgelerine uygun olarak organlar sahiptir.1041 Bu 

kapsamda birinci bölümde fiil ehliyeti açıklanırken belirtildiği üzere özel hukuktaki fiil ehliyetiyle ceza 

hukukundaki fiil ehliyeti1042 ve özündeyse özel hukuktaki “fiil” ile ceza hukukundaki “fiil” aynı şey 

değildir1043 ve hatta ceza hukukunda “davranış yeteneği” şeklinde yerleşmiş bir kabulün bulunmadığının 

altı tekrar çizilmelidir.  

Ceza hukuku alanında davranışta bulunamayan tüzel kişiye ceza yaptırımı uygulanamaz. Tüzel 

kişinin işlediği suç esasında tüzel kişinin organını ya da temsilcisini oluşturan gerçek kişinin suçudur.1044 

Tüzel kişi sosyoekonomik hayatın gerektirdiği işlemleri organları veya temsilcisi aracılığıyla yapmaya ehil 

olmaktadır ve özel hukuk anlamında yürütme kurulunun iradesi tüzel kişinin iradesidir. Ancak bu durum 

                                                
1036 DÍEZ, s. 305. 
1037 WEIGEND, s. 937. 
1038 NISCO, s. 79. Aksi yönde bkz. DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 452. 
1039 BVerfGE 20, 323, par. 46 (http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv020323.html); ÖNDER, Dersleri, s. 163; YÜCE, Ceza, s. 203; 
ROXIN, I, s. 262-263; WESSELS, AT, s. 25. Aksi yönde bkz. BAUMANN, Strafrecht, s. 181-182. 
1040 VON LISZT, s. 153. 
1041 ÖZGENÇ, Genel Hükümler, s. 877-878, dp. 325. 
1042 “Fiil” kavramının hukuk sistemi içinde yerleşmiş bir kavram olması nedeniyle hem özel hukukta hem de ceza hukukunda bu 
kavramdan aynı şeyin anlaşılması gerektiği yönünde bkz. BERTOSSA, s. 36-37. 
1043 HEFENDEHL, s. 287. 
1044 YÜCE, Ceza, s. 203. 
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tüzel kişinin suç faili olabileceği ve suç teşkil eden bir fiili işleyebileceğinin kabulüne imkân vermez. 

Aksinin kabulü gerçek kişinin iradesinin tüzel kişiye yansıtılması olacaktır.1045 Ceza mahkemesi tüzel 

kişinin bir suçu gerçekten isteyip istemediğini ya da gereken dikkat ve özeni gösterip göstermediğini yani 

kusurlu olup olmadığını tartışamaz. Burada tek yapacağı şey bir ya da birden fazla kişi tarafından 

gerçekleştirilen suç bakımından TCK’nın 60. maddesinde öngörülen şartların oluşup oluşmadığını 

tartışmaktır ki bu durum “fiilsiz suç olmaz” ilkesinin ihlali anlamına gelir.1046  

C. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ 

Tüzel kişilerin fail olup olamayacağı ve bu kapsamda ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı 

meselesinin çözümü oldukça karmaşıktır. Bu kapsamda faili işaret etmekte olan “ceza sorumluluğunun 

şahsiliği” ilkesine1047 bakmakta fayda vardır. Bu ilkeyi açıklamadan evvel ceza sorumluluğundan neyin 

anlaşılması gerektiği hususu üzerinde durulmalıdır. Ceza sorumluluğundan işlenen suç nedeniyle fail 

hakkında TCK’nın “cezalar” başlığını taşıyan 45. maddesi uyarınca “suç karşılığında… hapis veya adli 

para cezaları”nın uygulanabilirliği anlaşılmalıdır. Bu durumda ceza sorumluluğu olmayan bir kimsenin 

işlediği suç nedeniyle hakkında güvenlik tedbirine başvurulması mümkündür. Güvenlik tedbiri 

sorumluluğunu da kapsama alacak şekilde suç karşılığında uygulanacak yaptırımdan sorumluluk için 

“ceza hukuku sorumluluğu” kavramının kullanılmasının daha yerinde olacağı belirtilmektedir. Bu 

kapsamda tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bulunmasa da ceza hukuku sorumluluğunun bulunduğu ifade 

edilmektedir.1048 Böylece tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gidilmeksizin, örneğin Alman ceza 

hukukunda akıl hastası suçlular bakımından öngörüldüğü üzere, herhangi bir kınamayı içermeksizin 

önleyici yaptırımlara başvurulması önerilmektedir. Bu yaptırımların tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

bulunmamasına ilişkin problemi çözeceği ve böylece ceza hukukunun tüzel kişileri cezalandırmak adına 

harekete geçirilmesinin de engellenmiş olacağı savunulmaktadır.1049 Ancak bu görüş, yine de suç 

karşılığında uygulanan bir yaptırım olan güvenlik tedbirlerinin, suç işlemesi mümkün olmayan tüzel 

kişiler hakkında neden uygulanabildiğini açıklayamamaktadır.1050 Tüzel kişilere güvenlik tedbirinin 

uygulanması tüzel kişilerin fail olarak kabul edildiklerinin bir göstergesi olarak yorumlanmaya 

                                                
1045 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1360, dp. 9. 
1046 Fransa’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğu için anlamsız antropomorfizm (insan biçimcilik) ve kaydırak sorumluluğu 
ifadelerine yer verildiği belirtilmektedir. Bkz. YARSUVAT, s. 913. 
1047 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 373. 
1048 MALBELEĞİ, Nida, Türk Ceza Hukuku ve Kabahatler Hukukunda Tüzel Kişilerin Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2012, s. 27-28. Bir diğer 
görüş ise “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi bakımından “ceza”nın geniş yorumlanması ve kapsamına yalnızca hapis cezasını 
ve adli para cezasını değil, aynı zamanda güvenlik tedbirlerini de alması gerektiği yönündedir. Nitekim dar bir yorum yalnızca 
hapis cezalarını ve adli para cezalarını kapsama alacak ve tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbirlerini 
açıklayamayacaktır. Bkz. ÖZEN, Mustafa, Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersleri, Ankara 2019, s. 87. 
1049 WEIGEND, s. 942. 
1050 Burada suç faili olmakla ceza hukuku sorumlusu olmanın aynı anlama gelmediği, zira hukukun öngördüğü hallerde başka bir 
kimsenin işlediği suç nedeniyle diğer bir kimse hakkında güvenlik tedbirinin uygulanmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. 
Bkz. MALBELEĞİ, s. 51. 



124 
 

elverişlidir1051 ve bu nedenle söz konusu ilkeye aykırıdır.1052 Ayrıca söz konusu güvenlik tedbirlerine ceza 

mahkemelerince karar verilmekte olduğu unutulmamalıdır.1053 

“Ceza sorumluluğunun şahsiliği”, çağdaş hukuk sistemlerinin kendisinden vazgeçemediği bir 

ilkedir. Bu ilkenin bizatihi varlığı ve Anayasanın 38. maddesinin 7. fıkrasında öngörülmesi1054 tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesindeki en önemli engeldir.1055 Zira bu ilkenin 

benimsenmesiyle toplulukların sorumluluğu terkedilmiştir.1056 Ceza hukuku politikası ve teorisinin 

anayasa ile uyumlu olması gereklidir.1057 Kanun koyucu tarafından anayasada çerçevesi çizilen temel 

kurallar aşılamaz. Anayasanın 38. maddesinde öngörülen bu ilkeden anlaşılması gereken, kişinin ancak 

kendi iradi fiilinden sorumlu olmasıdır.1058 Nitekim bu durum, anayasanın 38. maddesinin gerekçesinde 

“ceza sorumluluğunun şahsiliği”yle ilgili olarak, fail dışındaki kimselerin bir suç nedeniyle 

cezalandırılamayacağı ve böylece ceza hukukuna yerleşen ve “kusura dayanan ceza sorumluluğu ilkesi” 

içinde düşünülen1059 ve “terki mümkün olmayan” bir kural olduğundan bahsedilmesinden de 

anlaşılmaktadır.1060  

                                                
1051 ÖZBEK, Şerhi, s. 216. 
1052 Tüzel kişilerin güvenlik tedbiri sorumluluğunun bu ilkeye aykırı olmadığı yönünde bkz. HAKERİ, Genel, s. 36. 
1053 Bu kapsamda tüzel kişilerin tehlikeliliğine ilişkin önlemlerin alınmasının tümüyle idarenin elinde olup, ceza mahkemelerine 
ait olmaması gerektiği yönündeki görüş için bkz. WEIGEND, s. 942. 
1054 1921 ve 1924 Anayasalarına bakıldığında tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin benimsenen herhangi bir tutuma yer 
verilmediği görülmektedir. 1961 Anayasasının “cezaların kanunî ve şahsî olması; zorlama yasağı” başlığını taşıyan 33. maddesinin 
5. fıkrasında “ceza sorumluluğunun şahsi” olduğu belirtilerek bu ilkeye ilk defa mevzuatta yer verilmiştir. 
1055 KUNTER, Nurullah, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 1989, s. 442; 
İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 68. Nitekim TCK’nın geneli hakkında gerçekleştirilen adalet 
komisyonu görüşme tutanaklarında söz konusu ilke nedeniyle tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımının öngörülemediği 
belirtilmiştir. Bkz. GÜNEY, Niyazi/ÖZDEMİR, Kenan/BALO, Yusuf S., Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara 2004, s. 42. Aksi 
yönde bkz. ERSOY, s. 139. Lakin anayasanın sonsuza dek değişmeden kalamayacağı, yeni gereksinimlerle birlikte değişikliğe 
gidilebilmesinin mümkün olduğu belirtilmelidir. Bkz. SAN, Coşkun, Anayasa Değişiklikleri ve Anayasa Gelişmeleri, Ankara 
1974, s. 139.  
1056 ÖNDER, Dersleri, s. 162. Ancak “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçunda olduğu gibi kanun koyucunun tek bir kişinin 
davranışını değil topluluğun davranışını cezalandırdığı ileri sürülmekteyse de (bkz. ÖZGEN, s. 38) burada çok failli bir suç söz 
konusudur (bkz. TOZMAN, s. 172) ve cezalandırılan topluluk değil topluluğu oluşturan gerçek kişilerdir. 
1057 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 13. 
1058 Bu ilke ilk kez 1948 İtalyan Anayasasında öngörülmüş ve demokratik düzenin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilmiştir. 
Bu ilkeyi anayasa maddesi olarak kabul eden ikinci anayasa ise 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıdır. Bkz. YARSUVAT, s. 
903. 
1059 Ceza sorumluluğu geçmişten bugüne değin başkasının fiilinden sorumluluk, objektif sorumluluk, kusurlu sorumluluk ve 
kişilik yönünden sorumluluk olmak üzere çeşitli aşamalardan geçmiştir. Ceza sorumluluğunun subjektifleştirilmesindeki en ileri 
aşamayı oluşturan ve totaliter rejimlerce benimsenen kişilik yönünden sorumlulukta kusurluluğun konusunu failin işlediği fiil 
değil, failin kişiliği, yaşam ve varoluş biçimi oluşturmaktadır. Nitekim nasyonal sosyalist Almanya’da 1940’larda benimsenen fail 
kusuru anlayışı bu sorumluluk türüne örnek verilebilir. Bkz. TOROSLU, Nevzat, “Cezai Sorumluluğun Gelişimi”, YD, C. 16, 
Ocak-Nisan 1990, S. 1-2, s. 121,124. 
1060 Gerekçe metni için bkz. DANIŞMA MECLİSİ ANAYASA KOMİSYONU, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (Esas No: 1/463),  (Karar No: 434), 30.7.1982, (S. Sayısı: 166’ya 1 inci Ek), s. 23. 1961 Anayasasının 
33. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen “ceza sorumluluğunun şahsiliği”yle ilgili olarak hükmün gerekçesinde ise cezaların 
şahsiliği ile ilgili olarak, başkasının fiilinden sorumluluğun kabul edildiği totaliter rejimlerin insanlığa yaşattığı acı tecrübelerden 
ötürü, bir kimsenin sadece kendi fiilinden sorumlu olabileceği esasının anayasada yer almasının gerekli olduğu belirtilmiştir. 
Anayasada böyle bir düzenlemeye yer verilmesiyle, “basın davalarında yazı veya karikatürün müellifinden ve haberin 
vericisinden” başka, gazete sahibi ya da yazı işleri müdürü gibi başkaca kimselerin “rastgele cezalandırılmasını” öngören kanun 
hükümlerinin önüne geçileceği ifade edilmiştir. Gerekçe metni için bkz. TEMSİLCİLER MECLİSİ ANAYASA 
KOMİSYONU, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu, Karar No: 27, 9.3.1961, s. 21. 
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Tüzel kişinin ceza sorumluluğu, “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesiyle olan ilişkisi nedeniyle 

TCK’nın 20. maddesinde birlikte düzenlenmiştir.1061 Ceza sorumluluğunun temel koşulu, fiilin fail 

tarafından gerçekleştirilmesidir.1062 Bir kimsenin işlediği suç nedeniyle sorumluluk yalnızca kendisine 

aittir. Başka bir kimsenin sorumlu olmasından bahsedilemez.1063 Ceza, yalnızca suçu işleyen kimseye 

uygulanmalıdır.1064 Örneğin bu ilke, adli para cezasından müteselsil sorumluluğun kabulüne ve sanığın 

                                                
1061 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 221. 
1062 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 146. 
1063 “…Katılanın tüm aşamalarda sanık T.'ın sırtına demir sopa ile vurduğunu, sanık U.'un ise yumrukla çenesine vurduğunu 
söylediği, katılanın doktor raporunda "sırt kısmında kızarıklıklar ve yüz kısmında ise çene kemiği kırığı ve sağ kaşta şişlik" tespit 
edilmesi karşısında katılandaki yaralanmaların kim tarafından gerçekleştirildiğinin açıkça bilinmesi halinde yaralanmalarla ilgili 
olarak 5237 sayılı TCK'nın 86. ve 87. maddesi kapsamında ayrı ayrı raporlarının alınarak her sanığın kendi eylemi ile ilgili 
sonuca göre ceza tayin edilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi… Bozmayı gerektirmiş…” Y. 3. CD. 
2010/10484 E. 2012/25854 K. 20.6.2012 T.; “…Sanığın eşi Şemse ile hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşen Tahir adi ortaklık 
kurmuşlar ve birlikte lokanta açmışlardır. Sanık, eşinin vekili sıfatıyla lokantada çalıştığını savunmuş, olay günü müşterilere satış 
fişi vermediğinden dolayı cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın temyizi üzerine Özel Daire "Vergi mükellefinin tespiti, 
vekaletname örneği getirtilerek suç tarihinden önceye ait olup olmadığı ve içeriği incelenerek sonucuna göre hukuki durumun 
tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi" isabetsizliğinden hükmü bozmuş, Yargıtay C. Başsavcılığı'nca "vergi 
mükellefiyeti başkasına devredilemeyeceğinden vekaletnamenin araştırılmasına gerek yoktur" gerekçesiyle bozma kararına itiraz 
edilmiştir. Çözümlenecek sorun, "Vergi Usul Yasasına aykırı davranmak suçlarında; tüzel kişiliği olmayan işyerlerinin işletilmesi 
için o işyerinin vergi mükellefi olmayanlara verilen vekaletnamelerin araştırılmasına gerek olup olmadığı ve bunun sonucu olarak 
da vekillerin cezai sorumluluklarının bulunup bulunmadığına" ilişkindir. 213 sayılı Vergi Usul Yasasının 8. maddesine göre 
mükellef, ( Yükümlü ) kendisine vergi borcu yüklenen gerçek veya tüzel kişilerdir. Vergi sorumlusu ise, verginin ödenmesi 
bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Maddenin 3. fıkrasına göre, "mükellefiyet veya vergi 
sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmeler vergi dairelerini bağlamaz". Yasanın 10. maddesinin 1. fıkrasında ise, "Tüzel kişilerle 
küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları 
halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri 
tarafından yerine getirilir" denilmekte ve takip eden fıkralarda ise temsilcilerin mali sorumlulukları açıklığa kavuşturulmaktadır. 
Vergi Usul Yasasının 331. maddesinde, "Vergi Kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapda yazılı vergi cezaları 
(kaçakçılık, ağır kusur, kusur ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalar ile cezalandırılır" hükmü yer almaktadır. 332. maddede, 
"küçüklerin ve kısıtlıların ceza muhatabı olmadığı haller", 333. maddede ise "Tüzel kişilerin sorumluluğu" düzenlenmiştir. Yasanın 
338 ve devamı maddelerinde iştirak, tekerrür, içtima ve birleşme, özel hükme bağlanmıştır. Ceza Yasası, İdari Vergi Hukukunda 
uygulanamayacağından Özel Hükümler konulmuştur. Ancak, Ceza Yasasının genel hükümleri Vergi Usul Yasasının 
cezalandırma ile ilgili bölümünde hüküm bulunmayan hallerde uygulanacaktır. Cezanın kişiselleştirilmesi kuralı, fiili yapanın 
cezalandırılmasını gerektirir. TCY.nın 64. maddesine benzer bir hüküm, VUY.nın 338. maddesinde yer almıştır. Fiili işleyenin 
cezalandırılabilmesi için vergi yükümlüsü olması aranmamıştır. Suçu işleyen yasal temsilci her zaman mükellef olmayabilir. 
Anayasanın 38. maddesi gereğince ceza sorumluluğu şahsi olduğundan, yükümlülük ( Mükellefiyet ) aranmadan, Vergi Usul 
Yasasına bilerek muhalefet eden işletme yetkilisinin cezalandırılması gerekmektedir. Ana ilkelerin dışına çıkılamaz. Ayrıca, 
16.7.1981 gün, 17402 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 143 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, "Bilindiği üzere, 
genel Ceza Hukukunun başta gelen prensiplerinden biri cezaların gerçek kişiler adına düzenlenmiş olmasıdır. Ayrıca cezanın, 
suçu bilfiil işleyen kimselere çektirilmesi de cezada şahsilik prensibinin gereğidir. Yapılan düzenlemede bu prensibe sadık 
kalınarak tüzel kişiliği ceza sorumlusu tutmak gibi bir anlayışa yer verilmemiştir. Fakat, genel Ceza Hukukunun prensiplerine 
uyum sağlamak için yapılan bu düzenlemedeki esas amaç, suçun şekil sorumlusu olan kanuni temsilcilerin değil, suçun 
ayrıntılarını bilen ve oluşmasında rolü olan temsilcileri cezalandırmaktır. Bu nedenle cezaya muhatap olacak kanuni temsilcilerin 
suç ve suçlu arasındaki illiyet bağı dikkate alınmak ve temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar araştırılmak suretiyle 
konuya açıklık getirilmiştir" denilmek suretiyle cezai sorumluluğun kimlere ait olduğu belirtilmiştir. Ülke dışında olan, hasta 
olması veya askerlik görevini yapması nedeniyle işinin başında bulunamayan işletme sahibi, vergi borçlusudur. Ancak talimat 
vererek suçun işlenmesine katıldığı ispatlanamadığı takdirde, vergi sorumlusu olması nedeniyle yokluğunda ve kendisinden 
habersiz olarak ticari işletmede işlenen satış fişi veya fatura kesmeme, yazar kasa kullanmama v.s. suçlarından 
cezalandırılamazlar. Tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlarda, olaydan önce, vekaletname ile yönetimi yüklenen, suçun ayrıntılarını 
bilen ve suçun oluşmasında rolü olan temsilcilerin cezalandırılmaları gerekmektedir. Maddi olayda, tüzel kişiliği bulunmayan ve 
eşinin ortak olduğu lokantayı işleten sanığın 3100 sayılı Yasanın Mükerrer 8. maddesine aykırı olarak müşterilere satış fişi 
vermediği iddia edildiğinden, bu işyerinin vergi mükellefi olmadığı ve eşinin vergi yükümlüsü olduğunun tespiti halinde, eşi ve 
lokantanın ortağı olan Şemse tarafından verilen vekaletname örneği getirilerek suç tarihinden önce lokantanın işletilmesi, ticari 
faaliyetin yürütülmesi için kendisine yetki verilip verilmediği, suçun oluşumuna ne şekilde katıldığı da saptanarak sonucuna göre, 
sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiğinden,Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir…” YCGK. 
1991/9-228 E. 1991/326 K. 25.11.1991 T. (Karar metinleri için bkz. www.kazanci.com) 
1064 YÜCE, Temel, s. 104; TANER, Umumi, s. 578. 
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ölümü halinde adli para cezasının terekeden ya da mirasçılardan tahsiline engel olur.1065 İlkenin esasında 

ilk çağrıştırdığı anlam da yalnızca başkasının fiilinden sorumlu olmamadır.1066 Ancak ilkenin bu şekilde 

yorumu, uygulama alanını daraltacağı ve amaçlananın gerçekleşmemesine neden olacağı yönünde 

eleştirilmektedir.1067 Bu nedenle doktrinde ağırlıklı olarak bu ilkenin birbirini tamamlayan iki alt unsurdan 

oluştuğu dile getirilmektedir. İlki kişinin kendi kusurlu fiilinden sorumlu olmasıyken; ikincisi üçüncü 

kişinin fiilinden sorumlu tutulamamasıdır.1068 Yargıtay’ın da görüşü bu yöndedir.1069 Yani, ceza 

sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için işlenen fiilin kişiye yalnızca maddi olarak ait olması yeterli 

olmamakta, ayrıca fiilin kişiye manevi olarak bağlanması da gerekmektedir.1070 Bu nedenle hem 

başkasının fiilinden sorumluluk hem de objektif sorumluluk bu ilkeye dolayısıyla anayasaya aykırıdır 

denilmektedir.1071 Yani bu ilke, kusur ilkesiyle birlikte değerlendirilmektedir.1072 Ancak “ceza 

sorumluluğunun şahsiliği” ile “kusursuz suç olmaz” ilkeleri aralarında yakın bir ilişkinin bulunmasına 

karşın birbirlerinden ayrı ilkelerdir.1073 Her ne kadar geliştirici yorumla “ceza sorumluluğunun 

                                                
1065 İÇEL/SOKULLU AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 14. 
1066 ÖZEK, Çetin, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, İstanbul 1972, s. 299-300. 
1067 PISAPIA, s. 108. 
1068 JESCHECK, Hans Heinrich, “Rechtsvergleichende Bemerkungen zum Entwurf des allgemeinen Teils eines neuen 
Türkischen Strafgesetzbuchs von 1989”, Türk Ceza Kanunu Tasarısı İçin Müzakereler – Diskussionsbeiträge zum Entwurf des 
Türksichen Strafgesetzbuchs, Konya 1998, s. 15; CİHAN, Erol, “Ceza Sorumluluğunun Esaslarında Doktrinde ve Uygulamadaki 
Sorunlar”, Türk Ceza Kanununun 2 Yılı, İstanbul 2008 s. 49; AYDIN, Öykü Didem, “Ceza Hukuku’nun Çağdaş İlkeleri ve 
Avrupa Birliği Kriterleri Açısından Türk Ceza Kanunu”, TBBD, S. 53, 2004, s. 74. BİRTEK, s. 71. “Ceza sorumluluğunun 
şahsiliği” ilkesini yalnızca kişinin kendi fiilinden sorumlu tutulması olarak kabul edenler objektif anlayışı; ayrıca kişinin kusurlu 
olması gerektiğini kabul edenler ise sübjektif anlayışı benimsemektedir. Bkz. ÖZEN, Objektif, s. 306; ÖZEN, “Tüzel”, s. 69. 
1069 “…sanıkların inançla bağlandıkları yehova şahitliği ister müstekil bir din veya mezhep veya tarikat isterse dinsel topluluk 
kabul edilsin, herhalde bir dini görüş ve düşünce sistemidir ve bu itibarla anayasanın teminatı altındadır. O halde haklarında 
kamu davası açılan ve yargılamaları sonunda hükümlendirilen sanıkların hukuki durumlarının, yehova şahitleri olarak 
tanımlanan dinsel kuruluşun uluslararası varlığı hakkında yargılama yapıldığı düşüncesine uyandırabilecek biçimde konunun 
sınırlarını zorlamadan, sanıkların dava konusu eylemlerine münhasır tutmak zorunluluğu vardır. "YCGK.nun 24.3.1980 gün 
E.1979/276, K. 1980/115 sayılı kararı" Bu zorunluluk dayanağını anayasanın 38. maddesinde yer alan "Ceza sorumluluğunun 
şahsiliği" temel ilkesinden almaktadır. Bu ilke kişinin ancak serbest iradesi ile oluşturduğu kusurlu fiilden sorumlu tutulması 
sonucunu doğurur. Bu nedenle bir topluluğun suç işlediğini ileri sürerek topluluktaki kişileri sorumlu tutmak belirtilen temel ilkeye, 
aykırıdır. Kişiler ancak hukuka aykırı neticeye yönelen, iradi kusurlu fiillerinin saptanması halinde cezai sorumluluk taşırlar. 
İnceleme konusu karada ise, her ne kadar aksi iddia edilse de yehova şahitliği dinsel görüşü yargılamış ve "yehova şahitliğinin 
dini birlik ve ibadet yönünden sakıncası olup olmadığı" yolunda açıklanan anayasa ilkelerine aykırı şekilde düşünce bildirilmesi 
için görevlendirilen bilirkişi kurulu çoğunluğunun düzenlediği yetersiz rapora dayanılarak bu dinsel görüş, müstakil din olmadığı 
gerekçesi ile anayasa teminatından mahrum kabul edilmiş sanıkların kişisel eylemlerinin TCK.nun 163. maddesine uyar şekilde 
suç teşkil edip etmedikleri araştırılıp saptanmadan, yalnızca yehova şahidi olmaları mahkumiyetleri için yeterli görülmüştür. Bu 
kabul uygulamanın kanuna aykırılığı açıktır. Kaldıki sanıkların eylemleri olarak tesbit edilen cemaat oluşturma, dinsel 
inanışlarına göre ibadet etme, toplanma inanışların öğretme ve yayma faaliyetleri, din ve vicdan hürriyetini koruyan anayasanın 
24. maddesinin sınırlarını aşmamış ve maddenin son fıkrasında yazılı hürriyeti kötüye kullanmak ve istismar etmek durumuda 
gerçekleşmemiştir. Başkasına satıldığı anlaşılan "mukaddes kitap gerçekten tanrının sözümüdür" adlı kitapta ise TCK.nun 163. 
maddesinde yazılı suçu oluşturacak unsurların bulunmadığı YCGK.nun yukarıda anılan kararı saptanmıştır…” Y. 9. CD. 
1985/2623 E. 1985/3431 K. 14.6.1985 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
1070 SOYASLAN, Genel, s. 431. 
1071 YARSUVAT, s. 903-904. Her ne kadar doktrinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğu benimsendiği takdirde “yarın da bir köyde 
veya mahallede suç işleyen bir kişi için orada oturan başkalarını cezalandırmak gündeme gelebilir” eleştirisi yapılmaktaysa da 
bu eleştirinin yerinde olmadığı zira tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidebilmek için onun kusurlu iradesini gösteren ve onun 
adına ve hesabına gerçekleştirilen bir fiilin gerekli olduğu yönündeki görüş için bkz. ŞEN, Anayasa, s. 150. 
1072 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 52; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 44; YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 500. Söz konusu 
kabulün hem ulusal hem de uluslararası ceza hukukunda geçerli olduğu yönünde bkz. TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa 
Ruhan/ÖNOK, Murat, Uluslararası Ceza Hukuku, Ankara 2017, s. 414. 
1073 ÖZGENÇ, Genel, s. 877; ÖZEK, Basın, s. 305-306. 
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şahsiliği”nin kişinin sadece kendi kusurlu fiilinden dolayı sorumlu tutulması şeklinde anlaşılması 

önerilmekteyse de en sağlıklı çözümü anayasanın 38. maddesine “kusursuz suç olmaz” ilkesinin yeni bir 

fıkra olarak eklenmesi oluşturacaktır.1074 Bu nedenle tüzel kişilerin kusurlu olup olamayacakları bir 

sonraki başlıkta değerlendirilecektir. 

“Ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi tüzel kişilerin fail olamayacağını göstermektedir.1075 

Anayasada geçen “şahsi” ifadesinin “insan kişiliği” şeklinde yorumlandığı görülmektedir.1076 Ancak 

sözlükte “şahsi” ifadesinin “kişisel” anlamına geldiği belirtildiğinden1077 ve kişi ile hem gerçek hem de 

tüzel kişi ifade edildiğinden, söz konusu yorum yerinde değildir. Ayrıca bu ilkenin sadece gerçek kişileri 

kapsama alıp, tüzel kişileri bu kapsamın dışında tuttuğuna ilişkin anayasada herhangi bir açıklık 

bulunmamaktadır.1078 Ancak tüzel kişilerin bu ilkenin kapsamında olmadığının gerekçesini tüzel kişinin 

iradi bir davranışı gerçekleştirememesi oluşturmaktadır.  

Doktrinde her ne kadar yerinde olmasa da tüzel kişilerin iradi bir davranış gerçekleştirmesinin 

mümkün olduğunu savunanlar bulunmaktadır. Bu görüşe göre tüzel kişilerin, organları veya temsilcisi 

vasıtasıyla kendine has bir sorumluluğunun bulunduğu kabul edilmelidir. Bu kabul, “ceza 

sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık taşımamaktadır ve böylece tüzel kişi hakkında güvenlik 

tedbirlerinin uygulanması mümkün hale gelmektedir.1079 Bu görüşe göre günümüzün ekonomik ve sosyal 

koşulları da dikkate alınarak, tüzel kişilerin de ceza sorumluluğunun varlığının kabulü gereklidir. Nitekim 

organlarının kolektif kararları ile tüzel kişinin bireysel suçlu iradesi oluşmaktadır. Bu kabul, tüzel kişilerin 

gerçeklik teorisine uygun şekilde, ceza hukuku yaptırımlarındaki farklılıklar dışında gerçek kişiler gibi 

ceza sorumluluğu olduğunu göstermektedir.1080  Bu görüş, tüzel kişinin organlarının davranışının tüzel 

kişinin kendi davranışı olarak kabul edilmesi gerektiğini savunur.1081 Hirsch bu yaklaşımı benimseyerek 

tüzel kişilerin davranış yeteneğine sahip olduğunu ve görevlileri tarafından gerçekleştirilen davranışların 

tüzel kişiye atfedilmesini mümkün görmektedir.1082 Bu nedenle “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine 

                                                
1074 ÖZEN, Objektif, s. 338. Ancak karşıt düşünce olarak şayet fiilin kusurlu olması aranmasaydı, söz konusu hükmün “ceza 
sorumluluğu faile ait fiildendir” şeklinde ifade edilmesinin gerektiği ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre şahsilik, şahsiyeti, şahsiyet 
ise irade sahibi olmayı ve de kusurluluğu ifade etmektedir. Bkz. ÖZEK, Basın, s. 307-308. Ancak sözlükte şahsi, “kişisel”; şahsilik 
“kişisellik”, kişisellik “kişisel olma durumu”; kişisel ise “kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zati” şeklinde 
tanımlanmış olup (bkz. TÜRK DİL KURUMU, s. 1449, 2197) söz konusu tanımın kusurluluğu da ifade ettiği çıkarımında 
bulunmak güçtür. 
1075 VIDAL/MAGNOL, s. 67; DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 716; ŞAHİN, Cumhur/GÖKTÜRK, Neslihan, Ceza 
Muhakemesi Hukuku - I, Ankara 2019, s. 31. 
1076 Bu görüşün bir diğer gerekçesi olarak “ceza sorumluluğunun şahsliliği” ilkesinin düzenlendiği Anayasanın 38. maddesinin 5. 
fıkrasında “hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye 
zorlanamaz” şeklindeki hüküm gösterilmektedir. Nitekim bu hükümde de “kimse” ifadesi geçmektedir ve tüzel kişinin 
yakınlarının ya da akrabalarından bahsedilmesi mümkün değildir. Bkz. ERMAN, Ticari, s. 106. 
1077 TÜRK DİL KURUMU, s. 2197. 
1078 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete). TCK’nın 20. ve 60. maddesi bir arada 
düşünüldüğünde “şahsi” ifadesinden yalnızca gerçek kişilerin anlaşılması gerektiği yönünde bkz. ÖZEN, Genel, s. 289. 
1079 NISCO, s. 86. 
1080 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete) 
1081 ORMEROD, David/LAIRD, Karl, Smith and Hogan’s Criminal Law, Oxford 2015, s. 934. 
1082 WEIGEND, s. 937. 



128 
 

herhangi bir aykırılıktan bahsedilemez denilmektedir. Zira suç teşkil eden fiilin gerçekleştirilmesine ilişkin 

iradenin oluşumuna söz konusu görevliler katkı sağlamışlardır. Bu kapsamda tüzel kişilerin irade 

özgürlüğü bulunmaktadır.1083 Söz konusu iradeye karşı çıkanlar dahi işlenen suç nedeniyle örneğin tüzel 

kişinin kârının çoğalması ya da sermayesinin artması gibi bir yarar elde etmişlerdir.1084 Bu nedenle tüzel 

kişiyi temsil eden gerçek kişilerin yanında tüzel kişilere de ceza verilmesi gereklidir. Bu görüşe göre nasıl 

ki tüzel kişilerin temsilcilerinin olumlu hareketleri tüzel kişiye yansıtılıyorsa olumsuz hareketleri de 

yansıtılmalıdır.1085 Özellikle çevre suçları bakımından tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi, 

toplum düzeninin sağlanmasında bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır denilmektedir. Zira gerçek 

kişilere kıyaslandığında tüzel kişilerin çevreye verdiği zarar ya da tehlike çok daha fazladır.1086  

AYM de anayasada, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu engelleyen herhangi bir hükme yer 

verilmediğini ve bu kapsamda “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabulünde sorun yaratmadığını düşünmektedir.1087 AYM, “ceza sorumluluğunun 

şahsiliği”nden, cezaların sadece “suçu işleyenlerle ortakları hakkında uygulanması”nı, yani herkesin 

yalnızca kendi fiilinden ötürü sorumlu tutulmasını ve suç işlenmediği ya da işlenmesine teşebbüs 

edilmediği takdirde kimsenin ceza sorumluluğundan bahsedilemeyeceğini anlamaktadır.1088 Ayrıca, 

üçüncü kişilerin fiilinden dolayı sorumluluğu “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırı görürken, 

kişinin bu fiilinden dolayı kusurunun varlığının aranmasına değinmemektedir. Yani hem objektif 

sorumluluk hallerini hem de tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna yer veren düzenlemeleri anayasaya aykırı 

olarak değerlendirmemektedir.1089 AYM’nin “ceza sorumluluğunun şahsiliği”ni, üçüncü kişilerin 

fiilinden dolayı sorumluluğun bulunamayacağı şeklinde yorumlaması dahi tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu öngören normların anayasaya aykırılık teşkil ettiğinin göstergesidir. Zira tüzel kişinin 

organlarının ya da temsilcilerinin fiilinden tüzel kişinin sorumlu tutulması üçüncü kişinin fiilinden 

sorumluluk anlamına gelir. AYM’nin bu yorumu karşısında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul 

edilmesi anayasaya aykırılık oluşturur. Ancak AYM’nin kararlarına bakıldığında tüzel kişiyi bir gerçeklik 

olarak algıladığı, “organların kolektif iradesi”ni tüzel kişinin bağımsız iradesi olarak kabul ettiği bu 

                                                
1083 ÁDÁM, s. 17-18. 
1084 GÜRAL, s. 86. 
1085 ŞEN, Ersan, Çevre Ceza Hukuku (Ceza Hukuku Açısından Sağlıklı ve Düzenli Çevrede Yaşama Hakkı), İstanbul 1994, s. 
141.  
1086 İNCE TUNÇER, Asuman, “Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu”, Dr. Dr. H.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Ankara 2018, 
s. 706. Ancak bu suçlarla mücadelede eğitim ve buna ilişkin politikaların oluşturulması önem arz eder. Bkz. SOKANOVIĆ, 
Lucija, “Die Strafrechtliche Verantwortlichkeit Der Juristischen Personen Im Lichte Des Neuen Kroatischen Umweltstrafrechts”, 
Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Splitu, god. 50, 4/2013, s. 990. 
1087 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (Karar metni için bkz. 20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete); Aynı yönde 
bkz. ERSOY, s. 139. 
1088 AYM, 1966/14 E. 1966/36 K. 21.9.1966 T. (Karar metni için bkz. 12526 sayılı 13.2.1967 tarihli Resmî Gazete); AYM, 1991/2 
E. 1991/30 K. 19.9.1991 T. (Karar metni için bkz. 21347 sayılı 16.9.1992 tarihli Resmî Gazete); AYM 1968/32 E. 1968/62 K. 
14.12.1968 T. (Karar metni için bkz. 13243 sayılı 8.7.1969 tarihli Resmî Gazete); AYM, 1980/63 E. 1980/68 K. 11.12.1980 T. 
(Karar metni için bkz. 17257 sayılı 20.2.1981 tarihli Resmî Gazete); AYM, 1991/18 E. 1992/20 K. 31.3.1992 T. (Karar metni için 
bkz. 21478 sayılı 27.1.1993 tarihli Resmî Gazete) 
1089 ÖZEN, “Tüzel”, s. 72. 
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nedenle de tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kurallarını, “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırı 

görmediği anlaşılmaktadır.1090 AYM’nin söz konusu yaklaşımı karşılaştırmalı hukuk sistemlerindeki 

kanunlaşma hareketlerinden ve uluslararası toplulukların yaklaşımından etkilendiğini göstermektedir.1091 

Ancak AYM’nin bu kabulü tüzel kişinin davranış ve isnat yeteneği olmaması nedeniyle suç işlemeyeceği, 

bu kapsamda da suç faili olamayacağı yönünde eleştirilmelidir. Bu nedenle ceza sorumluluğu bulunmayan 

tüzel kişiler hakkında ceza hukuku dışındaki yaptırımlar uygulanmalıdır.1092 

Doktrinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmadığının kabulünün, “ceza 

sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırı durumlara neden olabilecek nitelikte olduğu belirtilerek 

eleştirildiği görülmektedir. Bu görüşe göre tüzel kişinin kolektif iradesiyle aldığı kararı uygulayarak tüzel 

kişi adına ve yararına hareket eden gerçek kişilerin cezalandırılması, tüzel kişinin suçu nedeniyle 

başkasının sorumlu tutulması anlamını taşır. Tüzel kişi mahiyeti gereği suçunu gerçek kişiler aracılığıyla 

işler. Her ne kadar suç gerçek kişiler tarafından işlenmişse de tüzel kişi yerine gerçek kişilerin 

cezalandırılmasının başkasının fiilinden dolayı sorumluluk olarak kabul edilmesi gerektiği, bu nedenle 

tüzel kişinin suçun “moral fail”i olarak nitelendirilmesi gerektiği savunulmaktadır.1093 Aksinin kabulü 

halinde yani tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmediği hallerde, işlenen bir suçun cezasız dahi 

kalması gibi bir durumla karşı karşıya kalınabileceği şeklinde eleştiriler ileri sürülmektedir. Nitekim tüzel 

kişinin organlarında yer alan kişilerin alınan kararı, gizli oyla almaları halinde suç oluşturan bir kararın 

sorumlusunun bulunması mümkün olmayabilir. Şayet tüzel kişinin ceza sorumluğunun olmadığı kabul 

edilirse ortada cezalandırılacak kimse bulunmaz. Bu kapsamda hareketsiz kalmanın suçun maddî 

unsurunu gerçekleştirmeye yeterli olmadığı hallerde, fiili gerçekleştirmede en önemli görevi üstlenen veya 

bu fiili bizatihi gerçekleştiren gerçek kişi cezalandırılamaz denilmektedir.1094 Ayrıca tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun bu ilkeye aykırı olmadığı hatta tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edildiği 

hallerde dahi tüzel kişinin yetkili temsilcisinin ya da organını oluşturan gerçek kişilerin ceza 

sorumluluğunu kabul etmenin bu ilkeye aykırılık taşıyacağı zira başkasının fiilinden dolayı sorumluluğa 

sebebiyet vereceği de ileri sürülmektedir.1095 Yine tüzel kişinin ceza sorumluluğunun kuramsal olarak 

kabul edilmesinin mümkün olduğu, zira cezaen sorumlu olabilmek için suçu bizzat işlemenin ya da bir 

suça iştirak etmenin gerekli olmadığı belirtilmektedir. Ancak söz konusu durumun kabulü üçüncü kişinin 

fiilinden sorumluluktan bahsedilmesini gerektirir. Bu nedenle organlarının ya da temsilcilerinin fiilinden 

dolayı tüzel kişiliğin cezaen sorumlu tutulması, üçüncü kişinin fiilinden sorumluluk anlamına gelir ve 

“ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık taşır. Zira “davranış yeteneği” dahi bulunmayan tüzel 

                                                
1090 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (Karar metni için bkz. 20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete) 
1091 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1364. 
1092 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 324 vd. 
1093 BIYIKLI, “(I)”, s. 511. 
1094 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (Karar metni için bkz. 20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete) 
1095 İÇEL, “Sermaye”, 112-113. 
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kişinin gerçekleştirmiş olduğu bir fiilden ve dolayısıyla fiilinden sorumluluğu söz konusu olamaz. Şayet 

tüzel kişiliğin bünyesinde bir suç işleniyorsa, bu suçun gerçek kişiler tarafından işlendiği kabul 

edilmelidir.1096 Yani, suçun tüzel kişiliğe ait olduğu ve bundan tüzel kişi bünyesinde bulunan gerçek 

kişilerin sorumlu kılınmasının üçüncü kişinin fiilinden sorumluluk anlamına geleceği düşüncesi ceza 

hukuku prensipleriyle bağdaşmaz. Bu suç gerçek kişilere ait olduğundan, işlenen suçtan tüzel kişinin 

sorumlu tutulması üçüncü kişilerin fiilinden sorumluluk anlamına gelecektir.1097 

Doktrinde özellikle ekonomik suçlar bakımından “kurul suçları”ndan bahsedildiği görülmektedir. 

Ancak bu suçlarla çok failli suçların aynı şey olduğu söylenemez. Zira çok failli suçlarda birden fazla kişi 

bir suçu işlemek üzere bir araya gelmekteyken, kurul suçlarında mevzuat ya da ana sözleşmesi uyarınca 

hukuka uygun kararlar almak üzere oluşturulan kurullara katılan kimselerin bu yükümlülüklerine aykırı 

davranması söz konusudur.1098 Örneğin “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında 

Yönetmelik”in1099 tanımlar başlıklı 4. maddesinin (n) bendinde etik kurul “gönüllülerin hakları, güvenliği 

ve esenliğinin korunması amacıyla araştırma ile ilgili diğer konuların yanı sıra gönüllülerin 

bilgilendirilmesinde kullanılacak yöntem ve belgeler ile bu kişilerden alınacak olurlar hakkında bilimsel 

ve etik yönden görüş vermek üzere teşkil edilecek ve Kurumca onaylanacak bağımsız kurullar” şeklinde 

tanımlanmıştır. Etik kurulların yükümlülüklerine aykırı davranışları insan üzerinde deney, irtikâp, rüşvet 

ve görevi kötüye kullanma gibi suçlara neden olabilir. Her ne kadar etik kurul kararları, kurul kararı olsa 

da suç teşkil eden fiilden kurul değil yalnızca “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi uyarınca söz konusu 

fiili gerçekleştiren üye ya da üyeler cezalandırılabilir.1100 Bu nedenle suç oluşturan bir fiili bulunmayan ya 

da ilgili kararın alındığı etik kurul toplantısına katılmayan üyenin ceza sorumluluğuna gidilemez. Kurulun 

kararına yalnızca karşı çıkmak yeterli olmayacağından bunun karşı oy olarak karara yazılması 

gereklidir.1101 Ancak söz konusu durumun dahi bizatihi topluluğun ayrı ve öne çıkan bir varlık olduğunun, 

bu nedenle üyelerinin iradesiyle aynı iradeye sahip olmadığının ve hatta organın ya da temsilcinin azınlıkta 

kalanların iradesine aykırı davrandığının bir göstergesi olarak yorumlanması gerektiği belirtilmektedir.1102 

Ayrıca tüzel kişinin iradesinin oluşması için bütün kararların oybirliğiyle alınması gerekli olmadığından, 

azınlıkta kalan bir kimse dahi tüzel kişiliğe katılmak suretiyle esasında çoğunluğun iradesini tüzel kişinin 

iradesi olarak kabul etmektedir denilmektedir.1103 

                                                
1096 TCK’nın 20. maddesinde söz konusu gerçek kişilerin kimler olduğunun belirtilmemesinin kanunilik ilkesi bakımından 
sakıncalı olduğu ileri sürülmekteyse (bkz. ŞEN, Yeni, s. 59) de bu durumda ceza hukukunun temel ilkeleri uyarınca sorumluluğun 
tespiti gereklidir. 
1097 KANGAL, Tüzel, s. 145, 191. 
1098 ERMAN, Ticari, s. 72-73. 
1099 28617 sayılı 13.4.2013 tarihli Resmî Gazete 
1100 MAHMUTOĞLU, Fatih Selami/YILDIZ, Ali Kemal: “Strafrechtliche Haftung der Mitglieder der Ethik-Kommission in 
Fällen der klinischen Forschung am Menschen”, Türkisches Jahrbuch für Studien zu Ethik und Recht in der Medizin, V. 4-5-6, 
Oktober 2011-2012-2013, s. 403. 
1101 Hatta kurul toplantısına katılmayan üyenin geçerli bir mazeretinin bulunup bulunmadığının da araştırılması gerektiği şayet 
mazereti yoksa sorumluluğunun bulunması gerektiği yönünde bkz. ERMAN, Ticari, s. 73. 
1102 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 293. 
1103 BERTOSSA, s. 128. 
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 “Ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırı normların varlığı halinde, gerçek kişinin yanı sıra 

tüzel kişiye de ceza verilmektedir. Tüzel kişinin cezalandırılması, nihayetinde mensubu gerçek kişilerin 

cezalandırılması anlamını taşıdığından hukuka aykırı söz konusu durum doktrinde doğrudan doğruya 

sorumlu olmayan kişilerin “dolayısı ile sorumlu sanık” şeklinde nitelendirilmesine neden olmaktadır. Bu 

düşünceye göre tüzel kişi cezalandırıldığı takdirde topluluk üyeleri arasındaki bağ nedeniyle gruptaki diğer 

bireyler de cezalandırılmakta ve sorumlu sayılmaktadır.1104 Ayrıca tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

kabul edilmesinin tüzel kişinin bütün üyelerinin cezalandırılması anlamına geleceği şeklindeki düşünce de 

eleştirilmektedir. Zira tüzel kişiler cezalandırıldığı takdirde tüzel kişinin organlarının dışında kalan ve 

organlar tarafından açıklanan iradeden haberi dahi olmayan kimselerin zarara uğrayacağı belirtilmektedir. 

Adeta organın fiilinden başkasının örneğin bir ortağın ya da üyenin sorumlu olmasına sebebiyet 

verilecektir denilmektedir.1105 Ancak gerçek kişi hakkında uygulanan hapis ya da adli para cezası da bu 

kimsenin ailesinin maddi sıkıntılar yaşamasına, failin yanında diğer kimselerin de zarar görmesine neden 

olabilir. Örneğin hakkında adli para cezasına hükmedilen bir babanın, eşi ya da çocukları, babanın suç 

işleme kararından hiçbir haberi olmamalarına rağmen babanın mahkûmiyet hükmünden zarar 

görmektedirler. Bu nedenle bir kimsenin cezalandırılmasıyla, bu cezadan başkalarının zarara uğraması 

birbirlerinden farklıdır.1106 Cezalandırma neticesinde zarara uğrayan kimselerin cezalandırılmış kabul 

edilmesi doğru değildir. Bu durumda cezaların şahsiliği ilkesinin ihlal edildiğinden bahsedilemez. Nitekim 

eleştirilere bakıldığında bir kimsenin cezaya muhatap kılınmasıyla, uygulanan cezadan zarar görmenin 

birbiriyle karıştırıldığı anlaşılmaktadır.1107 Fail hakkında hükmedilecek ceza nedeniyle dolaylı olarak 

başkalarının etkilenmesi, bu ilke kapsamında değildir. Yani etkileme ve şahsilik aynı şeyler olarak 

düşünülmemelidir.1108 Örneğin hakkında hapis cezası verilen failin ailesinin bu ceza nedeniyle olumsuz 

etkilenecek olması, fail hakkında cezaya hükmedilmesini engellemez.1109 Zira suç ve ceza politikası, 

cezanın fail üzerindeki doğrudan etkileri dikkate alınarak belirlenmekte olup failin dışındaki kişiler 

üzerindeki dolaylı etkiler cezanın verilmesine engel oluşturmaz.1110 Söz konusu hal, cezaların 

istenilmeyen ancak kendisinden kaçınılması da mümkün olmayan sonuçlarıdır. Üyelerinin 

mahkûmiyetinden ayrı olarak bir tüzel kişinin de mahkûmiyeti, kolektif ceza sorumluluğunun kabul 

edildiği şeklinde yorumlanmamalıdır.1111 Ayrıca aile üyelerine benzetmenin doğru olmadığı zira tüzel kişi 

organları aracılıyla hareket ettiğinden uygulanan cezadan organların da etkilenmesinin işin mahiyeti icabı 

olduğu da söylenmektedir.1112 Esasında tüzel kişinin cezalandırılması halinde üye ve ortaklar doğrudan 

                                                
1104 KUNTER, Muhakeme, s. 442-443. 
1105 ERMAN, Ticari, 98, 106.  
1106 PAPAKIRIAKOU, Griechische, s. 254. 
1107 BIYIKLI, “(II)”, s. 78-79. 
1108 DONAY, Süheyl, Türk Ceza Kanunu Şerhi, İstanbul 2007, s. 31. 
1109 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 498-499. 
1110 AYDIN, “Corporate”, s. 314-315. 
1111 KANGAL, Tüzel, s. 147. 
1112 WOHLERS, s. 237. 
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doğruya cezalandırılmamaktadır. Ancak cezanın uygulanması nedeniyle zarara uğramaktadırlar. Zira 

gerçek kişiler bakımından da söz konusu olan bu sakıncanın önüne geçilememektedir. Ayrıca suçla ilgisi 

bulunmayan üye ya da ortakların tüzel kişideki suç iradesini oluşturan organdaki üyelerine tazminat davası 

açmak suretiyle uğradıkları zararın tazmin edilmesine olanak sağlanması önerilebilir ve hatta bu durum 

davalılar bakımından zararın tazmin edilebilmesi için yasal bir karine olarak da kabul edilmelidir.1113  

Suç oluşturan fiilin psişik ya da nedensel olarak herhangi bir şekilde bağlanamadığı tüzel kişinin 

ceza hukuku bakımından bu fiilden sorumlu tutulması, kişinin gerçekleşmesine nedensel bir katkıda 

bulunmadığı, tümüyle başkaları tarafından gerçekleştirilen bir fiil nedeniyle sorumlu tutulması yani 

başkasının fiilinden dolayı sorumluluk anlamına gelir.1114 Bu sorumluluk türünde, cezaen sorumlu tutulan 

kimsenin suçluluğu kendi ihmali ya da icrai davranışından değil, ancak kendisinin fail ya da şerik sıfatıyla 

dahi iştirak etmediği, işlenmesini istemediği, işlendiğinden haberi olmadığı bir fiiline dayanmaktadır. 

Adeta suçun bizzat ya da iştirak halinde işlenmiş gibi cezalandırılması söz konusu olmaktadır. Bu durum, 

devlet ceza hukukunun henüz ortaya çıkmadığı zamanlarda kabul edilen ve kişiyi yalnızca ulus ya da 

kabile şeklinde ortaya çıkan sosyopolitik gerçekliğin bir unsuru olarak kabul eden bir anlayışın ürünüdür. 

Örneğin çocuğun işlediği bir suçtan dolayı babasının, tam tersi babanın işlediği bir suçtan dolayı çocuğun, 

ailedeki ya da kabiledeki bir üyenin işlediği suç nedeniyle tüm ailenin ya da kabilenin yahut aile veya 

kabilenin başındaki kişinin sorumlu tutulması söz konusudur. Bu sorumluluk türüne günümüzde de 

rastlandığı görülmektedir. Örnek olarak terör suçlarında rehinelerin öldürülmesi verilebilir.1115 Bu 

sorumluluk bir anlamda kolektiftir.1116  

Tüzel kişinin organı ya da temsilcisi niteliğine sahip olan gerçek kişiler, tüzel kişiliğin lehine 

hareket ederek tüzel kişinin hukuk alanında faaliyetlerde bulunmasına aracılık etmektedirler. Bu durum 

özel hukuk ve idare hukuku bakımından kabul edilmektedir. Ancak ceza hukukunda tüzel kişi adına 

hareket eden gerçek kişilerin suç oluşturan fiillerden ötürü tüzel kişiliğin cezaen sorumlu olması üçüncü 

kişinin fiilinden sorumluluk anlamını taşır.1117 “Ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi yöneticilerin ya da 

temsilcilerin fiilinden dolayı tüzel kişiye ceza yaptırımı uygulanmamasının güvencesini oluşturmaktadır. 

Davranış ve isnat yeteneği bulunmayan tüzel kişiler bakımından iradi davranışın tüzel kişi yerine, lehine, 

                                                
1113 Bu konuyla ilgili olarak Fransa’da 5.5.1945 tarihli kanun hükmünde kararnamenin 10. maddesinde bir hükme yer verildiği, 
böylece cezaların şahsiliği ilkesinin sağlanabileceği ve yöneticilerin suç oluşturan davranışlarından vazgeçmesinde yarar 
sağlayacağı yönünde bkz. BIYIKLI, “(I)”, s. 513, dp. 30. 
1114 VOGEL, Joachim, “Unrecht und Schuld in einem Unternehmensstrafrecht”, Strafverteidiger (StV), 7, 2012, s. 427-428.   
1115 TOROSLU, “Gelişimi”, s. 121-122; ÖZEN, Objektif, s. 17. Örneğin 8.6.1977 tarihli, “12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre 
Sözleşmelerine Ek Uluslararası Silahlı Çatışmaların Mağdurlarının Korunmasına İlişkin Protokol (Protokol 1)”ün 75. maddesinin 
4. fıkrasında “hiç kimse”nin şahsi ceza “sorumluluğuna dayanmadıkça bir suçtan dolayı hüküm giy”eyemeyeceği 
öngörülmüştür. Bkz. PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND 
RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL 
I), United Nations — Treaty Series, No. 17512, s. 37. 
1116 DÖNMEZER/ERMAN, C. I, s. 50. İlkel dönemlerde gruptaki herhangi bir üyenin fiili tespit edilmemesi halinde gruptaki 
diğer üyelerin de sorumlu tutulabilmesinde yeterli olup kolektif sorumluluğun varlığı söz konusuydu. Bkz. ÖZCAN, Mehmet 
Tevfik, İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol, İstanbul 2012, s. 285-290.  
1117 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 653. 
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adına, yararına ya da onun için organ ya da temsilcisi olsa dahi gerçek kişiler tarafından yerine getirildiği 

hususu düşünülemez. Aksinin kabulü organ ya da temsilci gerçek kişilerin kusurlu fiillerinden ötürü tüzel 

kişinin ceza sorumluluğundan bahsetmeyi gerektirir. Ancak bu durum ceza hukukunda kabul edilmemesi 

gereken üçüncü kişilerin fiilinden sorumluluk anlamına gelir. Organı ya da temsilciyi oluşturan gerçek 

kişilerin iradesinin tüzel kişiyi ceza hukuku alanında bağladığı fikrinin kabul edilmesi, gerçek bir kişiyi 

temsil eden ve onun adına irade açıklamasında bulunan gerçek kişinin fiilinden ötürü nasıl ki temsil edilen 

cezaen sorumlu tutulamıyorsa –şayet sorumlu olduğu kabul edilirse bu üçüncü kişinin fiilinden 

sorumluluk anlamını taşır- tüzel kişinin de kendisini yöneten ve temsil eden gerçek kişilerin iradesiyle ceza 

hukuku bakımından sorumlu kılınması doğru değildir.1118 Tüzel kişiler gerçek kişilere nazaran daha uzun 

ömürlü olduğundan dolayı yöneticilerinin ya da hissedarlarının değişmesi halinde, bu kimselerin 

kendilerinden evvel faaliyette bulunan tüzel kişinin organ ya da temsilcilerince gerçekleştirilen fiillerinden 

dolayı sorumlu tutulmaları ve sanık olmaları söz konusu olacaktır.1119 

İlla ki tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmek isteniyorsa bunun için Anayasa’nın 38. 

maddesinde ve TCK’nın 20. maddesinde öngörülen “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin 

yürürlükten kaldırılması gereklidir.1120 Ancak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmek için ileri 

sürülen hiçbir neden ikna edici değildir.1121 Zira tüzel kişilerin görevlilerince gerçekleştirilen davranışların 

tüzel kişinin kendi davranışı olarak kabul edilmesini gerektiren bir neden bulunmamaktadır. Ayrıca tüzel 

kişi bizatihi kendisi görevlilerinin davranışları üzerinde kontrol sahibi değildir.1122 Bu durum anayasal 

olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesindeki meşruiyet açığını göstermektedir.1123 

Tüzel kişilerin davranışlarını, gerçek kişilerin davranışlarına paralel olarak açıklayan görüşlerden1124 

hiçbiri insan fiilinin doğalcı anlayışına bağlı kalındığı sürece makul değildir. Bu nedenle tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğunu kabul edebilmek için davranış kavramının yeniden tanımlanması gerekmektedir.1125 

Özetle, “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi, başlı başına tüzel kişinin ceza sorumluluğunun 

kabul edilmesinde engeldir.1126 Zira tüzel kişinin kendisine özgü bir iradesi yoktur ve nedensel bir değer 

taşıyan davranış da gerçekleştiremez.1127  Yalnızca gerçek kişi, iradi davranışıyla suç işleyebilir. Tüzel kişi 

tarafından işlenmiş gibi görülen bir suç, esasında tüzel kişinin organı olan gerçek kişi veya kişilerin iradi 

                                                
1118 KANGAL, Tüzel, s. 144. 
1119 YARSUVAT, s. 914-915. 
1120 ALSHARO, s. 49. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi bakımından TCK’nın 20. maddesinin herhangi bir 
engel taşımadığı yönünde bkz. ŞEN, Yeni, s. 58. 
1121 PEGLAU, s. 406. 
1122 WEIGEND, s. 937. 
1123 KUBICIEL, s. 12. 
1124 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 294. 
1125 WEIGEND, s. 937-938; DÍEZ, 310-314. 
1126 WAGNER, s. 135. Bu ilkenin tüzel kişilerin fail olması bakımından herhangi bir engel oluşturmadığı, bu nedenle tüzel 
kişilerin suç faili olamayacakları ve haklarında ceza uygulanamayacağının anayasada açıkça düzenlenmesi yönündeki öneri için 
bkz. MALBELEĞİ, s. 135. 
1127 YARSUVAT, s. 903; AVCI, Mustafa, “TCK, Tasarılar ve 2004 TCK Tasarısı'nın Genel Olarak Değerlendirilmesi”, Türk 
Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Ankara 2004, s. 216. 
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davranışlarıdır.1128 Tüzel kişinin organının ya da temsilcisinin fiili ve tasarrufları nedeniyle tüzel kişi 

hakkında ceza yaptırımına hükmedilemez. Organının ya da temsilcisinin fiil ve tasarrufları nedeniyle tüzel 

kişiliğin lehinde örneğin haksız bir kazanç elde edilmesi halinde dahi tüzel kişinin suç faili olduğundan ve 

bu nedenle de ceza sorumluluğunun bulunduğundan bahsedilemez.1129 Nitekim fiil halen gerçek kişilerin 

fiilidir. Ceza sorumluluğunun gerçek kişiler üzerinde incelenmesi gereklidir.1130 Herhangi bir kimsenin 

iradi davranışı bulunmadığı sürece bu fiilin doğurduğu ya da tümüyle ona yabancı bir netice nedeniyle 

sorumlu tutulması mümkün değildir.1131 Nitekim “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin geçerli 

olduğu Almanya’da finansal krizlerle mücadele edebilmek adına 2014 yılında yürürlüğe giren ve “Banka 

İşleri Kanunu ile Sigorta Denetim Kanunu”nda değişiklik gerçekleştirilmiştir. Tüzel kişinin temsilcisi, 

yönetim kurulu üyesi gibi üst düzey yöneticilerine risk yönetimi bakımından stratejilerin, süreçlerin, 

prosedürlerin ve fonksiyonların geliştirilip uygulanmasıyla ilgili olarak denetim yükümlülüğü yüklenmiş 

olup bu yükümlülüğün ihlali halinde şayet bankanın varlığı bakımından bir tehlike ortaya çıkmışsa ya da 

sigorta şirketinin iflasına ya da borçlanmasına neden olunmuşsa söz konusu üst yöneticiler hakkında beş 

yıllık bir hapis cezası öngörülmektedir. Bir anlamda tüzel kişiye ceza sorumluluğu yüklenememesi 

yalnızca üst düzey yöneticilerin ceza sorumluluğunu gerektirir şekilde düzenlenmiştir.1132 

Organın ya da temsilcilerin gerçekleştirdiği suç teşkil eden fiiller nedeniyle, şayet tüzel kişi 

hakkında yaptırıma hükmedilirse, tüzel kişinin tüm üyelerinin ve ortaklarının cezalandırılması ceza 

hukukunun temel ilkelerinden biri olan “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi ihlal edilmiş olacaktır.1133 

Tüzel kişinin organ ya da temsilcilerinin kanunla yükümlü oldukları hususları yerine getirmemeleri ve suç 

teşkil eden bir fiili gerçekleştirmeleri halinde, tüzel kişinin kendisinin cezalandırılması, bahsi geçen 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesinde herhangi bir kusuru bulunmayan üyelerin ve ortakların da 

cezalandırılmasına neden olacaktır.1134  

İradi davranışta bulunamayan tüzel kişinin kasıtlı ya da taksirli olmasından da 

bahsedilemeyeceğinden, doktrinde tüzel kişinin ceza sorumluluğunun bulunduğunun kabulünün objektif 

sorumluluktan başka bir şey olmadığı belirtilmektedir.1135 Ancak objektif sorumluluk, failin kendi iradi 

davranışıyla meydana getirdiği neticeden kastı ya da taksiri bulunmasa dahi sorumlu tutulmasıdır.1136 

Yani kusurlu olup olmamasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.1137 Failin iradi davranışıyla netice 

                                                
1128 HILGENDORF, Eric/KUDLICH, Hans/VALERIUS, Brian, Handbuch des Strafrechts, Heidelberg 2019, s. 245. 
1129 ÖZGENÇ, Genel, s. 877. 
1130 KANGAL, Tüzel, s. 174-175. 
1131 ÖZEK, Basın, s. 299-300. 
1132 RICHTER, Thomas, “The New German Ringfencing Act Establishing Criminal Liability of Banking and Insurance 
Executives for Failures in Risk Management: A Step Towards Corporate Criminal Liability?”, Regulating Corporate Criminal 
Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 322-323, 330. 
1133 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 959. 
1134 ÖZGENÇ, Genel, s. 879; ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 331-332. 
1135 ÖZEN, “Tüzel”, s. 69; ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 222. 
1136 ÖZEN, Objektif, s. 65; ÖZGEN, s. 58. 
1137 TOROSLU, “Gelişimi”, s. 122; TOROSLU/TOROSLU, s. 199-200; ÖZEN, Objektif, s. 18-19. 
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arasındaki nedensellik bağının varlığı yeterlidir.1138 Tüzel kişinin iradesini organı oluşturan gerçek kişi ya 

da kişilerin veya temsilci ya da temsilcileri vasıtasıyla açıklayabilmesi onun iradesinin yokluğu anlamına 

gelir. Bu bile tek başına tüzel kişinin fail olamayacağı anlamına gelir.1139 Zira “fiilsiz suç olmaz” ilkesi 

başlığında da belirtildiği üzere tüzel kişinin iradi davranışta bulunmasından bahsedilemez. Objektif 

sorumlulukta ortada fail tarafından gerçekleştirilen bir iradi davranışın gerekli olması nedeniyle burada 

objektif sorumluluk değil, davranış tüzel kişinin organı ya da temsilcisi olan gerçek kişi ya da kişilerce 

gerçekleştirildiğinden, bu sorumluluk üçüncü kişinin fiilinden sorumluluk olarak kabul edilmelidir.1140 Bu 

nedenle üçüncü kişinin fiilinden sorumluluk objektif sorumluluk kapsamı içinde 

değerlendirilmemelidir.1141 Zira objektif sorumluluk kusurlu sorumluluğun bir istisnası olup suçun maddi 

unsurunun muhakkak gerçekleşmesi zorunludur.1142 “Ceza sorumluluğunun şahsiliği”nden sadece 

başkasının fiilinden sorumluluk yoluna gidilemeyeceği anlaşılmalıdır.1143 Objektif sorumluluk halleri ise 

“ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi kapsamında düşünülmemelidir. 

D. KUSURSUZ SUÇ OLMAZ İLKESİ 

“Ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin iki alt unsurunun bulunduğunu kabul edenler, bir 

önceki başlıkta da bahsedildiği üzere bu ilkeden sadece fiilin faile ait olmasının anlaşılamayacağını 

belirtmektedirler. Bu görüşe göre, insan tarafından gerçekleştirilen fiil, sadece objektif bakımdan ceza 

hukukuna aykırı bir ihlalin nedeni olarak düşünülemez. Kişinin sorumluluğunun temelini, psikolojik 

bakımdan da kendisinin sorumlu tutulabileceği hukuka aykırı bir fiili gerçekleştirmesi oluşturur. Aksi 

halde günümüzde objektif sorumluluğun, ceza sorumluluğu bakımından yeterli olması gibi bir çözüme 

dahi varmak mümkün olur. Bu kapsamda söz konusu ilkenin insanlık tarihinin ilkel dönemlerine ait olan 

başkasının fiili nedeniyle sorumlulukla sınırlandırılması yerinde değildir. Psikolojik bakımdan 

sorumluluktan bahsedilebilmesi için kusurlu olarak işlenmiş ve ceza hukuku alanında kanuna aykırı 

olduğu kabul edilen bir fiilin varlığı gereklidir. Kusurlu olarak işlenmiş fiilden, bilinçli ve iradi olarak 

hukuka aykırı bir sonucun yerine getirilmesi anlaşılmalıdır. “Ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin en 

önemli sonucunu, failin somut olaydaki fiilinden dolayı kınanmasını ifade eden kusur ilkesinin 

oluşturduğu ve bu ilkenin, kusur ilkesinin doğal bir sonucu olduğu da ileri sürülmektedir. Bu kapsamda 

“ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi, üçüncü kişinin fiilinden sorumluluğu, kusursuz sorumluluğu ve 

de kolektif sorumluluğu1144 reddetmektedir. Bu nedenle anayasanın söz konusu hükmünün geliştirici ve 

                                                
1138 ALACAKAPTAN, s. 162; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 295. 
1139 İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 67-68. 
1140 ÖZEN, “Tüzel”, s. 69; ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, Genel, s. 222. 
1141 HERRING, Jonathan, Criminal Law Text, Cases, and Materials, Oxford 2012, s. 214-215. 
1142 Ayrıca objektif sorumluluğun mahiyeti uyarınca yalnızca neticeli suçlar bakımından söz konusu olabileceği belirtilmelidir. 
Bkz. ÖZEN, Objektif, s. 92-93. 
1143 TOROSLU/TOROSLU, s. 199. 
1144 Kolektif sorumluluğun temelinde, suç işlenmesinin önlenmesi bakımından topluluk içi kontrolün sağlanması yatmaktadır. 
Ancak suç teşkil eden fiilin işlenişine herhangi bir şekilde dahil olmayan kimselerin de sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Bkz. 
ÖZGENÇ, Gazi, s. 280. 
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kusurluluğun tamamen yerleşmesini kolaylaştırıcı şekilde yorumlanması gerektiği önerilmektedir. 

Böylece objektif sorumluluğun uygulama alanı, yasamanın müdahalesi beklenmeksizin kaldırılmış 

olacaktır.1145 İtalyan Anayasasının 27. maddesinde de, “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine yer 

verilmiş olup İtalya’da da bu ilkenin iki alt unsurdan oluştuğu kabul edilmektedir.1146 Bu ilke, kişinin kendi 

kusurlu fiilinden sorumlu olması şeklinde yorumlanıp, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul 

edilmesindeki engeli oluşturmaktadır.1147 İtalyan Anayasa Mahkemesi de bu ilke bakımından yaptığı 

değerlendirmede, bir fiili suç olarak öngören normun, anayasal direktifler ile psikolojik unsuru dikkate 

almamazlık edemeyeceğini, taksir şeklinde dahi olsa herhangi bir kınamayı içermeyen bir 

cezalandırmanın düşünülemeyeceğini, bu kapsamda kanun koyucunun, bir suçla ilgili olarak failin en 

azından taksirli olmasını aramasının gerektiğini, kişinin kendi fiili nedeniyle sorumlu tutulabilmesinin, 

anayasal ilkeler gereğince, yalnızca fiilin faile maddi nedensellik bağı ile bağlanmasını değil, aynı 

zamanda yasaklanan neticenin öngörülebilirliği ve önlenebilirliğinin yani taksirinin varlığının gerekli 

olduğunu belirterek, bu ilkenin kişinin kendi kusurlu fiili nedeniyle sorumluluğu anlamına geldiğini ifade 

etmiştir. Bir ya da birkaç kişi tarafından işlenen suç nedeniyle tüzel kişinin ceza sorumluluğunun kabul 

edilmesi, bu suçun işlenmesine yabancı olan kimselerin de sorumluluğuna gidilmesi anlamına gelecektir. 

Ayrıca örneğin tüzel kişinin temsilcisinin yanında tüzel kişinin de ceza sorumluluğunun kabul edilmesinin 

“ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmektedir. Aksinin kabulünün haklı 

olarak şahsi ceza sorumluluğunun yanında “tüzel kişilik sorumluluğu” şeklinde farklı bir sorumluluk 

anlayışına neden olacağı ve tüzel kişilik sorumluluğunun “risk sorumluluğu”ndan başka bir anlamının 

olmadığı belirtilmektedir.1148 Nitekim tüzel kişiye üye ya da ortak olunması bazı risklerin dikkate 

alınmasını gerektirmektedir. Üyenin ya da ortağın üstlendiği riskler arasında tüzel kişinin cezalandırılması 

nedeniyle zarara uğraması da vardır. Bu zarar payı ise kendisinin tüzel kişilikle olan ilişkisinin derecesiyle 

orantılı olmalı ve kişisel malvarlığını etkilememelidir.1149 

Bir önceki başlıkta da belirtildiği üzere “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ve “kusursuz suç olmaz” 

ilkeleri birbirleriyle yakın bir ilişki içindeyse de birbirlerinden farklıdır.1150 Bu konudaki en makul 

çözümü, “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin geniş bir şekilde yorumlanması değil, anayasanın 38. 

maddesinde “kusursuz suç olmaz" ilkesinin ayrıca ve açıkça öngörülmesi oluşturacaktır. Ayrıca “kusursuz 

suç olmaz” ilkesini her ne kadar doktrinde “kusursuz ceza olmaz” ilkesi1151 şeklinde ifade edenler 

                                                
1145 ÖZEK, Basın, s. 306-308; SÖZÜER, Adem, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, İstanbul 1996, s. 128. 
1146 ÖZEN, Objektif, s. 309; ÖZEK, Basın, s. 301. 
1147 MONGILLO, s. 60, dp. 16; DE MAGLIE, “Models”, s. 561. 
1148 YARSUVAT, s. 903-904. 
1149 BIYIKLI, “(I)”, s. 513. 
1150 Nitekim İtalyan Anayasasının 27. maddesi oluşturulurken görüşmeler sırasında “ceza sorumluluğu şahsidir” ifadesi yerine 
“ceza sorumluluğu sadece şahsi fiilden dolayıdır” ifadesinin kullanılmasının “kişinin başkasının fiilinden dolayı sorumlu 
tutulmaması hususunu çok daha açık şekilde belirttiği” ileri sürülmüşse de sonuç olarak her iki ifadenin de aynı anlama geldiği 
kabul edilerek ilk ifade tercih edilmiştir. Bkz. ÖZEN, Objektif, s. 309; ÖZEK, Basın, s. 301. 
1151 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 145; ROXIN, I, s. 2. Bu ilkeyi ifade etmek için “culpa pena sine culpa” (bkz. BOCK, 
AT, s. 373) ya da “nulla poena sine culpa” ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 232. 
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bulunmaktaysa da bu ilkenin “kusursuz suç olmaz” şeklinde anlaşılması gereklidir.1152 Zira kusursuz suç 

olmayacağından suç karşılığında uygulanacak tepki olan cezanın varlığını tartışmak gereksizdir. 

Ceza sorumluluğunun kusura dayanması gerektiği şeklindeki anlayışa ulaşılana kadar, bazı 

aşamalardan geçilmiştir.1153 Nitekim ceza sorumluluğuna ilişkin tarihsel sürece bakıldığında kusurlu 

sorumluluğun kabul edilmesinin kolay olmadığı görülmektedir.1154 “Kusursuz suç olmaz” ilkesi 

yüzyılların birikiminin bir sonucudur. Bu ilkenin yerine başka bir ilkenin ikame edilmesi mümkün 

olmadığı gibi bu ilkenin ceza hukukundaki varlığı göz ardı edilmemelidir.1155 Çağdaş ceza hukuku 

sistemlerinin benimsediği ve kendisinden vazgeçilmesinin mümkün olmadığı bir uygarlık ilkesi olan 

kusurlu sorumlulukta kişi yalnızca kasıtlı ya da taksirli olarak gerçekleştirdiği ve psikolojik bakımdan 

kendisine ait olan fiilinden sorumludur.1156 Kusurluluğun konusunu ise failin kişiliği yani oluş biçimi değil 

gerçekleştirdiği fiili oluşturmaktadır.1157  

Tüzel kişilerin kusurlu davranıp davranamayacağı ve gerçek kişilerin kusurlu davranışlarından 

kusursuz şekilde sorumlu olup olamayacağı hususu tartışmalıdır.1158 Özel hukuk açısından geçerli olan 

söz konusu durum, ceza hukuku açısından yol gösterici olsa da özel hukukta ve ceza hukukunda kusur 

kavramına verilen anlamlar örtüşmemektedir. Tüzel kişiler, organları ve temsilcileri konumunda olan 

gerçek kişilerin iradesi dışında herhangi bir fiili gerçekleştiremeyeceğinden, ceza hukuku alanında 

doğrudan kusurlu bir davranışı gerçekleştiremez.1159 Nitekim kusurluluk ceza hukukunun en önemli 

kavramlarından biridir ve failin psişik faaliyeti ile netice arasındaki ilişki şeklinde tanımlanmaktadır.1160 

Kusurluluk, kast ve taksir olmak üzere ikiye ayrılır.1161 Kusurluluğun niteliğini ve kapsamını anlamak 

bakımından iki anlayış ileri sürülmüştür. Kusurluluğun psikolojik anlayışına göre kusurluluk faille dış 

                                                
1152 Bu ilke için “kusursuz ceza olmaz” ilkesi ifadesinin kullanılmasının gerektiği, aksi halde “haksızlık” ile “kusur” arasındaki 
ayrımın bertaraf edilmiş olacağı, kişinin işlediği hukuka aykırı fiil nedeniyle isnat yeteneği bulunmasa dahi, bu fiilin haksızlık 
özelliğini koruduğu, isnat yeteneğinin olmaması nedeniyle cezalandırılamayacağı belirtilmekle beraber burada isnat yeteneği için 
“kusurluluk” ifadesinin kullanılması söz konusu durumun gerekçesini oluşturmaktadır. Bu nedenle de kusurlu olmayan kimseye 
ceza verilemez denmektedir. Bu kapsamda fiilin hukuka aykırı ve suç olduğu belirtilmektedir. Bkz. ÖZGENÇ, Genel, s. 823. 
Ancak isnat yeteneğinin kusurlu olabilmek için ön şartı oluşturması nedeniyle, isnat yeteneği bulunmayanların suç 
işleyemeyecekleri bu nedenle de fail olamayacakları belirtilerek, bu kimselerce gerçekleştirilen fiiller bakımından güvenlik 
tedbirinin uygulanması karşısında “güvenlik tedbirleri hukuku” şeklinde ceza hukukundan özerk bir alanın oluşturulması da 
önerilmektedir. Esas yaptırım olarak güvenlik tedbirlerini gerektiren fiillerin suç oluşturmadığı kabul edilmektedir. Bkz. 
ÖZTÜRK/ERDEM, s. 165-166. 
1153 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 295. 
1154 CİHAN, s. 47. 
1155 HIRSCH, Hans Joachim, “Das Schuldprinzip und seine funktion im Strafrecht”, ZStW, 106 (1994), Heft 4, s. 764. 
1156 CİHAN, s. 47. 
1157 TOROSLU, “Gelişimi”, s. 123; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 298. 
1158 DOĞAN, “Tüzel”, s. 16. 
1159 JESCHECK/WEIGEND, s. 227. 
1160 İÇEL, Taksirden, s. 7. 
1161 MEZGER, Moderne, s. 38; VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 126-127. Ancak bu iki şeklin tek başına kusurluluk anlamına 
gelmediği yönünde bkz. MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 144. Kast ve taksirin kusurluluğun yani suçun manevi unsurunun bir 
türü olmadığı, tipikliğin manevi unsuru olduğu ve bu nedenle haksızlıkla ilgili olduğu, haksızlığınsa hukuk düzenince davranış 
normlarıyla yasaklanan fiiller olduğu, hukuka aykırılık çerçevesinde gerçekleştirilen incelemeyle ve fail dikkate alınmaksızın 
yalnızca fiil dikkate alınmak suretiyle belirlenebileceği, fiilin fail bakımından değerlendirilmesiyle birlikte artık kusur sahasına 
geçildiği yönünde bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 309. 
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dünyada gerçekleştirdiği fiil arasındaki bağdır.1162 Normatif anlayışa göre ise kusurluluk, suç işlemekten 

kaçınmalarını sağlamak için bireylerin davranışlarına yön veren ceza normlarının koyduğu yasaklara ve 

emirlere karşın hukuka ve yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi bilincidir. Yani kast ve taksirin ortak 

esasını hukuka aykırı irade oluşturmaktadır.1163 Kast halinde psikolojik bir araştırma yeterliyken, taksir 

bakımındansa normatif teoriden yararlanılması gerektiği kabul edilmektedir.1164 Ancak her iki anlayışın 

da yeterli olmaması nedeniyle kusurluluktan, fiilin failin iradesinin ürünü olması ve fail tarafından 

gerçekleştirilen davranışın ceza normuna aykırı olması anlaşılmalıdır.1165 Bu kapsamda iradi bir davranışı 

gerçekleştiremeyen tüzel kişinin kusurluluğundan da bahsedilemez.1166 Doktrinde kusur kavramını fail, 

kusurluluk kavramını ise fiil için kullananlar bulunmaktadır.1167 Kusurluluğu işlenen fiille sınırlı 

olmayacak şekilde, failin karakteri ve yaşayış tarzı ile ilgili bir nitelik olarak gören anlayış kabul 

edilemez.1168 Ancak cezanın belirlenmesi aşamasında fail kusuruna bakılabilir.1169 

İsnat yeteneği olarak nitelendirilen durumun doktrinde ağırlıklı olarak kusur yeteneği1170 ya da 

yeterliği1171 yahut ehliyeti1172 olarak kabul edildiği görülmektedir. Kusur yeteneği, toplumsal etik 

açısından kınanabilirlik olarak tanımlanmaktadır.1173 Bu görüşe göre kusur yeteneği, kusurluluğun ön 

şartıdır.1174 Tüzel kişiler bu yeteneğe sahip olmadığından kusurlu davranamaz.1175 Gerçekleşen fiil 

bakımından failin kusuru dikkate alındığından, tüzel kişilerin ceza sorumluluğundan bahsedilmemesi 

gerektiği ileri sürülmektedir. Zira kusur kişide isteme ve karar verme yeteneğinin ve özgürlüğünün 

bulunmasını gerektirir. Ancak tüzel kişinin kendisine özgü bir iradesi bulunmayıp kendiliğinden nedensel 

bir değer taşıyan davranışı dahi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu nedenle tüzel kişi suç işleyemez ve 

ceza sorumluluğu yoktur. Yalnızca kendiliğinden iradi davranışıyla dış dünyada değişiklik gerçekleştiren 

ve iradesinin kusurlu olup olmadığı yargısına varılabilen gerçek kişi suçtan sorumlu olabilir. Tüzel kişiliğin 

                                                
1162 BAUMANN, Jürgen, Grundbegriffe und System des Strafrechts, Stuttgart Berlin Köln Meinz 1966, s. 90. Psikolojik anlayışı 
benimseyenlerin kendi içinde üç gruba ayrılması mümkündür. Birinci gruptakiler kast ve taksiri psikolojik bir temelde 
birleştirmeye çalışmış ve basit taksirin bir kusurluluk şekli olmadığını kabul etmişlerdir. İkinci gruptakiler kast ve taksiri psikolojik 
açıdan açıklamaktadırlar. Ancak taksirdeki psikolojik durumu, kasttan ayıranın dikkat eksikliği olduğunu belirtmektedirler. 
Üçüncü gruptakiler ise kastın tümüyle psikolojik bir kavram olmasına rağmen, taksirin psikolojik olarak açıklanmasının mümkün 
olmadığını ileri sürmektedirler. Bkz. İÇEL, Taksirden, s. 13. 
1163 İÇEL, Taksirden, s. 14-15. 
1164 İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 210. 
1165 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 296. 
1166 SANTHA, Ferenc/DOBROCSI, Szilvia, “Corporate Criminal Liability in Hungary”, Corporate Criminal Liability 
Emergence, Convergence, and Risk, Ius Gentium Comparative Perspectives on Law and Justice, V. 9, Springer Dordrecht 
Heidelberg London New York 2011, s. 316. 
1167 İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 209. 
1168 ALACAKAPTAN, s. 151-152. 
1169 ÖNDER, Dersleri, s. 268. 
1170 KÜHL, §11, Rn. 1, s. 375; ROXIN, I, s. 886; YÜCE, Temel, s. 34; ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 327; 
ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 510-511; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 399; HAKERİ, Genel, s. 382; 
DEMİRBAŞ, Genel, s. 237. 
1171 ÖNDER, Dersleri, s. 271. 
1172 JESCHECK/SIEBER, s. 38. 
1173 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 24. 
1174 ALACAKAPTAN, s. 90; ÖZGEN, s. 46. 
1175 NUHOĞLU, “Tüzel”, s. 506. 
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işlem ve fiillerini gerçekleştiren de gerçek kişi olduğu için, tüzel kişi cezaen sorumlu tutulamaz. Bu 

anlayışa göre kusurluluk tercih yeteneğini de gerekli kılar. Tüzel kişiliğin ise tercih yeteneği olmadığı için 

kastından ya da taksirinden bahsedilemez.1176 Ancak söz konusu anlayış kusurla ahlaki kınamayı 

karıştırmaktadır.1177 Zira kişi ahlaki açıdan kınanamasa dahi kusurlu olabilir.1178 Tüzel kişinin kasıtlı ya 

da taksirli bir davranışı gerçekleştirmesi mümkün olmadığından TCK’nın “kast” başlığını taşıyan 21. 

maddesinin 2. fıkrasında “olası kast”ın, 22. maddesinin 3. fıkrasında ise “bilinçli taksir”in tanımıyla ilgili 

olarak “kişinin” şeklindeki ifadeye yer verilmemesinde fayda vardır. Zira çalışmanın birinci bölümünde 

de belirtildiği üzere “kişi” ifadesi gerçek ve tüzel kişiyi kapsamına aldığından, söz konusu hüküm uyarınca 

tüzel kişilerin de olası kastla ve bilinçli taksirle bir davranış gerçekleştirebileceği şeklinde bir kanının 

oluşması mümkündür. Ancak TCK ile tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmediğinden tutarsızlığa 

sebebiyet vermemek adına söz konusu değişikliklerin yapılması gereklidir.1179 

Bu görüşe göre esasında kusurun bir kimsenin kendi kafasında olmadığı, aksine diğer insanların 

o kimseyle ilgili kafasındaki yargı olduğu belirtilmektedir.1180 Yani failin hukuka uygun davranabilme 

imkânına karşın hukuka aykırı davranışta bulunması karşısında gerçekleştirdiği bu davranışın faile 

yüklenebilmesi ve kınanabilmesi olarak kabul edilmektedir.1181 Bu kapsamda sadece insana özgüdür ve 

normun muhatabı da kendisinden norma uygun davranması beklenen insan olabilir.1182 Kınama, olumsuz 

bir yargı ve değer biçme olup, kusur, fiilinden ötürü failin kınanması şeklinde tanımlanmalıdır.1183 Kusur 

kavramı ahlaki değil hukukidir. Ceza hukukunda kusur ceza hukuku tarafından öngörülen norm 

bakımından failin kusurlu olması ve failin bu normla ilgili olarak kınanabilmesidir. Ahlaki kusur ise ceza 

hukuku anlamında kusurun olmadığı hallerde de mevcut olabilir. Zira ahlaki ve hukuki düzen farklıdır. 

Bazı hallerde birleşmeleri farklı olmadıkları şeklinde yorumlanamaz.1184  

Doktrinde kusur yeteneği olarak ifade edilen durumun esasında isnat yeteneği olduğu 

belirtilmelidir.1185 Bu kapsamda kusurun, yalnızca kınanabilirlik şeklinde üçüncü kişilerin ortaya koyduğu 

                                                
1176 YARSUVAT, s. 903; ÖZEK, “Düşünceler”, s. 653. 
1177 Esasında kusur tek başına ceza hukukuna ilişkin bir kavram olmayıp, teoloji, felsefe, kriminoloji ve psikoloji gibi pek çok 
alanla ilgilidir. Bkz. HIRSCH, “Schuldprinzip”, s. 746. 
1178 Nitekim yaşı küçük olanların ya da akıl hastalarının kasıtlı ya da taksirli davranması mümkündür. Bkz. 
TOROSLU/TOROSLU, s. 205-206. 
1179 Bu kapsamda TCK’nın 21. maddesinin 2. fıkrasının, “Suçun, kanuni tanımdaki unsurların gerçekleşebileceğinin 
öngörülmesine rağmen, gerçekleştirilmesi halinde olası kasıt vardır.”; 22. maddesinin 3. fıkrasınınsa “Bilinçli taksir, istenilmeyen 
neticenin öngörülerek gerçekleştirilmesidir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği yönündeki haklı görüş için bkz. KEÇELİOĞLU, 
Elvan, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kasıt ve Taksire İlişkin Maddelerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, TBBD, S. 83, 2009, s. 
125-126, 132. 
1180 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 144. 
1181 ÖNDER, Dersleri, s. 267. 
1182 SCHÜNEMANN, Bernd, “Die aktuelle Forderung eines Verbandsstrafrechts – Ein kriminalpolitischer Zombie”, ZIS 2014, 
1, s. 2. 
1183 YÜCE, Temel, s. 53. 
1184 ÖNDER, Dersleri, s. 267-268. 
1185 İsnat yeteneği için ceza yeteneği ifadesinin de kullanıldığı görülmektedir. Bkz. ERSOY, s. 139-140. 
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yargı olarak anlaşılması yerinde değildir.1186 İsnat yeteneği insana özgü olup insanla 

tanımlanmaktadır.1187 Failin fiilinin haksızlığı tanıması ve davranışını buna göre yönlendirebilmesi 

yeteneğidir. Mevzuatta biyolojik ve psikolojik gereklilikler dikkate alınarak isnat yeteneğinin bulunmadığı 

haller tanımlanmaktadır.1188 TCK’da düzenlenen “yaş küçüklüğü” (m. 31), “akıl hastalığı” (m. 32), “sağır 

ve dilsizlik” (m. 33) ve “geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma” (m. 34) “isnat 

yeteneğini kaldıran ya da azaltan haller” olarak öngörülmüştür. Bu hükümlerde isnat yeteneği, “fiilin 

hukukî anlam ve sonuçlarını algılamak” (anlama yeteneği) ve “davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 

yeterince gelişmiş olmak” (isteme yeteneği) şeklinde ifade edilmiştir.1189 Söz konusu hallere insana özgü 

olacak şekilde yer verildiği görülmektedir.1190 İsnat yeteneği, insanın fiili gerçekleştirdiği esnada sahip 

olması gereken niteliklerin tümüdür.1191 İnsanın çevresindeki olguları gözlemleyebilmesi algılama 

yeteneğini oluşturur. İnsan bu gözlemlerinden bir sonuç çıkartırken, yükümlülüklerinin farkındadır ve 

yükümlülüklerine aykırı davranması halinde sorumlu tutulacağı bilinciyle hareket etmektedir. “İşlediği 

fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algıla”yan bir kimsenin kendine etkide bulunan içgüdüleri kontrol altına 

almak suretiyle toplumda mevcut ve hâkim değerler ve bu nedenle normların kendisine yüklediği 

yükümlülükler çerçevesinde karar verme yeteneğine sahip olması, irade özgürlüğü olarak kabul 

edilmektedir. Ruhen ve akılsal olarak sağlıklı her bir birey bu yeteneğe normal koşullar altında sahiptir.1192 

Bu kapsamda kişinin irade özgürlüğüne sahip olduğu ön gerçek olarak kabul edilmektedir.1193 

Tüzel kişi, sosyal bir gerçeklik olarak kabul edildiğinde tüzel kişinin isnat yeteneğinden 

bahsedilebileceği belirtilmektedir. Bir nehre zehirli atıklarını boşaltan ve böylece balık popülasyonunu yok 

eden kimyasal madde imalatçısı bir şirketin örneğin bu kapsamda IG-Farben’in1194 işçileri sömürmesi ve 

hatta onların ölümüne neden olması karşısında tüzel kişinin kınanmasının mümkün olduğu 

savunulmaktadır. Hatta savaş suçlarında devletin suçlu olduğundan dahi toplumda bahsedilmektedir. Bu 

görüşe göre tüm bu örnekler tüzel kişilerin etik olarak kınanabilirlikten yoksun olmadıklarını 

                                                
1186 Aksinin kabulü bu yargının suçun unsuru olarak kabul edilmesine sebebiyet verecektir. Ancak kusurluluk iradenin ödeve 
aykırı davranışı olup, fail ile fiili arasındaki iradeye dayanan psişik bağı ifade etmektedir. Kast ve taksir ise kusurluluğun ortaya 
çıkış biçimleridir. Bkz. TOROSLU, İsnat, s. 206-207. 
1187 MEZGER, Edmund, Probleme Der Strafrechtlichen Zurechnungsfahigkeit, München 1949, s. 25. 
1188 FRISCH, Wolfgang, “Wesentliche Voraussetzungen der strafbarkeit im rechtsstaatlichen Strafrecht”, Türk Ceza Kanunu 
Tasarısı İçin Müzakereler – Diskussionsbeiträge zum Entwurf des Türksichen Strafgesetzbuchs, Konya 1998, s. 76. 
1189 Her ne kadar söz konusu hükümlerde “ve” bağlacı yerine “veya” bağlacının kullanıldığı görülmekteyse de her ikisinin birlikte 
kastedildiği kabul edilmelidir. Bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 386-388. 
1190 AKBULUT, Berrin, Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanununun Genel Hükümlerinin Yaptırım Hükümleri Dışında 
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Ankara 2010 s. 259. 
1191 TOROSLU, İsnat, s. 80. 
1192 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 383-384. 
1193 İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 213. 
1194 Alman Kimya endüstri anonim şirketi 
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göstermektedir.1195 Bu kapsamda devletin görevlileri aracılığıyla işlenen suçlar bakımından failliğinden 

bahsedilmektedir.1196  

Öğretide ve uygulamada uzun bir süre boyunca tüzel kişinin ceza sorumluluğunun ve isnat 

yeteneğinin olamayacağı kabul edilmiştir. Ancak giderek bu görüş yerini tüzel kişilerin de ceza 

sorumluluğuna ve isnat yeteneğine sahip olduğu yönündeki görüşe bırakmıştır. Nasıl ki tüzel kişilerin 

davranış yeteneğini organının ya da temsilcisinin davranış yeteneği oluşturuyorsa, aynı şekilde tüzel 

kişinin irade yeteneği de organının ya da temsilcisinin irade yeteneğidir denilmektedir.1197 Tüzel kişilerin 

gerçek bir varlıklarının bulunmadığı kabul edilse dahi, bu kabulün tüzel kişilerin suç işleyemeyeceği 

anlamına gelmeyeceği belirtilmektedir. Suçun işlenmesi ile işlenen bu suç nedeniyle failin 

cezalandırılması birbirinden farklıdır. Nitekim TCK uyarınca isnat yeteneğinin olmadığının kabul edildiği 

on bir yaşındaki bir çocuğun gerçekleştirdiği “hırsızlık” fiilinden cezalandırılması mümkün değilse de bu 

çocuk “hırsızlık” suçunun failidir. Failin gerçekleştirdiği suçtan sorumlu tutulmaması ise izlenen suç ve 

ceza politikasının bir gereğidir.1198 Ancak isnat yeteneğine sahip olabilmek için öncelikle davranış 

yeteneğinin varlığından bahsedilmelidir. Bu kapsamda gerçekleştirilen bir fiilin suç teşkil etmesi 

neticesinde failin cezalandırılması için failde bulunması gereken söz konusu niteliğe tüzel kişi sahip 

değildir.1199 Tüzel kişilerin anlama ve isteme yani isnat yeteneği ve kendisine uygulanan ceza yaptırımını 

anlama ve hissedebilme yeteneği de yoktur.1200 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, isnat yeteneği ve 

cezalandırılabilirlikle bağdaşmaz.1201 Bu nedenle bir görüş tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin 

uygulanmasının mümkün olduğunu ileri sürmektedir. Bu durumda suçu gerçekleştiren kişinin isnat 

yeteneğinin bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği belirtilmekteyse de1202 güvenlik tedbirinin 

ancak suç oluşturan bir fiilin varlığı sonucunda ve bu fiili işleyen fail hakkında uygulanabileceği gözden 

kaçırılmamalıdır. Bu nedenle güvenlik tedbirlerinin de uygulanabilmesi için kusurun varlığı gereklidir.1203 

Davranış yeteneği ile isnat yeteneği aynı şey değildir. İsnat yeteneğinin var olup olmadığının 

belirlenebilmesi için öncelikle kişinin davranış yeteneğine sahip olduğunun kabulü gerekir.1204 İsnat 

yeteneği bulunmayan ya da sınırlı olan bir kimsenin davranış yeteneği bulunabilir. Örneğin on yaşındaki 

bir çocuğun ya da tam akıl hastasının iradi davranışta bulunabilmesi neticesinde davranış yeteneği varsa 

da isnat yeteneği yoktur.1205 Tüzel kişilerse davranış yeteneğine sahip olmadığından isnat yeteneğine yani 

                                                
1195 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 292. 
1196 AKDEMİR, Süleyman, Ceza Hukukunda Mağdurun Korunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk 
Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1984, s. 30. 
1197 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 292-293. 
1198 BIYIKLI, “(I)”, s. 508. 
1199 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 327. 
1200 ÖZGENÇ, Genel, s. 197. 
1201 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 147. 
1202 İÇER, s. 91. 
1203 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 296. 
1204 ÖZGENÇ, Genel, s. 878. 
1205 YÜCE, Ceza, s. 202; ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 217; DEMİRBAŞ, Genel, s. 237. 
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anlama ve isteme yeteneğine de sahip değildir.1206 İsnat yeteneğini kusur yeteneği olarak ifade edenler de 

kusurun suç teşkil eden fiil nedeniyle failin kınanması şeklindeki yargı olduğunu, düşünsel bir yapı olup 

somut bir varlığı bulunmayan tüzel kişinin kınanamayacağını ve bu nedenle de ceza sorumluluğunun 

bulunmadığını haklı olarak kabul etmektedirler.1207  

Almanya’da da tüzel kişilerin cezalandırılmasının önündeki engel olarak davranış ve isnat 

yeteneğinin bulunmaması ve ceza yaptırımının mahiyeti ve amacı uyarınca yalnızca insanlara özgü olması 

yatmaktadır.1208 Zira davranış yeteneği de isnat yeteneği de gerçek kişiye özgü olan psikolojik haller 

olarak kabul edilmelidir.1209 Aksinin kabulü halinde tüzel kişiler hakkında uygulanan ceza yaptırımı ilkel 

bir tepki olmanın ötesine geçemez.1210 Alman Federal Anayasa Mahkemesi her ne kadar 1949 

Anayasasında açıkça öngörülmese de kararlarında “kusur ilkesine” değinerek bu ilkeyi önemli bir 

anayasal ilke haline getirmiştir. Mahkemeye göre bu ilke insan onuruna1211 ve bir kimsenin kişiliğini 

geliştirmesine dayanmaktadır ve Federal Almanya Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olmasıyla da 

desteklenmektedir.1212 Bu kapsamda Almanya’da kusur ilkesi anayasal bir ilke olarak kabul 

edilmektedir.1213 Almanya’da kusurdan, kişinin özgür iradesiyle seçtiği hukuka aykırı davranışı nedeniyle 

kınanması şeklindeki olumsuz bir değer yargısı anlaşılmaktadır.1214 Söz konusu durumun şartını ise, 

kişinin kendi ahlaki davranışını özgürce, sorumlu olarak tayin edebilme yeteneği oluşturmaktadır. Bu 

nedenle de tüzel kişilerin cezalandırılması mümkün değildir.1215 Bu kapsamda söz konusu ilke Alman 

ceza hukukunun en önemli ilkesidir ve cezanın sosyal ve ahlaki ifadesi olup, failin orantısız müeyyidelere 

tabi kılınması hususunda bir engeldir. Ceza yalnızca bizzat fail tarafından gerçekleştirilen fiil nedeniyle 

kişisel sorumluluğa dayandırılabilir. Ayrıca bu ilke uyarınca, kusursuz olarak gerçekleştirilen bir fiilin faili 

cezalandırılmaz, fail hakkında verilecek ceza kusurunun derecesini aşamaz. Bu kapsamda failin oldukça 

tehlikeli bir kişi olması durumunda tehlikenin önlenebilmesi amacıyla cezanın ağırlaştırılmasından 

                                                
1206 BIYIKLI, “(I)”, s. 507-508. 
1207 DÍEZ, s. 290-291.  
1208 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 288; WOHLERS, s. 232-233; ÁDÁM, 16. 
1209 YÜCE, Temel, s. 34. 
1210 SCHÜNEMANN, “Kampf”, s. 319. 
1211 Tüzel kişilerin ardında gerçek kişilerin olduğu ve gerçek kişilerin varlıklarıyla tüzel kişinin varlığının bağlantılı olduğu örneğin 
bir tüzel kişi hakkında para cezası verildiğinde verilen cezanın miktarı kadar tüzel kişinin dolayısıyla tüzel kişinin ardındaki 
kişilerin aktifinde azalma olduğu bu nedenle de tüzel kişinin ardındaki gerçek kişilerin insan onurunun dikkate alınması gerektiği 
yönünde bkz. BRODOWSKI, s. 220. 
1212 Federal Anayasa Mahkemesi 25.10.1966 tarihli kararında “kusursuz suç olmaz” ilkesinin gerçek kişilerde olduğu gibi tüzel 
kişilerde de uygulanabileceğini ve uygulanması gerektiğini ve tüzel kişinin temsilcisinin gerçekleştirdiği suç oluşturan fiilinin 
varlığının ön şart olarak aranması gerektiğine işaret etmiştir. Ancak burada kusurlu olarak bir emrin ihlal edilmemesine rağmen 
bir mahkeme emrini yerine getirmeyen tüzel kişi hakkında para cezasının uygulanıp uygulanamayacağı meselesi çözülmelidir. 
Burada anayasa mahkemesinin amacı, kusurlu olmadan cezalandırılmanın önüne geçebilmek için kusur ilkesinin kapsamını 
genişletmek olup, tüzel kişilerin sorumluğunun kapsamını genişletmek değildir. Bu nedenle de söz konusu kararın tüzel kişilerin 
ceza sorumluluğunun belirlenmesiyle ilgili bir örnek olduğu söylenemez. Bkz. WEIGEND, s. 238-239. 
1213 Federal Anayasa Mahkemesi’nin 2. Senatosu’nun 3. Dairesi’nin 9.5.2017 Tarihli Kararı (2 BvR 335/17) 
1214 JESCHECK/SIEBER, s. 28-29. 
1215 DOĞAN, “Tüzel”, s. 17. Ancak İsveç 1986’da İspanya ise 1995’te söz konusu çelişkiyi, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 
sui generis şekilde suç oluşturan bir fiilin fer’i sonucu olarak kabul ederek aşmaya çalışmıştır. Bkz. HEINE, Günter, 
“Unternehmen, Strafrecht und europäische Entwicklungen”,  
Österreichische Juristen-Zeitung 2000, Heft 23/24, s. 873. 



143 
 

bahsedilemez. Ayrıca cezanın bir anlamda kusurun derecesi olması sebebiyle failin hak ettiğinden daha az 

bir ceza ile cezalandırılması da söz konusu olamaz.1216 Nitekim “Alman Ceza Kanunu”nun (Al. CK) 46. 

paragrafının 1. fıkrasında failin kusurunun cezanın belirlenmesinde temel kriteri oluşturacağı belirtilmiştir. 

Tüzel kişilerin kusurlu sayılabileceğiyle ilgili ileri sürülen bir görüş, tüzel kişilerin hem kasten hem 

de taksirle, organlarının ya da çalışanlarının hatalı organizasyonuna bağlı olarak hareket edebileceğini 

kabul etmektedir. Diğer görüş ise tüzel kişilerin organının, temsilcisinin ya da çalışanın kusurunu tüzel 

kişiye transfer ederek, tüzel kişinin kendisinin kusurlu davranıp davranamayacağıyla ilgilenmektedir.1217 

Bu görüşe göre aslında tüzel kişinin suçun maddi unsurunu gerçekleştirebileceğinin düşünülmesi dahi 

güçken, kusurluluk unsurunun gerçekleştiğinden bahsedilmesi imkânsızdır. Gerçek kişilerin sadece bir 

oluşumu ve uzantısı olan tüzel kişilerin kusurluluğu yalnızca gerçek kişinin öncülüğünde anlaşılabilir. Zira 

tüzel kişi, organlarındaki gerçek kişilerle ya da temsilcileriyle somutlaşmaktadır. Bu kapsamda adeta bir 

gerçek kişinin bedeninde, bir suç işlemek amacıyla bulunur ve bir anlamda gerçek kişinin suçluluğunu 

ödünç alır. Bu nedenle tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gidilebilmesi için öncelikle gerçek kişilerin 

kusuru ispatlanmalıdır. Yine kusurlu olup olmadığının tespiti bakımından gerçek kişinin kimliğinin 

belirlenmesi gereklidir. Suçun kaynağındaki gerçek kişinin tespit edilmesinin güç olduğu ya da suçun tüzel 

kişinin kolektif organları tarafından işlendiği durumlarda, üyelerinin her birinin rolünün keşfedilmesi ve 

suçun kişisel sorumluluğunun belirli bir bireye yükletilmesinin dahi imkânsız olduğu hallerde yine de bu 

gerçek kişinin belirlenmesi gerekmektedir. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, bireylerin 

cezalandırılmasının bir anlamda pekiştirilmesidir. Suçun gerçek kişi failinin tespit edilemediği hallerde ise 

artık tüzel kişi hakkında ceza müeyyidesi uygulanamaz. Bir tüzel kişi, kural olarak yalnızca yöneticisinin 

ya da temsilcisinin kendisinin sorumlu olması durumunda sorumlu tutulabilir. Yöneticinin ya da 

temsilcinin bir cezasızlık nedeninden yararlanması halindeyse artık tüzel kişinin ceza sorumluluğundan 

bahsedilemez.1218 Bir diğer görüş, kusurluluğun gerekliliğine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan vazgeçerek ceza 

yaptırımının uygulanmasında bir kimsenin suçluluğunun kanıtlanmasını göz ardı etmektedir. Zira şayet 

bastırılan kötülük ciddiyse ve öngörülen yaptırımla orantılıysa mahkûmiyet hükmü için kusurluluğun ön 

şart olarak aranması gerekmez demektedir.1219 Ayrıca ceza için kusurun varlığının gerekliliği şeklindeki 

kabulün biyolojik, antropolojik ya da mantıksal olarak gerekçelendirilemeyeceği belirtilmektedir.1220 Zira 

normatif ve kurgusaldır.1221 Şayet cezanın amacına ulaşmak mümkünse tüzel kişilerin ve hatta diğer 

toplulukların da cezalandırılması mümkündür denilmektedir.1222 Bu görüşe göre kınanabilirlik yerine 

                                                
1216 JESCHECK/SIEBER, s. 9. 
1217 WEIGEND, s. 239. 
1218 PRADEL, Jean, “Fransız Hukukunda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu ile İlgili Bazı Sorunlar”, (Çev. Zeynel T. Kangal), 
Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 157-162. 
1219 WEIGEND, s. 239-240. 
1220 KUBICIEL, s. 9. 
1221 VOGEL, “Unrecht”, s. 428.  
1222 KUBICIEL, s. 9-10. 
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topluluk içinde hukuka aykırı bir durumun gerçekleşmesi nedeniyle normatif açıdan ceza sorumluluğunun 

öngörülmesine herhangi bir engel bulunmamaktadır. Söz konusu hukuka aykırılığın nedeni olarak 

topluluğun örgütlenmesindeki eksiklik gösterilmekte ve tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun sınırlarının 

ve koşullarının ayrıntılı bir şekilde öngörülmesi gerektiği savunulmaktadır.1223 Bu durum esasında taksirle 

işlenen suçlar bakımından uygunluk arz eder.1224 

Penolojide kabul edilen ve her bir suçlunun ve bu kapsamda insanın kendi kişiliğine uygun bir 

işleme tabi tutulması kuralı da tüzel kişilerin ceza sorumluluğundan bahsedilmesine engeldir.1225 Suçun 

tüzel kişinin yetkili organı ya da temsilcisi tarafından işlenmesi halinde, söz konusu suç nedeniyle tüzel 

kişinin cezalandırılmasının bir önceki başlıkta da belirtildiği üzere tüzel kişinin herhangi bir kusuru 

bulunmayan ortaklarının ve üyelerinin ayrım gözetmeksizin dolaylı olarak cezalandırılması sonucunu 

doğuracağından1226 cezaların şahsiliği ve “kusursuz suç olmaz” ilkesine aykırılık oluşturacağı yönünde 

eleştirilmektedir. Zira işlenen suç nedeniyle herkese uygulanan eşit ceza sakıncalıdır.1227 Ancak söz 

konusu eleştirilerin karşısında gerçek kişilerin cezalandırılması durumunda da bu gerçek kişinin aile 

bireylerinin ya da yakınlarının da dolaylı bir zarar gördükleri belirtilmektedir.1228 Bu kapsamda tüzel 

kişinin üyelerinin de dolaylı zarar görmeleri mümkün olduğu belirtilmekte ve ayrıca tüzel kişinin 

organlarını seçen de bu üyelerdir ve tüzel kişiye nitelikli yöneticiler seçmemeleri ve onları gereği gibi 

denetlememelerinden ötürü uğradıkları zarara da katlanmaları gerekir denilmektedir.1229  

Söz konusu görüşlere karşın tüzel kişilerin ceza sorumluluğu yalnızca davranış yeteneğinin 

bulunmamasından değil kusurlu davranamamalarından dolayı da mümkün değildir.1230 Her ne kadar 

yalnızca gerçek kişilerin isnat yeteneği olduğu kabul edilse de tüzel kişilere de uyan bir kusur kavramı 

üzerinde çalışılabileceği savunulmaktadır.1231 Ancak bu yapılırken dikkatli olunmalıdır zira tercih 

edilecek sonucun uzun vadeli etkileri dikkate alınmalıdır.1232 Geleneksel kusur ilkesinde revizyona 

gidilmesi yönündeki öneriler ciddi eleştirileri beraberinde getirmiştir. Örneğin Almanya’da önde gelen 

ceza hukuku teorisyenlerinden biri olan Günter Jakobs, bir kimsenin cezalandırılabilmesinin kişinin 

öngörülen normu anlayabilmesine ve buna karşı bir tavır alabilmesine bağlı olduğunu, tüzel kişi 

bakımındansa tüzel kişinin tek bir organının dahi bu kapasiteyi tüzel kişinin kendisine aktaramayacağını 

                                                
1223 HEINE/WEIßER, Rn. 129;  
1224 Hollanda’da alınması gereken tedbirlerin alınmaması nedeniyle bir kimsenin ölümüne sebebiyet verilmesi halinde doğrudan 
tüzel kişinin kendi kusurundan bahsedilir ve sorumluluğuna gidilir. Bkz. KEULEN, Berend F./GRITTER, Erik, “Corporate 
Criminal Liability in the Netherlands”, Corporate Criminal Liability Emergence, Convergence, and Risk, Ius Gentium 
Comparative Perspectives on Law and Justice, V. 9, Springer Dordrecht Heidelberg London New York 2011, s. 184. 
1225 ERMAN, Ticari, s. 102. 
1226 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 144. 
1227 ÖZEN, “Tüzel”, s. 68. 
1228 ŞEN, Yeni, s. 59. 
1229 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (Karar metni için bkz. 20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete) 
1230 ÖNDER, Dersleri, s. 163. 
1231 MONGILLO, s. 64. 
1232 SEELMAN, Kurt, “Kollektive Verantwortung im Strafrecht”, Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin, Heft 
171, Berlin New York 2002, s. 15. 
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haklı olarak ileri sürmektedir. Yani kusurluluğun insana ait bir kavram olduğunu belirtmektedir. Ancak 

yine de işlenen bir suç nedeniyle sorumlu tutulabilmek adına gerekli olan şartların değiştirilip 

değiştirilemeyeceği hususu bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Nitekim ileri sürülen bir görüşe göre 

kusur ilkesi ile insan onuru arasında iddia edildiği üzere çok da sıkı ve yakın bir bağ yoktur.1233 Bir diğer 

görüş ise tüzel kişiler bakımından insan onurunu gerektirmeyen –ve hatta mahiyeti itibariyle insana 

uygulanması dahi mümkün olmayan- isnadiyet ya da orijinal sorumluluk şeklinde yeni bir modelin tüzel 

kişilere has olarak ceza sorumluluğu bakımından kabul edilmesidir.1234 Bu kapsamda dile getirilen 

öneriler, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesine ilişkin modeller ve eleştirisi başlığı altında 

incelenecektir. Her ne kadar söz konusu gerekçeler yerinde olsa da ilkelerin geçmişten bugüne değin 

geçirdiği aşamaların göz ardı edilmemesi gereklidir. Ayrıca tüzel kişinin “davranış yeteneği” 

olmadığından bir fiil gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu nedenle kusurun konusu edilecek bir fiilinin 

bulunmaması karşısında kusurunun bulunduğundan bahsedilemez.  

Kusurluluk ilkesi bireyin kişiliğini özgürce geliştirebilme hakkına karşı gerekçesiz bir şekilde 

müdahale edilmesini engellemektedir. Ancak bu şekilde bir kimse hakkında mahkûmiyet hükmü 

verilebilir ve bu, “ceza sorumluluğunun şahsiliği”ni gerektirir.1235 Bu durumda insan onurunun temelini 

oluşturan irade özgürlüğü ve özerkliği bulunmayan tüzel kişi hakkında kusur ilkesinden bahsedilemez.1236 

Tüzel kişiler hakkında bir yaptırımın uygulanması onun ahlaken kınandığı şeklinde algılanamaz.1237 

Özetle ceza hukukunda fiilin ve kusurun isnadı gerçek kişiye yapılarak, sorumluluk yalnızca bireysel 

olabilmektedir.1238 Nitekim henüz 1952 yılında Almanya’da kural üzerindeki hatanın mazeret 

sayılacağına Federal Temyiz Mahkemesi’nce karar verilirken, mahkeme doğal hukuka atıfta bulunarak 

yalnızca insanın irade özgürlüğüne sahip olduğunu ve bir suç işlediğinde, hukuken ve ahlaken kınanabilir 

olduğuna işaret etmiştir.1239 Böylece kusurun ön şartı olarak kişinin özgür, sorumlu, ahlaki açıdan kendi 

geleceğini belirleme yeteneğine sahip olmasına karşın hukuka karşı gelmesi kabul edilmektedir. Ahlaki 

açıdan kendi geleceğini belirleme bu nedenle yalnızca gerçek kişilerde mümkündür.1240 

İnsan, doğası gereği diğer bir insanın seçimlerini, davranışlarını etik ve mantıksal açıdan 

anlamlandırma gereği duyar. Ancak bu anlamlandırma çabası insan olmayan varlıklar bakımından 

uygulanabilir değildir.1241 Yasal açıdan tüzel kişilere kişilik tanınması söz konusu psikolojik gerçeği 

dikkate almamaktadır. Bu durum, özellikle ceza sorumluluğu, amaç, kast gibi yalnızca insana has 

                                                
1233 WEIGEND, s. 240. 
1234 VOGEL, “Rethinking”, s. 339. 
1235 WEIGEND, s. 240.  
1236 SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 8. 
1237 WEIGEND, s. 240. Tüzel kişilerin ahlaken kınanabilmesi bakımından herhangi bir engelin bulunmadığı yönünde bkz. 
FRIEDMAN, s. 834. 
1238 HAKERİ, Genel, s. 47. 
1239 BGHSt 2, 194, 18.3.1952, Rn. 15. http://www.servat.unibe.ch/ 
1240 NISCO, s. 79 
1241 HEINE, s. 879. 
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nitelikleri dikkate alan ceza hukukunda sorunlara sebebiyet verebilir.1242 Alman Federal Temyiz 

Mahkemesince geliştirilen kusur anlayışına1243 göre fail hukuka uygun olanı seçme imkânı varken hukuka 

aykırı davrandığı için cezalandırılabilir. İnsan özgür, sorumlu ve ahlaki olarak kendi davranışını 

belirleyebilme özeliğine sahiptir. Bu nedenle hukuka uygun olanı seçme imkânına sahiptir. Ancak bunun 

için belli bir ahlaki olgunluğa erişmek gereklidir.1244 Bu kapsamda kınanabilirlik, faildeki suç işleme 

şeklindeki hatalı bir motivasyona dayanmaktadır.1245 Söz konusu kınanabilirliğinse tüzel kişiler 

bakımından geçerliliği yoktur.1246 

E. CEZA HUKUKUNUN SON ARAÇ (ULTİMA RATİO) OLMA NİTELİĞİ  

Genel hukuk teorisi bakımından hukukun yaptırım olmaksızın hayata geçirilmesinden 

bahsedilemez.1247 Yaptırım, normun ihlaline karşı gösterilen tepki olup1248 zararın tazmini, ifa 

yükümlülüğü ve ceza bu kapsamda örnek olarak verilebilir.1249 Şayet bu tepki, TCK’nın 45. maddesi 

uyarınca “hapis veya adli para ceza”sı yahut TCK’nın 53 ila 60. maddelerinde öngörülen güvenlik 

tedbirleriyse artık suçun varlığından bahsedilir.  Zira suç karşılığında ceza ya da güvenlik tedbirleri 

yaptırım olarak öngörülmektedir.1250 Ceza, suçla;1251 güvenlik tedbiriyse, suçla değil ancak suç vasıtasıyla 

ortaya çıkan tehlikelilikle bağlantılı bir kavramdır.1252 

Aslında normu ihlal edene karşı tepkinin uygulanması gereklidir. Ancak varsayım teorisi esas 

alındığında söz konusu durumun istisnasına örneğin tüzel kişiler bakımından kabul edilen tazminat 

sorumluluğunda rastlanılmaktadır. Ekonomi alanındaki gelişmeler neticesinde tüzel kişilerin giderek daha 

fazla yer edinmesi, sermayesinin bulunması, kazanç elde etmesi gibi hususlar tazminat sorumluluğunu 

gerektirmiştir. Üçüncü kişilere verilen zararlar nedeniyle mali açıdan güçsüz olan tüzel kişilerin organını 

oluşturan gerçek kişilerin sorumlu olması çoğu zaman imkânsızlığa neden olabilir. Ayrıca tazminat 

sorumluluğuna neden olan çoğu durumun tüzel kişilerin kazanç elde etmesine neden olması da bir diğer 

gerekçeyi oluşturmaktadır.1253 Örneğin bir maden şirketi, şayet gerekli önlemleri almayarak işçilerin 

                                                
1242 Ayrıca gerçekleştirilen araştırmalar örneğin çocuklara son kurabiyeyi kendisinin mi yoksa oyuncağının mı yediği 
sorulduğunda oyuncağının yediğini belirtmek suretiyle cansız varlıkları sorumlu tutmaya çalıştıklarını göstermekteyse de 
büyümeleriyle beraber bu tutumun artık terk edildiğini göstermektedir. Algılama yeteneğinin gelişmesiyle birlikte insanlar 
suçlama yargısının yalnızca insanlara yöneltilebileceği duygusuna sahip olmaktadır. Bkz. MENTOVICH/CERF, s. 34, 38. 
1243 LAUE, s. 339. 
1244 BGHSt 2, 194, 18.3.1952, Rn. 15. 
1245 Bu görüşe göre “kusurluluk”, kınanabilirliktir ve suçun bir unsuru olmayıp kişinin cezalandırılması hususunda gerçekleştirilen 
bir değerlendirmedir. Bkz. WELZEL, s. 48, 141. 
1246 LAUE, s. 440.  
1247 BASTIAT, Frédéric, Hukuk, (Çev. Yıldıray Arsan, Atilla Yayla), Ankara 2017, s. 18. 
1248 Hayali bir gerçeklik olan devletin varlığı mitlere bağlıdır ve insanların bu mitlere olan inançlarını sürdürmeleri gereklidir. Bu 
kapsamda mahkemeler ve yaptırımlar insanların mitlere uygun davranmasını sağlamak amacını taşır. Bkz. HARARI, s. 120 
1249 VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 6. 
1250 ROXIN, I, s. 1. 
1251 ANDROULAKIS, Nikolaos K., “Über den Primat der Strafe”, ZStW 108 (1996), Heft 2, s. 300. 
1252 HAFIZOĞULLARI, “Tasarısı”, s. 49. 
1253 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 327-328. 
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ölümüne neden olmuşsa,1254 çevreye zarar vermişse1255 ya da bir havayolu şirketi gereken denetim ve 

gözetimi yapmadığı için bir uçağın düşmesine ve düşen uçaktaki insanların ölümüne neden olmuşsa ya da 

bir gıda şirketi ürettiği ürünlerdeki sağlığa zararlı maddeler nedeniyle insanların hastalanmalarına neden 

olmuşsa özel hukuk hükümleri uyarınca tazminatla yükümlüdür.1256 Hakkaniyet nedeniyle kabul edilen 

söz konusu sorumluluk tüzel kişi açısından objektif sorumluluk olup1257 haksız fiil nedeniyle 

sorumluluktur.1258 Bu kapsamda tüzel kişilere karşı yaptırım uygulanması gerekliliği göz ardı edilemez. 

Bu durumda “societas saepe delinquit” geçerli kabul edilmektedir.1259 Tüzel kişilerin artık ekonomik ve 

sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği yadsınamaz. Devletin tüzel kişilerin gerçekleştirdiği 

faaliyetlerden kaynaklanması olası olumsuz sonuçların etkilerinden bireyleri koruması gereklidir. Örneğin 

tüzel kişinin gerçekleştirdiği faaliyet neticesinde çevre kirliliğinin meydana gelmesi ve bunun bireylerin 

havası ve suyu kirlenmeyen, toprağı bozulmayan, gürültüden ve diğer kirliliklerden uzak bir şekilde 

“sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşa”yabilme yönündeki varlık ve menfaatlerini tehdit etmesi bu 

kapsamda düşünülebilir.1260 Nitekim sanayi alanında faaliyet gösteren bir ortaklığın,  maliyetini düşürmek 

adına gereken koruyucu önlemleri almayarak çevreye zarar vermesi, gerekli koruyucu önlemleri almaktan 

kaçınması, çevreye büyük zararlar vermekte ve Anayasanın 56. maddesinde öngörülen herkesin “sağlıklı 

ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı”1261 ihlal edilmektedir. Yine kötü çalışma koşullarının insanlık dışı 

ve onur kırıcı muameleye neden olması bir diğer olumsuz sonuç olarak kabul edilmelidir.1262  

                                                
1254 Nitekim Türkiye’de 13.5.2014 tarihinde Manisa İlinin Soma İlçesinde kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madenci 
hayatını kaybetmiştir. (https://www.cnnturk.com/turkiye/somada-301-maden-sehidi-aniliyor) 
1255 Nükleer santral patlamaları ya da Kazdağları’nda olduğu üzere altın aramak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdeki 
dikkatsizlik ve özensizlik neticesinde siyanür zehirlenmesi ve bu kapsamda insanlar ve doğa açısından tehlike ve zararların neden 
olduğu gözlemlenmektedir. Bkz. KIZILARSLAN, s. 147. 
1256 AYDIN, “Tüzel”, s. 100. 
1257 Tüzel kişilerin organlarının fiillerinden doğan sorumluluğunun hukuki mahiyeti hakkında ilki kusur, ikincisi ise objektif olmak 
üzere iki sorumluluk görüşü mevcuttur. Kusur sorumluluğunun esasını gerçeklik teorisi oluşturmaktadır ve organ, tüzel kişinin 
iradesini oluşturduğundan ve fiil ehliyetiyle tüzel kişinin bir fiilini gerçekleştirdiğinden organın hukuka aykırı fiili tüzel kişinin 
sorumluluğuna neden olmaktadır. Diğer görüşe göreyse kusur sorumluluğu yalnızca gerçek kişilere ait olabilir zira kusur için ayırt 
etme gücünün varlığı gereklidir. Tüzel kişininse ayırt etme gücü yoktur. Ancak gerçekleştirilen hukuka aykırı fiilden tüzel kişinin 
sorumlu tutulması zorunlu olup bu sorumluluk organın kusurlu fiilinden doğan tüzel kişinin objektif sorumluluğudur. Yani organın 
kusurlu fiilinden tüzel kişi objektif olarak sorumludur ve bu durum hakkaniyetin bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 
TMK’nın 50. maddesinin 3. fıkrası uyarınca “organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar” denilmek 
suretiyle tüzel kişilerin sorumluluğunun organının kusurundan kaynaklanan objektif sorumluluk olduğu görüşü kabul edilmiştir. 
Şayet tüzel kişinin kusurlu sorumluluğu kabul edilmiş olsaydı organ tüzel kişinin iradesi olduğundan fiil tüzel kişinin fiili, kusur 
ise tüzel kişinin kusuru olduğundan ayrıca organı oluşturan kişi ya da kişilerin sorumluluğuna gidilmemesi gerekirdi. Bkz. 
HATEMİ, “Organın”, s. 134-135; HATEMİ, Kişiler, s. 159. 
1258 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 328. 
1259 NISCO, s. 80. 
1260 ŞEN, Çevre, s. 264. 
1261 Esasında bu hakkın, Anayasanın 17. maddesinin 1. fıkrası uyarınca “yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkı” kapsamında düşünülmesi de mümkündür. Bkz. ŞEN, Çevre, s. 264-265. 
1262 Örneğin Apple’ın ipad ürünlerini üreten ve Çin’de bulunan taşeron fabrikasında sömürücü nitelikteki çalışma koşulları 
nedeniyle çok sayıda işçi 2011 yılında intihar etmiştir. Yine 2013 yılında Bangladeş’te bilinen markaların taşeronu niteliğindeki 
ürünleri üreten tekstil işçilerinin çalıştığı binanın çökmesi sonucu 1000’den fazla işçi ölmüştür. Her iki durumda da bilinen 
markalar çalışma koşullarının farkında olmadıklarını belirtseler de gereken denetimlerle farkındalığın sağlanması gereklidir. Bkz. 
VAN DAMME, Yasmin/VERMEULEN, Gert, “Towards an EU Strategy to Combat Trafficking and Labor Exploitation in the 
Supply Chain. Connecting Corporate Criminal Liability and State-Imposed Self-Regulation Through Due Diligence?”, 
Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 178-179. 
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Tüzel kişiler hakkında yaptırım uygulanmasının mümkün olması, organlarının, temsilcilerinin ve 

adına hareket edenlerin dikkatli olmalarını ve adına harekette bulunacak kişilerin özenli seçilmelerini 

sağlar. Günümüzde tüzel kişilerin ekonomik ve toplumsal hayata katılımları dikkate alındığında 

haklarında yaptırım uygulanması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.1263 Zira tüzel kişi normatif 

emirlere uymayarak hukuku ihlal etmektedir.1264 Ancak tüzel kişi, birden fazla hukuk dalıyla ilgilidir. 

Örneğin kişilik bakımından kişiler hukuku, idari yaptırımlar bakımından idare hukuku, gerçekleştirdiği 

ticari faaliyetler nedeniyle ticaret hukuku, güvenlik tedbirleri bakımındansa ceza hukukuyla ilgilidir.1265 

Bu kapsamda tüzel kişinin gerçekleştirdiği hukuka aykırı fiiller bakımından hangi hukuk dalına ait 

yaptırımlara muhatap kılınacağı sorunu ortaya çıkmaktadır.1266 Özellikle ekonomik suçlarda, bireylerin 

ve devletin zararlarını güvence altına almak için kabul edilecek para cezaları, tüzel kişilik içinde ortakların, 

organları oluştururken ve organları kontrol ederken daha dikkatli olmalarını sağlamaktadır. Bu gerçekler 

karşısında tüzel kişilerin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği hukuka aykırı fiillerinden gerçek kişilerin 

yanında tüzel kişilerin de sorumlu olmaları istenmektedir. Ancak söz konusu sorumluluğun cezai mi idari 

mi yoksa hukuki mi olması gerektiği tartışmalara neden olmaktadır. Dünyada ise bazı ülkelerin cezai 

sorumluluğu teorik gerekçelerle kabul etmediği, bazılarının ise izledikleri suçların önlenmesi politikası 

uyarınca ceza sorumluluğuna yer verdiği görülmektedir.1267  

 Doktrinde tüzel kişilerin özel hukuk alanında organlarının gerçekleştirdiği hukuka aykırı 

fiillerinden dolayı sorumluluğuna herhangi bir engel görülmezken, yani söz konusu fiiller gerçeklik teorisi 

benimsendiği takdirde bir anlamda tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olarak kabul edilirken, ceza 

hukukunda bunun kabul edilmemesinin ve tüzel kişi hakkında sorumluluk doğurmamasının çelişki olduğu 

belirtilmektedir. Ancak bu eleştiri yapılırken ceza hukukunun ve özel hukukun amaçlarının farklı olduğu 

unutulmaktadır. Nitekim örneğin özel hukuk meydana gelen zararın tazminini hedeflerken ceza 

hukukunun böyle bir amacı yoktur.1268 

Ticaret ortaklıkları günümüzde kurumlaşmanın avantajlarından yararlanmak suretiyle ekonomik 

alanda büyük bir güce sahip olmaya başlamıştır. Holding ve “joint–venture” (ortak girişim) şeklindeki 

ortaklıkların, önemli ekonomik faaliyetlerde bulunması karşısında, bu ortaklıklar arasında gerçekleşen 

rekabet, fikri ve sınaî haklar, marka ve patent hakları, ticari sırlar gibi alanlarda uyuşmazlıkların çıkmasına 

                                                
1263 CENTEL, s. 3325. 
1264 LAUE, s. 345. 
1265 DOĞAN, “Tüzel”, s. 5. 
1266 Doktrinde ceza yaptırımının, idare ve özel hukuk yaptırımlarını da kapsaması ve yaptırımlar arasında bir ayrıma gidilmemesi 
de önerilmektedir. Esasında toplumsal düzeni korumayı amaçlayan söz konusu yaptırımların arasında tek farklılığın buna 
hükmeden mahkemenin farklı olmasından kaynaklandığı ancak yapay bir farklılaştırmanın benimsenmemesi gerektiği yönünde 
eleştiriler mevcuttur. Bu nedenle tüzel kişilerin tekerrürde bulunabilmesini engelleyecek yaptırımlar özel ya da idare hukukuna ait 
olup olmalarına bakılmaksızın bunların tüzel kişiler hakkında uygulanmaları mümkün olan yaptırımlar olarak kabul edilmesi 
önerilmektedir. Yine tüzel kişiler ile ilgili olarak ceza, güvenlik tedbiri, asli ceza, fer’i ceza ayrımına son verilmesi gerektiği 
savunulmaktadır. Örneğin idari cezaların ceza yaptırımı olarak kabul edilmesiyle fail, ceza yargılamasının güvencesi altında 
olacaktır denilmektedir. Bkz. BIYIKLI, “(II)”, s. 74-75, dp. 56. 
1267 DOĞAN, “Tüzel”, s. 65. 
1268 GÜRAL, s. 78. 
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neden olmaktadır. Söz konusu uyuşmazlıklar özel hukuk ve idare hukuku mevzuatına göre 

çözülmektedir.1269 Zira tüzel kişilerin davranış ve isnat yeteneğinin bulunmaması tüzel kişilere karşı ihlal 

halinde bir tepkinin uygulanamayacağı anlamına gelmez.1270 Hatta kişi topluluklarının ve bu kapsamda 

tüzel kişilerin günümüzün toplumunda ve ekonomisinde oynadıkları rol dikkate alındığında 

gerçekleştirdiği hukuka aykırı fiilleri karşısında bir yaptırıma başvurulması zorunlu ve gereklidir. Bu 

kapsamda Türk hukuk sistemi bakımından tüzel kişiler hakkında özel hukuk ya da idare hukuku 

yaptırımlarına başvurulmasında bir engel bulunmadığı gibi1271 söz konusu yaptırımlar yeterlidir. Zira tüzel 

kişinin, organı ya da temsilcisi olan gerçek kişinin fiili nedeniyle ceza sorumluluğundan bahsetmek hem 

uluslararası antlaşmalar hem de ulusal hukuk bakımından temel bir ilke olan “ceza sorumluluğunun şahsi” 

olması kuralına aykırılık oluşturmaktadır.1272 Bu yaptırım türleriyle tüzel kişinin üyelerinin gereken dikkat 

ve özeni göstererek hukuka aykırı davranışlarının önüne geçilmesi mümkündür.1273 Tüzel kişiler hakkında 

söz konusu yaptırımlara başvurulmasıyla amaca ulaşılabileceğinden artık ceza yaptırımından 

bahsedilmemelidir.1274  

Meydana gelen zararın tazminine odaklanan özel hukuk yaptırımının yanı sıra uygulanan idari 

yaptırımlar ceza hukuku yaptırımlarıyla ortak birçok hususa sahiptir. Bu kapsamda özel hukuk ve idare 

hukuku alanında sorumlu tutulan tüzel kişinin yapısına uygun ceza yaptırımlarına muhatap kılınmasının 

mümkün olduğu savunulmaktadır.1275 Günümüzde tüzel kişiler hakkında uygulanan özel hukuk 

yaptırımlarının tek başına yeterli olmaması karşısında devletlerin çoğunun idari ve/veya cezai yaptırımları 

tercih ettiği görülmektedir.1276 Hatta tüzel kişiler hakkında idari yaptırımların yerine ceza yaptırımlarının 

kabul edilmesinin daha etkili olacağı yaygın bir şekilde savunulmaktadır.1277 Zira ceza hukuku 

yaptırımının toplumun algısındaki yeri dikkate alındığında tüzel kişilerin işlediği suçlarla mücadelede çok 

daha önleyici bir etkisi vardır denilmektedir.1278 Bu görüşe göre ceza hukuku sorumluluğu, idari ceza 

hukuku sorumluluğuna göre daha korkutucudur ve bu anlamda genel önleme özelliği daha fazladır. Tüzel 

kişi cezalandırıldığında damgalanır1279 ve toplum gözündeki itibarı zedelenir. Söz konusu rasyonel 

hesaplama dahi ceza tehdidinin ve uygulanmasının caydırıcı bir etkiye sahip olduğunun göstergesidir.1280 

Tüzel kişilerin ve bu kapsamda şirketlerin imajlarını düzeltmek adına örneğin Amerika’da “Chiquita” 

                                                
1269 AYDIN, “Tüzel”, s. 100. 
1270 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 327. 
1271 ÖNDER, Dersleri, s. 164. 
1272 ÖZEN, “Tüzel”, s. 64-65. 
1273 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 713.  
1274 KANGAL, Zeynel, “Türk Ceza ve Kabahatler Hukuku Açısından Tüzel Kişilerin Sorumluluğu”, Sanktionen Gegen 
Juristische Personen, İstanbul 2013, s. 202. 
1275 AYDIN, “Tüzel”, s. 101. 
1276 COLOMER, s. 152. 
1277 NUHOĞLU, Ayşe, “Sonuç: Tüzel Kişilerin Sorumluluğu Hakkında”, Sanktionen Gegen Juristische Personen, İstanbul 2013, 
s. 227. 
1278 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 14. 
1279 ANDROULAKIS, Nikolaos K., “Über den Primat der Strafe”, ZStW 108 (1996), Heft 2, s. 310. 
1280 WOHLERS, s. 232. 
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örneğinde görüldüğü üzere isim değiştirme yoluna gittikleri görülmektedir. Ayrıca bu alanda 

gerçekleştirilecek alan araştırmaları ile tüzel kişilere uygulanması muhtemel olan cezalarla ilgili olarak 

yöneltilecek sorularla ceza sorumluluğun kabul edilip edilmemesi bakımından bir araştırma yapılması 

gerektiği de önerilmektedir.1281 Ancak bir normun geçerli olmasına karşın etkin olmaması ve bu 

kapsamda ihlali halinde yaptırımların çeşitli nedenlerle uygulanamaması mümkündür.1282 Söz konusu 

durumda kanun koyucuya olan saygının azalmasına yol açan ve Roma hukukunda “dormiunt aliquando 

leges, numquam moriuntur” olarak ifade edilen ve yasaların bazen uyudukları ancak hiçbir zaman 

ölmedikleri şeklinde yorumlanmalarının imkân dahilinde olduğu belirtilmelidir.1283 Bu nedenle normların 

ihlali halinde uygulanacak özel hukuk ve idare hukuku yaptırımlarının etkin bir şekilde uygulanarak tüzel 

kişilerle ilgili olarak ceza yaptırımına başvurma olanağından vazgeçilmelidir. Şayet aksi kabul edilecekse 

de söz konusu öneriler karşısında ceza yaptırımına hangi koşullarda başvurulabileceğinin 

değerlendirilmesinde fayda vardır. 

İnsan yapısı gereği toplum içinde yaşamak zorunda olan bir varlıktır. Toplumunsa düzene ihtiyacı 

vardır.1284 Sosyal etik gereği insanların toplu şekilde yaşamaları ve toplu yaşamı sürdürebilmeleri, belli bir 

düzenin varlığını ve bu düzenin devamını sağlayan kurallarla olanaklı hale gelir.1285 Aile de dâhil olmak 

üzere küçükten büyüğe birçok topluluk için söz konusu durum geçerlidir. Aksi halde topluluğun 

devamından bahsedilemez. Bunun için üstün bir güç tarafından uygulanan yaptırımlar söz konusu olur. 

Bu kapsamda devlet, fonksiyonlarını yerine getirirken birey ile ilişki içine girmektedir. Ancak devletin 

fonksiyonlarını yerine getirmesi bireyler tarafından engellenebilir. Söz konusu engellerin ortadan 

kaldırılması için devletin yaptırımlara başvurmak suretiyle müdahalesi gerekir. Bu yaptırımlara 

başvurulabilmesi için ilk önce düzeni bozan fiiller belirlenmelidir. Toplumsal düzeni ihlal eden fiillere 

karşı uygulanması mümkün olan yaptırımlar günümüzde özel hukuka, idare ve ceza hukukuna ait olmak 

üzere üçe ayrılmaktadır.1286 Şayet ihlali oluşturan hukuka aykırı fiil nedeniyle ortaya çıkan ihlal daha 

ziyade kişiyi ilgilendiriyorsa ve ihlalin varlığı kişilerin özgürlüklerinin sınırlanması ya da yok edilmesini 

gerektirmiyorsa yalnızca özel hukuk yaptırımlarıyla yetinilmelidir. İhlal, toplumsal düzeni 

ilgilendirmesine karşın toplumu oluşturan bireylerin hukuki varlık ya da menfaatlerini doğrudan ya da 

dolaylı şekilde ilgilendirmiyorsa idari yaptırımlardan bahsedilmelidir. Ancak ihlal ağırsa ve bu kapsamda 

ihlal nedeniyle uygulanacak yaptırım kişilerin hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmasını veya yok 

edilmesini gerektiriyorsa cezai yaptırımlar söz konusu olmalıdır.1287 Bu kapsamda ceza hukukunun 

                                                
1281 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 27. 
1282 KELSEN, s. 29. 
1283 BECCARIA, s. 167, dp. 2. 
1284 YÜCE, Temel, s. 4. 
1285 WESSELS, AT, s. 2. 
1286 ÖNDER, Dersleri, s. 9-10. 
1287 DÖNMEZER/ERMAN, C. I, s. 1, 41. 
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toplumsal düzeni koruma amacı ve görevi vardır.1288  Devlet, bazı faaliyetlerinde düzenleyici, zorlayıcı ya 

da disiplin sağlayıcı yaptırımlar da uygulamaktadır. Söz konusu yaptırımlar için de ceza ifadesine yer 

verildiği görülmektedir. Ancak söz konusu cezalar gerçek anlamda ceza değildir. Yalnızca isim olarak 

ceza kelimesine yer verilmiştir.1289 

Toplumsal düzeni bozan fiillerin belirlenmesi siyasal bir tercih olup zamana ve yere göre 

değişiklik göstermekte ve göreceli bir nitelik arz etmektedir. Günümüzde geçmişten bugüne değin 

varlığını sürdüren klasik suç tiplerinin yanında pek çok farklı suç tipine yer verildiği görülmektedir.1290 

Bir fiilin suç olup olmayacağını devlet izlediği suç ve ceza politikasına göre belirlemektedir.1291 Suçla 

mücadelede belirlenen hedefler ve bu hedeflere varabilmek için kullanılan araçlar toplumların kültür 

düzeyiyle bağlantılı olarak farklılık göstermektedir.1292 Suç ve ceza politikası kavramıyla ilgili olarak ileri 

sürülen görüşlerde birlik bulunmamaktadır. Suç ve ceza politikası, yerindeliğine ilişkin bakış açısı altında 

ceza hukukunun etkinliğine ilişkin değerlendirme olup var olanın yeterli olup olmadığı ve iyileştirmenin 

yapılıp yapılamayacağına ilişkin sorunlardan yola çıkar.1293 Amaç ceza hukukunun toplumu koruma 

görevini en iyi şekilde yerine getirmektir.1294 “Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi”nin1295 

23.6.1983 tarihli 361. toplantısında alınan tavsiye kararı çerçevesinde teşkil edilen özel komite tarafından 

                                                
1288 EBERT, Udo, Strafrecht Allgemeiner Teil, Heidelberg 2001, s. 1; YÜCE, Temel, s. 4. 
1289 Söz konusu yaptırımlardan ilkini düzeni sağlayan yaptırımlar oluşturmaktadır. Örnek olarak CMK’nın 2. maddesinin (l) 
bendinde “kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara 
çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen 
ve adlî sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapis” şeklinde tanımlanan disiplin hapsi verilebilir. Düzeni sağlayan yaptırımlar devlet 
faaliyetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini temin eder. Söz konusu yaptırımların kanunilik ilkesi çerçevesinde açık ve belirgin 
olarak öngörülmesine gerek yoktur. Bu yaptırımları adli makamlar dışındaki makamlar da uygulayabilir. Cumhuriyet savcısı 
tarafından iddianamenin düzenlenmesi gerekli değildir. Genellikle ceza hukukunca tekrar cezalandırılmaz. Ancak örneğin 
duruşma esnasında katılanı yaralayan sanık bakımından hem duruşmanın düzenini bozması sebebiyle hakkında disiplin cezası 
uygulanmalı hem de yeni bir suç işlemesi nedeniyle muhakemenin gerçekleştirilmesi gereklidir. Yine bu yaptırımlarda ceza 
hukukunda olduğu gibi zamanaşımına ilişkin süreler mevcut değildir. Kişinin bir hakkını yerine getirmesi de hakkında söz konusu 
yaptırımlara başvurulmasına engel olur. Örneğin disiplin hapsi bakımından hürriyeti bağlayıcı cezalara ilişkin ceza hukuku 
kuralları geçerli değildir. Bkz. ÖNDER, Dersleri, s. 9-11. 
1290 DÖNMEZER/ERMAN, C. I, s. 3-4. 
1291 ALACAKAPTAN, s. 2, 14. 
1292 ÖNDER, Dersleri, s. 18. 
1293 Bu kapsamda, bilimsel suç ve ceza politikası, aydınlanma çağıyla başlamıştır. Bkz. VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 64.  
1294 JESCHECK/WEIGEND, s. 2. 
1295 AK, hükümetler arası Avrupa kuruluşu olup İkinci Dünya savaşının ardından 5.5.1949’da on devlet tarafından statüsünün 
imzalanmasıyla kurulmuştur. Antlaşma, 3.8.1949’da yürürlüğe girmiş, adalet ve uluslararası iş birliğine dayanarak barışı 
sağlayacak ilk Avrupa siyasi organizasyonu oluşturulmuştur. AK, Avrupa Birliğiyle (AB) herhangi bir organik bağlantısı 
bulunmamaktadır. Nitekim AB’nin öncelikli hedefi sınırları olmayan bir ulus-ötesi bölge yaratarak sağlam bir ekonomik ve sosyal 
ilerlemenin geliştirilmesiyken, AK’nın temel amacı demokrasiyi, insan haklarını ve hukuk devleti ilkesini güçlendirmektir. AK’da 
her bir üye ülkenin hükümeti tarafından belli bir konudaki uzmanlığına dayanarak Bakanlar Komitesinin üyeleri oluşturulur. 
Sözleşme metinleri seçilen uzman komitelerince hazırlanır. Bakanlar Komitesince imzalanan sözleşmeler, üye ülkelerin iç 
hukukunda doğrudan uygulanmaz. Bunun için üye devletlerin takdirine bırakılan onayı gereklidir. Muhtemelen bugüne kadar AK 
tarafından hazırlanan en önemli sözleşme AİHM’i kuran AİHS’tir. AİHM’in kararları Bakanlar Komitesince 
uygulanabilmektedir. Yine Bakanlar Komitesince sözleşmenin üye ülkelerce ne şekilde uygulanması gerektiğine ilişkin 
tavsiyelerde bulunulması mümkündür. Her ne kadar sözleşmelerin aksine tavsiyelerin bağlayıcılığı olmasa da bu tavsiyelere 
uymak konusunda devletlerin ahlaki bir yükümlülük içine girdiği belirtilmelidir. Ancak komite tarafından tavsiye kararlarına 
ilişkin üye devletlerce ne tür önlemlerin alındığına ilişkin bilgi isteyerek baskı kurması mümkündür. Bkz. BRIENEN, Marion 
Eleonora Ingeborg/HOEGEN, Ernestine Henrıette, Victims of crime in 22 European criminal justice systems: The 
implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal 
Law and Procedure, Nijmegen 2000, s. 7-9. 
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oluşturulan ve 1984 yılında yayınlanan raporda suç ve ceza politikasının suçlularla meşgul olarak ve suç 

mağdurlarının haklarını teminat altına alarak, toplumu suça karşı korumayı hedef alan cezai ya da diğer 

nitelikteki farklı tedbirler ve araçlardan oluşan politika olduğu ifade edilmiştir.1296 Genel ve özel önleme 

de dâhil olmak üzere, suça karşı direnç ve mücadelede hedeflerin belirlenmesi ve araçların tespit 

edilmesinde ve bunların ne şekilde kullanılacaklarının gösterilmesi,1297 bunlar gerçekleştirilirken insan 

haklarına saygının dikkate alınarak oluşturulan stratejilerin uygulanması, suç ve ceza politikasını 

oluşturmaktadır. Ceza mevzuatı ise söz konusu suç ve ceza politikasının uygulanmasındaki araçtır. Bu 

nedenle ceza mevzuatının suç ve ceza politikasında tespit edilen ilkelere ve hedeflere göre düzenlenmesi 

gereklidir.1298 Bu kapsamda devlet toplumda insanların birlikte yaşaması için önemli görülen esasları ve 

değerleri belirleyerek bunların ihlalini cezalandırmaktadır. Söz konusu varlık veya menfaatlerin 

belirlenmesindeki dayanağı ise yürürlükteki anayasa oluşturmaktadır.1299 Bir fiilin ceza hukuku yaptırımı 

altına alınmasında anayasa hukuku, temel ölçütü oluşturmaktadır. Bu kapsamda varlık veya menfaatlerin 

korunmasından bahsedilir. Ceza hukuku ise söz konusu varlık veya menfaatlerin korunmasını sağlar.1300 

Kanun koyucunun bir fiili ceza yaptırımı ile karşılamak konusundaki takdir yetkisi sınırsız değildir.1301 

Anayasa ve hukukun genel ilkeleri, bu konudaki sınırı oluşturmaktadır.1302 Ceza hukuku ile ait olduğu 

toplumun kültür ve uygarlık düzeyi, sosyal ve ekonomik yaşantısı arasındaki ilgi, suç ve suçlulukla 

mücadele edilebilmesi için ceza ve ceza muhakemesi alanında sistem tercihinde bulunulmasını 

gerektirmektedir. Bu gereklilik ise devletin suç ve ceza politikasıyla ilgili olmaktadır. Ceza hukukuna 

ilişkin düzenlemelerle ilgili olarak, kanun koyucunun anayasanın temel ilkelerine ve ceza hukukunun ana 

kurallarına bağlı olmak suretiyle, soruşturma ve yargılamayla ilgili olarak hangi yöntemlerin 

uygulanacağına, hangi fiillerin suç sayılıp sayılmayacağına, suç sayılan fiiller hakkında hangi ceza 

yaptırımlarına başvurulması ve hangi hâl ve hareketlerin ağırlaştırıcı ya da hafifletici neden olarak kabul 

edileceğine ilişkin takdir yetkisi bulunmaktadır.1303 

Bir fiilin suç olarak kabul edilmesi için toplum düzenini ihlal etmesi gerektiği şeklindeki ölçüt tek 

başına yeterli değerlidir. Zira suç olarak öngörülen bir fiilin farklı ülkelerde ya da aynı ülkede farklı 

zamanlarda suç olarak kabul edildiği ya da edilmediği görülmektedir.1304 Toplumların farklı milli ve 

kültür değerleri karşısında bir ülkede suç olan bir fiil başka bir ülkede suç olmayabilir. Her ne kadar son 

                                                
1296 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 136. 
1297 DÖNMEZER, “Suç”, s. 7. Bu kapsamda örneğin TeMK verilebilir. Terör suçlarıyla ilgili olarak ayrı muhakeme kurallarına 
yer verilmesi belirli bir suç ve ceza politikasının ürünü olarak kabul edilmelidir. Bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. I, s. 126.  
1298 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 136. 
1299 HEINRICH, s. 5. 
1300 ÜNVER, Değer, s. 737. 
1301 KAUFMANN, Arthur, “Subsidiaritätsprinzip und Strafrecht” Grundfragen der gesamten Strafrechtswissenschaft: Festschrift 
für Heinrich Henkel zum 70. Geburtstag am 12. September 1973, Berlin New York 1974, s. 103-104. 
1302 ANDROULAKIS, s. 331; AYM 2009/23 E. 2009/56 K. 7.5.2009 T. (Karar metni için bkz. 27249 sayılı 5.6.2009 tarihli 
Resmî Gazete) 
1303 AYM, 2013/20 E. 2013/50 K. 3.4.2013 T. (Karar metni için bkz. 28645 sayılı 12.05.2013 tarihli Resmî Gazete) 
1304 ALACAKAPTAN, s. 2. 
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zamanlarda eş kültür düzeyinde yer alan devletlerin aynı fiilleri suç olarak belirledikleri görülmekteyse de 

dünya üzerindeki tüm devletleri kapsayan bir ceza kanunundan bahsedilemez.1305 Örneğin Türkiye’de 

1983 yılına kadar gebeliğin durdurulması suç olarak düzenlenmişken, daha sonra ilk on hafta içinde 

gebeliğin durdurulması suç olmaktan çıkarılmıştır. Bir diğer örnek olarak zina verilebilir. Ancak “kasten 

öldürme”, “kasten yaralama”, “cinsel saldırı” gibi fiiller ise geçmişten bugüne değin suç olma vasıflarını 

korumaktadır. Zira toplumda söz konusu suçlarla ilgili olarak bir anlayış değişikliği yaşanmamıştır. Bu 

nedenle kanun koyucunun esasında suç yaratmadığı, toplum tarafından değer verilen varlık veya 

menfaatleri hukuken korumak suretiyle tespit ederek norm haline getirdiğinden de bahsedilmektedir. 

Zaman içinde hukuk bilincindeki ve kültürdeki gelişme karşısında kanun koyucu bazı fiilleri suç olarak 

tespit edebilir, bazılarını ise suç olmaktan çıkarabilir.1306  

Ceza hukukunda yaptırımın, failin hukuken korunan varlık veya menfaatleri tehlikeye soktuğu ya 

da zarar verdiği için mi yoksa yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle mi uygulandığı sorunu üzerinde 

durulmalıdır. Failin cezalandırılmasının temelinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi değil, hukuken 

korunan varlık veya menfaatleri tehlikeye sokması ya da zarara uğratması yatmaktadır. Kişinin 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi ise ikincil bir niteliğe sahiptir.1307 Yani ceza hukukunun temel görevi, 

ceza yaptırımıyla bireysel ve bireysel nitelikte olmayan varlık veya menfaatleri hukuken koruma altına 

almaktır.1308 Toplumsal yaşamda meydana gelen değişiklikler yeni hukuki varlık veya menfaatlerin 

korunmasını gerektirebilir. Bu kapsamda ceza hukuku vasıtasından yararlanmak söz konusu 

olabilmektedir. Nitekim ceza hukukunun bizatihi kendisi de bir devinim ve dönüşüm içindedir.1309 

Bireysel nitelikteki hukuki varlık veya menfaatlere nazaran kolektif nitelikteki hukuki varlık veya 

menfaatlerin de ceza normları vasıtasıyla korunması tartışılmaktadır. Ekonomik alandaki değişiklikler ve 

teknolojinin giderek gelişmesi, sağladıkları yararların yanında zarara ya da tehlikeye de neden 

olabilmektedir. Bu nedenle söz konusu alanlarla ilgili ceza normlarının sayısının giderek arttığı 

                                                
1305 ÖNDER, Dersleri, s. 6-7. 
1306 Suç olmaktan çıkarma halinde artık söz konusu fiilin hukuka uygun görüldüğü sonucu çıkmaz. Ancak cezalandırmamak 
toplum açısından daha yararlı kabul edilir. Örneğin bazı fiiller bakımından adliyenin iş yükünün azaltılarak daha önemli suçların 
kovuşturulması bu kabulün bir gerekçesi olarak değerlendirilebilir. Suç olarak öngörülen bir fiilin suç olmaktan çıkartılması 
halinde dekriminalizasyondan; ancak suç olarak öngörülen bir fiilin yalnızca idari suç haline getirilerek idari yaptırımla 
karşılanması halinde ise depenalizasyondan bahsedilmektedir. Bkz. ULUSOY, Ali, “İdari Ceza Hukuku’nun İşlevi ve Hukuk 
Düzeni İçindeki Yeri”, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku 
Sempozyumu, Ankara 2009, s. 44, dp. 2. Ceza hukuku bakımından değişen koşullara göre söz konusu iki faaliyet önem 
taşımaktadır. Örneğin müstehcenliğin Avrupa’da suç olmaktan çıkarılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Dekriminilazyon ve 
depenalizasyon ile ceza hukukunun etkinliğinin ve amaçlarına ulaşmasının daha da mümkün hale geleceğinin altı çizilmelidir. 
Ancak dekriminilazyon ve depenalizasyona masa başında oturulmak suretiyle bir değerlendirmeye tabi tutularak değil, 
gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalar neticesinde karar verilmesi gereklidir. Örneğin bir fiilin yaptırımının cezadan idariye 
dönüştürülmesiyle, ceza muhakemesinden kaynaklanan güvencelerin bu kapsamın dışında olacağı unutulmamalıdır. Bkz. 
DÖNMEZER/ERMAN, C. I, s. 42-44. 
1307 ÖNDER, Dersleri, s. 5. 
1308 TOROSLU, Cürümlerin, s. 17. 
1309 KEÇELİOĞLU, Elvan, “Risk Toplumunda Ceza Hukukunun Değişen Yüzü”, Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan, C. I, 
Ankara 2015, s. 630. 
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görülmektedir.1310 Böylece ceza hukuku günümüzde giderek ceza yaptırımlarına başvurmak suretiyle 

alanını genişletmektedir. Esasında uygarlığın gelişmesiyle beraber ceza hukukunun alanının sınırlanacağı 

ve giderek yerini diğer hukuk dallarına bırakacağı ileri sürülmüşse de ceza hukukunun günümüzdeki 

gelişmelere paralel bir şekilde daha önce hiç düzenlemediği ve tasavvur edilemeyen alanları dahi 

düzenlediği görülmektedir. Örneğin ekonomik alanda ortaya çıkan sorunlar devletin bu alana 

müdahalesini gerekli kılmıştır. Nitekim sözleşme özgürlüğünün, serbest rekabetin geçerli olduğu ticaret 

hukuku alanına ceza hukukuyla müdahaleler başlamıştır.1311  

Hukuk düzeni bir bütün olduğundan1312 bir fiilin hukuk dallarından birine uygun diğerine aykırı 

olmasından bahsedilemez.1313 Zira hukuka aykırılık, fiille hukuk düzeni arasındaki çatışmadır. Yani 

insanın davranışının bir hukuk normunu ihlal etmesidir.1314 Ancak hukuka aykırı her fiil, suç değilken; her 

suç aynı zamanda hukuka aykırı bir fiildir.1315 Hukuka aykırılığa bağlanan sonuçlar söz konusu hukuka 

aykırılığı düzenleyen hukuk dalının sahip olduğu özelliklere göre farklılık taşımaktadır.1316 Bu kapsamda 

suç oluşturmayan hukuka aykırı fiiller bakımından örneğin kanunilik ilkesi ve bu kapsamda kıyas yasağı 

geçerli değildir. Suçun varlığı için kusurluluk gerekliyken, örneğin haksız fiil bakımından kusursuz 

sorumluluk mümkündür. Hukuka uygunluk nedenleri haksız fiiller ve suçlar bakımından farklılık 

gösterdiği gibi yine bunlara karşı uygulanması öngörülen yaptırımlar da farklıdır.1317 Bir toplumda hukuk 

düzeni bir bütün olarak ortaya çıkar ve bir fiilin haksızlığı her hukuk dalı açısından aynı olsa da haksız 

fiilin ceza hukukunun içinde kabulü halinde ceza hukuku kurallarına göre değerlendirilmesi gereklidir. 

Ceza hukukunun kendine has yaptırımlar sistemi bulunmaktadır. Her hukuk dalı, bir fiili kendi kuralları 

uyarınca ve yaptırımları ile düzenler. Söz konusu düzenleme fiilin hukuk düzenindeki yoğunluğu uyarınca 

belirlenir. Ancak her bir ihlalin hukuk düzeni tarafından aynı yaptırımla karşılanması beklenemez. 

Nitekim yaptırımsız bir hukuk düzeni yoktur. Hukuka aykırı fiiller her hukuk dalı bünyesi içinde mevcut 

yaptırım çeşitleri ile karşılanır. Örneğin taraflar arasındaki sözleşmeye karşın, sözleşmenin hükümlerinin 

yerine getirilmemesi durumunda, devletin hürriyeti bağlayıcı ceza uygulaması fiil ile yaptırım arasındaki 

orantısızlık karşısında düşünülemez.1318 Ancak hangi hukuk dalıyla ilgili olursa olsun özü bakımından 

hukuka aykırılık aynıdır. Yalnızca hüküm ve sonuçları bakımından farklılıklar söz konusu olmaktadır.1319 

Bu kapsamda hukuka aykırı fiiller arasındaki farkı fiilin içeriği değil yaptırımın türü belirlemektedir.1320 

                                                
1310 ÜNVER, Değer, s 619, 639. 
1311 Devletin iş ve ekonomik alana ceza yaptırımlarıyla müdahale etmesi neticesinde herkesin suçlu hale geldiği dahi 
belirtilmektedir. Bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. I, s. 39-40. 
1312 SOYASLAN, Özel, s. 66. 
1313 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 218. 
1314 KEYMAN/TOROSLU, s. 111. 
1315 YÜCE, Temel, s. 6. 
1316 MAHMUTOĞLU, Kabahatleri, s. 89. 
1317 ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 31. 
1318 ÖNDER, Dersleri, s. 27. 
1319 KEYMAN/TOROSLU, s. 111. 
1320 Ancak kanunilik ilkesinin bir neticesi olarak ceza hukuku anlamındaki cezalar hukukun diğer alanlarındaki yaptırımlardan 
kurumsallaştırılmaları suretiyle ayrılmaktadır. Bu kapsamda ceza, diğer yaptırımlardan kendini uygulayan organ ve kendisiyle 
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Bu nedenle suç ile diğer hukuka aykırı fiilleri ayırma konusundaki tek farkı bunlara uygulanan yaptırım 

oluşturmaktadır.1321 Örneğin çevre ceza hukuku bakımından yalnızca ceza hukuku normlarına 

başvurulması gereken etkiyi sağlamada elverişsizdir. Zira bu yöntemle tam bir koruma 

sağlanamayacağından1322 ceza hukukundan daha önce ve daha geniş kapsamda idare hukuku normlarına 

başvurulmalıdır.1323  

 Doğada kendiliğinden suç olan bir fiil bulunmamaktadır.1324 Bu kapsamda suç, doğal olgular 

âlemine değil, normatif olgular âlemine aittir.1325 Nitekim hukukun kendisi maddi bir varlığa sahip 

değildir.1326 Hukuka aykırı bir fiilin suç olarak kabul edilmesi esasında bu fiil hakkındaki değer 

yargısıdır.1327 Ancak söz konusu davranış kuralları formüle edilirken farklı hukuk dalları arasında yer alan 

normların niteliksel olarak farklılaştırılması gereklidir.1328  

Çoğu zaman ceza sorumluluğuyla hukukun diğer dalları arasındaki sorumluluk türleri arasındaki 

fark bulanıktır ve bu durum zorluklara neden olmaktadır.1329 Özel hukuk ve ceza hukuku yaptırımları 

arasında neden oldukları sonuçlar bakımından önemli farklılıkların bulunmadığı da ileri sürülmektedir.1330 

Ancak özel hukukla ceza hukuku arasındaki ayrım Binding’in etkisiyle 19. yüzyılın 2. yarısında 

başlamıştır. Nitekim söz konusu dönemden evvel “tazminat” ve “ceza” eş anlamlı olarak 

kullanılmaktaydı.1331 Bu dönemde tazminatın zarar görene, cezanın ise devlete ifa edileceği; tazminatta 

onarmanın, cezada ise acı çektirmenin amaçlandığı; tazminatın zarara uğrayan kişinin kişisel menfaatine, 

cezanın ise toplumun menfaatine hizmet ettiği söylenmektedir.1332  Bu kapsamda hepsi özünde 

yaptırımdır ancak etkileri farklıdır. Bu durum yaptırımlar arasındaki kesin sınırların belirlenmesine ilişkin 

sınırlandırma kriterlerinin ortaya atılmasına neden olmuştur.1333  

                                                
uygulandığı usuldeki farklılığa dayanmaktadır. Ceza, normun ihlali halinde adli makamlarca ceza muhakemesi faaliyeti 
neticesinde verilen ve kendine özgü usullerle yerine getirilen bir yaptırımdır. Yani ceza, diğer yaptırımlardan cezayı veren organ 
ve cezanın veriliş şekli bakımından farklılık göstermektedir. Bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 427-429; 
TOROSLU/TOROSLU, s. 433. 
1321 HUSAK, Douglas N., “Limittations on Criminalization and The Geneleral Part of Criminal Law”, Criminal Law Theory 
Doctrines of The General Part, New York 2005, s. 44-45. 
1322 ÜNVER, Yener/NUHOĞLU, Ayşe, Federal Almanya Ceza Hukuku, İstanbul 1999, s. 32. 
1323 İdare hukukunun bastırıcı olmaması nedeniyle tüzel kişilik bünyesinde işlenen suçlarla mücadelede yeterli olmayacağı, ayrıca 
bu yaptırımlara niteliği itibariyle bağımsız olmayan idare tarafından karar verilmesinin de bir diğer sıkıntılı durumu oluşturduğu 
yönünde bkz. HEINE, s. 877. 
1324 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 660. 
1325 Zira olgusal bakımından deneye dayanan bir doğrulama değil, insan davranışının üzerine gerçekleştirilen bir değerlendirme 
hükmünün ürünüdür. Bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 151. 
1326 TOROSLU, Cürümlerin, s. 5. 
1327 YÜCE, Temel, s. 1. 
1328 VOGEL, “Unrecht”, s. 429. 
1329 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 323. 
1330 COFFEE, s. 424. 
1331 Aslında “ceza” kavramının kökeni Arapçadan gelmekte olup iyi ya da kötü olabilen karşılık, “azap” anlamını taşımaktadır. 
Bkz. DEVELLİOĞLU, s. 156. Ancak Türkçede sadece kötü olabilen karşılık olarak kullanılmaktadır. Bkz. 
DÖNMEZER/ERMAN, C. I, s. 5. 
1332 ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 29-30. 
1333 MONGILLO, s. 63. 
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Bu kapsamda kanun koyucunun hukuka aykırı bir fiili suç olarak kabul etmesi için gerekli olan 

şartların olup olmadığından bahsedilmelidir. Suç, toplum düzenini önemli ölçüde bozar. Bir fiilin suç 

olarak kabulü için korunan hukuki varlık veya menfaatin topluma ait olmasından da bahsedilmektedir. 

Ancak topluma ait her bir hukuki konuyu zarara ya da tehlikeye sokan fiiller, otomatikman suç olarak 

değerlendirilmez.  Bir fiilin suç olarak öngörülüp öngörülmemesi hususu bakımından kanun koyucu 

serbest değildir. Kanun koyucunun burada pozitif düzenlemelerden evvel varlık veya menfaat olarak 

ortaya çıkan hususları belirlemesi ve bireyin gelişme koşullarını dikkate alarak değerlendirmede 

bulunması gereklidir. Bu kapsamda hukuki varlık ve menfaatin kanun koyucuyu kontrol eden, 

sınırlandıran ve yönlendiren bir fonksiyonu bulunmaktadır.1334 Kanun koyucunun gücü sınırlı ve 

denetlenebilirdir. Bu kapsamda kanunsuz, fiilsiz, kusursuz ve ihlalsiz suç olamayacağına ilişkin ilkeler 

kanun koyucuyu sınırlamaktadır.1335 Söz konusu sınır, tüzel kişinin ceza sorumluluğunun 

benimsenmesindeki en önemli engeli oluşturmaktadır.  

Bir fiil toplum düzenini önemsiz şekilde ihlal etmişse orantılılık prensibi karşısında diğer hukuk 

dallarındaki yaptırımlarla karşılanması yeterlidir. Ancak fiilin neden olduğu toplumsal sarsıntı ceza 

yaptırımının uygulanmasını gerektirecek şekilde ağırsa fiil ceza yaptırımı ile karşılanmalıdır.1336  

Toplumsal düzenin korunabilmesi açısından ceza yaptırımına başvurulmasının gerekli ve zorunlu olduğu 

bilinci bulunmalıdır. Bu kapsamda fiilin gösterdiği özellik dikkate alınmalıdır. Böylece toplumun kınama 

duygusu failin cezalandırılmasını ister. Yine fiili gerçekleştiren kişinin ahlaki kötülüğü de bir diğer 

ölçüttür. Örneğin sözleşmeye aykırı davranarak milyonlarca borcunu yerine getirmeyen kimseye özel 

hukuk alanında yaptırım uygulanmaktayken, az bir değerde olan malın dolandırıcılık suretiyle alınması 

ise fiilin işleniş şekli ve failin ahlaki kötülüğü nedeniyle ceza yaptırımına tabi kılınmaktadır. Yine 

uygulanan özel hukuk yaptırımının oldukça ağır olması da ihtimal dâhilindedir. Bu nedenle ceza hukuku 

yaptırımını diğer yaptırımlardan ayıran hususu tepkinin ağırlığından ziyade failin kınanması 

oluşturmaktadır.1337 Bir fiilin suç olması için gerekli olan şartlar aynı şekilde o fiilin suç olarak kabul 

edilmesi durumu, o fiil hakkında verilecek ceza miktarının alt ve üst sınırlarını belirlemede de önem 

taşımaktadır.1338 Tüzel kişinin ise ahlaki bir yapıya sahip olmaması ahlaki kötülüğünden 

bahsedilememesine neden olmaktadır. 

Suç ve ceza politikasında izlenen ölçütlerden biri olarak cezanın yerindeliği ve haklılığı pozitif 

düzenlemelerin yapılması esnasında bir ölçüt olarak ortaya çıkmaktadır.1339 Zira bir fiilin cezayı gerektirip 

                                                
1334 WESSELS, AT, s. 2-3. 
1335 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 645. 
1336 ÖNDER, Dersleri, s. 28. 
1337 LAUFER, William S./STRUDLER, Alan, “Corporate Intentionality, Desert and Variants of Vicarious Liability”, American 
Criminal Law Review, V. 37, 2000, s. 1292. 
1338 ÖNDER, Dersleri, s. 6-7. 
1339 VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 64.  
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gerektirmediğinin incelemesini gerektirmektedir.1340 Ayrıca bireye ait varlık veya menfaatler şayet bireyin 

toplum içindeki gelişimi bakımından asli nitelikte ise ceza hukukuyla korunmaları gerektiği kabul 

edilmektedir.1341 Bu kapsamda kanun koyucunun herhangi bir hukuka aykırı fiili suç haline getirirken 

kendisini sınırlandıran, denetleyen ve yönlendiren bazı ölçütlerin bulunup bulunmadığı sorunu ortaya 

çıkar. Tüzel kişilerin hukuka aykırı bir fiilinin suç olarak düzenlenmesi için cezalandırmanın meşruiyeti 

(anayasaya uygun olup olmadığı), cezalandırmaya değer olup olmadığı (ne gibi yaptırımları hak ettiği), 

cezayı gerektirip gerektirmediği (özel hukuk ve idari yaptırımların yeterli olup olmadığı), esasa ve usule 

ilişkin garantilerin tüzel kişilerin hukuki niteliğine uygun olup olmadığı incelenmelidir.1342  

Bireylerin en ilkel toplumdan en gelişmiş topluma kadar bir arada bulunabilmeleri bir düzenin 

varlığını gerektirir. Düzensiz bir toplum düşünülemeyeceğinden, düzeni bozan kişiye işlediği fiil 

karşılığında toplumun kınama duygusunu belirten bir yaptırımın uygulanması gerekir. Toplumun kınama 

duygusunun karşılığı olarak kusur ile orantılı verilen, uygulandığı kişi üzerinde acı ve ızdıraba neden olan 

ve bozulan toplum düzenini eski haline getirmeyi amaçlayan yaptırım cezadır. Ancak toplum düzenini 

bozan her fiile karşı ceza yaptırımı uygulanmaz.1343 Bir cezanın kendisinden beklenen etkiyi yapabilmesi, 

cezanın neden olduğu acının suçun sağladığı yarardan daha fazla olması gereklidir. Söz konusu acının 

içinde cezanın kaçınılmazlığı ile suçtan elde edilen yararın yitirileceği hususları yer almalıdır. Bu sınırın 

ötesindeki ceza ise fazlalık olup, yararsız ve gereksiz olduğu gibi aynı zamanda zorbalıktır.1344 

Ultima ratio ilkesi, hukuk ve düzenin korunması bakımından ceza hukukuna en son araç olarak 

başvurulması anlamını taşır.1345 Bu ilkenin ceza normlarının ikincillik,1346 yardımcılık ya da 

tamamlayıcılık niteliği kapsamında değerlendirildiği de görülmektedir.1347 Esasında bu nitelik orantılılık 

ilkesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.1348 Ancak bu durum ceza hukukunun boşlukları dolduran 

bir işlevi olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır.1349  

                                                
1340 VOLK, Klaus, “Entkriminalisierung durch Strafwürdigkeitskriterien jenseits des Deliktsaufbaus”, ZStW 97 1985, Heft 4, s. 
871. 
1341 ÜNVER, Değer, s. 566. 
1342 MONGILLO, s. 60-61. Şayet hukuka aykırı fiil toplumda önemli zararlara ve tehlikelere yol açıyor ve bu fiil toplumca 
kınanıyorsa cezaya liyakatten bahsedilmektedir. Ancak cezaya layık olan her hukuka aykırı fiilin de suç olarak düzenlenmesinden 
bahsedilemez. Ayrıca bu fiilin cezalandırmaya muhtaç yani toplumun söz konusu fiillerden korunabilmesi için cezanın 
vazgeçilmez bir araç olması gereklidir. Cezaya liyakat fiilin meydana getirdiği tehlikeye ya da zarara göre belirlenmekteyken, 
cezaya ihtiyaç ise ceza niteliğinde olmayan yaptırımlarla gereken korumanın sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin bir 
değerlendirmedir. Nitekim ceza normunun meşruluğu da cezaya liyakat ve muhtaçlık ile ölçülür. Bkz. OTTO, Harro, Grundkurs 
Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre, Berlin 2004, s. 10. 
1343 ÖNDER, Dersleri, s. 7. 
1344 BECCARIA, s. 131. 
1345 ROXIN, I, s. 45. 
1346 Nitekim ceza hukukunun ortaya çıkışı dahi bizatihi ikincillik niteliğini göstermektedir. Bkz. KAUFMANN, s. 100. Ayrıca 
özgürlüğü bağlayıcı cezanın diğer cezalar karşısında ikincilliği de söz konusudur. Bkz. ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 99. 
1347 MONGILLO, 99. Ceza hukukunun yaptırımları vasıtasıyla yeni davranış kuralları yaratabileceği bu nedenle de tamamlayıcı 
nitelikte olmadığı yönünde bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 101-102, dp. 39. 
1348 SCHMIDHÄUSER, s. 45. 
1349 KREKELER, s. 662-663. 
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Ceza hukukuyla her şeyin korunmasından bahsedilemez. Bir normun ihlali halinde devletin 

kullandığı en ağır yaptırım türü daha önce de belirtildiği üzere cezadır1350 ve bu yaptırım devletin elindeki 

en keskin kılıca benzetilmektedir.1351 Bu nedenle ceza ekonomisi gereği sınırlıdır.1352 Zira yalnızca 

uygulanan için değil uygulayan Devlet bakımından da bir yüktür.1353 Örneğin ceza muhakemesinin 

yürütülmesine ilişkin gereklilikler,1354 ceza infaz kurumlarının kurulması, infaz işlemleri için memurların 

istihdam edilmesi gibi içsel ve ceza infaz kurumundaki hükümlünün ailesinin sosyal refahının sağlanması 

gibi dışsal maliyetlere neden olur.1355 Bu ağırlığıyla paralel olarak en geniş garanti yelpazesini (örneğin 

maddi ceza hukukunda kanunsuz suç ve ceza olmaz, cezaların orantılılığı; şekli ceza hukukunda ise 

suçsuzluk karinesi ve bir fiilden dolayı bir ceza uygulanır gibi ilkeler) sunmaktadır.1356 Ceza yaptırımının 

radikal niteliğinden ötürü son araç olma niteliğinden bahsedilir.  Toplumsal düzenin korunmasında şayet 

özel hukuk, idare hukuku ve sosyal güvenlik hukuku gibi hukukun diğer dallarındaki mevcut yaptırımlar 

yetersiz kalırsa bu durumda ceza hukukuna başvurulmalıdır. Ceza yaptırımına başvurmanın kaçınılmaz 

olduğu hallerde devletin ceza hukukundan yararlanması gerekmektedir.1357 Bu nedenle Devletin bu 

yaptırıma başvururken dikkatli olması gereklidir.1358 Ceza hukuku, temel hak ve hürriyetlere en ağır 

müdahaleyi gerçekleştiren bir hukuk dalı olduğundan ancak toplumun ve bu kapsamda toplumsal 

değerlerin korunması için1359 zorunlu olduğunda kendisine başvurulmalıdır.1360 Hatta ceza hukuku, temel 

hak ve özgürlüklerin olması gerekenin ötesinde zarar görmesini engellediğinden güvence sağlamakta ve 

bu nedenle suçluların Magna Carta’sına benzetilmektedir.1361  

Ceza hukukuna son çare olarak başvurulması esasında ceza hukukunun meşruluğunu da 

sağlamaktadır.1362 Bu nedenle ceza hukuku ve kriminoloji alanında dahi pek çok yerde ceza yerine 

alternatif çözüm yolları tercih edilmektedir. Zira cezanın başka suçların işlenmesini engellemediği, bireyi 

damgalayarak daha çok olumsuzluğa yol açtığı, failin kişisel özgürlüğüne orantısız müdahalelerde 

bulunduğu, gerçekte çözüldüğü zannedilen hususların ise görünüşte çözüldüğü ve sorunun aslında devam 

ettiği gibi gerekçeler ileri sürülmektedir.1363 Bu durum ceza hukukunun yararcı niteliği şeklinde de ifade 

edilmektedir.1364 Devletin, zorunlu olmadığı sürece ceza yaptırımına başvurmaması gereklidir ve bu 

                                                
1350 WEISSMANN/NEWMANN, s. 427; KUBICIEL, s. 3-4. 
1351 BOCK, AT, s. 69. 
1352 ÜNVER, Değer, s. 704. 
1353 KHANNA, s. 1533. 
1354 BEALE, s. 37. 
1355 COFFEE, s. 401. 
1356 MONGILLO, s. 74. 
1357 KANGAL, Tüzel, s. 160. 
1358 ÖNDER, Dersleri, s. 27-28. 
1359 WELZEL, s. 1. 
1360 KAUFMANN, s. 102. 
1361 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 42, dp. 12. 
1362 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 2. 
1363 AYDIN, “Tüzel”, s. 101. 
1364 ÜNVER, Değer, s. 693. 
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devlet için bir hak olduğu gibi aynı zamanda yükümlülüktür.1365 Şayet ceza dışındaki yaptırımlarla sorun 

çözülemiyorsa diğer yaptırımların yetersizliği ya da uygulanmasında imkansızlıklar söz konusuysa ceza 

yaptırımına başvurmalıdır.1366  

Tam ceza normu davranış kuralı ve yaptırımdan oluşur. Kural bir şeyin yapılması ya da 

yapılmamasına ilişkin emir ya da yasakken, kural ihlali halinde uygulama alanı bulacak olan ise 

yaptırımdır.1367 Ceza hukuku, varlık veya menfaatlerin korunabilmesi için emirler ve yasaklar bütünü 

şeklinde ortaya çıkmaktadır.1368 Ancak bu emir ve yasaklara konu olan davranışlar kanun koyucu 

tarafından toplum bakımından zararlı ya da tehlikeli olduğu için yasaklanmakta ya da emredilmektedir. 

Yani ceza normu hem emredici hem de değerlendiricidir. Ceza normunun bir diğer özelliğini devlet 

tarafından konması oluşturmaktadır.1369 Bu kapsamda ceza normunun orantılılık ve yardımcı nitelikte 

oluşu, cezaya liyakat ve muhtaçlık bakımından değerlendirmelerin yapılması gereklidir. Şayet kanun 

koyucu bir fiilin cezayı gerektirip gerektirmediği hususunda tereddüt yaşarsa tercihini bu fiili ceza 

yaptırımına bağlamamak yönünde yani bir anlamda özgürlükten yana kullanmalıdır.1370 Bu kapsamda 

ceza normunun yardımcı, ikincil niteliğinden bahsedilir.1371 Bu nedenle tüzel kişilere ceza yaptırımı yerine 

özel hukuk yaptırımlarının, güvenlik tedbirlerinin ya da idari yaptırımların uygulanması gerektiği 

savunulmaktadır.1372 Bu ilke her ne kadar yazılı bir hukuk kuralı olmasa da suç ve ceza politikasının 

bağlayıcı bir ilkesi olarak kabul edilmektedir.1373 Her ne kadar güvenlik tedbirleri ceza hukukunun 

kapsamında yer almaktaysa da ceza olmamaları nedeniyle1374 tüzel kişiler bakımından öncelikli olarak 

güvenlik tedbirlerine başvurulması ultima ratio ilkesine aykırı bir nitelik arz etmez denilmektedir.1375 

Ancak bu görüşte güvenlik tedbirlerinin de suç karşılığında uygulanan yaptırım olduğu unutulmaktadır.  

 Ceza hukuku dışında, çok hassas sonuçlara sahip uygulanması mümkün sayısız yaptırım söz 

konusudur.1376 Nitekim işlenen bir fiil nedeniyle tüzel kişiler hakkında uygulanan para cezalarının, ceza 

hukuku anlamında adli para cezası olmayıp, hukuki ya da idari bir niteliğe sahip olması mümkündür.1377 

Nitekim adli para cezasının özünde medeni hukukun yaptırımlarından farkı bulunmamaktadır. Zira her 

                                                
1365 KÜHNE, Hans Heiner, “Die Verfassungsrechtlichen Grundlagen des Verwaltungsstrafrechts in Deutschland”, T.C İstanbul 
Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara 2009, s. 118. 
1366 ALACAKAPTAN, s. 3-4. 
1367 Örneğin “hırsızlık” suçunda “başkasına ait taşınır bir malı”n “zilyedinin rızası” bulunmaksızın kendisine ya da başkasına 
“yarar sağlamak” amacıyla “bulunduğu yerden al”ınmaması kuralı, alınması halinde alan kişiye uygulanacak “bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası” ise yaptırımı oluşturur. Bkz. PISAPIA, s. 11; ERSOY, s. 15-16. 
1368 HASSEMER, Winfried/REEMSTMA, Jan Philip, Verbrechensopfer Gesetz und Gerechtigkeit, München 2002, s. 47. 
1369 TOROSLU/TOROSLU, s. 35-36. 
1370 ÜNVER, Değer, s. 1061. 
1371 VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 6; SCHMIDHÄUSER, s. 45. 
1372 KANGAL, Tüzel, s. 208. 
1373 ROXIN, I, s. 46-47. 
1374 BOCK, AT, s. 7. 
1375 KANGAL, “Yeni”, s. 87. 
1376 KEMPF, s. 463. 
1377 İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, Suç, s. 69. 
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ikisi de uygulandığı kişinin malvarlığında azalmaya neden olmaktadır.1378 Ayrıca para cezası bakımından 

önemli olanın miktar olduğu, bu nedenle de idari, cezai ya da özel hukuk yaptırımı olmasının herhangi bir 

öneminin bulunmadığı da doktrinde belirtilmektedir. Zira caydırıcı etki, ödenecek paranın miktarına 

bağlıdır denilmektedir.1379 Ancak yaptırımın cezai olarak nitelendirilmesinin daha fazla itibar kaybına yol 

açacağı ve böylece diğer yaptırım türlerine göre daha caydırıcı olabileceği savunulmaktadır.1380 Nitekim 

“Max Planck Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü”nce gerçekleştirilen araştırmalar güvenlik 

tedbirlerinin pek çok durumda idari ve medeni hukuk yaptırımlarının uygulanmasından daha etkili 

olduğunu göstermiştir.1381 Özel hukukta öngörülen zararın tazminin yanında neden bazı hallerde ek olarak 

ceza sorumluluğunun öngörülmek istendiğinin üzerinde durulmalıdır. Ceza hukukunun temel işlevi 

sadece parasal yaptırımların yetersiz ya da mümkün olmadığı hallerde faillerin suç işlemelerine karşı 

caydırıcılık sağlamaktır. Örneğin kasten öldürme fiili bakımından yalnızca tazminat öngörülürse, bu 

durum mali açıdan kendisini zorlayacak kimseler üzerinde önleyici etkiye sahip olur. Herhangi bir maddi 

varlığı bulunmayan kimse üzerinde ise hiçbir caydırıcı etkiden bahsedilemez. Yine ortalama bir vatandaş 

için de milyonlara varan bir tazminatı ödemek imkânsızdır. Para cezaları bakımından bahsi geçen söz 

konusu etki özel hukukun önleyici etkisini sınırlamaktadır. Özel hukuk yaptırımlarının hukuka aykırı 

davranışlar karşısında etkisizliğinin bir diğer nedenini birçok suçun kazançlı olması oluşturmaktadır.1382 

Şayet fail, işlediği suçla mağdurun kaybından daha fazla yarar elde etmişse caydırıcılık için mağdurun 

zararının tazmini yetersiz kalacaktır.1383 Ayrıca söz konusu caydırıcı etkinin temelinde bazı sıkıntılar 

vardır. Örneğin adli para cezası, tüzel kişiyi ve ikincil olarak hissedarlar gibi ardındaki gerçek kişileri 

etkilemekteyken, tüzel kişi bünyesindeki yönetimi ve diğer karar alıcıları etkilememektedir. Ancak söz 

konusu hissedarların hukuka uygun davranmaya ilişkin şartların sağlanması gibi yönetimi ve diğer karar 

alıcıları etkilemeleri mümkündür.1384 Bu kapsamda ceza yaptırımına başvurana kadar devletin elinde 

sübvansiyonlardan, hibeden yasaklanma, hukuki ya da idari yaptırımlar gibi pek çok enstrüman vardır.1385 

Bu kapsamda tüzel kişiler hakkında ceza yaptırmı olarak nitelendirilemeyen ancak fiili bir yaptırım olarak 

örneğin Almanya’da bazı eyaletlerde yolsuzlukla mücadelede kara listelerin tutulduğu ve kamu 

alımlarının dışında tutulduğu görülmektedir.1386 Ayrıca tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulü bu 

sorumlulukla özel hukuk sorumluluğu arasındaki farkın bulanıklaşmasına neden olmaktadır.1387 Nitekim 

                                                
1378 KELSEN, s. 105. 
1379 LEIPOLD, Klaus, “Unternehmensstrafrecht – Eine rechtspolitische Notwendigkeit?”, ZRP, 2013, Heft 2, s. 37. 
1380 KUBICIEL, s. 11. 
1381 ENGELHART, s. 65-66. 
1382 WAGNER, s. 145-146 
1383 POSNER, s. 205. 
1384 KUBICIEL, s. 11-12. 
1385 WAGNER, s. 144. 
1386 GROPP, s. 129. 
1387 FLETCHER, s. 203. 
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ceza hukukunda uygulanan güvenlik tedbirlerinin bazı hallerde idare hukuku yaptırımı olarak 

uygulanması da söz konusu bulanıklığın bir göstergesidir.1388  

Ceza hukukuna gereksinimin varlığı açık olsa da ceza yaptırımları ile her konunun çözümlenmesi 

ve cezanın her soruna bir çözüm olarak görülmesi doğru bir değerlendirme olmaz.1389 Tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edilmesi, ceza sorumluluğuna ilişkin temel anayasa kuralının ihlaline neden olur. 

Bu durum bireyin güvenliği bakımından sapmaların yaşanması tehlikesini beraberinde getirir. Ayrıca tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğuna başvurulmasıyla elde edilmesi beklenen yararın, ceza hukukuna 

başvurulmaksızın, hukukun diğer dallarına gidilmesi suretiyle elde edilmesi mümkündür.1390 Ayrıca 

somut varlığı bulunmayan bir şeyin yani tüzel kişinin cezalandırılması da mümkün değildir.1391 Zira 

cezanın yapısında bulunan sosyal ve ahlaki değerler karşısında cezanın tüzel kişiler hakkında uygulanması 

bir anlam taşımaz. Yine kusurla orantılı olması gereken cezanın, kusurlu yani kasıtlı ya da taksirli bir 

davranış gerçekleştiremeyen kişi topluluklarına uygulanmasından da bahsedilemez.1392 Tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğunun kabul edilmesi ceza hukuku alanında temellendirilmesini güçleştirmektedir. 

Örneğin tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde tüzel kişi hakkında hükmedilen adli para 

cezasının ödenmemesi durumunda gerçek kişiler bakımından söz konusu olabilen hapis cezasının ne 

şekilde ve kime uygulanacağı belirsizdir.1393 Nitekim bu nedenle Hollanda’da tüzel kişi adli para cezasını 

ödemediği takdirde bu cezanın hapis cezasına dönüşmeyeceği kabul edilmektedir.1394 Ayrıca tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunun kabulünün politik meşruiyeti de bulunmamaktadır.1395 Zira amacı 

yoktur,1396 temelsizdir1397 ve cezalandırma kavramı ve meşruiyetiyle uzlaştırma mümkün değildir.1398 

Tüzel kişilerin ve hatta kişi toplulukların ceza sorumluluğunun kabul edilmesi, parlamentonun, ordunun, 

sivil toplum kuruluşlarının dahi sorumluluğuna gidilmesi sonucunu doğurur. Ancak ceza hukukunun 

imkânlarının abartılmaması gereklidir. Ceza hukukuna bu alanın dâhil edilmesi, temel ilkeleri zedeler ve 

bu zedeleme ceza hukukunun düzenlediği diğer alanlara da yayılır.1399  

 Uluslararası sözleşmeler ve anayasalar tarafından güvence altına alınan insan haklarının önemli 

ölçüde sınırlandırılmasına neden olan normlar ceza hukuku kapsamında yer aldığından, bu konuda gerekli 

                                                
1388 Söz konusu durumdan şikâyet etmek yerine sistemin yapısallaştırılarak farklı amaçlara farklı usullerle ve aynı müdahale 
yöntemleriyle gidilmesinden faydalanılması gerektiği yönünde bkz. VOLK, “Bestrafung”, s. 434. 
1389 DÖNMEZER/ERMAN, C. I, s. 41. 
1390 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 653. 
1391 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 313, dp. 21. 
1392 ÖNDER, Dersleri, s. 164. 
1393 ASLAN, “Tüzel”, s. 245. 
1394 Aynı durum tüzel kişiler hakkında kamu hizmetine hükmedilememesi bakımından da geçerlidir. Bkz. 
KEULEN/GRITTER, s. 185. 
1395 NUHOĞLU, “Sonuç”, s. 227. 
1396 NISCO, s. 78. 
1397 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 57. 
1398 Ancak ceza hukuku biliminin kendi kavramlarına sıkı sıkıya bağlı olmasının körleşmesi anlamına geldiği, zira bu kavramların 
mutlak ve zamandan bağımsız olarak geçerli olmadığı, sosyokültürel olarak bu kavramların değişiklik göstermesinin ve tüzel 
kişileri de kapsamına almasının mümkün olduğu yönünde bkz. KUBICIEL, s. 5. 
1399 KEMPF, s. 469. 
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özenin gösterilerek yalnızca zorunlu olan hallerde ceza hukukunun müdahalesine olanak tanınmalıdır. 

Ceza hukukunun bu özelliği ona hukukun diğer dallarının yanında toplumsal düzeninin korunması 

hususunda yardımcılık niteliği vermektedir.1400 Zira cezaya son araç olarak bakılmakta ve diğer hukuk 

dallarıyla gereken koruma sağlanamıyorsa kendisine başvurulmaktadır. Bir anlamda ceza, toplumsal 

politikanın ultima ratiosudur. Böylece cezanın meşruluğundan bahsetmek mümkün hale gelir.1401  

Ultima ratio ilkesiyle cezalandırma yetkisinin kötüye kullanılması engellenmektedir. Özel hukuk 

ya da kamu hukukunun diğer dallarındaki düzenlemelere başvurulmasının yeterli olduğu hallerde sırf daha 

etkili olduğu gerekçesiyle ceza hukukuna başvurulması doğru değildir. Ceza hukukunun prima ratio yani 

ilk araç ve hatta sole ratio yani tek araç olarak kabul edilmesi durumunda ceza hukukunda başarısızlıktan 

bahsedilir.1402  

İhlale karşı gösterilecek tepkinin özel hukuk alanında mı yoksa ceza hukuku alanında mı olacağı 

hususu yalnızca bir tercih değil kademeli bir tercihtir. Ceza hukuku, özel hukukun parasal yaptırımlarının 

ötesine geçme imkânına sahiptir. Özel hukuk yaptırımlarının yetersizliği ya da imkânsızlığı sebebiyle, 

bunlarla birlikte ya da bunların yerine ceza hukukuna başvurulması, ceza yaptırımına meşruiyet 

kazandırmaktadır. Zira hapis cezaları, para cezalarına karşı duyarsız olanları dahi caydırma etkisine 

sahiptir.1403  

Ultima ratio ilkesi, her ne kadar cezanın son araç olması şeklinde kabul edilmekteyse de hukuken 

korunan varlık veya menfaatin yalnızca ceza hukukuyla korunması gerektiği şeklinde 

yorumlanmamalıdır. Yani bu ilke ceza yaptırımı tercih edildiği için diğer yaptırımlara da ek olarak 

başvurulmasına engel oluşturmaz.1404 Örnek olarak “hakaret” suçu bakımından şerefin hem özel hukuk 

alanında hem de ceza hukuku alanında korunması verilebilir.1405 Burada fail hakkında uygulanacak ceza 

yaptırımı ile özel hukuk alanında uygulanacak yaptırım tümüyle birbirinden bağımsız olup aynı anda 

uygulanmaktadır. Ayrıca söz konusu iki norm arasında genel-özel norm ilişkisinden bahsedilemez.1406 

Ceza hukukunun asıl amacını sosyal bir hukuk devletinde toplumsal barışın sağlanması oluşturur. 

Toplumda sapma niteliğinde baş gösteren davranışların diğer toplumsal tedbirlerle önlenip 

önlenemeyeceği hususunun araştırılması gereklidir.1407 Her ne kadar ceza yaptırımlarına özel hukuk 

yaptırımlarının yanında ek olarak yer verilmesinin tek bir ihlal nedeniyle iki ayrı yargı kolunda kişinin 

                                                
1400 İÇEL, Kayıhan/DONAY, Süheyl, Karşılaştırmalı ve Uygulama Ceza Hukuku, Genel Kısım, 1. Kitap, İstanbul 1999, s. 17. 
1401 ÜNVER, Değer, s. 693- 695. 
1402 KANGAL, Tüzel, s. 160. 
1403 WAGNER, s. 146, 148, 152. 
1404 HAKERİ, Genel, s. 40; ÜNVER, Değer, 694. 
1405 BEMMANN, Günter, “Ehrverletzungen und Strafbedürftigkeit”, Festschrift für E.A. Wolff zum 70. Geburtstag am 
1.10.1998, Berlin Heidelberg 1998, s. 33-34. 
1406 ÜNVER, Değer, 694, dp. 408. 
1407 KANGAL, Tüzel, s. 160. 
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yaptırıma uğramasına neden olacağı yönünde eleştirildiği görülmekteyse1408 de söz konusu eleştirinin 

yerinde olmadığı belirtilmelidir. Zira her iki hukuk dalının amaçlarının farklı olduğu unutulmaktadır. 

Tüzel kişilerin sosyal ve ekonomik alanda giderek artan rolleri, örgütlü suçlulukla mücadelede 

yeni yaptırımlara gereksinim duyulması ceza sorumluluklarının kabul edilmesini gerektirmez. Ceza 

hukuku bakımından ceza yaptırımına muhatap kılınmayan tüzel kişiler hakkında idari yaptırım 

uygulanması ise anayasada öngörülen “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırı düşmez. Bu 

nedenle tüzel kişilerin ceza hukuku anlamında ceza sorumluluğunun kabul edilmemesi, ancak idari ceza 

hukuku bakımından idari yaptırımlara muhatap kılınmaları, Türk hukuk sistemine ve izlenen suç ve ceza 

politikasına uygun düşer. Ayrıca diğer ülkelere bakıldığında üzerinde herhangi bir birliğin sağlanamadığı 

ve bünyesinde önemli tartışmaları ve endişeleri bakımından tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bakımından 

bu sorumluluğun kabul edilmesinin, suçlulukla mücadele bakımından herhangi bir katkıda 

bulunamayacağı belirtilmelidir.1409  

Cezalandırma, günümüzde gündelik olan algılama alanını terk ederek, soyut alana doğru kaymış 

ve etkinliğini gözle görünür yoğunluğundan değil, kaçınılmaz olmasında bulmaktadır. Nitekim suç 

işlemekten vazgeçirecek unsur, kaçınılmazlığıdır.1410 Esasında bu durum sadece cezalar için değil tüm 

yaptırımlar için geçerlidir.1411 Bir yaptırımın türü ya da ağırlığından ziyade1412 kaçınılmaz olması yani o 

yaptırımdan kurtulma umudunun bulunmaması1413 büyük bir korku ve etki yaratıyorsa artık bu 

yaptırımdan kurtulma olanağının bulunmadığı düşüncesinin bizatihi kendisi korkutucudur.1414 Bu nedenle 

tüzel kişilerin hukuka aykırı fiilleri nedeniyle özel ya da idari yaptırımlara tabi tutulmaları yeterlidir. 

Tüzel kişileri ceza yaptırımının muhatabı kılmak cezaların kanuniliği ve eşitliği ilkeleri 

bakımından sorunları da bünyesinde barındırmaktadır. Nitekim ceza yaptırımının nitelik ve ağırlık 

bakımından gerçek kişiler ve tüzel kişiler bakımından farklı olması eşitlik ilkesine aykırılık taşır. Ancak 

tüzel kişilerle gerçek kişiler nitelikleri ve güçleri bakımından birbirilerinden farklıdır. Bu nedenle tüzel 

kişilerle gerçek kişileri aynı görerek her ikisine de aynı yaptırımları uygulamak olanaklı değildir. Aksi 

halde her ne kadar eşitlik ilkesinin sağlandığından bahsedilebilirse de tüzel kişilerin cezalandırılmasından 

beklenen fayda gerçekleşmez. Ayrıca tüzel kişilerin değişkenlik özelliği ve kişilere nazaran daha güçlü 

olması ceza yaptırımı bakımından gerçek kişilerle tüzel kişilerin farklı muameleye tabi kılınmalarını 

                                                
1408 WAGNER, s. 147. 
1409 ÖZEN, “Tüzel”, s. 85. 
1410 FOUCAULT, Michel, Hapishanenin Doğuşu, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), Ankara 2015, s. 41. 
1411 MONGILLO, s. 99. 
1412 Yaptırımın ağırlaşması, suçla mücadele edilebilmesi için tek başına bir etken değildir. Örneğin cinsel özgürlüğe karşı 
suçlardaki yaptırımın ağırlığına rağmen söz konusu suçların işlendiği görülmektedir.  
1413 BLACHNIO PARZYCH, Anna, “The Concept of Defining and Combating Market Manipulation in Existing and Proposed 
EU Legislation”, Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 156. 
1414 BECCARIA, s. 129-130. 
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gerektirmektedir. Zira temelde birbiriyle aynı olmayan varlıkların aynı ceza yaptırımına tabi kılınmaları 

eşitlik ilkesine aykırıdır.1415 

Tüzel kişilerin ve hatta toplulukların ceza sorumluluğun kabul edilmesi esasında toplulukların 

kontrol edilmesinde bir yol olarak ortaya çıkmaktadır. Evrensel bir kabul olmayıp, kabul edildiği 

ülkelerdeki uygulama şekillerinin farklılığının altı çizilmelidir.1416 Ayrıca medeni muhakeme ceza 

muhakemesine nazaran nispeten daha az maliyete sebebiyet vermektedir.1417 Bu nedenle özel hukuk 

yaptırımlarının ceza hukuku yaptırımlarına kıyasla daha esnek olması karşısında en uygun caydırıcılığı 

sağlaması mümkündür.1418 Hatta tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden ülkelerin uyguladığı pek 

çok yaptırımın (örneğin faaliyet izninin iptali gibi) özel hukuk yaptırımı olarak uygulaması da 

mümkündür.1419 Nitekim tüzel kişi, hakkında özel hukuk yaptırımlarının uygulanmasıyla itibar kaybına 

uğrayacaktır. Ancak özel hukuk yaptırımlarının uygulanmasında kamusal icra makamlarının da devreye 

girmesine ilişkin düzenlemeler öngörülmelidir. Nitekim ceza muhakemesinde soruşturma makamlarının 

delil elde etme araçları çok daha fazladır. Yine özel hukuk davalarında zarar görenin belli bir kimse olması 

gerekliyken ceza davalarında mağdurun ya da zarar görenin kimliğinin belirlenmesine gerek yoktur. Yine 

ceza davalarında özel hukuka kıyasen kamunun kınaması çok daha etkilidir.1420 Bu kapsamda medeni 

muhakeme hukukunda tüzel kişilerin gerçekleştirdikleri hukuka aykırı fillerle ilgili olarak delillere 

erişilebilmesi için etkili araçların sağlanması öngörülmelidir. Tüzel kişilerin özel hukuk sorumluluğu 

bakımından gerçekleştirilecek değişikliklerle tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi halindeki 

avantajların yakalanarak ceza hukuku sorumluluğuna gidilmesine gerek kalmayacaktır.1421 Örneğin bu 

kapsamda medeni muhakemede re’sen araştırma ilkesinin dahi öngörülmesi söz konusu olabilir. Aksi 

halde karmaşık bir yapıya sahip olan tüzel kişinin karşısında delillerin toplanmasının karşı tarafa 

bırakılması tüzel kişinin sorumluluktan kurtulmasına neden olacaktır. Bu kapsamda savcıların 

görevlendirilmesi dahi önerilebilir. Özel hukukun yeterli olamadığı hallerde ceza hukuku devreye 

girmelidir.1422 Bu kapsamda tüzel kişilerin organlarının işlediği suçlar nedeniyle tüzel kişilerin müteselsil 

hukuki sorumluluğunun öngörülmesinde fayda vardır.1423 Örneğin, karşılıksız çek keşide ederek piyasayı 

                                                
1415 BIYIKLI, “(II)”, s. 75. 
1416 PIETH/IVORY, s. 53. 
1417 FRIEDMAN, s. 854. 
1418 KHANNA, s. 1533. 
1419 FRIEDMAN, s. 838. 
1420 MONGILLO, s. 72-73. 
1421 KHANNA, s. 1477. 
1422 WAGNER, s. 151. 
1423 TOROSLU, Çevre, s. 44. Artık yürürlükte olmayan 6762 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”nun “Hükmi Şahısların Cezai 
Mesuliyetleri” başlığını taşıyan 65. maddesi “hükmi şahısların işleri görülürken bir haksız rekabet fiili işlenirse 64 ncü madde 
hükmü, hükmi şahıs namına hareket etmiş veya etmesi gerekmiş olan organın azaları veya ortaklar hakkında tatbik olunur. Şu 
kadar ki; para cezası ve masraflardan hükmi şahıs bu hakiki şahıslarla birlikte müteselsilen mesul olur” şeklindeydi. Böylece ceza 
sorumluluğunun her zaman gerçek kişiye ait olduğu kabul edilmiştir. Yani tüzel kişinin ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Şayet 
suçun faili olan gerçek kişi bir para cezasına mahkûm edilirse, bu para cezasını asıl ödeyecek olan yine gerçek kişi olmaktadır. 
Ancak tüzel kişi söz konusu para cezasının ödenmesinde müteselsilen sorumludur. Tüzel kişinin bu sorumluluğunun cezai değil; 
istihdam edenin sorumluluğuna benzer hukuki bir sorumluluk olarak kabul edilmelidir. Benzer yöndeki düzenlemeye şu an 
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dolandıran şirket müdürünün fiilinden zarar görenlerin şirketin malvarlığına başvurmak suretiyle 

zararlarını gidermelerine imkân sağlanmalıdır. Yine vergi kaçakçılığı halinde hazine alacağının tüzel 

kişiden alınması gereklidir. Böylece tüzel kişilik bünyesinde gerçekleştirilen fiiller bakımından örneğin 

organların seçilmesinde ya da kararların uygulanmasında gereken özen ve dikkatin gösterilmesi 

sağlanabilir.1424 Bir anlamda işlenen suç nedeniyle tüzel kişi yarar elde etmişse bu yararın tüzel kişinin 

elinden alınması haksız kazancın müsaderesine de hizmet edecektir.1425 Her ne kadar kabahatlerle ilgili 

olarak yaptırıma politik ve ekonomik güçlerin sürekli bir şekilde baskısı altında bulunan idari makamların 

karar vermesi eleştirilebilirse1426 de tüzel kişilerin ceza sorumluluğu yoluna gitmeden evvel özel hukuk ve 

kabahatler hukuku alanındaki eksiklerin giderilmesi suretiyle en iyi yol ve yöntemler öngörülmelidir.1427 

Aksi halde zaten oldukça fazla bir yüke sahip ceza hukukunun yükü daha da fazla artacak ve ceza ve ceza 

muhakemesi hukukunun da söz konusu sorumluluğa göre tekrar şekillenmesi gerekecektir.1428 Ancak her 

ne kadar yerinde olmasa da idari yaptırımlarla sınırlandırılan durumun oldukça dar olması karşısında buna 

ek olarak ceza hukukunun da devreye girmesi savunulmaktadır.1429 Tüzel kişiler hakkında idari 

yaptırımların1430 uygulanmasına ilişkin açıklamalara “Tüzel Kişilerin Kabahat Sorumluluğunun Türk 

Hukuk Mevzuatı Karşısındaki Konumu” başlığında ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. 

F. CEZALANDIRMANIN AMACI  

Ceza yaptırımıyla toplumsal düzenin devamı sağlanmak istenmektedir. Toplumsal düzenin 

devamı gayesi esas alındığında, ceza yaptırımının tüzel kişiler hakkında uygulanmasında herhangi bir 

engel yoktur. Ayrıca ceza hukuku toplumun şekillendirilmesi bakımından kendisine başvurulan bir araç 

olduğundan tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulü önerilmektedir.1431 Gerçek kişilerden ziyade tüzel 

kişilerin ekonomik, toplumsal, siyasal hayat içinde edindiği yerle birlikte giderek etkin bir rol oynaması 

                                                
yürürlükte bulunmayan 3182 sayılı “Bankalar Kanunu”nun 88. maddesinde bankacılık suçlarının faili olan gerçek kişiler hakkında 
hükmedilecek para cezalarının 6762 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”nun 65. maddesi uyarınca bankalardan 6183 sayılı AATUHK 
uyarınca tahsil edileceği belirtilerek yer verilmişti. Bkz. ERMAN, Ticari, s. 110.  Tüzel kişinin söz konusu durumda “ek ceza 
sorumlusu” olarak nitelendirildiği de görülmektedir. Bkz. ONURSAL, Sami, Kamu Davasına Müdahale, İstanbul 1968, s. 38. 
Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 2004 yılında kabul eden Macaristan’da da benzer şekilde 1939 tarihli “Yasal Paranın Kötüye 
Kullanılması Kanunu”nda tüzel kişi adına suç işleyen çalışanın fiilinden dolayı tazminat bakımından tüzel kişinin müştereken 
sorumluluğu öngörülmüştür. Bkz. SANTHA/DOBROCSI, s. 315. 
1424 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 713. 
1425 ERMAN, Ticari, s. 110-111. 
1426 HEINE, s. 877; TOROSLU, Kanunu, s. 130. 
1427 Neo-liberalistlerin de görüşünün bu yönde olduğu ve esasında tüzel kişilerin faaliyet alanında işlenen suçlara karşı toplumda 
kınama ya da öfke duygusunun oluşmadığı zira söz konusu çok paydaşlı toplulukların iktidara hizmet ettiği ve iktidarı desteklediği 
bu nedenle de işledikleri suçlara karşı bir kayıtsızlığın bulunduğu yönünde bkz. LAUFER, William S., “Where Is the Moral 
Indignation Over?”, Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 
19. 
1428 SCHOLZ, s. 437; PAPAKIRIAKOU, Griechische, s. 207. 
1429 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 305. 
1430 “Önleyici aşama” şeklinde nitelendirilebilecek aşamada “idari önlemler” olarak kabul edilen ve tüzel kişilerin kurulması 
bakımından izin, ruhsat gibi belgelerin ve tüzel kişilerin faaliyetleri esnasında söz konusu belgelere uygun davranıp 
davranmadıklarının idare tarafından denetimi önemli bir araçtır. Bkz. ULUSOY, “Çevre”, s. 125. 
1431 DE MAGLIE, “Italian”, s. 269. 
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ve gerçek kişilere nazaran uzun yıllar varlığını sürdürebilme imkânı, tüzel kişilerin kendilerine özgü ceza 

yaptırımlarına tabi kılınması gerektiği yönündeki görüşlerin benimsenmesine neden olmaktadır.1432 

Ayrıca tüzel kişiler hakkında sembolik sebeplerle ceza sorumluluğunun öngörülmesi de önerilmektedir. 

Nitekim bu görüşe göre tüzel kişilerin yalnızca idari ceza sorumluluğunun öngörülmesi, tüzel kişilerin 

gerçekleştirdiği fiilin önemsiz olduğu algısına sebebiyet verir. Bu kapsamda idari yaptırımların yetersizliği 

söz konusudur denilmektedir.1433 Ancak her ne kadar tüzel kişiler, ceza hukuku da dâhil olmak üzere 

hukukun birçok dalında insan gibi görülmekteyse de ceza için tipik hedef değildir. Bu kapsamda tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğu meselesinin yalnızca hukuki bir boyutu yoktur aynı zamanda psikolojiyi 

ilgilendiren bir yönü de bulunmaktadır.1434 Zira ceza yaptırımı, sosyal ve ahlaki bir kurumdur ve tüzel 

kişilere uygulanamaz.1435 Ceza, sadece özgürlükten ya da malvarlığından mahrumiyet değildir,1436  aynı 

zamanda devlet tarafından uygulanan bir kötülük1437 ve sosyal açıdan değersizlik yargısıyla bağlantılı 

olarak düşünülen haklı bir karşılık vermedir.1438 Ceza yaptırımıyla amaçlanan ortak hayatın temel ve 

zorunlu şartlarını garanti altına almak ve toplumun gelişimini sağlamaktadır. Ancak bu amacın sadece 

ceza yaptırımına özgü olduğu söylenemez. Her ne kadar suçları diğer hukuka aykırı fiillerden ayıran husus 

kural olarak neden olduğu zararın ya da tehlikenin ağırlığı olsa da esasında diğer yaptırımların imkânsızlığı 

ya da yetersizliğidir.1439  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmadığı hususu ceza hukukunun anlamı, amacı ve özü 

üzerinde durmayı gerekli kılar.1440 Cezanın amacından bahsedilebilmesi için cezanın amacıyla ilgili olarak 

ileri sürülen ceza teorilerine bakmakta fayda vardır.1441 İleri sürülen teoriler mutlak1442 ve nisbi olmak 

üzere ikiye ayrılır.1443 Karma teori ise mutlak ve nisbi teoriyi cezanın kefaret esasına bağlı kalmak suretiyle 

birleştirmektedir.1444  

Mutlak teorinin esasını kefaret düşüncesi oluşturur.1445 Ceza, işlenen bir suç nedeniyle 

kınanabilirliğin gerekliliği hususundaki yargının somutlaşması olarak tanımlanmaktadır.1446 Bu yargıyla 

                                                
1432 AYDIN, “Tüzel”, s. 98. 
1433 MONGILLO, s. 70-71; VOLK, “Bestrafung”, s. 434. 
1434 MENTOVICH/CERF, s. 34. 
1435 ÖNDER, Dersleri, s. 163. 
1436 LAUE, s. 340. 
1437 NELLES, Ursula, “Statusfolgen als „Nebenfolgen“ einer Straftat (§ 45 StGB)”, JuristenZeitung, 46. Jahrg., N. 1, 1991, s. 17. 
1438 VON LISZT, s. 349. 
1439 TOROSLU, Cürümlerin, s. 296. 
1440 JESCHECK, “Personenverbände”, s. 212; WOHLERS, s. 234. 
1441 CALLIES, Rolf Peter, “Strafzwecke und Strafrecht 40 Jahre Grundgesetz - Entwicklungstendenzen vom freiheitlichen zum 
sozial-autoritären Rechtsstaat?”, NJW 1989, Heft 21, s. 1339-1341. 
1442 Bu teori için, “öç” ya da “kefaret” teorisi yahut “adaletçi” teori kavramları da kullanılmaktadır. Bkz. ÜNVER, Değer, s. 736. 
1443 VON HIPPEL, Robert, Deutsches Strafrecht, B. I, Berlin 1925, s. 457. 
1444 ÖNDER, Dersleri, s. 482-483. Karma teorinin cezanın işlevini açıklamak bakımından daha yerinde olduğu yönünde bkz. 
TOROSLU, Müeyyidesi, s. 70. 
1445 BOCK, AT, s. 66-67. 
1446 ÖZGENÇ, Gazi, s. 285. 
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ceza arasındaki ilişki cezanın kefaret1447 teşkil ettiği yönündeki düşüncenin bir sonucudur.1448 Cezanın 

uygulanmasıyla fail gerçekleştirdiği fiil nedeniyle meydana gelen zararı ve kefaretini öder.1449 Ödülün 

karşıtı olan ceza, muhatabının üzerinde etkilerini gösteren bir yoksunluk olup kötülüğün ya da 

olumsuzluğun yine kötülükle yani olumsuzlukla ödettirilmesidir.1450 Mutlak teoride ceza başlı başına bir 

amaçtır ve başka bir amacın aranmasına gerek yoktur.1451 Ödetme zaten cezanın kendisi olduğundan ve 

bir şey kendisinin amacı olamayacağından esasında cezanın amacı değildir.1452 Cezada ayrıca sosyal bir 

amaç aranmadığından cezanın anlamı toplumsal etkisinden bağımsızdır ve bu nedenle mutlaktır 

denilmektedir.1453 Kant’ın da ifade ettiği üzere mutlak teoride ceza, toplum ya da fail için iyiliğe hizmet 

eden bir araç değildir. Aksinin kabulü insanın, başka bir insanın niyetine araç olması anlamına gelir. Bu 

kapsamda ceza intikamdan başka bir amaç taşımaz. Kant’ın bu konudaki en ünlü örneğini ise şayet bir 

toplum kendi isteğiyle dağılmaya karar verirse, örneğin bir adada yaşayan halkın dağılmadan evvel 

hapishanedeki son katili idam etmesinin zorunlu olduğu hususu oluşturur.1454 Fail, işlediği suç nedeniyle 

acı ve ızdırap duymalıdır.1455 Bu teoride suçlu değil işlenen suç dikkate alınır1456 ve ceza geçmişe 

yöneliktir.1457 Ceza, tek başına geriye doğru bastırıcı bir etkiye sahip olup, suç teşkil eden fiili nedeniyle 

fail içinde bulunduğu kınanabilir durumundan adeta ibra edilmektedir. Cezaya gelecek için değil, failin 

toplum düzenini bozan fiili nedeniyle başvurulur. Bu nedenle cezada ileriye dönük bir amaç 

bulunmamaktadır.1458  

Günümüzde mağdur haklarının giderek önem kazanması da cezanın kefaret amacının bir 

göstergesi olarak yorumlanmaktadır.1459 Bu teoride, esasında suç nedeniyle ortaya çıkan toplumsal zararın 

ortadan kaldırılmasıyla hukuka uygun davranan, yasalara saygılı olan kişilerin duydukları öfkenin, 

adaletin sağlanarak dindirilmesi, yatıştırılması ve cezanın suçun ağırlığıyla orantılı olması ilkeleri 

bulunmaktadır.1460 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde intikam duygusunun önüne 

                                                
1447 Kefaret, “örtmek”, “yok etmek” anlamındadır ve ceza bir kötülüğü, suçu ortadan kaldırmaktadır. Bkz. YÜCE, Temel, s. 105.  
1448 ROXIN, I, s. 70. 
1449 MAURACH/ZIPF, s. 66.  
1450 Bu durumda ikinci kötülük yani ceza esasında birinci kötülüğü ortadan kaldırmaz. Bu nedenle dünyada artık iki kötülük 
bulunmaktadır. Bu durum, her ne kadar intikam duygusunun tatmini açısından anlaşılabilir olsa da mantıklı değildir. Bkz. BOCK, 
AT, s. 67. 
1451 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 767; İÇEL/DONAY, s. 5-6. 
1452 Bu nedenle cezanın uygulanmasında amacın failin ıslahı olduğu yönünde bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 411. 
1453 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 572. 
1454 BOCK, AT, s. 66. 
1455 Ancak fiilen acı ya da ızdırap veren her tepki ceza değildir. Örneğin akıl hastası A’nın işlediği suç nedeniyle akıl hastanesine 
gönderilmesi A bakımından ne kadar ızdırap verici olursa olsun ceza olmayıp, güvenlik tedbiridir. Bkz. DÖNMEZER/ERMAN, 
C. I, s. 6. Esasında acı verici olma özelliği tüm cezalar bakımından ortak özelliği oluşturmaktadır. Bkz. TOROSLU/TOROSLU, 
s. 432. 
1456 GÖLCÜKLÜ, Feyyaz, Türk Ceza Sistemi (Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar), Ankara 1966, s. 14-15. 
1457 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 572. 
1458 ÖNDER, Dersleri, s. 478-480. 
1459 GROPP, s. 142. 
1460 KANGAL, Tüzel, s. 157. “Alman Federal Anayasa Mahkemesi” orantılılık ilkesi bakımından, ceza normunun amaçlanan 
neticelere ulaşılabilmesinde uygun olmasını aramaktadır. Kanun koyucunun diğer, derhal etkili ve daha az olumsuz etkisi olan 
araçları kullanmasının gerekliliğinin zorunlu olduğuna dikkat çekerek bu ilkeyi dar yorumlamaktadır. Bkz. ÜNVER, Değer, s. 
582. 
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geçilebileceği ve cezalandırmanın amacının sağlanmış olacağı savunulmaktadır.1461 Ancak bu teori, bir 

kimsenin ne zaman ve ne şekilde cezalandırılması gerektiğini açıklamamaktadır. Yani devletin 

cezalandırmak yönündeki yetkisini hangi şartlarda kullanması gerektiğine ilişkin bir ölçüt 

belirlememektedir. Böylece kanun koyucuya sınırsız bir yetki vermektedir ve bu teoride düşüncenin 

cezalandırılması dahi mümkündür.1462 

Mutlak teoride, ceza, insanın maneviyatıyla ilgili olarak kabul edildiğinden tüzel kişinin ceza 

sorumluluğundan bahsedilemez.1463 Nitekim fail diğer bireylerle eşdeğer görüldüğü için cezalandırmaya 

gidilmektedir.1464 Ancak tüzel kişi bu acıyı ve ızdırabı hissedemez. Aksinin kabulü cezadan beklenen 

faydanın ve amacın gerçekleşmesine imkân vermez.1465   Ancak tüzel kişinin ceza sorumluluğunun 

kabulünün, tüzel kişinin gerçek bir kişiymişçesine cezalandırılması ya da cezadan gerçek kişinin 

etkilendiği gibi etkilenmesini beklemek anlamına gelmeyeceği dile getirilmektedir. Bu kapsamda tüzel 

kişilerin niteliklerine uygun ceza yaptırımlarının kabul edilmesi gereklidir denilmektedir. Tabiatı gereği 

tüzel kişi bir insan gibi evlenip boşanamaz, ancak bir insan gibi yatırımlar yapabilir, alacak verecek 

ilişkisine girebilir. Yine tüzel kişi gerçek bir kişi gibi eğitim hakkı talep edemez fakat gerçek bir kişi gibi 

çalışma ve iş kurma hakkını talep edebilir.1466  Yine yapısı itibariyle tüzel kişinin hayat dolu bir yapıya 

sahip olduğu ve bir cezaya muhatap kılındığı takdirde, bunun tüzel kişilik bünyesinde tepkilere neden 

olacağı belirtilmektedir.1467 Ayrıca tüzel kişinin de normların muhatabı olduğu ve tüzel kişinin bir normu 

ihlal edecek şekilde davranması halinde sosyal yönden kötülüğünü gösterdiği ve bu nedenle cezanın 

kefaret teşkil edici olması bakımından da herhangi bir sorunun bulunmadığı ileri sürülmektedir.1468 

Cezanın kötülüğe karşı başka bir kötülük olduğunun kabulü muhakkak cezanın acı ve ızdırap verici 

olmasını gerektirmez denilerek cezanın hoş olmayan bir tepki olduğunu söylemek de mümkündür. Bu 

görüşe göre söz konusu hoş olmayan tepki neticesinde yaptırım, tüzel kişinin karar alıcılarının 

davranışlarını değiştirmesine imkân sağlar.1469 Ancak bu görüş tüzel kişinin üyelerinin acılarını 

varsaymak suretiyle esasında kolektif bir ceza olduğu yönünde eleştirilmelidir. Ayrıca üyelerinin ya da 

hissedarlarının ve hatta masum kimselerin tüzel kişi hakkında uygulanan yaptırımdan etkilenmeleri 

karşısında,1470 esasında tüzel kişi hakkında uygulanan yaptırımın tüzel kişi bakımından bizatihi bir anlam 

ifade etmemesi şeklinde bir sorun ortaya çıkar.1471 Zira resmi olarak yaptırım tüzel kişi hakkında 

                                                
1461 DE MAGLIE, “Models”, s. 564. 
1462 ÜNVER, Değer, s. 736. 
1463 WOHLERS, s. 233-234.  
1464 FRIEDMAN, s. 845. 
1465 ÖNER, Hamdi, “Ceza hukukunda Ehliyet ve Mesuliyet”, N. 73, Adliye Ceridesi, 1943, s. 967; GÜRAL, s. 79. 
1466 AYDIN, “Tüzel”, s. 108. 
1467 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 296. 
1468 DE MAGLIE, “Models”, s. 563; DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 461. 
1469 WOHLERS, s. 234. 
1470 SULLIVAN, G. R., “Expressing Corporate Guilt”, Oxford Journal of Legal Studies, 15 (2) 1995, s. 289. 
1471 SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 6. 
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uygulanmaktayken, fiilen bu cezayı tüzel kişi üstlenmemektedir.1472  Bu nedenle söz konusu yaptırımın 

tüzel kişilere değil yalnızca gerçek kişilere uygulanması mümkündür. Kamu güveninin ve düzeninin 

korunması için bazı yaptırımların kişi toplulukları ve bu kapsamda tüzel kişiler hakkında uygulanması, 

ceza hukuku bakımından cezanın anlamını ve özünü taşımamaktadır.1473  

Ceza hukukunda en güç noktayı cezanın verilmesi oluşturmaktadır ve cezanın verilmesi sürecin 

amacı ve sonucudur. Cezanın suçluya doğru bir şekilde uygulanmasıyla, ceza örnek teşkil etmektedir.1474 

TCK’nın 3. maddesinin 1. fıkrasında, “suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve 

güvenlik tedbirine” hükmolunacağı belirtilmiştir.1475 “Ceza”, ceza hukukunun tek yaptırımı olmamasına 

karşın bu hukuk dalına adını vererek nitelendirmektedir. Bunun temelindeyse güvenlik tedbirlerinin 

cezaya nazaran tarihsel süreç içinde daha geç keşfedilmesi yatmaktadır.1476 Yine “cezanın 

bireyselleştirilmesi” başlığını taşıyan TCK’nın 61. maddesinde cezanın belirlenmesinde hâkimin “somut 

olayda; suçun işleniş biçimini, suçun işlenmesinde kullanılan araçları, suçun işlendiği zaman ve yeri, 

suçun konusunun önem ve değerini, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını, failin kast veya taksire 

dayalı kusurunun ağırlığını, failin güttüğü amaç ve saiki,” dikkate alacağı belirtilerek cezanın kefaret 

amacına vurgu yapılmıştır.1477 Yine “takdiri indirim nedenleri” başlığını taşıyan TCK’nın 62. maddesinde 

failin “fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları”ndan ve “cezanın failin geleceği üzerindeki 

olası etkileri”nden bahsedilmiştir. Ancak söz konusu hükümlere bakıldığında, bu hükümlerin esasında 

cezanın yalnızca gerçek kişilere uygulanmasının kabul edildiğinin bir göstergesi olarak yorumlanması 

gerektiği anlaşılmaktadır.1478 Böylece tüzel kişiyi araç haline getiren, diğer üyeleri kandıran ve suç işleyen 

gerçek kişiler cezalandırılacak ve gereken özeni göstermeyen kimselerle, gerçekleştirilen fiilden haberi 

dahi olmayan kimselerin cezalandırılmalarının önüne geçilecektir.1479 Ancak karşıt görüş olarak cezanın 

bireyselleştirilmesinin tüzel kişiler bakımından da mümkün olduğu, suçun niteliği,1480 suçun meydana 

getirdiği zararın ya da tehlikenin ağırlığı,1481 tüzel kişinin büyüklüğü, ekonomik yapısı,1482 daha önce de 

hukuka aykırı bir fiili gerçekleştirip gerçekleştirmediği gibi hususların dikkate alınabileceği 

belirtilmektedir.1483 Örneğin “İsviçre Ceza Kanunu”nun (İsv. CK) 102. maddesinin 3. fıkrasına göre, tüzel 

                                                
1472 WOHLERS, s. 234. 
1473 LAUE, s. 340. 
1474 FOUCAULT, s. 105. 
1475 Ancak güvenlik tedbirleri bakımından işlenen fiilin ağırlığı değil failin tehlikeliliği önem taşıdığından söz konusu hüküm 
eleştirilmelidir. Bkz. TURHAN, Faruk, “Yeni Türk Ceza Kanununda Güvenlik Tedbiri Olarak Hak Yoksunluğu ve Yasaklılığın 
Hukuki Niteliği, Kapsam ve Koşulları Üzerine Bir Değerlendirme”, CHD, Y. 2, S. 4, Ağustos 2007, s. 173. 
1476 ROXIN, I, s. 1-2. 
1477 YILDIZ, Mağdur, s. 103. 
1478 İÇER, s. 96-97. 
1479 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 713. 
1480 COUNSIL OF EUROPE, Liability of Enterprises for Offences, Recommendation No. R (88) 18 adopted by the Committee 
of Ministers of the Council of Europe on 20 October 1988 and explanatory memorandum, Strasbourg 1990, s. 6. 
1481 WEHRENBERG, Stefan, Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Wirtschaftsunternehmen, Zürich 2008, s. 25-26. 
1482 Söz konusu bireyselleştirme mali nitelik taşıyan idari yaptırımlar bakımından da geçerlidir. Bkz. BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 144. 
1483 İNCE TUNÇER, s. 698. 
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kişiler hakkında uygulanacak cezanın, suçun ağırlığına, örgütlenme eksikliğine ve oluşan zararın ve 

şirketin ekonomik durumunun dikkate alınması suretiyle belirlenmesi gereklidir. Böylece cezanın orantılı 

olması da mümkün hale gelecektir.1484 Yine “Birleşik Devletler Federal Cezalandırma İlkeleri”nde tüzel 

kişinin geçmişi örneğin daha önce de suç işleyip işlemediği,1485 maddi gerçeğin ortaya çıkmasını 

engelleyip engellemediği, işlenen suça tolerans gösterip göstermediği gibi hususların tüzel kişilerin 

cezalandırılması esnasında dikkate alınacağı öngörülmüştür.1486 Ayrıca suçun işlenmesinin ardından 

sorumluluğu bulunan yöneticilerin işten çıkartılması, haklarında disiplin cezalarının uygulanması tüzel kişi 

hakkında cezada indirim yapılmasına imkân vermektedir.1487 Ancak tüzel kişinin ceza sorumluluğu 

yararsız ve hatta zararlıdır. Yararsız olmasının nedenini, kolektif kurumlar hakkında cezadan başka 

yaptırımların uygulanmasının mümkün olması oluşturur. Ayrıca ceza normunun ihlal edilmesi halinde bu 

ihlali doğrudan gerçekleştiren bireylerin cezalandırılması da söz konusudur. Zararlı olmasının nedenini ise 

sorumluluğun kabul edilmesinin bütün üyeleri ya da ortakları etkileyecek olması yani suçlu olanlarla 

beraber masum üyelerin de suçlu yöneticilerle birlikte herhangi bir karar yetkisi olmayanların da 

etkilenmesi oluşturur.1488 Bu nedenle tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde, tüzel kişiler 

hakkında kamu hizmetinde bulunma gibi yaptırımların uygulanabileceği önerilmektedir. Ancak yine de 

hakkında yaptırım uygulanan tüzel kişinin gerçekleştirdiği sözleşmenin diğer tarafı da bu yaptırımdan 

dolaylı da olsa etkilenecektir.1489 Nitekim tüzel kişi hakkında hükmedilecek bir adli para cezası, tüzel 

kişinin işletme maliyetlerinin artmasına neden olacak ve bu maliyetlerin artması fiyatların artmasına, bu 

durum ise tüketicinin zarara uğramasına sebebiyet verecektir.1490 Yine örneğin işletmede çalışan işçi 

sayısının azaltılması,1491 işçilerin ücretlerine zam yapılmaması,1492 kamu hizmetlerinde aksamalar söz 

konusu olabilecektir.1493 Ayrıca tüzel kişinin faaliyet izninin iptali ya da kapatılması işsizliğe neden 

olacaktır.1494 Ancak söz konusu durumdan endişe edilmemesi gerektiği zira örneğin tüzel kişi 

                                                
1484 WEHRENBERG, s. 26. 
1485 BEALE, s. 50. 
1486 1999 yılındaysa Amerikan Başsavcı Vekili Eric Holder, her ne kadar bağlayıcı olmasa da savcılarca; tüzel kişi bünyesinde 
gerçekleştirilen suçun niteliği ve ciddiyeti, yaygınlığı, daha önceden suç işlenip işlenmediği, tüzel kişinin suçun ortaya çıkması 
konusunda iş birliği, uyum programlarının bulunup bulunmadığı, zararın tazminini gerçekleştirip gerçekleştirmediği gibi 
hususların değerlendirilmesine ilişkin bir bildiri yayınlamıştır. 2003 yılında bu bildiri Amerikan Başsavcı Vekili Larry D. 
Thompson tarafından revize edilmiş ve iş birliğinin önemine değinilmiştir. 2006 yılındaysa Amerikan Başsavcı Vekili Paul J. 
McNulty uygulamada kötüye kullanımların önüne geçebilmek adına iş birliği kapsamında yalnızca gerekli ve önemli olan 
bilgilerin soruşturma makamlarınca temin edilmesi gerektiğine ilişkin bir bildiri yayınlamış ve bu bildiri diğer bildirilerin yerine 
geçmiştir. 2008 yılındaysa söz konusu bildiri Amerikan Başsavcı Vekili Mark Filip tarafından revize edilerek iş birliğinin zorunlu 
olmadığı isteğe bağlı olduğu ve iş birliğine yanaşmayan tüzel kişinin suçlu olarak kabul edilemeyeceği ancak hakkında herhangi 
bir ceza indiriminin uygulanamayacağı hususunun altı çizilmiştir. Bkz. NANDA, s. 71-77. 
1487 BEALE, s. 45. 
1488 KÖNİ, s. 71. Nitekim bu husus TCK’nın 60. maddesiyle ilgili olarak TBMM’de gerçekleştirilen görüşmeler esnasında 
belirtilmiştir. Bkz. GÜNEY/ÖZDEMİR/BALO, s. 185. 
1489 WOHLERS, s. 237. 
1490 COFFEE, s. 402. 
1491 WAGNER, s. 134-135; ASHWORTH/HORDER, s. 154. 
1492 SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 11. 
1493 MONGILLO, s. 105. 
1494 YARSUVAT, s. 914. 
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bünyesindeki tüm üyelerin, organları daha ciddi bir şekilde kontrol etmesini ve bu şekilde hukuka aykırı 

fiilin işlenmesinin önüne geçileceği ileri sürülmektedir.1495 Ayrıca bahsi geçen tüm olumsuzlukların tüzel 

kişilerin mahiyetinin bir gereği olduğu, bir topluluğa dâhil olanların bu toplulukta meydana gelen olumlu 

ya da olumsuz hususları kabul etmelerinin gerektiği belirtilmektedir.1496 Şayet tüzel kişinin ceza 

sorumluluğu kabul edilmezse,  esasında, suçu işleyen gerçek kişinin tüzel kişinin bir aracı olmaktan öteye 

gitmemesi nedeniyle hakkaniyete uygun düşmeyeceği dile getirilmektedir.1497 Ancak hakkaniyet, ceza 

hukukundan ziyade özel hukukta ve özel olarak da tazminat sorumluluğu bakımından geçerli olan bir 

ilkedir.1498 Mağdurun zararının giderilmesi esasından hareketle kural her ne kadar kusursuz sorumluluk 

olsa da istisnaen kusur sorumluluğu kabul edilmektedir. Ancak günümüzde bu istisnasının sınırları giderek 

genişlemektedir. Zira yasama politikalarına egemen olan düşünceler, mağdurun uğradığı zararın tüm 

olanak ve pratik çözümlerin zorlanarak karşılanması istenmektedir. Tüzel kişilerin sahip olduğu ekonomik 

güç karşısında zarara uğrayanların, sınırlı malvarlığına sahip gerçek kişi faillere nazaran daha güçlü 

konumda bulunan tüzel kişilerin muhatap kılınması yerinde bir tercih olarak görülmektedir. Bu nedenle 

hakkaniyet gereği, önemli malvarlığı olanaklarına sahip olan ve böylece geniş çaplı girişimlerde bulunan 

tüzel kişilerin bu girişimleri neticesinde ortaya çıkan zararlardan “nimet-külfet” ilişkisi kapsamında 

sorumlu tutulması önerilmektedir. Ancak ceza hukukunda “hakkaniyet gereği cezalandırma” ya da 

“hakkaniyet gereği sorumluluk” kabul edilemez. Kabul edildiği takdirde cezanın amacının yalnızca 

mutlak teoriler olduğu kabul edilir ki çağdaş ceza hukuku anlayışında yalnızca mutlak teorilerin 

benimsenmesinden bahsedilemez. Hakkaniyet ilkesi, ceza hukukunda yalnızca cezanın belirlenmesi 

bakımından ölçüt olarak kabul edilebilir.1499  

Cezanın yalnızca kefaret amacı bulunmamaktadır. Ceza, öncelikle hukuka aykırılığın karşılığıdır. 

Ancak ceza, ayrıca bazı varlık veya menfaatlerin hukuken etkin bir şekilde korunmasını da sağlamaktadır. 

Bu nedenle ikinci aşamada cezanın önleme fonksiyonlarından bahsedilmelidir.1500 Cezanın önleme 

fonksiyonu olarak nitelendirilebilecek ve de faydacı ya da bağlantılı teoriler şeklinde de adlandırılan nisbi 

teorilerde1501 ceza faydalı etkilerinin olduğu kabul edildiği takdirde uygulanmalıdır. Bu nedenle amaç 

cezanın önleyici niteliğidir. Ceza uygulanarak ileride işlenecek suçlarla mücadele edilebilir ve toplum 

suçtan kurtulur.1502 Cezanın önleme işlevini yerine getirebilmesi için, yeterli ölçüde uygulanması yani 

ölçülü olması gereklidir.1503 İngiltere’de Jeremy Bentham, Almanya’da ise Feurbach’in psikolojik 

                                                
1495 GÜRAL, s. 80. 
1496 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 297. 
1497 GÜRAL, s. 86; ŞEN, “Çevre”, s. 141. 
1498 Hatta özel hukuk ve ceza hukuku aynı kavramları kullansa da bu kavramlara her zaman aynı anlamı dahi vermemektedir. 
Nitekim ceza hukukunun taşınır mala ya da zilyetliğe verdiği anlamla özel hukukun bu kavramlara verdiği anlam farklıdır. 
1499 NUHOĞLU, “Tüzel”, s. 505-506. 
1500 KUBICIEL, s. 14. 
1501 BOCK, AT, s. 68. 
1502 KINZIG, Jörg, Schönke/Schröder Strafgesetzbuch Kommentar, München 2019, §§ 38 ff., Rn. 2. 
1503 FOUCAULT, s. 153. 
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zorlama teorisiyle temellendirdiği, ceza tehdidi ve cezanın uygulanmasıyla cezanın genel ve özel önleme 

amaçları söz konusudur.1504  

Genel önleme amacı, henüz suç işlemeyen potansiyel failler için geçerlidir. Zira henüz suç 

işlememiş kimselerin suç işlemeleri halinde nasıl bir yaptırımla karşılaşacakları gösterilmektedir.1505 

Genel önleme cezanın sosyal pedagojik bir etkisidir1506 ve cezanın uygulanmasıyla ceza tehdidinin boş 

olmadığı gösterilir ve suç işlemek isteyen, hakkında uygulanacak cezadan korkarak suç işlemekten 

kendini alıkoyar.1507 Yani suç işlemeyen diğer kimseleri korkutur. Bu kapsamda cezanın amacı suçlunun 

suç işlemesini engellemek, başkalarının da suç işlemelerini önlemektir.1508 Zira genel önlemede faile 

cezanın uygulanması toplumdaki diğer bireyleri etkiler. Bir kişinin suç işlendiğinde cezalandırıldığı 

duygusu bireylere hâkim olur. Bu durum cezanın pedagojik yani öğretici etkisi olarak da 

nitelendirilmektedir. Böylelikle toplum suçtan ve suçludan korunur.1509 Ayrıca kanunda başlı başına yer 

alan hüküm, suç işlendiği takdirde uygulanacak olan bir tehdit olarak düşünülmektedir.1510 Ceza 

yaptırımının genel önleme yani caydırma ve toplumsal kınama amacına yönelik olmasından, cezanın 

oluşturduğu tehdit nedeniyle suç işlemeyi düşünen kimselerin bundan vazgeçmesi ve daha önceden 

benzer suçları işleyerek cezalandırılan suçluların örnek teşkil ederek korkutulması anlaşılmaktadır. 

Cezanın temel amacını örnek teşkil etmesi oluşturur. Böylece potansiyel suçlulara örnek olarak daha önce 

suç işlemiş kişilere verilmiş cezalardan korkmaları sağlanarak suçun işlenmesine engel olur. Ancak 

cezanın genel önleme etkisinin tehdit edici olması nedeniyle mi yoksa ibret teşkil etmesi nedeniyle mi 

olduğu hususu tartışmalıdır.1511  

Özel önleme amacını ise gerçek yani suç işleyen failler hakkında yaptırım uygulanarak, bu esnada 

toplumun korunması, faillerin ıslah edilmesi ve toplumla yeniden uyumlu bir yaşam sürmelerinin 

sağlanmak istenmesi oluşturmaktadır.1512 Özel önlemede failin ileride tekrar suç işlemesine engel 

olunmak istenmektedir.1513 Zira fail, hakkında uygulanan ceza ile cezanın korkutucu etkisini hisseder, 

işlediği suçun sorumluluğunu üstlenir, ileride suç işlemekten caydırılır,1514 infaz edilen ceza suçluyu 

                                                
1504 WOHLERS, s. 241.  
1505 FLETCHER, s. 30. 
1506 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 319. 
1507 WOHLERS, s. 241; SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 2. Genel önleme kendi içinde pozitif ve negatif olmak üzere ikiye 
ayrılır. Negatif genel önleme korkutmadan yararlanarak benzer fiilleri işleyecek olası faillerin cezalandırılması tehlikesine; pozitif 
genel önleme ise bireylerde hukuk bilincinin sağlamlaştırılmasına, hukuk düzeninin varlığına olan inancın ve icrasının 
gerçekleştiğine ilişkin düşüncenin korunmasına ve kuvvetlenmesine işaret etmektedir. Bkz. DÖLLING, Dieter, 
“Generalprävention durch Strafrecht: Realität oder Illusion?”, ZStW (102) 1990, Heft 1, s. 2.  
1508 BECCARIA, s. 86. 
1509 Örneğin ölüm cezalarının herkese açık bir şekilde yerine getirilmesindeki temelde genel önleme amacı yatmaktadır. Bkz. 
YÜCE, Temel, s. 5. 
1510 PISAPIA, s. 8; ÖNDER, Dersleri, s. 480-482. 
1511 Hatta bu tartışmalar, cezanın genel önleyici etkisinin gerçekte var olup olmadığı hususu bakımından da söz konusudur. Bkz. 
DÖLLING, s. 1. 
1512 SCHMIDHÄUSER, s. 50-53; BELGESAY, s. 29. 
1513 FLETCHER, s. 30. 
1514 RUTKOWSKY, Heinz, Strafrecht Allgemeiner Teil, Marburg (Tarihsiz), s. 110. 
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uslandırır, toplum düzeniyle uyumlu hale getirir1515 ve fail toplum için zararsız hale gelir. Bu kapsamda 

özel önlemede güvenlik tedbirleri önemlidir. Failin iyileşmesi hedeflenmektedir, iyileşmesi mümkün 

değilse belirsiz bir süre boyunca zararsız duruma getirilmesi amaçlanmaktadır.1516 Cezalandırmanın 

amacını özel önleme olarak gören teoriler bakımından iki husustan bahsedilebilir. Cezanın amacının 

bireysel caydırma olduğunu savunanlar cezanın örnek ya da tehdit oluşturması nedeniyle suçluluğa engel 

olduğu, suç işleme potansiyeline sahip olan kimselerin cesaretini kırarak onları caydırdığını kabul 

etmektedirler. Cezalandırmadaki amacın ıslah yani iyileştirme olduğunu savunanlarsa kendi içinde ikiye 

ayrılmaktadır. İlki cezanın kendisinin ıslah ettiği, ikincisiyse cezalandırma ile beraber ıslahın gerçekleştiği 

görüşüdür.1517  

TCK’nın 1. maddesinde ceza kanunun amacının; “kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve 

güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini 

önlemek” olduğu belirtilerek, cezanın genel ve özel önleme amacına işaret edilmiştir. CGTİHK’nın 3. 

maddesinde ise benzer şekilde infazda temel amacın, öncelikli olarak “genel ve özel önlemeyi sağlamak, 

bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı 

korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve 

toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak” olduğu 

belirtilmiştir. 

İnfaz edilen cezayla fail toplumdan uzaklaştırılır ve toplum, failden belirli bir süre için ya da ömür 

boyu devam edecek ceza ile korunmuş olur. Cezanın uygulanmasıyla toplumsal bilincin sağlanması 

istenmektedir. Böylece, suçluya ve diğer kişilere toplumun toplumsal bilincini ihlallere karşı korumadaki 

kararlılık gösterilmekte ve suçluların ıslahı sağlanmaktadır. Caydırma ise yalnızca suç işlememiş kişiler 

bakımından neyin yasaklanmış olduğunu öğretmek şeklindedir. Fail, suç teşkil eden fiilini sonuçlarını 

bilerek işlemektedir. Bu nedenle caydırma, suç işlememiş ve fiilin toplumsal bilincini ihlal edeceğini 

öğrendikten sonra bundan vazgeçenler bakımından söz konusudur. Kural olarak tüzel kişilere uygulanan 

cezaların gerçek kişilerde olduğu gibi caydırıcı etkisinin bulunmadığını söylemenin güç olduğu belirtilse 

de1518 tüzel kişilerin hapse konulamayacağı şeklindeki yaklaşım1519 bir tarafa bırakıldığında, bir tüzel kişi 

kendisine ceza yaptırımı uygulandığını fark edemez ve gelecekte ceza müeyyidesine tabi kılınmamak 

amacıyla bilinçli bir çaba içine girmez.1520 Bu nedenle tüzel kişinin mahiyetine uygun olan yaptırımların 

                                                
1515 YÜCE, Temel, s. 5. 
1516 İÇEL/DONAY, s. 6. Ancak bu teori de hangi fiillerle ilgili olarak ceza yaptırımına başvurulması bakımından bir ölçüt ortaya 
koyamamaktadır.  Her bir failin, tedavi edilmesi gereken bir kimse olarak kabul edilmesi sorunludur. Yine uygulanacak tedavi 
bakımından azami bir süreye yer verilmemesi de diğer bir sorunu oluşturmaktadır. Örneğin bu teoriye göre ağır bir suç işleyen 
failin şayet söz konusu fiili tekrarlama olasılığı yoksa faile ceza verilemez. Ayrıca halkın çoğunluğu tarafından kabul edilen yaşam 
tarzını benimsemeyen bu nedenle azınlıkta kalan kimselerin örneğin fuhuş yapanların neden zorlanacağı hususu da sorunludur. 
Bkz. ÜNVER, Değer, s. 737. 
1517 KANGAL, Tüzel, s. 158. 
1518 WOHLERS, s. 242. 
1519 VOLK, “Bestrafung”, s. 431. 
1520 WEIGEND, s. 241.   
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öngörülmesi dahi tüzel kişiyi eğitmez. Kurgusal bir yapıya sahip tüzel kişinin caydırılmasından 

bahsedilemez.1521 Ancak doktrinde ağırlıklı olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiğinde 

cezanın genel ve özel önleme işlevinin yerine getirileceği savunulmaktadır.1522 Bu nedenle nisbi teoride 

tüzel kişilerin hukuka aykırı bir davranışının karşısında ceza yaptırımına başvurmada herhangi bir 

sakıncanın bulunmadığı genel olarak kabul edilmektedir.1523 Nitekim “Corpus Juris 2000”in 15. 

maddesinde gerçek kişi ya da topluluk hakkında ceza belirlenirken, genel ve özel önlemenin sağlanması 

gerektiği belirtilmiştir.1524 Örneğin Almanya’da her ne kadar tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul 

edilmese de Kuzey Ren Vestfalya eyaleti tarafından hazırlanan ve toplulukların ceza sorumluluğunu 

öngören tasarıda, tasarıyla önlemenin amaçlandığı belirtilmiştir.1525 Cezanın, suçun doğasına 

olabildiğince uygun olması gereklidir. Yani suça özenme ile cezanın oluşturduğu duygu arasındaki 

çatışmanın ortaya konması gereklidir. Bu kapsamda cezanın kişiyi, hukuka aykırılığın çekici olduğu 

yönündeki görüşten uzaklaştırması gereklidir.1526 Topluluğa yönelik ceza tehdidi de gerçekleştirilecek 

davranışın faydalarının, zararlarından ve bu kapsamda gerçekleştirilecek muhakeme dikkate alındığında 

muhakeme neticesinde hükmedilecek yaptırımdan daha az olması halinde, söz konusu davranıştan 

kaçınmaya yönelik bir etki doğurmaktadır. Almanya’da Kuzey Ren Vestfalya Eyaletince hazırlanan 

tasarının temelinde de giderek yaygınlaşan ve bir tehdit oluşturan ekonomik suçlarla mücadele edebilmek 

yatmaktadır.1527 “10. BM 2000 Viyana Kongresi”nde de örgütlü suçlarla mücadele edebilmenin temel 

koşullarından biri olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi gösterilmiştir.1528 Bu 

                                                
1521 KHANNA, s. 1493-1494. 
1522 ÁDÁM, s. 18. 
1523 KUBICIEL, s. 14. 
1524 AVRUPA BİRLİĞİNİN MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN CEZA HUKUKU KURALLARI 
(CORPUS JURIS), (Çev. Serap Keskin, Hamide Zafer, Ümit Kocasakal), Ankara 2001, s. 104. 
1525 Alman ceza hukuku federal bir yapıya sahiptir. Ceza hukukunun olmazsa olmazı olarak kabul edilen hususlara ceza 
kanununda yer verilmiştir. Ancak Almanya’da ceza kanununun da dışında kalan ve ceza kanununa oranla daha geniş kapsamlı 
bir düzenleme yapan kodifiye edilmemiş bir ceza hukuku düzeninden de bahsetmek mümkündür. Örnek olarak 25.4.1974 
tarihinde değiştirilmiş olan “Askeri Ceza Kanunu”, 19.12.1952 tarihli “Karayolları Trafik Kanunu” ve 28.1.1981 tarihli 
“Uyuşturucu Maddeler Kanunu” verilebilir. Kodifiye edilmemiş federal ceza hukuku aynı zamanda asıl ceza kanunları ve yan 
ceza kanunları olmak üzere de ikiye ayrılarak incelenmektedir. Örneğin “Genç Mahkemeleri Kanunu”, “Askeri Ceza Kanunu” 
ve “Karayolları Trafik Kanunu” ana kanunken, “Verilerin Korunmasına İlişkin Federal Kanun”, “Vergi Kanunu” ve “Silah 
Kanunu” gibi ceza hükümleri içeren diğer kanunlar ise yan ceza kanunları olarak kabul edilmektedir. Eyaletlerin ceza hukukları 
ise federal ceza hukukundan sonra gelmektedir. Federal yasama organı, ceza hukuku alanında yasa yapma yetkisine tek başına 
sahip değildir. Ancak bu yetki eyalet yasama organı ile yarışacak şekilde birlikte kabul edilmektedir. Ancak aynı konuyla ilgili 
olarak her iki yasama organının hüküm sevk etmesi halinde federal yasanın önceliği bulunmaktadır. “Ceza Kanununun Yürürlüğü 
Hakkındaki Kanun”un 4. maddesinin 2. fıkrasında Al. CK’nın nihai olarak düzenlenen ve federal yasama organınca üzerinde 
durularak cezalandırılmamasına karar verilen konularda eyalet hukukunun cezalandırmaya gidemeyeceği, bu nedenle eyaletlerin 
bu kurala uyacak şekilde yasama işlemlerinde bulunabileceği, yine hukuki bir konu şayet federal hukuk tarafından eksiksiz ve tam 
olarak düzenlenmişse eyalet hukukunun uygulanamayacağı belirtilmiştir. Söz konusu hüküm ülke çapında önem taşıyan tüm 
konular bakımından geçerli olduğundan eyaletlerin ceza hukuku alanı içinde yalnızca bölgesel ve yerel konularda düzenleme 
yetkileri bulunmaktadır. Tarla ve ormanların korunması bakımından eyaletlerin yararına saklı tutulan geleneksel haklar ise yine 
bu hükmün 4 ve 5. fıkraları ile önemli ölçüde sınırlandırıldıklarından artık pratik bir önemlerinin bulunmadığının altı çizilmelidir. 
Bkz. JESCHECK/SIEBER, s. 17-18. 
1526 BECCARIA, s. 103. 
1527 WAGNER, s. 131-132. Ancak bu tasarının seçimlerde oy alabilmek kaygısıyla gerçekleştirildiğini düşünmenin imkân 
dâhilinde olduğu yönünde bkz. BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 133. 
1528 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Türk Ceza Kanununun Yürürlüğe Konulmasına ve 
Mevzuata Uyumuna Dair Kanun Tasarısı, Ankara 2000, s. 188. 
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kapsamda tüzel kişilerin soyut birer kurum olmadığı, aksine üyelerince yaşatılan sosyal bir kurum olduğu 

söylenmektedir.1529  

Doktrinde her ne kadar tüzel kişilerin ceza yaptırımı vasıtasıyla yeniden eğitilmesinin sağlanması 

ve topluma kazandırılması hususu, mevcut yaptırımlar bakımından mümkün olmasa da tüzel kişinin 

eğitimini sağlayacak ve suça olan eğilimini azaltacak güvenlik tedbirlerinin öngörülmesinin mümkün 

olduğu da savunulmaktadır. Örneğin Fransız sosyal ceza hukukunda, işçi sağlığı ve iş güvenliği 

mevzuatına aykırı davranan işyerleri bakımından güvenlik planı yapma ve uygulama tedbiri 

öngörülmüştür. Yine Hollanda’da, “Ekonomik Suçlar Kanunu”nda öngörülen ekonomik kuruluşların 

kontrol altına alınması şeklindeki yaptırım, tüzel kişinin eğitimi ve ona yasalara uygun iş görme 

alışkanlığını kazandıracak bir tedbir olarak kabul edilmektedir.1530 Denetimli serbestlik tedbirlerinden de 

yararlanmak suretiyle tüzel kişilerin kurum kültürünün iyileştirilmesi imkanı nedeniyle tüzel kişilerin 

ıslahının mümkün olduğunu savunanlar bulunmaktadır.1531 Nitekim Amerika’da işlenen bir suç nedeniyle 

“1 yıldan 5 yıla kadar” tüzel kişi hakkında bu tedbire başvurulması mümkündür.1532 Yine Amerika ve 

Avustralya’da suç işleyen tüzel kişinin karşılıksız olarak belli bir kamu hizmetini bizzat yerine getirmesi 

ya da bunun için maddi kaynak sağlaması şeklinde tedbirlere hükmedildiği görülmektedir.1533 

Esasında hakkında hapis cezasına mahkûmiyet hükmü verilen bir kimsenin de ne ölçüde ıslah 

olduğu tartışmalıdır. Ayrıca öngörülen tüm ceza yaptırımlarının cinsi ve miktarı ne olursa olsun, tüzel 

kişiye davranışlarının toplum tarafından hoş görülmediğinin gösterilmesi ve mevzuata uygun hareket 

etmesi gerektiğini hatırlatmak bakımından doğal bir etki gücüne sahip olduğu savunulmaktadır.1534 

Nitekim tüzel kişi, tekrar bir ceza normunu ihlal etmemek konusunda dikkatli olacaktır.1535 Ancak söz 

konusu kabulün beraberinde ampirik olarak kanıtlanmaya ihtiyacı vardır.1536 Zira gerçekçi şekilde söz 

konusu amaçlara ulaşılıp ulaşılamayacağı hususu netleştirilmelidir. Aksinin kabulü, yani cezalandırma 

için izlenen amaçlara atıfta bulunulması cezayı haklı göstermez.1537 Bu nedenle tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu kabul eden ülkelere bakmakta fayda vardır. Ampirik çalışmaların kapsamına tüzel 

kişilerce işlenen suç sayısının ne kadar olduğu, hangi suçların işlendiği, örneğin ekonominin hangi 

alanlarında suçların daha sık işlendiği, kaç tüzel kişinin suçlandığı, beraat ettiği, mahkûm edildiği, 

alternatif çözüm yollarından yararlandığı, tüzel kişiler arasında suç işlemeye yatkın bir türün olup 

                                                
1529 WOHLERS, s. 234. 
1530 BIYIKLI, “(I)”, s. 515-516. 
1531 DE MAGLIE, “Models”, s. 564. 
1532 Örneğin Amerika’da 2012 yılında tüzel kişilerin %72’si hakkında bu tedbire başvurulmuştur. Bkz. BEALE, s. 51. 
1533 Örnek olarak bir yol yapım şirketi hakkında otoyolların ücretsiz olarak bakımını üstlenmesi şeklinde bir yaptırıma 
hükmedilmesi verilebilir. Bkz BERTOSSA, s. 246-247. 
1534 BIYIKLI, “(I)”, s. 516. 
1535 BERTOSSA, s. 64. 
1536 KUBICIEL, s. 10. Söz konusu araştırmalar hukuk ve ekonomi alanına ilişkin çalışmalarla faydacılık perspektifi açısından 
değerlendirilerek gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Kuzey Amerikalı bilim adamlarınca bireylerin ceza sorumluluğunun 
yanında tüzel kişilerin özel hukuk sorumluluklarının öngörülmesinin yerinde olduğu savunulmaktadır. Bkz. MONGILLO, s. 71. 
1537 FISCHEL, Daniel R./SYKES, Alan O., “Corporate Crime”, The Journal of Legal Studies, V. 25, N. 2, 1996, s. 320-321. 
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olmadığı, işlenen suçlardan hangilerinin siyah sayılar içinde yer aldığı belirlenmelidir. Nitekim elde şu an 

söz konusu kriminolojik veriler bulunmamaktadır. Esasında bireylere yönelik kriminolojik araştırmaların 

tüzel kişilere de yönelmesi gereklidir. Zira teorik alandaki “iç görülerin” rasyonel ve delillere dayanarak 

suç ve ceza politikasını yönlendirmesi gereklidir.1538 Ayrıca ceza muhakemesi süjelerinin bu konuya 

ilişkin yaklaşımları da araştırılmalıdır. Örneğin bir hâkim, tüzel kişi hakkında mahkûmiyet hükmü 

verirken ister istemez tüzel kişiyi gerçek kişi gibi düşünecektir ve bu durum güçlüklere neden olacaktır. 

Kaliforniya'daki bölge savcıları üzerinde yapılan bir araştırma, savcıların avukatlık ortaklıklarının kasta 

sahip olup olmadığı hususunun belirlenmesinde yaşadıkları güçlük nedeniyle muhakemeye devam etme 

konusunda sorun yaşadıklarını göstermiştir.1539 Nitekim ceza muhakemesinde sanığın mahkemeye 

fiziksel olarak getirilmesi beklenmektedir. Ayrıca örneğin Anglo-Sakson hukuk sisteminde jürinin bir 

tüzel kişiyle empati kurması mahiyeti gereği mümkün değildir.1540 

Ceza politikaları kuvvetli yan etkileri olan bir ilaca benzetilebilir. Suç, bireyle toplum arasındaki 

sosyal çatışmanın bir göstergesi olduğundan, bu çatışmanın ortadan kaldırılması çağdaş ceza hukukunun 

gereğini oluşturmaktadır. Bu kapsamda ceza hukukunun suç işlenmesinin önlenmesi ve yeniden topluma 

kazandırılması programlarını yaygın bir şekilde benimsediği görülmektedir.1541 Her ne kadar tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğu “küresel bir suç ve ceza politikası mega trendi” olsa da1542 buna ilişkin 

açıklayıcı veriler düşünülenden daha azdır.1543 Zira cezalar ile idari cezalar bakımından tüzel kişiler 

hakkında paralel sorumluluk şekilleri söz konusudur. Tüzel kişilerin daha ziyade ekonomi ve iş 

mevzuatında yer alan suçları işlediği dikkate alındığında hem öngörülecek hem de hâlihazırdaki 

yaptırımların uyarlanması ile işlenen suçun faile sağlamış olduğu faydaları ortadan kaldıracak bir nitelikte 

olması gerekmektedir. Bu kapsamda hâlihazırdaki yaptırımların nitelik ve ağırlıkları bakımından 

değiştirilmesi, yeni öngörülecek yaptırımların sayı ve tür olarak arttırılması önerilebilir.1544 

Gerçekleştirilen bir çalışmada Amerika’da, ekonomik ceza hukukunun, uyum programlarının 

uygulanması için etkili teşvikler sağladığı ve suç işlenme sayısını azaltarak cezanın önleme işlevini 

gerçekleştirdiği görülmüştür.1545 Nitekim uyum programlarıyla esasında iyileştirme sağlanmaktadır.1546 

Bu kapsamda tüzel kişilerin kamuoyundaki itibarlarını yeniden kazanmak adına yeni bir suç işlememek 

için çok daha dikkatli davrandığı gözlemlenmiştir. Yine hissedarlar da bu kapsamda tüzel kişinin hukuka 

uygun davranması ve böylece yeniden kar elde edilebilmesi için baskı kurarlar.1547 Böylece tüzel kişi 

                                                
1538 VOGEL, “Rethinking”, s. 338. 
1539 MENTOVICH/CERF, s. 42. 
1540 KHANNA, s. 1480, 1518. 
1541 BAŞBAKANLIK KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Genel Gerekçesi, 22.10.2016 tarihli 4059 sayılı yazı, s. 11. 
1542 WOHLERS, s. 231. 
1543 KUBICIEL, s. 10. 
1544 BIYIKLI, “(I)”, s. 74. 
1545 WAGNER, s. 142; KUBICIEL, s. 11. 
1546 VOGEL, “Rethinking”, s. 338-339. 
1547 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 295. 
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faaliyetlerini sürdürürken yöneticileri gereken tedbir ve önlemleri alarak daha dikkatli olacak ve suçtan 

uzak durmaya çalışacaklardır.1548 Şikago okulu da söz konusu gerekçelerle tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu kabul etmeyi önermektedir. Nitekim tüzel kişi, devlete nazaran iç uyum programıyla 

çalışanlarının gerçekleştirdiği hukuka aykırı fiilleri daha kolay tespit edebilir.1549 Tüzel kişinin faaliyeti 

kapsamında ya da tüzel kişi lehine işlenen bir suç varsa ve bu suç nedeniyle failin yanında tüzel kişinin de 

mahiyetine uygun düşen bir ceza verilmişse bu durum diğer tüzel kişilerin yöneticileri bakımından 

caydırıcı bir etkiye sahip olacaktır denilmektedir.1550 Bu kapsamda tüzel kişiler hakkında ceza 

yaptırımının uygulanması halinde daha önce de belirtildiği üzere cezanın genel önleme amacının 

gerçekleşmesi mümkündür denilmekteyse de1551 esasında burada söz konusu etki tüzel kişiyi oluşturan 

gerçek kişiler üzerinde gerçekleşmektedir.1552 Yani gerçek kişi nedeniyle ve gerçek kişiyi hedefleyerek 

geleceğe yönelik amaçlarla tüzel kişinin cezalandırıldığı görmezden gelinmektedir. Ayrıca gerçek kişiye 

verilen cezanın neden gerçek kişi üzerinde etkili olmayıp, tüzel kişiye verilen cezanın gerçek kişi üzerinde 

caydırıcı etkiyi ne şekilde yaratacağı açıklanamamaktadır1553 ve bunun kanıtlanmaya ihtiyacı vardır.1554 

Tüzel kişinin örgütsel yapısı, toplum bakımından önemli zarar ya da tehlikenin ortaya çıkmasının 

önlenmesine hizmet edecektir ve böylece suçla etkin ve verimli bir mücadelenin yürütülmesine imkân 

verecektir.1555 Bu nedenle tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun öngörülmesi halinde tüzel kişiler daha iyi 

bir örgütlenme modeli benimseyeceklerdir denilerek1556 bu durumun cezanın önleyici etkisinin bir 

göstergesi olarak kabul edilmesi gerektiği savunulmaktadır.1557 Ancak söz konusu etki, tüzel kişi hakkında 

cezanın uygulanmasıyla beraber elbette otomatik olarak ortaya çıkmayacak tüzel kişinin karar almaya 

yetkili gerçek kişileri sayesinde gerçekleşecektir. Doğrudan etkinin sağlanması isteniyorsa daha farklı 

yaptırımların benimsenmesi önerilmektedir. Bu kapsamda tek başına adli para cezasının uygulanması 

yetmeyeceğinden faaliyet kısıtlamaları, kamu alımlarından hariç tutulması, bir devlet denetim organının 

kurulması, uyum programlarının zorunlu olarak uygulanması ya da şirketin yeniden yapılandırılması 

örnek olarak verilmektedir.1558 Ancak tüzel kişilerde hangi ceza yaptırımı uygulanırsa uygulansın, bu 

yaptırım maddi nitelik taşıdığından önleme etkisine sahip olduğunu söylemek her zaman kolay 

değildir.1559  

                                                
1548 AYDIN, “Tüzel”, s. 108-109. 
1549 COFFEE, s. 407-408. 
1550 WEISSMANN/NEWMAN, 428. 
1551 DÍEZ, s. 331; SANTHA/DOBROSCI, s. 324; VOLK, “Bestrafung”, s. 430; BERTOSSA, s. 61-62. 
1552 PEGLAU, s. 408. 
1553 ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku (3 Cilt), Ankara 2019, s. 1819, dp. 1. 
1554 KHANNA, s. 1494-1495. 
1555 KEMPF, s. 466. 
1556 WOHLERS, s. 243. 
1557 KUBICIEL, s. 12. 
1558 WOHLERS, s. 244-245. 
1559 WAGNER, s. 151. 
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Nisbi teoriler, mutlak teorinin tersine suçu değil suçluyu esas alır.1560 Önlemede olmuş bir şeyin 

olmamış hale getirilemeyeceği bilinmekte, bu nedenle de gelecekte bir suçun daha işlenmesine engel 

olunmak istenmektedir.1561 Bu kapsamda nisbi teori esas alındığında, tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında 

işlenen suçlarda düşüş beklenmektedir.1562 Zira yalnızca suç oluşturan fiili gerçekleştiren kişinin 

cezalandırılması, tüzel kişiyi tekrar suç işlemekten alıkoymaz.1563 Ceza tehdidinin varlığının ve 

uygulanmasının, topluluğun iç kontrol sistemlerinin daha etkin uygulanmasına imkân sağlayacağı 

belirtilmektedir.1564 Örneğin şirketin sahibi ceza tehdidi karşısında davranışlarını değiştirecektir.1565 Zira 

ceza tehdidi karşısında topluluklar, hukuka uygun davranmak hususunda örgütlenmelerine dikkat ederek 

çaba göstermektedir.1566 Esasında iç kontrol sistemine ilişkin yaptırımların getirilmesiyle suçların 

işlenmesinin de önüne geçilecektir.1567 Bu kapsamda tüzel kişilerin kolektif iradelerinin gerçek kişilerin 

iradesine benzer nitelik taşıdığı kabul edilmektedir.1568 Bir tüzel kişiye adli para cezası uygulandığında, 

diğer tüzel kişiler benzer bir yaptırımla karşı karşıya kalmamak için hukuka uygun davranmaya 

başlayacaktır.1569 Gerçekleştirmeyi düşündükleri fiillerin zararlarını ve yararlarını dikkate alacaktır.1570 

Ancak aksinin kabulü halinde tüzel kişiler bu suçları işlemeye cezasız kaldıkları için devam edecektir. Zira 

toplumun gözünde gerçek suçlu olan tüzel kişi cezalandırılmamış olacaktır. Toplum, tüzel kişinin organını 

oluşturan gerçek kişiyi değil tüzel kişiyi tanımaktadır.1571 Ayrıca organları oluşturan gerçek kişilerin her 

zaman değiştirilmesinin mümkün olması ama tüzel kişinin varlığını devam ettirmesi de önemli bir sorun 

olarak ortaya çıkmaktadır.1572 “Ekonomik ve sosyal ihtiyaçların” tüzel kişiye “büyük önem kazandırdığı 

günümüzde”, örneğin “tüzel kişiliği olan ve anonim şirket veya iktisadi devlet kuruluşu niteliğiyle kurulan 

bankaların toplumsal hayat”ta “üstlendikleri görevleri ve sorumlulukları gereği gibi yerine getirme”diği 

ve “hukuka aykırı” fiilleri “suç oluşturduğu takdirde”, sadece “organlarında görevli gerçek kişilere ceza 

yaptırımı”nın uygulanması ve tüzel kişinin “bu yaptırımın dışında tutulması çıkar ve sorumluluk ilişkisinin 

hukuksal yönü” bakımından bir dengesizliğe neden olmaktadır.1573 Bu nedenle kefaret ve bu kapsamda 

adalet duygularının tatmini bakımından tüzel kişinin ceza sorumsuzluğu kapsamında tüzel kişinin organını 

oluşturan gerçek kişi ya da kişilerin cezalandırılmasının yeterli olmadığı, tüzel kişinin “suçtan meydana 

                                                
1560 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 573. 
1561 YÜCE, Ceza, s. 7. 
1562 WAGNER, s. 140. 
1563 KEMPF, s. 466. 
1564 KUBICIEL, s. 12. 
1565 WAGNER, s. 132. 
1566 MONGILLO, s. 117. Ancak Amerika’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi ve uygulanması, cezanın genel 
ve özel önleme amacı bakımından şüpheleri beraberinde getirdiğinden Amerika’da tekrar şahsi ceza sorumluluğa doğru dönüş 
söz konusudur. Bkz. KUBICIEL, s. 3. 
1567 VOLK, “Bestrafung”, s. 433. 
1568 RINCEANU, s. 125. 
1569 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 294-295. 
1570 WEISSMANN/NEWMAN, s. 428. 
1571 VOLK, “Bestrafung”, s. 430. 
1572 GÜRAL, s. 86. 
1573 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (Karar metni için bkz. 20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete) 
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gelen” çıkarlara sahip olurken, kendisi yerine bir görevlisinin ceza yaptırımına muhatap kılınmasının hem 

mağdurda hem de toplumda asıl suçlunun cezasız kaldığı yönünde algıya neden olacağı yönünde 

eleştirilmektedir.1574 Nitekim kamuoyunda tüzel kişilerin cezalandırılmaması tüzel kişilerin dokunulmaz 

oldukları yönünde bir algıya sahip olmalarına neden olmaktadır.1575 Bu kapsamda tüzel kişinin ya da tüzel 

kişi ve gerçek kişi iştirak halinde bir suç işlemişse her ikisinin ceza yaptırımının muhatabı olması adalet 

duygusunun tatmininde önemli bir rol oynayacaktır denilmektedir.1576 Ancak toplumda örneğin adli para 

cezası ile idari para cezası bakımından aradaki farkın büyük ölçüde bilinmediğinin altı çizilmelidir. Ayrıca 

tüzel kişi bünyesinde faaliyet gösteren bir gerçek kişinin cezalandırılması ve bunun medyaya yansıması, 

toplumda tüzel kişinin damgalanmasına da neden olmaktadır.1577 Kamuoyu baskısı nedeniyle temelleri 

oluşturulmaksızın gerçekleştirilecek bir “panik mevzuat” kendisinden beklenen başarıyı gösteremez ve 

ülkede gerçekçi bir suç ve ceza politikasının yokluğunu gözler önüne serer.1578 

Doktrinde tüzel kişinin kararlarını, kolektif iradesini, onun gözetimi ve denetimi altına yerine 

getiren gerçek kimselerin cezalandırılması suretiyle suçtan caydırmanın ve alıkoymanın olanaksız olduğu 

belirtilmektedir. Zira gerçek kişiler geçici, tüzel kişilerse sürekli mahiyettedirler. Tüzel kişinin kendi yerine 

her an ve kolaylıkla gözden çıkarıp atayabileceği ya da değiştirebileceği bir temsilcisinin cezalandırılması 

tüzel kişiyi yeterince etkilemez denilmektedir. Yine bu görüşe göre mahkûmiyet hükmünün kamuoyu 

önündeki etkisinin de tüzel kişiye yönelmeyip gerçek kişiye yönelmesi de tüzel kişiyi suç işlemek 

konusunda cesaretlendirecektir. Örneğin TCK’nın 118. maddesinde öngörülen “sendikal hakların 

kullanılmasının engellenmesi” suçunu işleyen ve de binlerce çalışanı bulunan bir tüzel kişinin, bu suç 

nedeniyle yalnızca genel müdürünün ve/veya genel müdür yardımcılarından birinin cezalandırılmasının 

pek de bir anlam ifade etmeyeceği söylenmektedir.1579 Tüzel kişinin yerine, suç nedeniyle organlarını 

oluşturan gerçek kişilerin cezalandırılmalarının tüzel kişiyi etkilemeyeceği ve kamu önünde cezanın 

küçültücü ve utandırıcı etkisinin de tüzel kişiye değil, gerçek kişiye ait olacağı ve bu nedenle işlenen suç 

nedeniyle tüzel kişinin değil; gerçek kişilerin cezalandırılmasının ıslah amacını gerçekleştirmeyeceği de 

ifade edilmektedir.1580 Ancak bu gerekçelerle tüzel kişi hakkında ceza yaptırımına başvurulması, tüzel 

kişiyi uslandırmaz. Tüzel kişinin organı ya da temsilcisini oluşturan gerçek kişilerin cezalandırılması ise 

bu kişilerin ıslahını sağlar.1581 Zira hissetme yeteneği bulunmayan tüzel kişiye ceza uygulamak cezanın 

                                                
1574 VOLK, “Bestrafung”, s. 430. 
1575 BEALE, s. 39. 
1576 BIYIKLI, “(II)”, s. 74. 
1577 PEGLAU, s. 407. 
1578 DÖNMEZER, Sulhi, “Suç Siyaseti”, İÜHFM, Y. 1987, C. 52, S. 1-4, s. 6-7. 
1579 BIYIKLI, “(I)”, s. 515. 
1580 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (Karar metni için bkz. 20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete) 
1581 YARSUVAT, s. 916. Tüzel kişilerin de gerçek kişiler gibi anlama ve isteme yeteneğine sahip olduğu ve bu nedenle sadece 
suç işleme yeteneğine değil aynı zamanda ıslah edilebilme yeteneğinin de bulunduğu ileri sürülmektedir. Böylelikle korporatif 
ceza kavramının; fonksiyonel boyutu yani önlemenin yanında manevi boyutu yani kefareti de bünyesinde taşıdığı belirtilmektedir. 
Suç işleyen tüzel kişiler hakkında spesifik ceza yaptırımlarının uygulanması ıslah edilebilir varlıklar olarak kabul edildiğinin bir 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Yani tüzel kişiler her türlü tekerrüre karşı uyarılmak ve aynı zamanda gerçekleştirdiği fiillerin 
kefaretini çekmek bakımından cezalandırılmaya elverişlidir. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kusur ya da kusurluluk kavramına 
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anlamsızlaşmasına neden olur.1582 Ayrıca devlete süresi, türü ve yöntemi bakımından herhangi bir 

sınırlama getirmeyen söz konusu teori de eleştirilmektedir. Zira amaç korkutma olduğundan cezanın 

şiddetlenmesi imkân dâhilindedir. Ayrıca genel önlemenin etkinliğinin henüz kanıtlanmadığı da 

belirtilmelidir. Yine bir kimsenin kendi fiilinden ötürü değil de başkasının fiilinden dolayı ceza tehdidi 

altında olmasının meşruluğu eleştirilmelidir.1583  

Cezanın amacı bakımından gerçekleştirilecek değerlendirme cezanın ne şekilde anlaşıldığıyla 

yakından ilgilidir.1584 Cezanın amacı tek başına faili cezalandırmak olmadığı gibi işlenen bir suçu 

işlememiş olarak kabul etmek de değildir.1585 Cezanın kefaret ve önleme amaçları yalnızca gerçek kişiler 

üzerinde söz konusu olabilir, bizzat tüzel kişi bakımından cezanın kefaret ve önleme özelliğinden 

bahsedilemez.1586 Zira farazi bir kişiliğe sahip olan tüzel kişi üzerinde ceza herhangi bir etki meydana 

getirmez.1587 Tüzel kişiler davranış yeteneğine sahip olmadığından fiille orantılı şekilde cezalandırılamaz. 

Yine tüzel kişilere verilen cezalardan dolayı tüzel kişinin ıslah olmasından da bahsedilemez. Ayrıca tüzel 

kişi hakkında ceza yaptırımına başvurulması penolojide kabul edilen her bir suçlunun kişiliğine uygun bir 

yaptırıma muhatap kılınması ilkesiyle de bağdaşmaz.1588  Cezanın ıslah yani iyileştirme amacı dikkate 

alındığında bu ancak gerçek kişiler tarafından hissedebilir, bu nedenle tüzel kişiler bakımından ıslahtan 

bahsedilemez.1589 Ancak AYM, tüzel kişinin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde cezanın ıslah 

amacının gerçekleşeceği düşüncesine sahiptir. Şayet tüzel kişiye değil de tüzel kişinin organını ya da 

temsilcisini oluşturan gerçek kişiler cezalandırılırsa tüzel kişi bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek ve 

“kamu önünde cezanın küçültücü ve utandırıcı etkisi tüzelkişiye değil, gerçek kişiye ait olacaktır. Bu 

nedenle işlenen suçtan dolayı tüzelkişiyi değil; gerçek kişileri cezalandırmanın, tüzelkişiyi ıslah 

bakımından” herhangi bir yararının bulunmayacağını kabul etmektedir.1590 Yine tüzel kişinin 

cezalandırılması halinde yeni bir cezaya muhatap olmamak için, örneğin yönetimden sorumlu kişilerin 

daha güvenilir kişiler olacak şekilde değiştirilmesi halinde ıslahın gerçekleştiği ifade edilmektedir.1591 

Ancak tüzel kişiler bakımından cezalandırma ile amaçlananın gerçekleşemeyeceğinin bir kez daha altı 

                                                
başvurmaksızın temellendirmeye çalışan bir görüşe göre ise bir grup içerisinde kınanabilir bir faaliyetin tespit edilmesinin yaptırımı 
meşru kılmak bakımından yeterli olacağı belirtilmiştir. Söz konusu yaptırımın, tüzel kişi üzerindeki etkisinin bir önemi 
bulunmamaktadır. Zira kamu yararının korunması amaçlandığından bu yaptırımın sosyal etkisinin dikkate alınmasına gerek 
yoktur. Bu görüşe göre bir tüzel kişinin ceza sorumluluğunun olduğunun kabul edilmesi önleyici bir amacı içinde barındırır. Farazi 
bir kusura başvurulmaksızın tüzel kişilerin faaliyetlerinin sosyal yapı bakımından doğurduğu riskleri azaltmak ve mümkünse 
ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 159. 
1582 RINCEANU, s. 125. 
1583 ÜNVER, Değer, s. 737-738. 
1584 NISCO, s. 79-80. 
1585 BECCARIA, s. 69. 
1586 ÖZGENÇ, Genel, s. 878-879. 
1587 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 334. 
1588 İÇER, s. 175; DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 712. 
1589 MONGILLO, s. 116. 
1590 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (Karar metni için bkz. 20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete) 
1591 BERTOSSA, s. 65. 
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çizilmelidir.1592 Nitekim cezaların amacı sadece sosyal bir varlık olan, algılama ve isteme yeteneğine sahip 

olan gerçek kişiler bakımından söz konusu olabilir. Gerçek bir kişiliğe sahip olmayan sadece farazi bir 

yapıya sahip olan tüzel kişinin üzerinde cezanın herhangi bir etki meydana getirmek suretiyle amacına 

ulaşması kabul edilemez.1593 Gerçek kişiler gibi etten ve kandan oluşmayan tüzel kişi acıyı 

hissedemez.1594 Organ ve temsilcilerin gerçekleştirdikleri fiillerin suç oluşturması halinde tüzel kişinin 

cezalandırılması yolu kabul edilirse, cezanın amaçları dolaylı olarak sağlanır. Nitekim tüzel kişi 

cezalandırılırken tüzel kişinin tüm ortakları ve üyeleri cezalandırılmış olur. Ancak yine de tüzel kişinin 

ceza sorumluluğundan bahsedilmesi isabetli olmaz.1595 Tüzel kişinin gerçek kişi gibi sosyalleşmesi, 

toplumla uyumlu bir yapıya kavuşması ve rehabilitasyonu söz konusu olamaz. Bu nedenle özel önlemeye 

değil yalnızca genel önleme amacını gerçekleştirmesi mümkündür denilse de tüm uyum programlarının 

varlığına karşın ihlallerin gerçekleştiği görülmektedir.1596 Bu nedenle tüzel kişilerin cezalandırılmasında 

önemli bir fayda elde edilemez. Ayrıca ceza bakımından geçerli olan sosyal etik değerler de cezanın tüzel 

kişilere uygulanmaması gerekliliği sonucuna götürür. Tüzel kişilere ceza uygulanması halinde, cezanın 

kusur ile orantılı olması hususu bakımından da tutarsızlıklar söz konusu olabilecektir.1597 

V. TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNUN KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN 

MODELLER VE ELEŞTİRİSİ 

Ceza hukuku sistemlerine özelliğini veren belirleyici hususlardan birini tüzel kişilerin ceza 

sorumluğunun öngörülmüş olup olmadığı hususu oluşturur.1598 Bu kapsamda çalışmada her ne kadar tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmemesinin daha yerinde olacağı görüşü benimsenmiş olsa da 

dünyada giderek artan şekilde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmeye başlanması, bu başlığın 

açılmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle, bu başlık altında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul 

edilmesinde etkili olan görüşlere ve benimsendiği takdirde uygulanan modellere eleştirilerle birlikte yer 

verilecektir. 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesinde etkili olan görüşlere bakmakta yarar 

vardır. Buna göre, tüzel kişilerin faaliyetlerini gerçekleştirirken bazı suçların işlendiği görülmektedir ve bu 

kriminolojik bir gerçektir. Enerji, petrol ve kimya endüstrisinin neden olduğu çevre kirliliği bunun en tipik 

örneğidir. İlerleyen teknoloji ve sanayi bir yandan insanların hayatını kolaylaştırmaktayken aynı zamanda 

çevreye zarar vererek insanların özgürlüğüne ve kişiliğini geliştirmesi için gerekli olan koşullara zarar 

                                                
1592 GROPP, s. 128-129. 
1593 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 331. 
1594 WOHLERS, s. 232, dp. 12. 
1595 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 331. 
1596 LEIPOLD, s. 34. 
1597 NUHOĞLU, “Tüzel”, s. 506. Ancak cezaların yalnızca gerçek kişiler üzerinde etkili olabileceği, tüzel kişi üzerinde 
uygulanacak bir cezanın, cezanın işlevlerinden herhangi birini dahi yerine getiremeyeceği bu nedenle tüzel kişilerin suç işlemekten 
alıkonamayacağı yönündeki itirazların kolaylıkla yanıtlanması mümkün olduğu yönünde bkz. BIYIKLI, “(I)”, s. 515. 
1598 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Tasarısı, s. 188. 
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vermektedir. Zira doğada meydana gelen zararlar, canlılar arasındaki doğal dengenin bozulmasına ve 

geleceğe yönelik olarak insanlar bakımından tehlikeye neden olmaktadır.1599 Çevre, şu anda var olan ve 

gelecekteki nesillere ait hukuki bir varlıktır.1600 Bu kapsamda devletin çevrenin korunması için alması 

gereken önlemler bulunmaktadır ve idari yaptırımlar bu konuda tek başına yeterli değildir.1601 Çevre ceza 

hukuku bakımından şayet tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmezse, bu durumun çevrenin 

korunması amacına ulaşmak bakımından önemli bir engel oluşturacağı savunulmaktadır. Zira bu görüşe 

göre tüzel kişiliği bulunan kurum ya da kuruluşların çevreyi kirletmesi halinde, ceza sorumluluğunun 

yalnızca gerçek kişilere yüklenmesi yerinde değildir. Ceza tehdidine muhatap olmayan tüzel kişilerin 

gerçekleştirdiği faaliyetlerden gerçek kişilerin sorumlu tutulması, tüzel kişilerin sebep olduğu çevre 

kirliliğiyle mücadele edilmesinde hiçbir rol oynamayacaktır. Bu nedenle de tüzel kişilerin yapılarına 

uygun cezalara başvurulması gereklidir denilmektedir.1602  

Yine, modern sanayi toplumunda artık bireylerin değil şirketlerin ortaya çıktığı görülmektedir. 

Dünyanın giderek gelişmesi, küresel şirketlerin ellerinde bulundukları gücün ve oluşturduğu risklerin de 

artmasına ve küreselleşmesine neden olmaktadır. Bu durum söz konusu şirketlerden kaynaklanan suçla 

etkin mücadelede dünyada artan bir ilgiye neden olmaktadır.1603 Bu kapsamda, tüzel kişilerin faaliyeti 

kapsamında işlenen ekonomik suçlara ve çevre suçlarına dikkat çekmek gereklidir. Zira tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğuyla ilgili olarak geleneksel tutum ve yalnızca gerçek kişilerin ceza sorumluluğunun kabulü, 

bünyesinde önemli sakıncaları barındırmakta ve organize suçluluğun hızlı gelişimi karşısında etkisiz 

kalmaktadır.1604 Yine örneğin kültür varlıklarının korunması adına da tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 

savunulmaktadır.1605 Sadece “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin kabul edilmesi, tüzel kişilerin 

faaliyetleriyle neden oldukları tehlike ve zararlarla etkili bir şekilde mücadele edilmesini engellemektedir. 

Bu durumun örgütlü suçluluğu cesaretlendirdiği dahi söylenebilir. Örneğin bir çikolata işletmesinin eski 

bir çalışanı tarafından çikolataların üretiminde sağlığa zararlı maddelerin kullanıldığına ilişkin şantaj 

yapılması durumunda, işletmenin yönetim kurulunca eski çalışanlarının öldürülmesine ve bu fiili 

gerçekleştirmek için bir kimsenin bulunmasına karar vermesi mümkün müdür? Böyle bir karar oy 

çokluğuyla çıkmışsa bu oya katılmayanların da varlığı söz konusudur. Ancak bu oya katılmayanların 

tespiti güçlük arz edecek ve adeta “kara kutu” içinde kalan bir alan söz konusu olacak ve adaletsizliğe 

neden olacaktır.1606 Böylece kolektif varlıkların ortaya çıkardığı yeni sosyal ve ekonomik risklerle 

mücadele edilememektedir. Birliklerin cezalandırılamazlığı, korporatif suçluluğun artmasına neden 

                                                
1599 TOROSLU, Çevre, s. 9. 
1600 ÜNVER, Değer, s. 1014. 
1601 BLOY, Rene, “Die Straftaten gegen die Umwelt im System des Rechtsgüterschutzes”, ZStW 100 (1988), Heft 3, s. 485. 
1602 ŞEN, Çevre, s. 140. 
1603 HETZER, s. 76, 80. 
1604 FLETCHER, s. 201. 
1605 KATOĞLU, Kültür, s. 68. 
1606 KEMPF, s. 470-471. 
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olmaktadır. Suçluluğun giderek belirsizleşen geniş sınırları karşısında hukukun etki alanından kurtulmak 

suretiyle normlara güven sarsılmakta ve sadece hukuka aykırı fiilleri işlemek amacıyla oluşturulan hukuki 

varlıklar aracılığıyla kanunun dolanılmasına imkân sağlanmaktadır. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

kabul edilmemesi özellikle sosyal maliyet bakımından da ağır sonuçlara neden olabilecek bir niteliğe 

sahiptir denilmektedir.1607 

Nitekim ekonomik faaliyetlerde bulunan tüzel kişilerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde çok 

uluslu şirketlerce gerçekleştirilen insan hakları ihlalleri de tüzel kişilerin gerçekleştirdiği faaliyetlerinden 

ötürü ceza sorumluluğunun kabul edilmesi gerektiği yönündeki görüşün benimsenmesine etkide 

bulunmaktadır.1608 Yapısında özel ordu birliklerini bulunduran, yarı askeri nitelikteki güvenlik 

şirketlerinin askeri faaliyetleri; çok uluslu şirketlerin maden kaynaklarına ulaşabilmek için bazı alanları 

insansızlaştırması, insanlar arasında etnik-dinsel çatışma yaratmak gibi yasadışı yollara başvurulmak 

suretiyle nüfusun göç etmeye zorlanması, gelişmemiş ülkelerde üretim yapmak suretiyle emeğin ve 

özellikle çocuk emeğinin sömürülmesi; hukuka aykırı yollarla elde edilen kazancın aklanması, terörün 

finanse edilmesine ilişkin fiillerle mücadele edilebilmesi için bu tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımlarının 

uygulanmasının gerektiği savunulmaktadır. Ancak bu şekilde söz konusu fiilleri gerçekleştiren birkaç 

gerçek kişinin cezalandırılmasıyla yetinilmeyerek bizzat tüzel kişinin de hukuka uygun davranması 

sağlanabilir denilmektedir. Aksinin kabulü, etnik, dini gruplara karşı ayrımcılık yapan, insan onuruna 

aykırı davranan, insanların ölmesine ya da hastalanmasına neden olan, nefret söylemini kullanan, şiddete 

teşvik eden, çevreye zarar veren gerçek kişilerin ardına saklanan tüzel kişilerin hukuka aykırı bu 

faaliyetlerinin devam etmesine neden olacaktır. Ancak ceza hukukunda suçtan elde edilen kazançtan 

yararlanan değil, suç teşkil eden fiili gerçekleştiren cezalandırılır. Aksinin kabulü suçtan haberi olmayan 

ancak lehine suç işlenen bir kimsenin cezalandırılması anlamına gelir. Ayrıca tüzel kişinin organlarınca 

alınıp uygulanan bir karardan haberi bulunmayan diğer ortakların da cezalandırılması söz konusu olur ve 

bu durum “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık taşır.1609 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu savunanlara göre, tüzel kişi cezalandırıldığı takdirde o tüzel 

kişinin kamuoyundaki imajı da zedelenecek ve tüzel kişi olumlu imajını korumak adına suç işlemekten 

kaçınacaktır. Tüzel kişilerin toplumda giderek artan bir rol üstlendiği yadsınamaz. Sağlıktan nakliyeciliğe 

kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir. Şayet söz konusu faaliyetler kontrol edilmezse, toplum 

bakımından önemli tehlikeler ortaya çıkabilir. Bu kapsamda yalnızca gerçek kişilerin cezalandırılmasıyla 

bu tehlikelerin ortaya çıkması engellenemez denilmektedir. Büyük işletmeler oldukça fazla kâr elde 

ettiklerinden, söz konusu kâra sahip olan tüzel kişiliğin hukukun gereklerinin dışında tutulmaması 

gereklidir. Şayet tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilirse hükmedilen para cezasının gerçek kişilerin 

                                                
1607 SOYASLAN, Genel, s. 529; ŞEN, Çevre, s. 140-141. 
1608 Böylece küreselleşmeyle hümanizm arasında bir uyumun sağlanabileceği yönünde bkz. TRICOT, s. 55. 
1609 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 222. 



184 
 

ekonomik durumları nedeniyle kendilerinden tahsil edilememesi tehlikesi bertaraf edilmiş olur.  Tüzel 

kişilerin cezalandırılması, üyeleri olan diğer kişiler üzerinde korkutucu etkiye sahiptir ve böylece bu 

kişilerce suç işlenmesinin önüne geçilir. Tüzel kişi değil de şayet gerçek kişi cezalandırılırsa kamuoyu 

bakımından o gerçek kişinin cezalandırılmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Nitekim toplum, 

örneğin Pasifik okyanusu kirleten Exxon’un, insanların ölümüne neden olabilecek şekilde Punto’yu üreten 

Ford’un, Nazi altınlarıyla işlem yapan İsviçre bankalarının cezalandırılmasını istemektedir.1610  

Kazanç paylaşma amacı bulunan tüzel kişiler faaliyetleri nedeniyle ceza sorumluluğu kabul 

edildiği takdirde ceza yaptırımına en fazla maruz olan tüzel kişileri oluşturmaktadır.1611 Bu kapsamda nasıl 

ki (A) silahla (B)’yi öldürdüğünde öldürme fiilini gerçekleştiren silah değil, (A) ise; aynı şekilde tüzel 

kişilerin de suçu organlarını ya da temsilcilerini araç olarak kullanmak suretiyle işleyeceği, bu nedenle de 

ceza sorumluluğunun bulunduğu kabul edilmektedir. Bu görüşe göre ceza hukuku alanında organın 

fiilinin tüzel kişinin fiiline eşdeğer yani özdeş olduğu kabul edilmektedir ve organın fiili tüzel kişinin 

cezalandırılmasında yeterli görülmektedir. Bu durum tümüyle izlenen suç ve ceza politikası tercihiyle 

ilgilidir.1612 Suç ve ceza politikası, ceza hukuku dogmatiğiyle yakından ilgilidir. Nitekim suç ve ceza 

politikasının, ceza hukuku dogmatiğinin “daha genç sosyetik kız kardeşi” olduğu ifade edilmektedir.1613 

Bu kapsamda gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de suç işleyebilecekleri savunulmaktadır. Tüzel kişiler, suç 

işlemeleri halinde toplum düzenini daha ağır şekilde ihlal etme potansiyeline sahiptir. Bu durum tüzel 

kişilerin ceza hukuku ilkelerine aykırılık oluşturmaksızın cezalandırılmalarının olanaklı kılınmasının 

mümkünlüğü sorunsalını akıllara getirmektedir.1614  

Tüzel kişi iradesini organları vasıtasıyla açıklarken, hukuki işlemleri ve haksız fiilleriyle tüzel 

kişiyi sorumlu kılar. Bu nedenle tüzel kişinin iradesini organ aracılığıyla açıklarken işlenen bir suç 

nedeniyle gerçek kişinin sorumluluğuna gidilmesinin doğru olmadığı, tüzel kişinin sorumluluğunun kabul 

edilmesi önerilmektedir.1615 Tüzel kişi, bireyi, faaliyetini gerçekleştirmesi için ilgili pozisyona atar ve birey 

de bu sorumluluğu tüzel kişi nedeniyle yerine getirir. Bu nedenle tüzel kişinin ceza sorumluluğu olmalıdır 

denilmektedir.1616 Tüzel kişilerin yöneticilerinden ya da çalışanlarından ayrı olarak benimsediği politikası 

ve dinamiği bulunmaktadır ve bu politikanın oldukça yıkıcı etkilerinin bulunması olasıdır.1617 Özellikle 

de ihmal suçlarında söz konusu durum daha da açığa çıkmaktadır. 1972 tarihli “Alphacell Ltd. v. 

Woodward” davasında şirketin zararlı atıkları nehre boşaltmasında, şirketteki bir kimsenin suçlu olarak 

                                                
1610 FLETCHER, s. 202. 
1611 YARSUVAT, s. 905. 
1612 DOĞAN, “Tüzel”, s. 17-18. 
1613 MEZGER, Moderne, s. 7. 
1614 BIYIKLI, “(I)”, s. 510. 
1615 GÜRAL, s. 86. 
1616 ASHWORTH/HORDER, s. 153. Burada tüzel kişi yerine “şirket”ten de bahsedilmektedir. Bu kapsamda kriminolojide 
“şirket suçu” ifadesi, özel hukuk, idare hukuku ya da ceza yaptırımına tabi tutulan ve devlet tarafından cezalandırılan herhangi bir 
fiil şeklinde tanımlanmaktadır. Bkz. MONGILLO, s. 60. 
1617 HEFENDEHL, s. 292. 
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nitelendirilmesi yerine, şirketin mahkûm edilmesinin daha adil ve doğru görüneceği belirtilmiştir. Zira 

şirket, gereken organizasyonu sağlayarak suçun işlenmesinin önüne geçmemiştir.1618 Tüzel kişi 

cezalandırılmadığı ya da yeterince cezalandırılmadığı durumda, çalışanlarını hukuka uygun davranması 

için yeterince izlenemez.1619 Bugünün ekonomik sisteminde tüzel kişiler iş, çevre, ekonomik suçlar ve 

organ ticareti, insan kaçakçılığı gibi suçlar da dâhil olmak üzere söz konusu suçların büyük bir kısmından 

sorumludur.1620 Bu kapsamda şirketlerin daha da büyüdüğü, dünya çapında faaliyet gösterdiği ve farklı 

vergi düzenlemelerinden sadece vergi tasarrufu sağlamak için değil aynı zamanda kamusal düzenlemeleri 

ortadan kaldırmak ve hatta kamu çıkarlarına zarar veren kurumsal yanlışlıklar karşısında, kurumsal 

davranışı düzenleme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.1621  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna savunanlara göre, tüzel kişilerin ceza sorumsuzluğu, 

gerçekleştirdiği hukuka aykırı fiillere göz yumulmasına ve adeta ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir 

kurum kültürüne sahip olmasına neden olacaktır. Örneğin tüzel kişilik bünyesinde iş bölümünün farklı 

şekilde paylaşılması ve farklı hiyerarşik düzeylerin öngörülmesi karşısında gerçek kişinin tespiti ve onun 

sorumluluğuna gitmek zorluk arz eder. Ayrıca bu suçlar genellikle tek bir kişinin izole edilmiş davranışıyla 

ortaya çıkmaz.1622 Yine yerinden yönetimin tercihi, tüzel kişilik içindeki yetkinliklerin bölünmesi, bu 

kimselerin bilgilerinin kendi alanlarıyla sınırlı olması da bir diğer zorluğu oluşturur.1623 Yalnızca ceza 

yaptırımları, tüzel kişinin hukuka uygun bir tutum takınmasına imkân sağlayabilir denilmektedir. Böylece 

mahkeme, bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlediği suçtan dolayı cezalandırmayı organının ya da 

temsilcisinin şahsi gelirinden ziyade tüzel kişinin ekonomik gücünü dikkate alarak gerçekleştirebilir. 

Uygulamada üst düzeydeki kurumsal yöneticiler, çoğu zaman işlenen suçlardan haberlerinin 

bulunmadığını ve söz konusu suçları oluşturan fiillerin, çalışanlarca tek başlarına kurum kurallarına aykırı 

davranılarak gerçekleştirildiklerini iddia etmektedirler. Ticari işletmelerdeki görev ve sorumlulukların 

bölünmesi, suç oluşturan fiiller bakımdan imkânsız olmasa da bireylere gidilmesini zorlaştırmaktadır. Bu 

mümkün olsa da kusurun varlığının tespiti de büyük bir tekerleğin içinde küçük bir dişli olan birey 

bakımından ya imkânsızdır ya da güçtür.1624 Tüzel kişilerin cezalandırılmaması halinde gerçek failin 

bulunamadığı ancak cezalandırılması gereken fiillerin cezalandırılmaması gibi bir durumun ortaya çıktığı 

yönünde eleştirildiği görülmektedir. Özellikle büyük işletmelerde birden fazla kişinin faaliyette bulunduğu 

alanlarda gerçek failin bulunması zordur.1625 Bu kapsamda suç oluşturan fiilin bir şirkette işlendiğinin 

                                                
1618 ASHWORTH/HORDER, s. 152. 
1619 COFFEE, s. 394. 
1620 WEIGEND, s. 932. 
1621 BRODOWSKI/DE LOS MONTEROS DE LA PARRA/TIEDEMANN, s. 2. 
1622 NEIRA PENA, Ana Maria, “Corporate Criminal Liability: Tool or Obstacle to Prosecution?”, Regulating Corporate 
Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 198-199. 
1623 HEINE/WEIßER, Rn. 128; HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 287.  
1624 WEIGEND, s. 932-933. 
1625 NILSON, Hans G., “European Aspects of Control of Harm to the Environment”, Criminal Law and The Environment, Forssa 
1992, s. 101. 



186 
 

ispatı, belirli bir şirket çalışanının sorumlu olup olmadığının belirlenmesinden çok daha kolaydır.1626 Bu 

nedenle tüzel kişilerin suç oluşturan kararı veren üyelerinin ya da bu kararı uygulayan gerçek kimselerin 

cezalandırılması suretiyle suçtan alıkonulamayacakları belirtilmektedir.1627 Ayrıca az önce de belirtildiği 

üzere tüzel kişilerin giderek karmaşıklaşan yapısı karşısında kararı veren ve/veya uygulayan gerçek 

kişilerin tespiti de giderek güçlük arz etmektedir.1628 Ancak sırf bu güçlük nedeniyle devletin elindeki en 

ağır yaptırım olan cezaya başvurulması haklı gösterilemez. 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu savunanlar, örgütlü suçlarla mücadele edilebilmesinin temel 

koşullarından birini söz konusu sorumluluğun kabulüne bağlı olduğunu kabul etmektedirler.1629 Tüzel 

kişilerin suç işlemek için araç olarak kullanıldığı haller yadsınamaz.1630 Tüzel kişilerin ya da kişi 

topluluklarının ceza sorumluluğunun kabul edilmemesi tek bir kişiye ait bir işletmeyle kıyaslandığında 

haksız rekabete de neden olacak niteliktedir.1631 Bu durum toplumun adalete olan güvenini zedeleyecek 

ve öfke duymasına neden olacaktır.1632 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde, 

işletmelerin işlediği suçlardan kaynaklanan rekabet avantajlarını telafi edebilecek ve böylece rekabet 

eşitliği sağlanabilecektir.1633 Ayrıca hukuki güvenlik ve kesinlik de sağlanacaktır.1634 Yalnızca gerçek 

kişilerin ceza sorumluluğunun kabulüyse, tüzel kişilerin faaliyet alanında gerçekleşen suçların 

işlenmesinin önlenmesinde yeterli değildir.1635 Bu görüşü benimseyenler gerçek kişinin işlediği fiil 

nedeniyle ceza sorumluluğu bulunmaktayken yine aynı fiille ilgili tüzel kişinin kabahat sorumluluğunun 

bulunmasını eşitliğe aykırı olarak değerlendirmektedir.1636 Bu kapsamda tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edilmesi, gerçek kişiler bakımından da geçerli olduğu üzere penolojik ve pratik 

ihtiyaçların bir gereğidir.1637 Ayrıca insanlar için geçerli olan ceza hukukuyla asgari paralellik sağlanmış 

olacaktır denilmektedir.1638  

Tüzel kişiler günümüzde yasalarca korunmakta, kendilerine yetkiler tanınmakta ve giderek 

ekonomik güçleri de artmaktadır. Tüzel kişilere sağlanan yetkilerin ve sağlanan korumanın bir karşılığının 

ve bir sorumluluğunun bulunması da gerekmektedir. Sahip oldukları güç ve giderek toplumda 

vazgeçilemez birer varlık haline gelmeleri karşısında bir de ceza sorumsuzluğundan bahsetmek, tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesi gerektiğini savunanlara göre, toplumsal düzeni ağır şekilde 

                                                
1626 VOGEL, “Unrecht”, s. 429. 
1627 BIYIKLI, “(I)”, s. 518. 
1628 LAUE, s. 345; BERTOSSA, s. 6. 
1629 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Tasarısı, s. 188. 
1630 RINCEANU, s. 127. 
1631 LAUE, s. 345; HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 287. 
1632 MENTOVICH/CERF, s. 35. 
1633 VOGEL, “Unrecht”, s. 429; HETZER, s. 80. 
1634 KEMPF, s. 466. 
1635 HEINE/WEIßER, Rn. 128. 
1636 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 305. 
1637 WEIGEND, s. 932. 
1638 VOGEL, “Unrecht”, 430. 
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ihlal edebilecek fiilleri gerçekleştirmesine engel olmamak anlamına gelmektedir.1639 Buna göre, bireyin 

ceza sorumluluğunun yeterli olmadığı ya da bu sorumluluğa başvurulamadığı hallerde tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edilmesi, suçla mücadele edilmesinde etkili bir araç olacaktır. Şirketler iş bölümü 

ve fonksiyonel farklılaşma esasına göre faaliyette bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketin davranışı, çok 

sayıda farklı gerçek kişilerin davranışlarından oluşmaktadır. Ancak suç oluşturan davranışın söz konusu 

gerçek kişilerden hangisi tarafından gerçekleştiğinin tespiti çoğu zaman daha önce de belirtildiği üzere 

güçtür. Bu güçlükten işletmelerin yararlanması mümkündür. Örneğin suç oluşturan bir fiilin, kim 

tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilemeyeceği şekilde bir örgütlenme oluşturulabilir.1640 Böylesine 

bir yapı oluşturulmasa dahi işlenen suçla ilgili olarak bir kimsenin tüm unsurlarıyla bu suçtan sorumlu 

olacak şekilde süreçler hakkında genel bir bilgiye sahip olduğundan bahsedilmesi de oldukça güçtür.1641 

Bu şekilde bir organize sorumsuzluğun1642 önüne geçebilmek adına tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

kabul edilmesi gereklidir denilmektedir. Bu kapsamda suç oluşturan fiili hangi gerçek kişinin 

gerçekleştirdiğinin ortaya çıkarılamadığı ya da tüzel kişilikte gerekli denetim önlemlerinin alınamaması 

hallerinde tüzel kişinin cezalandırılması mümkün olmalıdır. Bu nedenle tüzel kişinin ceza sorumluluğu 

şahsi ceza sorumluluğunun ötesinde bir sorumluluk şeklidir.1643 Böylece “organize sorumsuzluk”, 

“organize sorumluluğa” dönüşerek belgeleme ve kontrol yöntemleriyle işlenen suçlarla ya da olası suçlarla 

mücadele edilebilecektir.1644 Ancak organize sorumsuzluğun modernite için gerekli varoluşun ve 

büyümenin şartı olduğu da ileri sürülmektedir. Nitekim 19. yüzyılın sanayileşmesi bu şekilde 

gelişmiştir.1645 

Suç ve sorumluluk, özgürlüğün diğer tarafıdır. Topluluklara sosyal ve ekonomik yaşama katılma 

özgürlüğünün tanınması, karşılığında sorumluluğu ve suçluluğu da getirmektedir. Bu kapsamda bir ihlal 

gerçekleştiğinde ihlali gerçekleştirene tepki uygulanması yasaldır. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 

kabul edenler, nasıl ki tüzel kişiler ya da kişi toplulukları örneğin rekabet özgürlüğünden yararlanıyor ve 

bu özgürlükleri ceza normlarıyla korunuyorsa; kendilerinin bir özgürlüğü tehlikeye sokmaları halinde ceza 

normunun muhatabı olmalarının doğal karşılanması gerektiğini savunmaktadırlar.1646 Bu kapsamda 

avantajlardan yararlandıkları ölçüde dezavantajlara da katlanmalıdır.1647 Yani yükümlülüklerin muhatabı 

                                                
1639 BIYIKLI, “(I)”, s. 517-518. 
1640 Nitekim gerçekleştirilen araştırmalar bireylerin, bir ithamla karşılaştıklarında sorumluluktan kurtulmak adına tüzel kişiliğin 
organizasyonundaki eksiklikleri ve hataları işaret ettiklerini göstermektedir. Bkz. MENTOVICH/CERF, s. 38. 
1641 WEHRENBERG, s. 6. 
1642 Organize sorumsuzluk, bireysel sorumluluk duygusunun da azalmasına sebebiyet vermektedir. Bkz. BERTOSSA, s. 7. 
Nitekim “milgram deneyi”nin de gösterdiği gibi hiyerarşik yapılar içinde bireylerin özel hayatlarında yapamayacakları şeyleri 
yapmaları konusunda baskı uygulanmaktadır. Bkz. HEFENDEHL, s. 294. Ancak söz konusu durumda yine de hiyararşide yer 
alan üstlerin bizatihi kendi ceza sorumluluklarının bulunması yeterlidir. Nitekim “derin devlet” nitelendirmesi de devlet 
bakımından bunun bir göstergesidir. Bkz. SCHÜNEMANN, “Kampf”, s. 319. 
1643 WAGNER, s. 139-140. 
1644 VOLK, “Bestrafung”, s. 433. 
1645 KEMPF, s. 468. 
1646 KUBICIEL, s. 14-15. 
1647 WOHLERS, s. 237. 
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olan tüzel kişilerin, bu yükümlülükleri ihlal etmesi doğaldır ve bu ihlal karşılığında ceza yaptırımı 

öngörülüyorsa artık bu yaptırım uygulanmalıdır.1648 Yükümlülüğünü ihmal ederek ceza normunu ihlal 

eden tüzel kişilerin esasında “sosyal suç” işledikleri,1649 bu nedenle tüzel kişilere özgü ayrı bir suçluluğun 

ve sorumluluk modelinin ceza kanunlarında öngörülmesi önerilmektedir.1650 Nitekim tüzel kişilerin 

faaliyeti çerçevesinde işlenen suçların, klasik suçlardan farklılığının kabul edilmesinin tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu verimli bir şekilde değerlendirmek açısından oldukça önemli olduğu belirtilmektedir.1651 

Ancak söz konusu gerekçeler her kadar yerinde olsa da ceza hukukunun temel kavramlarından anlaşılanın 

ötesine geçmeksizin ve sağlam bir yapılandırmayı oluşturmaksızın tüzel kişilerin sorumluluğunu kabul 

etmek yerinde bir tercih değildir.1652  

Söz konusu görüşler dikkate alındığında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulüne ilişkin 

önerilerin ütopik olmadığının altı çizilmelidir.1653 Bu kapsamda tüzel kişilerin niteliği ile bağdaşır 

cezaların belirlenmesi ve uygulanması mümkün hale gelmiştir.1654 Aksinin kabulü halinde işlenen bir suç 

nedeniyle cezalandırılmaya gidilmemesi nedeniyle adalete olan güvenin sarsılacağı dile 

getirilmektedir.1655 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunduğunun kabul edilmesinde pozitivist 

okulun da etkisi bulunmaktadır. Klasik okul, ceza sorumluluğunun esasını irade hürriyetinde arayarak 

suçludan ziyade suçu; pozitivist okulsa irade serbestisinin bulunmadığını savunarak ve suçtan ziyade 

suçluyu ve içinde bulunduğu ortamı dikkate almaktadır. Bu kapsamda faili içinde yaşadığı toplumun 

nedensel bir sonucu olarak gören bu anlayışa göre ceza sorumluluğunun içinde bulunulan topluma 

yükletilmesinden daha doğal bir şey yoktur. Hele ki bu topluluk bir de tüzel kişiliğe sahipse ve suç da 

doğrudan doğruya bu tüzel kişiliğin yararına işlenmişse tüzel kişinin ceza sorumluluğundan bahsetmek 

çok daha kolaydır.1656  

Yine, tüzel kişilerin ceza sorumsuzluğunun kabul edilmesinin temelinde yatan nedenlerin 

göründükleri gibi sağlam ve aşılmalarının güç olduklarının söylenemeyeceği de savunulmaktadır. 

Nitekim tarihsel sürece bakıldığında oldukça eski dönemlerde dahi tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 

kabul eden sistemlerin bulunduğu görülmektedir. Bu durum tüzel kişilerin toplum içinde oynadıkları rol 

ve sahip oldukları güce şart olarak kabul edilmekte ya da reddedilmektedir. Örneğin 1908 tarihli Fr. CK’da 

ve söz konusu dönemde öngörülen ceza yasalarında tüzel kişilerin ceza sorumluluğundan bahsedilmemesi 

Fransız İhtilaliyle tüm organize toplulukların hukuk dışı ilan edilmeleriyle ilgilidir.1657  

                                                
1648 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 291; VOLK, “Bestrafung”, s. 430. 
1649 TIEDEMANN, “Strafrecht”, s. 17. 
1650 DONATSCH/TAG, s. 375-376. 
1651 WELLS, Corporations, s. 12. 
1652 KEMPF, s. 469. 
1653 GROPP, s. 131. 
1654 ÖZEN, “Tüzel”, s. 70. 
1655 ÁDÁM, s. 7. 
1656 GÜRAL, s. 74. 
1657 BIYIKLI, “(I)”, s. 517. 
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Ceza hukuku biliminin dogmatik tartışmalara dayanamayacağı da ileri sürülmektedir. Bu 

kapsamda “Amerikan Temyiz Mahkemesi”, “New York Central R. R. Co. v. Amerika” kararında, bir 

demiryolu şirketinin fiyat ihlallerini ele aldığı kararında yasaların bireylerin ve toplumun haklarını göz ardı 

edemeyeceğini, uluslararası alanda dahi büyük bir ekonomik güce kavuşan toplulukların cezadan muaf 

tutulmasının bu konuyla etkin bir şekilde mücadele etmesini engelleyen eski doktrinle sağlanamayacağını 

belirtmiştir. Nitekim İngiltere’de olduğu gibi Amerika’da da tüzel kişilerin ceza sorumluluğuyla ilgili 

kararların çoğu örneğin çalışma süresi, gençlerin istihdamı, hafta tatili, gıda mevzuatı, ulaşım gibi kamu 

düzeni ve güveniyle ilgilidir.1658 Ancak dogmatik tartışmalar bir yana bırakıldığında dahi tüzel kişilerin ve 

kişi topluluklarının ceza sorumluluğu gerekli değildir.1659 Zira ceza hukukunun son araç olma özelliği söz 

konusu sorumluluğun benimsenmesinde bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. 

Alman ceza hukukunda tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi gerektiğini savunanlar 

söz konusu kabul halinde tüzel kişilerin ne şekilde ceza sorumluluğuna gidilebileceğine ilişkin sorumluluk 

modelleri geliştirmektedirler.1660 Ancak yine de tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmek 

bakımından acele edilmemesi gerektiği zira ileri sürülen modellerden hangisinin benimseneceği 

hususunda tartışmaların bulunduğu belirtilmelidir.1661 Zira üzerinde uzlaşının sağlandığı tek bir model söz 

konusu değildir.1662 Bu modellerin temelinde caydırıcılığın sağlanması düşüncesi yatmaktadır.1663 Tüzel 

kişilerin ve hatta kişi topluluklarının ceza sorumluluğunun kabul edilmesini benimseyenler arasında, bu 

toplulukların cezalandırılmasındaki temeli neyin oluşturduğu ve bu topluluklara karşı hangi yaptırımların 

uygulanmasının gerektiği, muhakemenin ne şekilde yürütüleceği konusunda birlik bulunmamaktadır.1664 

Bu nedenle söz konusu durum uzun zamandır gündemi meşgul etmektedir.1665 Tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu kabul eden sistemler bunun meşruiyetini sağlamak için bazı modeller oluşturmuşlardır. 

Söz konusu modeller tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu ve yapısını da belirlemektedir.1666 Tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğunun kabul edilmesinde hali hazırda var olan yasal sistemlere ve reform tasarılarına 

bakıldığında esas olarak üç modelden bahsetmek mümkündür. İlki tüzel kişinin gerçek kişi çalışanın 

işlediği suçun tüzel kişiye atfedilmesiyken (isnadiyet modeli),1667 ikincisi ise gerçek kişilerden bağımsız, 

tüzel kişinin orijinal sorumluluğunun (organizasyon eksikliği modeli) kabul edilmesi, üçüncüsüyse 

kusursuz sorumluluk modelidir.1668 Ancak doktrinde organizasyon eksikliği modelinin kendi içinde 

“kusurun benzetilmesi” ve “sistem teorisi” olmak üzere ikiye ayrılması suretiyle dört ayrı modelin 

                                                
1658 JESCHECK, “Personenverbände”, s. 223-224. 
1659 KREKELER, s. 659. 
1660 GROPP, s. 130; DÍEZ, s. 293-294. 
1661 JESCHECK, “1989”, s. 15. 
1662 VOLK, “Bestrafung”, s. 259. 
1663 LAUFER/STRUDLER, s. 1286. 
1664 BRODOWSKI/DE LOS MONTEROS DE LA PARRA/TIEDEMANN, s. 4. 
1665 ROXIN, I, s. 264-265; LAUE, s. 346. 
1666 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 136. 
1667 HEINE, s. 873. 
1668 VOGEL, “Unrecht”, s. 428. 
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varlığından bahsedildiği de görülmektedir. Yine bu ayrımı benimseyenler, aynı anlamı vermekle birlikte 

“kusursuz sorumluluk modeli” yerine “önlem modeli” ifadesini kullanmaktadırlar.1669 Ayrıca doktrinde 

örneğin isnadiyet ve organizasyon eksikliği modelinin bir arada uygulanarak1670 karma bir modelin 

benimsenmesinin çok daha yerinde olacağı, böylece işlenen suçlarla mücadele edilebileceği gerekçesiyle 

savunulduğu görülmektedir. Bu kapsamda tüzel kişinin organı ya da yetkili temsilcisinin işlediği suçlar 

bakımından kural olarak isnadiyet modelinin, diğer çalışanlarının işlediği suçlar bakımındansa 

organizasyon eksikliği modelinin benimsenmesiyle gerekli ve makul önlemlerin tamamının alınmış 

olacağı savunulmaktadır.1671 Nitekim tek bir modelin benimsenmesi amaçlanana ulaşmak bakımından 

yetersiz kalmaktadır.1672 Örneğin İspanya, karma bir model benimsemiştir.1673  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu meselesi hangi model benimsenirse benimsensin geniş kapsamlı 

bir çözüm taslağı içinde ele alınmadığı sürece ceza kanunu içinde yabancı bir madde olarak varlığını 

sürdürecektir.1674 Zira tüzel kişiler mahiyetleri gereği yalnızca gerçek kişilerin fiziki varlığı vasıtasıyla suç 

işleyebilir. Tüzel kişinin bizatihi kendisinin suç işleyememesi, kimlerin hangi fiilleri nedeniyle tüzel 

kişinin ceza sorumluluğuna neden olabileceği sorunun çözümünü gerektirmektedir.1675 Ayrıca tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi, sorunun çözümünde tek başına yeterli olmayıp ceza ve ceza 

muhakemesi kanunlarında gereken değişikliklerin yapılmasını gerektirir.1676 Nitekim bu modellerden 

hangisinin benimseneceği dolaylı olarak örneğin ceza mahkemelerinin yer yönünden yetki kurallarını 

belirlemesi gibi ceza muhakemesine ilişkin normları da etkilemektedir.1677  

A. İSNADİYET MODELİ  

18. yüzyılın ortalarında müşterek hukukun uygulandığı ülkeler, anonim şirketlerin yükselişine 

pragmatik bir yaklaşım benimseyerek, sanayi devriminin sosyoekonomik sonuçlarına ve ticari 

faaliyetlerin büyüklüğüne ve önemine karşıt bir konumdaydı. Savigny’nin kararlı bir tutum sergilediği söz 

konusu yıllarda İngiliz mahkemeleri, tüzel kişilere, idari suçlarla ilgili olarak kusursuz sorumluluk 

anlayışını temel alarak para cezası uygulamaktaydı. Ancak benzer baskı ve pratik nedenlerle ve özellikle 

de iç savaşın sona ermesini takip eden güçlü sanayileşme, bir tüzel kişinin cezalandırılabilirliğinin teorik 

olarak gerekçelendirilmesinin zorluklarını gölgelemiştir. Nitekim 1.1.1842 yılında ilk defa bir şirket 

(demiryolu şirketi) ceza hukuku anlamında suçlanmış ve hüküm giymiştir. Tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğuna ilişkin benzer eğilimler Amerika’da da yaşanmıştır. 19. yüzyılın ilk yarısında benzer bir 

                                                
1669 SCHÜNEMANN, “Rechtsvergleichung”, Rn. 22-28. 
1670 Nitekim modeller arasındaki geçiş, akışkandır. Bkz. HEINE, s. 873. 
1671 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 17. 
1672 WELLS, “Corporate”, s. 110. 
1673 MATEU, s. 61. 
1674 HIRSCH, Hans Joachim, “Bugünkü Bakış Açısıyla 1975 Tarihli Alman Reformunun Dogmatik Kısmı ve 1997 Tarihli Türk 
Tasarısı”, (Çev. Yener Ünver), Ceza Hukuku Reformu, İstanbul 2001, s. 371. 
1675 BIYIKLI, “(II)”, s. 71. 
1676 BIYIKLI, “(I)”, s. 518. 
1677 SCHNEIDER, Anne, s. 255. 
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yaklaşım sergileyen İngiltere ve Amerika, daha sonra bu sorumluluğun esası konusunda birbirinden ayrı 

yolları benimsemişse de1678 isnadiyet modeli, kökenini İngiltere’den almıştır.1679  

Tüzel kişilerin cezalandırılmasında kendisine en çok başvurulan sistemi “isnadiyet modeli” 

oluşturmakta olup, uzun bir geçmişe sahiptir. Bu modelde, öncelikle tüzel kişiliğin bünyesinde bulunan 

en az bir gerçek kişi tarafından işlenen suç olmalıdır.1680 Bu suç nedeniyle gerçek kişi sorumlu olmalıdır. 

Yani kusurlu, iradi bir davranışı gerçekleştiremeyen tüzel kişinin sorumluluğuna, gerçek kişinin kusurlu 

ve iradi davranışı vasıtasıyla gidilmelidir.1681 Böylece tüzel kişinin davranış ve isnat yeteneğinin 

bulunmamasına ilişkin sorunlar aşılmak istenmektedir.1682 Zira tüzel kişinin bizzat kendisine suçun isnat 

edilmesi mümkün değildir.1683 Buna göre tüzel kişinin sorumluluğuna dolaylı bir şekilde gidilebilir.1684 

Esasında gerçek kişinin işlediği suç nedeniyle tüzel kişinin ceza sorumluluğu, kusursuz sorumluluk olarak 

kabul edilmelidir.1685  

İsnadiyet modelinin tasarımı, esas alınan gerçek kişiye göre farklılık arz edebilir.1686 Bu gerçek 

kişinin tüzel kişinin organı veya yetkilisi ya da herhangi bir çalışanı olması mümkündür. Ancak kim 

olacağının kanun koyucu tarafından belirlenmesi gereklidir.1687  Örneğin kanun koyucunun yalnızca tüzel 

kişinin organınca ya da temsilcisince işlenen suç nedeniyle tüzel kişinin cezalandırılması yolunu seçmesi 

mümkündür. Burada, bir anlamda yetkilinin gerçekleştirdiği suç, tüzel kişiye transfer edilerek 

yüklenmektedir.1688 Transfer edilen suçlulukla, kişinin kendi suçundan sorumlu olması birbirinden 

farklıdır.1689 Suçun transfer edilmesinin temelinde, tüzel kişinin yetkiliyi uygun bir şekilde seçmemesi 

veya denetlememesi yahut hukuka aykırı fiillerin işlenmesini tolere etmesi yatmaktadır.1690 Bu kapsamda 

organ ya da temsilci niteliğini taşıyan gerçek kişiler bakımından kusur değerlendirilmesinin yapılması 

                                                
1678 Örneğin 1834 yılında Albany Belediyesi, Hudson Nehri havzasını temizleyemediği için suçlanmıştır. Bkz. MONGILLO, s. 
58-59. Bu olaydan yaklaşık yüz yıl önce 1719 ila 1721 yılları arasında Güney Deniz Şirketi’nin faaliyeti kapsamında gerçekleşen 
yolsuzluklar ve içeriden öğrenenlerin ticareti önemli ekonomik yıkıntılara neden olmuştur. Bkz. ENGELHART, 53. 
1679 HEINE, s. 873. 1940’lardan itibaren İngiltere, Galler ve İskoçya tabiiyetinde bulunan tüzel kişilerin ceza sorumluluğunda, 
isnadiyet modeli benimsenmiştir. Bkz. PIETH/IVORY, s. 8.  
1680 MENTOVICH/CERF, s. 43. 
1681 MONGILLO, s. 58. 
1682 SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 3-4. 
1683 Bu nedenle yerinde olarak isnadiyet modelinin kurgudan başka bir şey olmadığı yönünde bkz. HEFENDEHL, s. 287. 
1684 Örneğin Macaristan’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gidebilmek için gerçek kişi hakkında mahkûmiyet hükmünün 
verilmesi gereklidir. Ancak söz konusu durumun iki istisnası bulunmaktadır. Şayet gerçek kişi hüküm kesinleşmeden ölürse ya da 
akıl hastalığına yakalanırsa, tüzel kişi hakkında doğrudan muhakemenin gerçekleştirilmesi ve cezanın uygulanması mümkündür. 
Bu hallerle sınırlı olmak üzere tüzel kişinin objektif sorumluluğundan bahsedilmektedir. Bkz. SANTHA/DOBROCSI, s. 317, 
321-322. 
1685 SULLIVAN, s. 282. 
1686 KOLARIK, Lisa, Die Bestimmungen über die Verantwortlichkeit juristischer Personen im österreichischen Recht und in 
den Rechtsordnungen ausgewählter EU Mitgliedstaaten im Vergleich mit den internationalen Vorgaben, Doctoral Thesis, WU 
Vienna University of Economics and Business, Wien 2008, s. 24. 
1687 HEINE, s. 874; KOLARIK, s. 24; WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DEUTSCHER BUNDESTAG, “Strafbarkeit 
von transnationalen Unternehmen Regelungsmöglichkeiten und -beispiele für ein Unternehmensstrafrecht”, Sachstand WD 7 - 
3000 - 174/13, s. 8. 
1688 WEIGEND, s. 933. 
1689 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 17. 
1690 WEIGEND, s. 933.   
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mümkündür. Gerçek kişilerin kusurlu olarak bir suçu gerçekleştirmeleri halinde tüzel kişinin de 

sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Bu nedenle tüzel kişinin sorumluluğu, dolaylı bir nitelik taşımaktadır. 

Suçun manevi unsuruna sahip olan yani kastı ya da taksiri nedeniyle sorumlu tutulması mümkün olan 

gerçek bir kişiden hareketle, kusurlu olması mümkün bulunmayan tüzel kişinin sadece yansıma yoluyla 

ya da dolayısıyla sorumluluğundan bahsedilebilir.1691 Bu modelde organın ya da temsilcinin davranışı bir 

anlamda tüzel kişinin davranışıdır. Organ ya da temsilci kusurlu ise tüzel kişi de kusurludur ve sorumluluk 

yöneticinin fiiliyle sınırlıdır.1692  Her bir tüzel kişilikte bazı gerçek kişilerin diğer gerçek kişilere nazaran 

şirketin faaliyetlerini belirlemede söz sahibi oldukları görülmektedir. Bu gerçek kişilerin davranışları, 

şirketin davranışları olarak kabul edilmelidir. Şayet gerçek kişi, şirketle özdeşleştirilebiliyorsa, yani bu 

gerçek kişinin, şirketin somut görünümü olduğu söylenebiliyorsa bu kişinin suç niteliği taşıyan fiilinden 

tüzel kişi sorumlu olacaktır.1693 Ayrıca sorumlu kimselerin denetim görevini ihlal etmeleri halinde tüzel 

kişinin sorumluluğuna gidilmesine de bu model imkân vermektedir.1694 

Fransa,1695 ve Avusturya’da ceza sorumluluğunda, Almanya’da ise idari ceza sorumluluğunda 

benimsenen isnadiyet modelinde,1696 tüzel kişi yalnızca organı veya temsilcisinin icrai ya da ihmali 

davranışıyla topluluğun iradesini yansıttığında sorumlu olur. Nitekim Fr. CK’nın 121-2. maddesinde tüzel 

kişilerin, organları ya da temsilcileri tarafından, tüzel kişinin yararına işlenen suçlardan ötürü sorumlu 

olacakları hüküm altına alınarak isnadiyet modeli benimsenmiştir.1697 Bu model “insan dayanağı teorisi” 

adı altında Donnedieu de Vabres tarafından da ileri sürülmüştür. Bu teoriye göre tüzel kişi kendisini temsil 

eden ve kendisinin yerine suç işleyen bir bireyin varlığı halinde ceza sorumluluğuna sahiptir.1698 Fransa’da 

bu kapsamda bir suçun işlenmiş olması; bu suçun kanun koyucunun tercihine göre bizatihi tüzel kişinin 

organ veya temsilcisi sıfatını taşıyan kişi veya kişilerin ya da bu kişi veya kişilerin iştirakiyle, tüzel kişinin 

faaliyet izninin sağladığı yetkinin kötüye kullanılmak suretiyle ve tüzel kişiye fayda sağlamak amacıyla 

işlenmesi gereklidir. Fransa’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gidilebilmesi için, tüzel kişi adına 

hareket eden kimselerin tüzel kişinin organı ya da yetkili temsilcisi olması arandığından daha kısıtlayıcı 

bir isnadiyet modeli benimsenmiştir.1699 Aslında isnadiyet modelinde özel hukuka özgü sorumluluk 

hükümlerine paralel şekilde, tüzel kişinin organının veya temsilcisinin tüzel kişinin adına dolaylı olarak 

davranışta bulunmasıyla yetinildiği görülmektedir. Söz konusu halde tüzel kişinin, işlenen fiil nedeniyle 

                                                
1691 PRADEL, s. 153-154, 157. Fr. CK’nın hazırlık çalışmaları esnasında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun yalnızca taksirle 
işlenen suçlar bakımından gündeme gelebileceği zira kastın tümüyle gerçek kişilere özgü olduğu ileri sürülmüşse de Fransız kanun 
koyucusu bu görüşü dikkate almamıştır. Bkz. YARSUVAT, s. 916-917. 
1692 RINCEANU, s. 130. 
1693 KANGAL, Tüzel, s. 138.  
1694 KOLARIK, s. 24-25. 
1695 TRICOT, s. 64. 
1696 AB’nin tüzel kişilerin sorumluluğunu öngören tavsiye kararlarında da bu modelin benimsendiği anlaşılmaktadır. Bkz. BÖSE, 
“Strafbarkeit”, s. 137, 140. 
1697 TRICOT, s. 64-65. 
1698 KANGAL, Tüzel, s. 139. 
1699 DE MAGLIE, “Models”, s. 553-554. 
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organının veya temsilcisinin sorumlu olması gerekmektedir. Bu kapsamda organizasyon eksikliği modeli 

göz ardı edilmektedir.1700 

İsnadiyet modeline göre, tüzel kişi kendi adına karar alma ve uygulama yetkisine sahip olan 

organlarının suç oluşturan fiilleri nedeniyle sorumludur. Söz konusu kimselerin yasaya ve tüzüğe uygun 

olarak seçilmiş ya da atanmış olmaları gereklidir. Yasalara ve tüzüğe uygun olarak seçilmeyen ya da 

atanmayan kimselerin, tüzel kişiyi temsile ve onun adına işlem yetkisi bulunmaması nedeniyle tüzel 

kişinin ceza sorumluluğuna neden olduğu söylenemez.1701 Tüzel kişinin yetkili organının kendi adına ve 

tüzel kişinin adını ve olanaklarını kullanarak davranışta bulunup bulunmadığının tespiti önerilse de bu 

durumun tüzel kişinin işlediği suç nedeniyle sorumlu tutulacak gerçek kişilerin saptanmasından daha zor 

sorunlara neden olabilecek nitelikte olduğu da söylenmektedir.1702 İsnadiyet modelinde, kanun 

koyucunun tercihine göre suçun sadece tüzel kişinin organı ya da temsilcisi tarafından işlenmesi şeklindeki 

koşulun aranması eleştirilmektedir. Bu görüşe göre fiilleri tüzel kişiye atfedilen kişi alanının organ ya da 

temsilciyi aşacak şekilde genişletilmesi gerektiği belirtilmektedir. Böylece cezalandırılması mümkün olan 

davranış türlerinin kapsamı genişletilecek ve cezalandırılabilme hususundaki boşluklardan kaçınılacaktır. 

Topluluk ceza hukuku etiği ile isnadiyet modeline uygun olan “2000 Türk Ceza Kanunu Tasarısı”nın 

(TCKT) öngördüğü üzere sınırlayıcı hükümlerin öngörülmesi gerekli değildir. Tüzel kişiliğin ceza 

sorumluluğuna gidilebilmesi için gerçekleştirilen fiilin yönetim yetkisi olanlarla sınırlandırılması, modern 

tüzel kişiliğin organizasyon şeklinde artık uymamaktadır ve ortaya boşluklar çıkmaktadır. Nitekim 

uygulamada tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gitmeyi sınırlandırdığı görülmektedir.1703 Bu nedenle kişi 

kapsamının yönetim fonksiyonunu gerçekleştiren tüm kişilere kadar genişletilmesinde fayda vardır. 

Nitekim bu görüşe göre tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi, kanun koyucunun hukuk 

güvenliği menfaati ile buna uygun somutlaştırmaları dikkate almasını gerektirir.1704 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bakımından İngiltere’de üst düzey görevlilerin ve bu kapsamda 

“zihni kontrol edenin” failliği,1705 Amerika’da ise herhangi bir çalışanın (ve hatta sözleşmeyle taraf olan 

üçüncü bir kişinin dahi) failliği gereklidir.1706 İngiliz hukuk sisteminde özel hukuk doktrinine başvurulmak 

suretiyle bu isnadiyet modelinin temelleri atılmıştır.1707 Bu sorumluluk esasında özel hukukta geçerli olan 

ve başkasının fiilinden sorumluluk olarak nitelendirilmesi mümkün olan “respondeat superior”1708 

                                                
1700 HIRSCH, “Bugünkü”, s. 371. 
1701 Fransa’da düşmanla iş birliği yapan basın kuruluşlarının cezalandırılmasına ilişkin olarak 30.5.1945 tarihli kanun hükmündeki 
kararnamenin 3. maddesinde, herhangi bir organın işgal kuvvetlerince zorla seçtirilmesi ya da atanması halinde tüzel kişinin 
zorunluluk hali nedeniyle organlarının fiilinden sorumlu tutulamayacağı belirtilmiştir. Bkz. BIYIKLI, “(II)”, s. 71-72. 
1702 BIYIKLI, “(II)”, s. 72, dp. 47. 
1703 Bu nedenle söz konusu tercihin kadameli olarak bırakıldığı görülmektedir. Bkz. VALENZANO, s. 96-97. 
1704 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 470. 
1705 Nitekim tüzel kişinin zihni ya da beyni, üst düzey görevlilerce kimliğe kavuşmaktadır. Bkz. WELLS, “Corporate”, s. 97-98. 
1706 ENGELHART, s. 58. 
1707 İlk olarak 1897 tarihli “Salomon v Salomon & Co. AC 22” isimli davada bu teoriden bahsedildiği yönünde bkz. DOĞAN, 
“Tüzel”, s. 21, dp. 72. 
1708 NANDA, s. 65. 
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doktrini olup “vicarious corporate liability” şeklinde de nitelendirilmektedir.1709 Bu doktrinde sorumluluk, 

herhangi bir çalışanın davranışıyla değil, organın ya da temsilcinin davranışıyla söz konusu olabilmektedir. 

Ayrıca, organın ya da temsilcinin tüzel kişinin hesabına ya da tüzel kişinin yararına hareket etmesi yahut 

tüzel kişinin bir yükümlülüğünü ihlal etmesi gerekmektedir. Böylece gerçek kişinin davranışı, tüzel kişinin 

davranışına eşdeğer bir nitelik taşır. Ancak söz konusu modelde her ne kadar temsilcinin fiili ve kusuru 

bulunsa da bu kusurun ve fiilin tüzel kişiye yüklenmesinin doğru olmadığı da ileri sürülmektedir. Yani 

katı bir isnadiyet modelinin belirlenmesinin hem dar hem de geniş bir sorumluluğa yol açtığı 

belirtilmektedir. Dardır, zira her durumda somut bir gerçek kişinin suçluluğunu gerektirir. Geniştir zira 

bazı kişilerin suçlu olması tüzel kişinin ceza sorumluluğunu otomatikman getirir.1710 Esasında bu modelde 

kusursuz sorumluluk söz konusu olsa da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngören sistemlerden en 

tutarlı olanı olduğu söylenebilir.1711  

Doktrinde isnadiyet modeli için her ne kadar bazı farklılıklar söz konusu olsa da “saf 

isnadiyet”,1712 “organik”,1713 “yansıma”, “dolaylı”, “türev”, “temsil”,1714 “insan dayanağı”, “kimlik” 

(alter ego1715) modelleri ifadelerinin kullanıldığı da görülmektedir.1716 Ancak “türev” sorumluluk 

modelini kendi içinde “kimlik” ve “temsil” olmak üzere iki alt kategoride inceleyenler de bulunmaktadır. 

“Kimlik” ya da daha doğru bir ifadeyle “ikinci kimlik” olarak da nitelendirilen “kimlik” teorisinde,1717 

tüzel kişi, yalnızca organı veya temsilcisiyle iradesini açıkladığı fiillerinden sorumludur.1718 Temsil 

teorisindeyse tüzel kişiliği herhangi bir şekilde temsil eden gerçek kişilerin işledikleri suçlardan ötürü tüzel 

kişilerin cezalandırılması kabul edilmektedir.1719 Böylece tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun alanı 

genişletilmektedir. Örneğin tüzel kişinin işçisinin tüzel kişiliğin yararına suç işlemesi halinde de tüzel 

kişinin sorumluluğuna gidilmesi mümkündür.1720 Şayet tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidilmesi 

                                                
1709 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 454; LAUFER/STRUDLER, s. 1309. 
1710 HEINE/WEIßER, Rn. 129. Söz konusu sorunu aşabilmek adına Fransız mahkemeleri, sorumluluğa sebebiyet veren gerçek 
kişilerin işledikleri suçlarla tüzel kişinin organizasyon yapısındaki, yatırım politikasındaki ve ekonomik stratejisindeki ilişkiyi 
değerlendirmektedir. Bkz. HEINE, s. 875. 
1711 MONGILLO, s. 73-74. 
1712 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 289; SCHÜNEMANN, “Rechtsvergleichung”, Rn. 23. 
1713 VALENZANO, Anna Salvina, “‘Triggering Persons’ in ‘Ex Crimine’ Liability of Legal Entities”, Regulating Corporate 
Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 96. 
1714 DECKERT, s. 153. 
1715 PIETH/IVORY, s. 6. Bu kavram Türkçeye “diğer ben” şeklinde çevrilmektedir. Bkz. ERDOĞMUŞ, s. 12. Kimlik teorisi, 
Anglo-Sakson hukuk sisteminde ilk olarak 1915 yılında Lordlar Kamarasının “Lennard’s Carrying Co. Ltd/Asiatic Petroleum Co. 
Ltd” isimli hukuk davasında verdiği kararla ortaya konulmuştur. Bkz. ROBINSON, Allens Arthur, Corporate Culture” as a Basis 
for the Criminal Liability of Corporations, 2008, s. 18. 
1716 PRADEL, s. 153-154, 157. 
1717 GOODE, s. 36. 
1718 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 137-138. 
1719 DECKERT, s. 153. 
1720 Doktrinde isnadiyet modeli kapsamında düşünülmesi mümkün olan “fonksiyonel sorumluluk teorisi”nden de 
bahsedilmektedir. Bu teori içtihadi bir niteliğe sahiptir. Nitekim Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin kararlarında bu teorinin 
temelleri atılmıştır. Yüksek Mahkeme tarafından 1954 yılında bir müteşebbisin ceza sorumluluğuyla ilgili olarak “Ijzerdraad” 
kararında müteşebbisin işletmedeki tüm fiillerden sorumlu olamayacağı belirtilmiştir. Müteşebbisin sadece üzerinde belirli bir 
yetkiye sahip olduğu ve kabul ettiği olaylar bakımından sorumluluğu bulunmaktadır. Fonksiyonel sorumluluk teorisinin esasında 
yetki ve kabul etme kriterleri bulunmaktadır. Yüksek Mahkeme, 1981 yılında verdiği “Kabelijaw” kararında ise söz konusu 
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bakımından sorumluluğa neden olacak kişiler açısından bir sınırlamaya gidilmiyorsa bu kapsamda 

herhangi bir çalışanın suç oluşturan fiili yeterli olarak kabul edilmektedir. “Usta çırak ilişkisine dayalı 

sorumluluk” olarak da adlandırılan bu modelde usta yani tüzel kişi; çırağı yani çalışanı için sorumludur. 

Çalışan kusurlu olduğunda, tüzel kişinin de kusurundan bahsedilir. Şayet çalışanın kusuru sabit 

görülmezse tüzel kişinin sorumluluğuna gidilemez. Bu modele benzer bir sistem “ABD Yolsuzluk 

Uygulaması Kanunu”nda kabul edilmiştir. Bu modelde tüzel kişinin kusurlu olduğunun ispatlanmasını 

gerektirmez.1721 Yani suç işleyen gerçek kişinin sorumluluğu tüzel kişiye yansıtılmakta ve bir anlamda 

transfer edilmektedir. Bu kapsamda örneğin gerçek kişi hakkında uygulanan suçun nitelikli halleri tüzel 

kişi bakımından da uygulama alanı bulur. Böylece her iki sorumluluk şekli aynı olur.1722 Ancak gerçek 

kişinin sorumluluğunun örneğin ölüm gibi bazı nedenlerle ortadan kalktığı hallerde de tüzel kişinin 

sorumluluğuna gitmek mümkün olabilir.1723 

Esasında isnadiyet modelinin temelinde tüzel kişinin kendileri için davranan kişilerle 

özdeşleştirildiği ve şahsi ve kolektif sorumluluğun birbirine denk olduğu1724 ve İngiltere’de oluşturulan, 

bir topluluğun kendini oluşturan her bir bireyde tanımlanabilir olduğu “kimlik teorisi” yatmaktadır.1725 

Yani organ ya da temsilci tüzel kişi karşısında üçüncü bir kişi değildir, tüzel kişiyle özdeştir.1726 Bu teori 

için doktrinde “bireyleştirilmiş model” ifadesinin kullanıldığı da görülmektedir.1727 Anglo-Sakson hukuk 

sisteminde geliştirilen kimlik teorisi uyarınca, suçu işleyen kimse suçu tüzel kişinin yerine değil tüzel 

kişinin kendisi olarak gerçekleştirmektedir.1728 Ancak her bir somut olayda bu tahlilin yapılması 

gereklidir. Zira her zaman için temsilin kim tarafından gerçekleştiği net değildir.1729 Yani suçu işleyen 

esasında tüzel kişinin görünen diğer yüzüdür. Böylece suç işleyen bir kimsenin suçu tüzel kişi adına 

gerçekleştirdiği ve sorumluluğun da tümüyle şirkete yüklenmesini öngören dolaylı sorumluluk ilkesi terk 

edilmiştir. Şirketin herhangi bir şekilde suçlu olup olmadığı araştırılmaksızın bu şekilde suçun şirkete 

yüklenmesi temsili sorumluluğun adil olmaması ve savunma bakımından da cezai anlamda bir mantığının 

                                                
kriterleri tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bakımından uygulamıştır. Bir fiilin sadece fiziksel bir davranış olarak değil, ancak toplum 
içerisinde gerçekleştirilen bir fonksiyon olarak tasvir edilmesi halinde suçun faili toplumda bu fonksiyonu yerine getiren gerçek ya 
da tüzel kişidir. Yani toplum içinde sadece fiziksel davranışı gerçekleştiren değil bu fonksiyonu yerine getiren olarak kabul edilen 
fail de cezalandırılmalıdır. Fonksiyonel sorumluluk, failin hukuka aykırı fiziksel davranışını belirlemekte ve bu davranışı sosyal 
yaşamda belirlenen rolü ya da fonksiyonu yerine getiren kişiye yüklemektedir. Gerçek davranışın önemi az olup fonksiyonel bir 
davranışın varlığı gereklidir. Fonksiyonel sorumluluk teorisi gerçek bir kişinin suç teşkil eden fiilinin bir tüzel kişiye isnat 
edilmesine olanak tanır. Ancak gerçek kişinin davranışının toplum içerisinde belirlenen bir fonksiyonun bu tüzel kişi tarafından 
gerçekleştirilmesine uygun olması gereklidir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 139. 
1721 DOĞAN, “Tüzel”, s. 22. 
1722 Örneğin tüzel kişilik bünyesinde deneyimli bir hukuk müşavirliği bulunsa da suç teşkil eden fiili gerçekleştirenin kaçınılmaz 
bir hukuki hataya düşmesi halinde fiil her ne kadar tüzel kişinin yararına dahi olsa hataya ilişkin hükümlerden tüzel kişi de 
yararlanacaktır. Bkz. TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 25. 
1723 Örneğin Romanya’da suçun unsurlarından ve tüzel kişinin davranış yeteneğinden bağımsız bir şekilde tüzel kişilerle ilgili 
genel bir ceza sorumluluğu öngörülmüştür. Bkz. RINCEANU, s. 128-129. 
1724 KOLARIK, s. 24. 
1725 HEINE, s. 873. 
1726 MONGILLO, s. 109; TRICOT, s. 67. 
1727 ENGELHART, s. 57. 
1728 SULLIVAN, s. 282; LEDERMAN, s. 655. 
1729 FRIEDMANN, s. 60. 
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olmadığı düşünülerek önemini kaybetmiştir. Bu nedenle temsili sorumluluk ilkesi müşterek hukukta terk 

edilerek yalnızca yazılı hukuk sorumluluğu kapsamında öngörülmüştür.1730  

İsnadiyet modelinde zamanla uygulamada tüzel kişileri cezaen sorumlu kılmaya yetenekli olan 

gerçek kişilerin kimler olduğu hususu belirlenmiştir. İngiltere’de “Tesco Supermarkets Ltd. v. Natrass” 

kararı, ilke kararı olarak kabul edilmektedir.1731 “Lordlar Kamarası” bu kararda şirketin yönetim yapısında 

işgal ettiği yer bakımından mağaza müdürünün şirketin yerine geçebilecek derecede önemli bir temsil 

yetkisinin ve konumunun bulunmadığını kabul etmiştir. Gerekli özeninse şirketin üst düzey yönetimince 

gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bir anlamda tüzel kişi, üst düzey yöneticilerinin yani beyin takımının 

fiillerinden sorumludur. Bu kapsamda yöneticilerin beyne, çalışanların ise uzuvlara benzetilebileceğinden 

bahsedilmektedir.1732 Kişi sayısının sınırlandırılması, denetim görevinin ihlali bakımından kilit bir 

fonksiyon görmektedir.1733 Ancak bu tercihte yönetim kurulu, veto ya da müdahale hakkını elinde 

bulundurduğu sürece şirketin çalışmalarını yoğun bir şekilde üstlenen müdürleri kapsayacak şekilde geniş 

değildir. Böylece tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kapsamının sınırlandığı belirtilmelidir. 

Sorumluluğun en yüksek düzeyde yer alan yöneticilere yüklenmesi ve hassas alanlarda uygulama alanı 

bulan şirket yönetim politikasındaki yetkinin intikali suretiyle bir anlamda ceza sorumluluğundan kaçış 

söz konusu olmaktadır. Ayrıca şirket temsilcisi konumunda yer alan kişinin gerekli yetkiye sahip olup 

olmadığını belirlemek hususunda açık ölçütler de bulunmamaktadır.1734 

İngiliz hukuk öğretisinde benzer şekilde “delegasyon prensibi”nden1735 de bahsedilmektedir. 

Buna göre tüzel kişinin her türlü çalışanının değil ama yetkili kişinin kasıtlı ya da taksirli olması tüzel 

kişinin sorumluluğuna gidebilmek için yeterlidir. Lordlar kamarası “Vane v Yiannopoulos (1965) (ac 486 

hl)” kararında delegasyon prensibini uygulamak için tam bir yetkilendirmenin gerekli olduğunu 

belirtmiştir.1736 Temyiz mahkemesi de “In Winson (1969) (I QB371)” kararında benzer şekilde kısmi bir 

yetkilendirmenin, prensibin uygulanması için yeterli olmadığını belirtmiştir. Bu kapsamda örneğin 

“Robert Millar (Contractors) Ltd 1970” kararında tehlikeli araç kullanan tüzel kişi yetkilisinin, birine 

çarparak ölümüne neden olması halinde tüzel kişiliğin müşterek fail olarak cezalandırılmasına karar 

vermiştir. “Attorne-General’s Reference (No. 2 of1999 (2003)” kararında da tüzel kişilerin insan öldürme 

suçunun faili olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir. Esasında 1990 yılına kadar tüzel kişilerin öldürme 

suçlarını işlemeyeceği ağırlıklı olarak savunulmaktaysa1737 da çok sayıda insanın ölümüne neden olan 

tren, feribot kazaları ya da bir tüzel kişinin fabrikasında gerçekleşen patlamalar karşısında tüzel kişinin 

                                                
1730 GOODE, s. 36. 
1731 HEINE, s. 873. 
1732 PIETH/IVORY, s. 6, 23-24. 
1733 HEINE, s. 874. 
1734 GOODE, s. 36-37. 
1735 “Delegasyon” kelimesinin Türkçe karşılığını, “herhangi bir topluluğu temsil etmekle görevli yetkili kurul” oluşturmaktadır. 
Bkz. TÜRK DİL KURUMU, s.  614. 
1736 HERRING, s. 773. 
1737 Aksi yönde bkz. WELSH, s. 363. 
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hesap vermesi kamuoyunca istenmiştir. Söz konusu “kültürel kayma” neticesinde özellikle sağlık ve 

güvenlik alanlarında tüzel kişilere yükümlülükler yüklenmiştir. Ancak mahkemelerin tüzel kişileri 

cezalandırma yönündeki isteksizliği (nitekim genel olarak tek kişiye ait ya da küçük işletmeler bakımından 

tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidilmiştir) sebebiyle kanun koyucu tarafından özel olarak bu alanda 

düzenleme öngörülmüştür.1738  

İsnadiyet modeli benimsendiği takdirde, bu sorumluluk nedeniyle tüzel kişinin sorumluluğuna 

gidileceğinin kanunda açık bir şekilde öngörülmesi gereklidir.1739 Nitekim isnadiyet modeli, TCK’nın 60. 

maddesi dikkate alındığında Türkiye’de güvenlik tedbiri sorumluluğu bakımından benimsenen sistemdir. 

Yine KK’nın 43/A maddesi dikkate alındığında bu modelin benimsendiği görülmektedir. Ancak TCK’nın 

60. maddesi açısından faaliyet izninin iptali bakımından sorumluluğa neden olan gerçek kişinin özel hukuk 

tüzel kişisinin organı veya temsilcisi olması gerekliyken; müsaderenin ve idari para cezasının uygulanması 

bakımındansa örneğin KK’nın 43/A maddesinde de açıkça belirtildiği üzere “bir özel hukuk tüzel kişisinin 

organ veya temsilci”si olmamasına karşın, “bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen” kişinin 

fiili de sorumluluk için yeterli görülmektedir.1740 

İsnadiyet modelini benimseyenlere göre, her ne kadar doktrinde tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edilmesinin ilkel anlamda kolektif ceza sorumluluğuna dönüş olacağı ileri 

sürülmekteyse de tüzel kişinin üyelerinin ya da ortaklarının kolektif irade neticesinde gerçekleştirilen suçla 

ilgili olarak tümüyle kusursuz oldukları söylenemez. Zira hukuka uygun hareket eden yöneticileri 

seçmeleri ve bu yöneticileri yeterince denetlememeleri nedeniyle sorumludurlar. Ayrıca mahkûmiyet 

hükmündeki kınama özelliğinin de tümüyle tüzel kişiyi hedeflediği belirtilmektedir.1741 

                                                
1738 WELLS, “Corporate”, s. 99-101. 
1739 Belçika hukuk sisteminde Belçika Ceza Kanunu’na (Be. CK) reform getiren 4.5.1999 tarihli kanundan evvel tüzel kişilerin 
ceza sorumluluğu kabul edilmemekteydi. Ancak Be. CK’da gerçekleştirilen reforma kadar Belçika Yüksek Mahkemesi tarafından 
tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunulduğu görülmekteydi. Belçika Yüksek Mahkemesi’nin 
yerleşmiş içtihatlarına göre tüzel kişi düzeyinde bir suçun varlığı kabul edilerek tüzel kişinin suç faili olarak kabul edilmesi 
mümkünken, tüzel kişiye karşı ceza yaptırımının uygulanması mümkün değildi. Bu durumda tüzel kişinin fiili nedeniyle sorumlu 
tutulabilen gerçek kişilerin cezalandırılması gerekliydi. Nitekim Yüksek Mahkemenin 19.10.1992 tarihli kararında bir tüzel kişinin 
suç işlemesinin mümkün olduğu, zincirleme bir suç oluşturan cezalandırılabilir farklı fiillerin esasını oluşturan tek bir iradeye sahip 
olabileceği ve yargıcın söz konusu iradenin varlığını, tüzel kişilik adına hareket eden ve ceza sorumluluğunu taşıyan organ ya da 
görevli gerçek kişileri belirtmeksizin ortaya koyabileceği belirtilmiştir. Uygulamaya bakıldığında Belçika hukuk sisteminde 
isnadiyet modelinin tersine çevrildiğinin söylenmesi mümkündür. Bu kapsamda tüzel kişi tarafından gerçekleştirilen bir suçun 
belirli bir gerçek kişiye isnat edilebilmesi için bazı tekniklere başvurulması gereklidir. Doktrinde bu gerçek kişinin belirlenebilmesi 
adına “kanuni isnadiyet”, “uzlaşımsal isnadiyet” ve “kazai isnadiyet” olmak üzere isnat edilebilirlik teknikleri geliştirilmeye 
çalışılmıştır. Kanunda şayet suçun hangi gerçek kişiye isnat edilmesi gerektiği yönünde bir belirleme varsa kanuni isnadiyetten 
bahsedilir. Kanunun belirli kişilere, suçun isnat edilebileceği gerçek kişileri belirleme hususunda olanak tanıması halinde ise 
uzlaşımsal isnadiyet söz konusu olur. Kazai isnadiyette ise gerçek kişiyi belirleme yetkisi yargıca aittir. Olayların çoğunluğunda 
ise kanuni ya da uzlaşımsal isnadiyet öngörülmediğinden hangi gerçek kişinin kusurlu olduğu yönündeki değerlendirmeyi yargıç 
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda Belçika Yüksek Mahkemesi, tüzel kişinin hangi gerçek kişi aracılığıyla hareket ettiği 
hususunun yargıç tarafından serbestçe takdir edileceğini, belirtmiştir. Ancak sorumlu tutulan gerçek kişinin tüzel kişinin bir organı 
olması zorunlu değildir. Yine bu gerçek kişinin belirli bir yönetim yetkisine, otoritesine ya da denetim görevine sahip olması da 
gerekli değildir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 140-141. 
1740 DOĞAN, “Tüzel”, s. 21-22. 
1741 BIYIKLI, “(I)”, s. 512. 
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İsnadiyet modeli, gerçek kişi odaklıdır ve bu nedenle varsayım teorisinin bir görünümüdür.1742 

Ancak bu modelin iki temel hatası bulunmaktadır. İlki tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun temelini ve 

mantığını net ve açık bir şekilde açıklayamamasıdır. İkincisi ise şirketin hangi çalışanının, görevlisinin ya 

da temsilcisinin şirket olarak faaliyette bulunduğunun yine net ve açık bir şekilde belirtilmemesidir.1743 

Ağırlıklı olarak kendisine başvurulan bu model, bireysel sorumluluğu ve toplu sorumluluğu eşitleyen 

antropomorfik bir ilişkilendirme modeli ile karakterize edilmektedir.1744 Bu kapsamda tüzel kişiler, 

kendilerini oluşturan gerçek kişilerden bağımsız ayrı bir kimliğe sahip bulunan yapay bir kişi olarak kabul 

edilmektedir.1745 Ancak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu gerçek kişilerin ceza sorumluluğuna 

benzeterek çözmek ontolojik farklılıkları nedeniyle örtüşmez1746 ve kendi içinde tutarsızlıklara neden 

olur.1747 Hatta bu tutum gerçek kişilerin ceza sorumluluğuna ve esasında ceza hukukuna ilişkin ilkelerin 

zayıflatılmasına ve içinin boşaltılmasına neden olacak niteliktedir.1748 Bu nedenle gerçek kişilerin ceza 

sorumluluğuna ilişkin gerekliliklerin kıyas yoluyla tüzel kişiler bakımından ayrı bir sorumluluk türü olarak 

belirlenmesi önerilmektedir.1749 Bu kapsamda davranış, netice ve nedensellik bağının anlamı ve 

sonuçlarının, tüzel kişiler açısından tekrar değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır.1750 Ayrıca 

isnadiyet modeli her ne kadar küçük ve basit şekilde yapılandırılmış tüzel kişiler bakımından 

fonksiyonelse de1751 büyük ve karmaşık bir yapıya sahip olan tüzel kişilerde fonksiyonel değildir.1752 

Doktrinde tüzel kişilerin kusurluluğuyla ilgili olarak sübjektif ya da analojik eksenden de 

bahsedilmektedir. Analojik eksende gerçek kişilerle tüzel kişiler arasındaki benzerlikler esas alınmaktadır. 

Adalet ilkesinin gerçekleştirilebilmesi için benzer varlıkların aynı şekilde ele alınmasının doğru olacağı 

görüşü benimsenerek gerçek kişilere eşdeğer bir statünün tanınması, kişilik verilen tüzel kişilerin de 

cezalandırılması mümkün kılınmak istenmektedir. Tüzel kişilerin de tıpkı gerçek kişiler gibi algılama ve 

irade yetenekleri bulunmaktadır denilmektedir. Bu görüşe göre tüzel kişiler de serbestçe hareket edebilir, 

gerçek kişiler gibi bireysel sübjektif bir özerkliğe sahiptir ve bilinçli ve iradi olarak ceza normunu ihlal 

etmeye ehildir. Ancak tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kusur ve kusurluluk kavramlarına 

başvurulmaksızın kurumsallaştırılmalıdır. Zira tüzel kişilerin cezalandırılması her şeyden evvel bu 

kişilerin genel yarar bakımından objektif olarak ortaya koyduğu tehlikeye dayanmaktadır.1753  

                                                
1742 SULLIVIAN, s. 286; PIETH/IVORY, s. 6. 
1743 GOODE, s. 36. 
1744 HEINE, s. 875. 
1745 WEISSMANN/NEWMAN, s. 418. 
1746 MONGILLO, s. 100. 
1747 Örneğin insanın sahip olduğu aklın, akla sahip olmayan tüzel kişide bulunduğundan bahsedilemez. Bkz. 
LAUFER/STRUDLER, s. 1285; LEDERMAN, s. 674. 
1748 SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 4. 
1749 Bunu yapmanın gerekli olmadığı zira gerçeklik teorisinin benimsenmesi halinde ortada çözülmesi gereken bir sorunun 
kalmayacağı yönünde bkz. BERTOSSA, s. 54. 
1750 HEINE/WEIßER, Rn. 131. 
1751 HEINE, s. 875. 
1752 KOLARIK, s. 25. 
1753 KANGAL, Tüzel, s. 131-132. 
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Her ne kadar tüzel kişi temsilci ve organları vasıtasıyla hareket edebildiğinden onların fiilinden 

sorumlu tutulabilir denilse de bu kabul tümüyle kurgusal bir içeriğe sahiptir1754 ve bunun mantıklı bir 

sonuç olmadığı belirtilmelidir. Zira bir sözleşmenin imzalanmasında engelli bir kimsenin yalnızca kanuni 

temsilcisinin yer alması halinde temsilcisinin suç oluşturan fiilinden dolayı engelli olan kişinin ceza 

sorumluluğuna gidilemez.1755 Bu nedenle söz konusu model, tüzel kişinin yararı amacıyla olsa da üçüncü 

bir kişinin gerçekleştirdiği fiil nedeniyle ceza sorumluluğunun kabul edilmesi anlamına gelmektedir.1756 

Yine ceza hukukunda kusurluluğun atfı şeklinde bir gereklilikten bahsedilemez.1757 Temelinde önleme ve 

dağılım etkililiği yer almaktadır.1758 Ayrıca bu sorumluluğun kabulü yetkilinin kişiliğinin bölünmesi ya 

da sorumluluğun çoğaltılması olarak da kabul edilebilir. Zira yetkili kimsenin bizatihi gerçekleştirdiği bir 

suç nedeniyle sorumluluğunun yanında ayrıca tüzel kişiye ek olarak bir sorumluluğun yüklendiği 

görülmektedir. Yine bu model tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidebilmek için, örneğin temsilcisinin 

suçu işlediğinin kanıtlanmasını gerektirmektedir.1759 Suçu işleyen gerçek kişinin ceza sorumluluğunun 

belirlenmesi çoğu zaman güçtür ve bu durumda tüzel kişilerin ceza sorumluluğu için transfer yöntemi 

yeterli olmamaktadır. Ayrıca bu model, tüzel kişinin, yetkili kimselerin bireysel sorumluluklarının 

gizlenmesine yönelik bir tavır almasını da teşvik edici bir niteliğe sahiptir.1760 Böylece bir anlamda ceza 

hukuku, bizatihi kendi normlarının etkinliğini felce uğratmaktadır. Nitekim “delil yetersizliği” denilen şey 

bu modelde “olgusal imkansızlığa” dönüşmektedir.1761 Bu modelin farklı versiyonlarında bilinmeyen bir 

kimsenin dahi işlediği suçun tüzel kişiye transferi mümkün hale gelebilmektedir. Ancak kurmaca bir 

belirleme, modelin kendisini de kurmaca hale getirecektir.1762  Esasında tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna 

ilişkin ileri sürülen modellerin her biri, gerçek kişinin işlediği suç nedeniyle tüzel kişinin de sorumlu 

tutulması için girişilen çabaların bir neticesidir.1763 Söz konusu modifiye çalışmaları yerine tüzel kişilerle 

ilgili olarak ayrı bir sorumluluk modelinin öngörülmesi1764 ve bu modelin de yeni bir ceza kanunuyla 

modernize edilerek gerçekleştirilmesi de doktrinde önerilmektedir. Aksi takdirde tüzel kişilerin faaliyet 

alanlarında gerçekleşen suçlar bakımından yalnızca gerçek kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi, 

söz konusu suçlarla mücadelede yetersiz ve etkisiz kalacaktır denilmektedir.1765 

                                                
1754 BERTOSSA, s. 33. 
1755 WEIGEND, s. 933, dp. 38. 
1756 PEGLAU, s. 407; MATEU, s. 53; SCHÜNEMANN, “Rechtsvergleichung”, Rn. 23. 
1757 ROXIN, I, s. 264. 
1758 WAGNER, s. 141. 
1759 WEIGEND, s. 933. 
1760 KREMNITZER, Mordechai/GHANAYIM, Khalid, “Die Strafbarkeit von Unternehmen”, ZStW 113 (2001), s. 562-563. 
1761 VOLK, “Bestrafung”, s. 433. 
1762 WEIGEND, s. 934. 
1763 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 146. 
1764 VOLK, “Bestrafung”, s. 434. 
1765 HEFENDEHL, s. 285, 293-294. 
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B. ORİJİNAL SORUMLULUK (ORGANİZASYON EKSİKLİĞİ) MODELİ  

İsnadiyet modeli yani öncelikle bir gerçek kişinin fail olmasının cezalandırılabilirlik için tüzel 

kişiye taşınması ceza hukukuna yabancıdır.1766  Tüzel kişilerin ceza sorumsuzluğuna ilişkin isteksizlik1767 

ve isnadiyet modelinin gereken başarıyı gösterememesi karşısında1768 tüzel kişilerin yapısına uygun 

olduğu düşünülen organizasyon hatası ya da eksikliğine dayanan1769 gerekli kolektif kontrol 

mekanizmalarının oluşturulamamasının, tüzel kişinin kendi kusuru olduğu yönünde yeni yaklaşımlar 

geliştirilmiştir.1770 Yetersiz iç organizasyona yönelen tepkiyse ceza olmalıdır.1771 Bu model için orijinal 

sorumluluk1772 ya da örgütlenme modeli yahut objektif model ifadeleri de kullanılmakta olup 

organizasyondaki bozukluk tüzel kişiye yüklenmektedir.1773 Bu kapsamda hukuki konunun ihlali 

muhakkak tüzel kişilik bünyesindeki herhangi bir gerçek kişiden değil bizatihi tüzel kişinin sisteminden 

de kaynaklanabilir.1774 Bu modeli genel olarak Avustralya, Hollanda ve Danimarka ile Avrupa Adalet 

Divanı’nın ise kartel hukukuyla ilgili olarak uyguladığı görülmektedir. Amerika, başlarda her ne kadar 

isnadiyet modelini temel almışsa da esasında bu modeli uygulamaktadır.1775 

Bu modelde tüzel kişiye özgü isnadiyet kuralları geliştirilmek suretiyle tüzel kişiye özgü fiil, kusur 

ve ceza kavramları oluşturularak bu kavramların başka birtakım içeriklerle doldurulması 

önerilmektedir.1776 İsnadiyet modeli açıklanırken de kısmen belirtildiği üzere varsayım teorisi 

benimsendiği takdirde tüzel kişinin organları veya temsilcisi yahut çalışanınca gerçekleştirilen suç tüzel 

kişiye transfer edilmekte; gerçeklik teorisi benimsendiği takdirdeyse tüzel kişinin organları veya temsilcisi 

vasıtasıyla davranışta bulunduğu kabul edildiğinde tüzel kişinin cezalandırılması mümkün hale 

gelmektedir. Ancak isnadiyetin bu şekilde gerçekleşmesi basit bulunmakta ve başka birinin fiilinin ve 

kusurunun tüzel kişiye isnat edilmesi halinde esasında tüzel kişinin kendi fiili ve kusuru yoktur 

denilmektedir. Bu durumda tüzel kişilere uyan yeni bir kusur kavramı geliştirilerek organizasyon yani 

                                                
1766 Esasında söz konusu yaklaşımın nominalizmin etkisi olduğu savunulmaktadır. Bkz. MONGILLO, s. 63. Nominalizm, 
Türkçeye “adcılık” şeklinde çevrilebilir. Kullanılan kelimelerin, tanımların, kendileri vasıtasıyla düşünülen tasarımların ve hatta 
konuşulan dilin şeylere gönderme yapmak şeklinde bir anlamlarının bulunmadığı, yine gerçek nesnelerle ya da gerçekliğin 
herhangi bir yönüyle ilişkili olmadığı, tümüyle insanın şeylere yüklediği anlamlarla belirlendiği görüşünü temel alan felsefe 
öğretisidir. Bkz. GÜÇLÜ, Abdulbaki/UZUN, Erkan/UZUN, Serkan/YOLSAL, Hasan Hüsrev, Felsefe Sözlüğü, Ankara 2003, 
s. 12. 
1767 Suçların vahametiyle ilgili gerçekleştirilen araştırmalar, ekonomik suçlara karşı insanların diğer suçlara nazaran daha ılımlı bir 
yaklaşım sergilediklerini göstermektedir. Nitekim insanlar örneğin sokağa çıktıklarında diğer suçlara (kasten yaralama gibi) maruz 
kalma tehlikesiyle daha sık karşı karşıya kalmaktadırlar. Ancak insanların işlenen bir suç nedeniyle mağdur olma korkusuyla, 
işlenen suçların oranının her zaman örtüştüğünden bahsedilemez. Bkz. LAUFER, s. 23. 
1768 TRICOT, s. 64. Zira isnadiyet modelinde, tüzel kişilik bünyesinde suçun işlenmesi üzerinde etkisi olan ortam dikkate 
alınmamaktadır. Ayrıca suçun işlenmesine neden olan kurumsal ortamı ortadan kaldırmak amaçlanmadığından, yeni suçların 
işlenmesini önlemek konusunda başarısızdır. Bkz. ENGELHART, s. 60. 
1769 HEINE/WEIßER, Rn. 129. 
1770 HEFENDEHL, s. 298; KUBICEL, s. 16. 
1771 KUBICEL, s. 16. 
1772 KOLARIK, s. 25; HEINE, s. 875. 
1773 KOLARIK, s. 25. 
1774 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 457. 
1775 HEINE, s. 875. 
1776 ROXIN, I, s. 264; GROPP, s. 130-131. 
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örgütlenme kusurundan bahsedilmektedir. Kusurluluk burada bir suç işleme konusunda motive eden 

kişisel yetenek olarak kabul edilmektedir.1777 Organizasyon eksikliği düşüncesine dayanan bu modelle 

söz konusu sorunun aşılabileceği söylenmektedir. Burada, topluluğun kusurunu uygun bir örgütlenmenin 

bulunmaması oluşturmaktadır.1778 Organizasyon kusuru gerçek kişilerin kusurundan tümüyle 

farklıdır.1779 Aksinin kabulü, tüzel kişilerin kusurunun zamanla aşınmasına dahi neden olabilir.1780 Ancak 

varılan sonuç aynıdır.1781 Bu modelde tüzel kişi örgütsel ihmali nedeniyle kınanmaktadır.1782 Yani 

başkasının gerçekleştirdiği fiilden değil, direkt kendi görevini kötüye kullanma fiilinden sorumlu 

tutulmaktadır. Tüzel kişinin hatası, çalışanlarını ya da temsilcilerini yeterince denetleyememesi ya da 

organizasyondaki yetersizliğidir.1783 Bu kapsamda “topluluk ahlakı”ndan bahsedilmektedir.1784 Bu 

modelde her ne kadar gerçek bir kişinin işlediği suç, muhakemenin başlatılması için tetikleyici olsa da 

tüzel kişinin kendi hatalı örgütlenişi cezalandırılmasının nedenini oluşturmaktadır. Hatta söz konusu 

durumda suçun gerçek bir kişi tarafından işlendiğine ilişkin kanıta dahi ihtiyaç yoktur. Zira tüzel kişi 

tarafından bir zarara neden olunması ve bu zararın da tüzel kişinin denetimiyle engellenebilecek olması 

sorumluluğu için yeterlidir.1785  

Öldürme suçları bakımından tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hususu 

tartışmalı olup üzerinde durmayı gerekli kılmaktadır.1786 Örneğin İngiltere’de 2007 yılında tüzel kişilerin 

öldürme suçlarından dolayı ceza sorumluluğu kanunla öngörülmüştür. Böylece bir anlamda isnadiyet 

modelinin yani failin belirlenmesi kriterinin dışına çıkılarak örgütlenme yükümlülüğü esas alınmıştır.1787 

Aslında burada isnadiyet modeli esas alındığında, -isnadiyet modeli incelenirken de bahsedildiği üzere- 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna neden olan gerçek kişilerin denetim görevini ihlal etmeleri yeterli 

görüldüğünden isnadiyet modeline aykırı bir durumun olmadığını ileri sürmek de mümkündür.1788 Ancak 

isnadiyet modelinin esasını oluşturduğu üzere ölüme kimin neden olduğunun belirlenmesi ya da ölüme 

belli bir kimsenin neden olması gerekli değildir.1789  Nitekim bu Kanunda sorumluluk üst düzey yönetimin 

                                                
1777 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 291. 
1778 TIEDEMANN, Klaus, “Die “Bebußung” von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität”, NJW 1988, ss. 1169-1174, s. 1172. 
1779 BERTOSSA, s. 56. 
1780 MONGILLO, s. 100. 
1781 Bu kusurun “yapılandırılmış topluluk kusuru” olarak nitelendirildiği de görülmektedir. Bu nitelendirme yapılırken 
Luhmann’ın sistem teorisinden yararlanılarak “kendi kendini düzenleyip yenileyen sitemlerden” bahsedilebileceği, zira tüzel 
kişinin de gerçek kişi gibi sosyal sistemin bir parçası olduğu yönünde bkz. DÍEZ, s. 297, 308. 
1782 KOLARIK, s. 25. 
1783 WEIGEND, s. 934. 
1784 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 452. 
1785 WEIGEND, s. 934. 
1786 JESCHECK, “Personenverbände”, s. 225. 
1787 NISCO, s. 82-83. Bu Kanun, doktrinde istenmeyen gebelik sonucu ortaya çıkan bir bebek olarak nitelendirilmektedir. Zira 
temelini 1997 yılında hükümetin söz vermesi oluşturmaktadır. Ancak hükümet hiçbir zaman “bebek” metaforunun kullanıldığı 
bu kanun bakımından, bebeğe tam kapasitesini kullanabilmesi için gereken özeni göstermediği yönünde eleştirilmektedir. Bkz. 
WELLS, “Corporate”, s. 101. 
1788 KOLARIK, s. 24-25. 
1789 ENGELHART, s. 63. 
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brüt halindeki davranışıyla sınırlı olarak öngörülmektedir. Üst düzey yönetimden, karar almada “önemli” 

bir rol üstlenen, tüzel kişinin faaliyetlerinin tümünü ya da büyük bir bölümünü yöneten kişi veya kişiler 

ifade edilmek istenmektedir.1790 Üst düzey yönetimin, yönetim ve organize faaliyetlerini gerçekleştirme 

şekli sorumluluğun sebebi olarak kabul edilmektedir. Ancak “önemli” olanın belirlenmesi kolay 

değildir.1791 Söz konusu durumda tüzel kişi hakkında Kanunda düzenlenen ve üst sınırı öngörülmeyen 

para cezasına,1792 zararın giderilmesine ve hükmün ilanına karar verilmektedir.1793 Bu durum, iradi 

sarhoşluğa da benzetilmektedir. Zira bir kimse iradi olarak sarhoş olursa ve bu haldeyken suç işlerse 

işlediği suçtan sorumlu olmaktadır.1794 Hatta tüzel kişiliğe sahip olmayan birlikler, polis kuvvetleri ve 

çoğu “taca” ait kurum da kanunun kapsamına alınmıştır. Ancak uygulamada nedensellikle ilgili 

problemlerin çıktığı ve kanunda söz konusu soruna değinilmediği görülmektedir. Nitekim kanunda 

yalnızca ölümün gerçekleşmesi ve ölümün tüzel kişinin yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle 

gerçekleşmesi şeklindeki iki koşuldan bahsedilmektedir.1795  

Çalışanların işlemiş olduğu suçlar nedeniyle yalnızca üst düzey yöneticilerin kontrol ve 

denetimdeki eksikliği sebebiyle tüzel kişinin de cezalandırılmasına neden olabildiği AB ve AK’nın kabul 

ettiği, yine kısmen Fransa’nın, Avusturya’nın ve Almanya’nın ise kabahatler bakımından uyguladığı 

sistem bir önceki başlıkta da açıklandığı üzere isnadiyet modelidir.1796 Böylece tüzel kişinin temsilcisinin 

ya da organının işlediği suç nedeniyle sorumluluğuna gidilmesinin kabulüne nazaran sorumluluk alanını 

genişletmektedir. Bu sistemi ifade etmek için “AB yasal modeli” ya da “iki katlı”1797 yahut isnadiyet 

modeli başlığında da belirtildiği üzere “alter-ego” sistemi ifadelerinin de kullanıldığı görülmektedir.1798 

Burada çalışanların uygun bir şekilde seçilememesi, çalışanlara talimat verilmesindeki sıkıntılar ve 

çalışanların denetlenememeleri sorumluluğa neden olmaktadır. Esasında örgütsel bir başarısızlık söz 

konusudur.1799 Hatta bu model tüzel kişinin kendisine karşı işlenen suçlarda dahi sorumluluğuna neden 

olabilecek niteliktedir.1800 Ancak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulü mahkûmiyet hükmünün 

verilmesinde bazı zorluklara neden olabilecek niteliktedir. Zira bir yandan yükümlülüğün ihlal edildiğinin 

                                                
1790 ASHWORTH/HORDER, s. 154. 
1791 WELLS, “Corporate”, s. 101, 104. 
1792 ASHWORTH, s. 471. 
1793 WELLS, “Corporate”, s. 105. 
1794 Ancak bu benzetmenin yerinde olmadığı belirtilmelidir. Zira Al. CK’nun “kendini bilmeyecek derece sarhoşluk” başlığını 
taşıyan 323a paragrafında kasten ya da taksirle sarhoş olan ve bu durumda iken suç işleyen bir kişinin isnat yeteneğinin 
bulunmadığı ya da bulunduğunun tespit edilemediği hallerde beş yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezasıyla cezalandırılacağı 
öngörülmüştür. Ayrıca bu cezanın sarhoşken gerçekleştirilen fiil için öngörülen cezadan daha ağır olamayacağı, şayet bu fiil 
yalnızca şikâyet, izin ya da talep üzerine soruşturulan ya da kovuşturulan bir suç ise bu suç bakımından da söz konusu şartların 
aranacağı belirtilmiştir. Dikkat edileceği üzere, burada fail sarhoşken gerçekleştirdiği fiilden cezalandırılmamaktadır. Bkz. 
WEIGEND, s. 934.   
1795 WELLS, “Corporate”, s. 101-103. 
1796 LIABILITY OF LEGAL PERSONS FOR CORRUPTION OFFENCES, Training manual and reference source, SPDP 
Avrupa Konseyi Yayını, 2014, s. 15. 
1797 VALENZANO, s. 97, 99-100. 
1798 LIABILITY OF LEGAL PERSONS FOR CORRUPTION OFFENCES, s. 15. 
1799 MONGILLO, s. 111. 
1800 SULLIVIAN, s. 287. 
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diğer yandan da söz konusu ihlalin gerçekleşmesini önleyen denetim önlemlerinin alınıp alınmadığının 

belirlenmesi gereklidir.1801 Nitekim Fransız hukukunda tüzel kişinin sorumluluğuna gidebilmek için, 

temsilcinin suç oluşturan fiiline ek olarak topluluk kusuru anlamında bir organizasyon kusuru 

aranmaktadır. Avusturya’da “Topluluk Sorumluluk Kanunu”nun 3. paragrafının 2. fıkrasında objektif 

özen yükümlüğünün ihmalinden bahsedilmiştir. İsviçre’de ise gerçek kişilerin denetleme yükümlülüğü 

yerine doğrudan topluluk kusuru olarak nitelendirilebilecek organizasyonel bozukluk koşuluna yer 

verilmiştir. “Alman Düzene Aykırılıklar Kanunu”nun (ADAK) 130. paragrafındaysa idari ceza hukuku 

sorumluluğu bakımından denetleme yükümlülüğünün ihlalinden bahsedilmiştir.1802 Benzeri bir 

sorumluluk şekline özel hukuk bakımından TBK’nın “adam çalıştıranın sorumluluğu” başlığını taşıyan 

66. maddesinin 3. fıkrasında yer verilmiştir TBK’nın 66. maddesinin 3. fıkrasında ise “bir işletmede adam 

çalıştıranın, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedi”ği 

takdirde, “işletmenin faaliyetleri” nedeniyle “sebep olunan zararı gidermekle yükümlü” olduğu 

belirtilmiştir. “Olağan sebep sorumluluğu” olarak nitelendirilen söz konusu sorumlulukta kusur 

aranmamaktadır.1803  

İsnadiyet modeli, yani sorumluluk için gerçek kişinin fiilinin varlığı özellikle de bu kimsenin tespit 

edilemediği ya da tespit edilmesinin uzun zaman aldığı hallerde, tüzel kişilere etkin yaptırımların 

uygulanmasında bir engel olarak görülmektedir.1804 Bu nedenle gerçek kişilerle ilgili temel ceza hukuku 

ilkelerinin uygulanması, tüzel kişilerin hukuka aykırı fiilleriyle mücadelede yeterli değildir.1805 Bu 

kapsamda Avusturya, gerçek kişinin ceza sorumluluğundan bağımsız bir şekilde kendine has bir yöntemle 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngörmüştür.1806 Bu sorumluluk türü İsviçre’de tüzel kişilerin cezai 

                                                
1801 WAGNER, s. 144. 
1802 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 137-139.  
1803 Söz konusu hükmün 1. fıkrasına göre “adam çalıştıran”ın, “çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına 
verdiği zararı gidermekle yükümlü” olduğu öngörmüştür. Yine 2918 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu”nun (KTK) (bkz. 18195 
sayılı 18.10.1983 tarihli Resmî Gazete) “işleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu” başlığını 
taşıyan 85. maddesinin 5. fıkrasında işletenin ve araç işleticisi teşebbüsün sahibinin, “aracın sürücüsünün veya aracın 
kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumlu” olacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda tüzel kişinin 
objektif sorumluluğundan bahsedilmektedir. Ayrıca tüzel kişinin genel kurulunu, yönetim kurulunu oluşturan kişi ya da kişiler, 
yine başkanı ya da yöneticisi olan kişiler organ statüsüne sahip olup, söz konusu kimselerin fiillerinden doğan zarardan TMK’nın 
50. maddesi uyarınca tüzel kişiler TBK’nın 40. maddesi kapsamında doğrudan sorumludur. Nitekim TBK’nın 40. maddesi “Yetkili 
bir temsilci tarafından bir başkası adına ve hesabına yapılan hukuki işlemin sonuçları, doğrudan doğruya temsil olunanı bağlar. 
Temsilci, hukuki işlemi yaparken bu sıfatını bildirmezse, hukuki işlemin sonuçları kendisine ait olur. Ancak, karşı taraf bir temsil 
ilişkisinin varlığını durumdan çıkarıyor veya çıkarması gerekiyor ya da hukuki işlemi temsilci veya temsil olunandan biri ile 
yapması farksız ise, hukuki işlemin sonuçları doğrudan doğruya temsil olunana ait olur. Diğer durumlarda alacağın devri veya 
borcun üstlenilmesine ilişkin hükümler uygulanır” şeklindedir. Ayrıca organ sıfatı ile çalışan sıfatının aynı kişide birleşmediği, 
yani çalışanın organ olarak, organın ise çalışan olarak kabul edilemeyeceği yönünde bkz. TÜRKMEN, Ahmet, “6098 Sayılı Türk 
Borçlar Kanununa Göre Organizasyon Sorumluluğu (TBK m. 66/III)”, İÜHFM C. LXX, S. 2, 2012, s. 262. 
1804 Söz konusu sorunun aşılabilmesi adına gerçek kişinin tümüyle belirlenmesinin aranmayıp, işlenen suçun herhangi bir organ 
ya da temsilci tarafından işlenmiş olmasından bahsedilmesinin yeterli olması savunulmuşsa da bu kabul sorunlu ve tehlikelidir. 
Bkz. TRICOT, s. 66-67. 
1805 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 138-139. 
1806 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 142. 
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sorumluluğuna, İtalya’da ise idari ceza sorumluluğuna esas alınan organizasyon eksikliği modeline yakın 

bir uygulamadır.1807 

Orijinal sorumluluk modelinde transferden ya da işlenen suçun kanıtlanmasından kaçınılmaktadır. 

Zira suç doğrudan tüzel kişiye aittir.1808 Ancak daha yakından incelendiğinde bünyesinde ciddi sorunların 

yer aldığı görülmektedir. Zira ceza sorumluluğunun temelindeki yeterli organizasyona sahip olmayan 

tüzel kişi kimdir? Bir tüzel kişi kendisini uygun bir şekilde organize edebilir mi edemez mi? Organizeyi 

yapacaklar da aslında gerçek kişi değil midir?1809 Esasında burada da tüzel kişinin davranış yeteneğine 

sahip, kuralları anlayan ve kendisini bu kurallara göre yönlendirebilen bir kişi olduğu şeklinde bir 

varsayımın kabul edilerek, tüzel kişinin sorumluluğu bir kurguya dayandırılmaktadır.1810 Her ne kadar bu 

modelde tüzel kişilere has bir kusurluluk öngörülmek istenmekteyse de1811 tüzel kişinin kusuru bir 

faraziyedir. Zira hatalı organizasyon bizzat tüzel kişi tarafından değil, örneğin yöneticileri tarafından ve 

sonuç olarak yine bir gerçek kişice gerçekleştirilmektedir.1812 Yine karar vericiler de tüzel kişi değil 

yöneticilerdir.1813 Bu kapsamda tüzel kişiliği geliştiren ve denetleme ve kontrol yapısını oluşturan tüzel 

kişinin kendisi değildir. Yani tüzel kişi adına da olsa planları düşünen, belirli tedbirleri alan ya da bunları 

yapmaktan kaçınan tek bir gerçek kişi ya da gruplar halinde faaliyet gösteren gerçek kişilerdir.1814  

Bu modelde topluluk içindeki iletişim temel noktayı oluşturmaktadır.1815 Ekonomistler tarafından 

tüzel kişilerin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçların, üst düzey yönetimdeki karar alma süreçlerinin 

organizasyon eksikliğinden ziyade etkin bir bireysel sorumluluktan etkilendiği şeklinde uyarıda 

bulunulmaktadır. Ancak organizasyon eksikliğine bireysel sorumluluğa ikame olarak değil, bireysel 

sorumluluk yanında başvurulması suretiyle söz konusu sorunun aşılacağı belirtilmektedir.1816Ayrıca bu 

eleştirilere cevap olarak gerçek kişinin tüzel kişiye nazaran üstün olmadığı, her ikisinin de aynı derecede 

kurgu ya da “gerçek” olduğunu söylemek mümkündür denilmektedir.1817 Ancak yine de bu model 

benimsendiği takdirde mahkemenin yer yönünden yetkisinin ne şekilde belirleneceği, örneğin tüzel kişinin 

                                                
1807 DOĞAN, “Tüzel”, s. 8, 23. 
1808 MATEU, s. 341. 
1809 SCHÜNEMANN, “Rechtsvergleichung”, Rn. 23; SULLIVIAN, s. 285; HEFENDEHL, s. 288; ROGALL, § 30, Rn, 6. 
Ayrıca söz konusu gerçek kişinin hatasının, başka bir kişinin hatasının ifadesi olarak sonsuza kadar gidebileceği yönünde bkz. 
KANGAL, Zeynel, Kabahatler Hukuku, İstanbul 2011, s. 217. 
1810 WEIGEND, s. 934. 
1811 SULLIVIAN, s. 287. 
1812 MONGILLO, s. 67. 
1813 BERNAU, Patrick, “Decision and Punishment: Or—Hold Bankers Responsible! Corporate Criminal Liability from an 
Economic Perspective”, Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, 
s. 47-52. 
1814 WEIGEND, s. 434-435. 
1815 DÍEZ, s. 298. 
1816 BRODOWSKI/DE LOS MONTEROS DE LA PARRA/TIEDEMANN, s. 3. 
1817 DÍEZ, s. 308. 
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tescil edildiği yerden mi yoksa yönetildiği yerden mi bahsedilmesi gerektiği diğer bir sorunu 

oluşturmaktadır. Zira bir tüzel kişinin organizasyonunun yerini belirlemek zordur.1818 

Hiçbir hukuk sistemi bugüne kadar gerçek bir kişinin işlediği suçtan bağımsız olarak tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğunu kabul etmemiştir. Bu nedenle ideal bütünsel sorumluluktan ya da bireysel olarak 

suçla ilgisi bulunmayan bir dizi bireysel fiilin kümelenmesinden bahsedilmesi önerilmektedir.1819 Ancak 

bu öneri, özünde kolektif sorumluluk anlamına geldiğinden haklı olarak eleştirilmektedir.1820 Söz konusu 

eleştiriler karşısında çözüm olarak “ceza sorumluluğunun şahsiliğinden” ayrı bir “kolektif sorumluluk” 

sisteminin hazırlanması savunulmaktadır. Bu kapsamda nasıl ki gerçek kişiler bakımından “fiili 

hâkimiyet”ten bahsediliyorsa, tüzel kişiler bakımındansa sorumluluk için “organizasyon hâkimiyetinin 

aranmasının gerektiği belirtilmektedir. Örneğin tüzel kişi, plan ve yatırımla ilgili tedbir programlarını 

yerine getirirse artık sorumluluğu söz konusu olmaz. Böylece “ceza sorumluluğunun şahsiliği”ne ilişkin 

temel ilkeler ihlal edilmez. Zira tüzel kişiler bakımından gerçek kişilerde olduğu gibi kusurdan 

bahsedilmeksizin, kendine özgü sorumluluğun varlığından bahsedilmelidir. Yani ceza hukukunda ilki 

şahsi; ikincisiyse organizasyon olmak üzere iki tür sorumluluk öngörülmelidir. Böylece ceza hukukunun 

geleneksel ilkeleri de ihlal edilmemiş olur denilmektedir.1821 Bu kapsamda tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu kabul edebilmek için fiil kavramının da yeniden tanımlanması gerektiği ifade 

edilmektedir. Belli işlemler bakımından “örgütsel hâkimiyet” kavramı gibi bir hususun gerçek kişinin 

fiiline denk gelecek şekilde kabul edilmesi önerilmektedir. Suç ve ceza politikasının ihtiyacı da dikkate 

alındığında örgütsel hâkimiyetin ne olduğunun açıklanması gerekmektedir. Zararlı neticelere neden olan 

fiillerin kontrolünün tüzel kişilerin yetkililerince denetlenmesi bir tanım olarak önerilebilir. Ancak yine de 

gerçek kişi tarafından gerçekleştirilen bir fiil nedeniyle tüzel kişinin ceza sorumluluğundan bahsedilmesi 

bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu gerekliliği açıklama görevi ise yasamaya düşmektedir.1822 

Egemenlik üzerinde etkili uzman grubu ya da uzman grubunun egemenliği olarak ifade edilebilecek 

teknokratik politika önerileri1823 son zamanlarda ceza hukuku alanında uygulanmakta ve başarılı sonuçlar 

elde edilmektedir. Zira ceza hukuku bilimi, uzun bir süre boyunca, mevzuatın oluşturulması esnasında 

eleştirel ve ikna edici olan kavram ve yöntemlerden yoksundu.1824  

Az evvel de belirtildiği üzere, isnadiyet modelinden farklı olarak, bu modelde suçun kim 

tarafından (örneğin tüzel kişinin temsilcisince mi, yöneticisince mi, organını oluşturan kişi ya da kişilerce 

                                                
1818 Bu durumda en makul tercihin ne olacağı yönündeki tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. SCHNEIDER, Anne, s. 
255-259. 
1819 MONGILLO, s. 114. 
1820 BYDLINSKI, s. 91-92. 
1821 HEINE, s. 880-881. 
1822 WEIGEND, s. 937-938. 
1823 Nitekim “teknokrasi” kavramının kökeni yunanca olup, sanat anlamındaki “tekhne” ve otorite, egemenlik, iktidar 
anlamlarındaki “kratos” kelimelerinden oluşmuştur. Bkz. PERİNÇEK, Doğu, “Teknokrasi Meselesine Genel Bir Bakış”, 
AÜHFD, C. 22, S. 1, 1966, s. 122-123. 
1824 KUBICIEL, s. 5. 
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mi yahut çalışanınca mı) işlendiğinin belirlenmesinin bir önemi bulunmamaktadır. Bu kapsamda hangi 

hallerde sorumluluğun doğacağıyla ilgilenilmektedir.1825 Önlemedeki eksiklik, bizatihi, hukuka aykırı 

fiilin kendisini oluşturmaktadır. Burada tüzel kişinin önleme için gereken tedbiri almadığının ispatlanması 

gereklidir. Ancak bireysel kusurun ispatının gerekli olmaması, bireysel kusurun ödüllendirilmesi ve ağır 

ceza sorumluluğuna neden olma gibi riskleri bünyesinde barındırmaktadır.1826 Tüzel kişinin özgürlüğü 

faaliyette bulunduğu alanla ilgili olarak diğer kişilerin güvenliğini zarara ya da tehlikeye sokmamakla 

sınırlıdır. Nitekim örgütlenme özgürlüğü, örgütün izin verilen risk kapsamında öz örgütlenmesini 

sağlayarak sorumluluğunu üstlenmesini gerektirir.1827 Bu model, gerçek kişilerin ceza sorumluluğunun 

yanında ama ondan ayrı olarak yer almaktadır. Bu nedenle ceza hukuku dogmatiğine herhangi bir 

aykırılıktan bahsedilemez denilmektedir.1828 Örneğin “Finlandiya Ceza Kanunu”nun (Fi. CK) 9. bölümün 

2. kısmının 1. paragrafından bu modelin benimsendiği anlaşılmaktadır. Bunun için, suç tipinde bu 

sorumluluğun özel olarak öngörülmesi, suçun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi ve topluluk 

kusuru olarak yönetimin suçun önlenmesi için gereken önlemleri almamış olması gereklidir. Topluluk 

kusuru, esasında birden fazla kimsenin tek başına ceza sorumluluğuna gidilemediği ancak adeta “toplama 

sistemi”yle söz konusu kimselerin sorumluluğunun tüzel kişinin ceza sorumluluğuna sebebiyet 

vermesidir.1829 Bu modelin benimsenmesinde tüzel kişilerin karmaşık ve merkezi olmayan yapısı etkili 

olmaktadır.1830 Nitekim gerçek bir kişi tarafından işlenen suç gerekli değildir. Suç esasında tüzel kişilik 

bünyesinde ortaya çıkan hataların toplamıdır.1831 Örneğin büyük bir işletmenin işlediği suça yalnızca tek 

bir insanın sebep olması oldukça güçtür. Yani ortada birden fazla ortak hareketin varlığı bulunmaktadır. 

Söz konusu ortak harekete organizasyondaki eksiklik sebebiyet vermektedir. Yalnızca söz konusu ortak 

hareketleri gerçekleştirenlerin sorumluluğunun kabul edilmesi ise fiili gerçekleştirenlerin tespit 

edilememesi hallerinde sakıncalı olacak ve bu organize sorumsuzluğa yol açacak denilerek1832 tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğu önerilmektedir. Hatta kasıtlı olarak bir suçun işlenmesi için organize 

sorumsuzluğun benimsenmesi, sebebinde serbest hareketler kuramından hareketle tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu gerektirmelidir denilmektedir.1833 Böylece bir anlamda antromorfolojik yaklaşımdan 

                                                
1825 HEINE, s. 873. 
1826 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 139. Hatta söz konusu durum için doktrinde “normatif iştirak”ten bahsedilmektedir. Buna göre bir 
suçun işlenmesini önleme ve kontrol etme görevi bulunmalı ve bu görev ihlal edilmelidir. Bu nedenle günümüzde “iştirak” 
kavramı güncel sorunlara da cevap verecek şekilde yorumlanmalıdır denilmektedir. Bkz. VAN DAMME/VERMEULEN, s. 
182.  
1827 DÍEZ, s. 324-326. 
1828 KOLARIK, s. 25-26. 
1829 PIETH/IVORY, s. 7. 
1830 LEDERMAN, s. 661. 
1831 SULLIVAN, s. 287. 
1832 WOHLERS, s. 232; NISCO, s. 81; LAUE, s. 345; SCHÜNEMANN, “Rechtsvergleichung”, Rn. 21. 
1833 MATEU, s. 54-55. 
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yararlanılmaktadır.1834 Ayrıca tüzel kişinin ceza sorumluluğunu kurallaştırılırken organize suçluluktaki 

bireysel suçluluğun varlığı yerine doğrudan “yönetim kusuru” aranmaktadır.1835  

Doktrinde, bu model benimsendiği takdirde ceza hukuku dogmatiğinin tüzel kişiler bakımından 

değiştirilmeye ihtiyacının bulunmadığı da ileri sürülmektedir.1836 Bu kapsamda tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu klasik anlamda haklarında ceza yaptırımının uygulanması olarak değil, işlenen bir suçun 

bağımsız bir sonucu olarak düşünülmelidir. Bu bağımsız sonucun nedeni ortaya çıkan çevre kirliliği ya da 

üçüncü bir kişinin zararı değil, söz konusu fiile neden olan önlemlerin alınmamasıdır.1837 Söz konusu 

görüş uyarınca tüzel kişiler gerçek, bağımsız sosyal süjelerdir. Ekonomi alanında bir malvarlığının 

taşıyıcısı olarak yer alır. Kendilerine özgü bir amacı takip etmesi ve de kimliğe sahip olması nedeniyle 

kendisine ait kültürü ve öğrenme yeteneği vardır. Bu modelde “kurum kültürü” kilit bit rol 

oynamaktadır.1838 Topluluğun suç kültürü, çalışanlarınca işlenen suçlardan yana olan topluluk felsefesi ve 

organizasyon yapısı şeklinde topluluğun yapısı içinde kendini gösterebilir.1839 Tüzel kişiye ilişkin esas 

yükümlülüklerin ihlal edilmesi, sistem için organizasyon hatası ya da hatalı bir tüzel kişi felsefesinin kabul 

edilmesi olarak anlaşılmalıdır. Şayet tüzel kişinin mensubunca gerçekleştirilen fiil, tüzel kişinin 

organizasyon eksikliğinden ya da sosyal etik değerlere uygun olmayan tüzel kişi felsefesinden ileri 

geliyorsa ve hukuken korunan varlık ya da menfaat ihlalinin tüzel kişinin imkânı kapsamında ve 

öngörülebilen gayreti sonucunda kaçınılabilir olması halinde artık hukuka aykırılığın varlığından 

bahsedilir. Topluluk ceza hukuku bakımından da hukuka aykırılık, bir yükümlülüğün ihlal edilmesini 

gerekli kılar.1840 Nitekim, tüzel kişinin sorumluluğunun nedenini, örneğin nehirdeki kirlilik ya da bir 

müşterinin ölümü değil, organizasyondaki yetersizlik ya da suçlu bir kurum kültürünün geliştirilmesi 

oluşturmaktadır. Ancak iyi işleyen denetim sistemleri kurmak suretiyle suçların işlenmesinin önüne 

geçerek olası riskler ortadan kaldırabilmektedir.1841 Gerçekleştirilen araştırmalar, bozuk bir kültüre sahip 

tüzel kişilerin çalışanlarınca işlenen suçlar arasında söz konusu kültürle sıkı bir bağlantının olduğunu 

göstermektedir.1842  

                                                
1834 DE MAGLIE, “Models”, s. 557. 
1835 VOGEL, “Unrecht”, s. 428. 
1836 SCHÜNEMANN, “Kampf”, s. 319. 
1837 GROPP, s. 130-131. 
1838 HEINE, s. 876. Kurum kültürü, esasında tüzel kişilerin gerçek kişilere benzetilmesi suretiyle “iyi kurumsal vatandaş”tan 
bahsedilebilmesine imkân vermektedir. Bkz. SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 4. Böylece tüzel kişilerin kurumsal sosyal 
sorumluluğu üstlenerek yasalara uygun davranması sağlanmak istenmektedir. Bkz. DÍEZ, s. 315-316. Esasında tüzel kişilerin 
kendi etik standartlarını tanımlayan politikasıyla oluşturulan kurumsal davranış kurallarından bahsetmek mümkündür. Bkz. VAN 
DAMME/VERMEULEN, s. 186. Bu durumda ceza hukuku tüzel kişilerin “kötü kurumsal vatandaş” olmasını yaptırım altına 
alabilir. Bkz. VOLK, “Bestrafung”, s. 430. Ancak Fransız mahkemeleri kurum kültürünü belirsiz olması nedeniyle 
eleştirmektedir. Bkz. TRICOT, s. 69. 
1839 LAMPE, Ernst Joachim, “Systemunrecht und Unrechtssysteme”, ZStW 106 (1994), s. 728. 
1840 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 461-462. 
1841 KREKELER, s. 652. 
1842 BERNAU, s. 51. 
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Tüzel kişinin mensuplarının özellikleri ve menfaatlerinin toplamı dahi tüzel kişinin özellikleri ve 

menfaatlerinden çok daha azdır. Tüm bu bahsi geçen hususlar tüzel kişinin bağımsız, organlarından ayrı 

sosyal bir varlık olduğunu gösterir. Ceza hukuku normlarının muhatabı olan tüzel kişi bakımından, 

modelin özelliklerinin belirlenebilmesi için ceza hukukundaki davranış gereklerinin dikkate alınması 

gereklidir. Böylece tüzel kişinin mensuplarına yönelik farklı ağırlık noktaları esas alınarak tüzel kişiye 

yönelik kolektif davranış gerekleri belirlenebilir. Zira ceza hukuku normlarının içeriği bireysel ve topluluk 

ceza hukuku bakımından farklılık göstermektedir. Tüzel kişinin temel yükümlülüğü, faaliyet gösterdiği 

alanda hukuken korunan herhangi bir varlık ya da menfaati ihlal etmemektir. Söz konusu yükümlülük tek 

tek bireyler vasıtasıyla yerine getirilemeyeceği gibi belirli organların üyeleri vasıtasıyla da yerine 

getirilememektedir. Nitekim söz konusu özellik, büyük bir risk potansiyeli taşıyan tüzel kişiler bakımından 

açıkça öngörülmektedir. Organın üyeleri ise sadece tüzel kişinin çalıştıkları bölümüne ilişkin 

yükümlülükleri kısmi olarak üzerlerine alırlar ve bundan dolayı sorumlu olurlar. Ayrıca koordinasyon ve 

kontrol mekanizmasının düzenlenmesiyle de ilgilenerek özenli bir gözetimin yapılmasını dikkate alırlar. 

Bu kişilerin tüzel kişi kültürünün etik temellerini sağlamak konusunda da yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Tüzel kişinin yükümlülüklerini bireysel yükümlülükler olarak somut çalışanlara aktararak tüzel kişiyi 

organize eden yönetim aşamasındaki yükümlülükler tüzel kişinin bizzat kendisine yükletilen asıl 

yükümlülük değildir. Zira asıl yükümlülüğün aktarıldığı tüzel kişi yönetimi ile çalışanlar bakımından 

bireysel yükümlülükten bahsedilmelidir. Tüzel kişinin içinde yer alan bu yükümlülük, tüzel kişi 

mensuplarının her birinin kendisine düşen tedbirleri almasına ilişkindir. Böylece etkin bir kontrol sistemi 

dikkate alınır ve sosyal etik ödevlere dikkat edilmesi sağlanır. Daha alt kademelerde görev alan tüzel kişi 

çalışanları ise sorumlulukları kapsamında yer alan ödevlerini dikkate alarak kurallara uygun bir şekilde 

yerine getirmelidirler. Alt kademelerde yer alan tüzel kişi mensuplarının kendilerine verilen ödevleri 

dikkate alarak kurallara uygun bir şekilde yerine getirmeleri gereklidir. Nitekim alt kademedeki tüzel kişi 

mensupları, kendilerine aktarılan ödevler alanında tüzel kişinin faaliyetleri nedeniyle herhangi bir 

tehlikenin doğmamasını sağlamak hususunda yükümlülüğe sahiptirler. Tehlikeli hususların ortadan 

kaldırılması bakımından çaba sarf etmeleri gereklidir. Bu çalışanların kendi alanlarını aşan kontrol 

yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu nedenle iş bölümü neticesinde oluşacak büyük tehlike potansiyeli ve 

topluluğa bağlı tehlikenin önlenememesinden bahsedilir. Ancak tüm tüzel kişi mensuplarının hukuki 

varlık ya da menfaatlerin ihlal edilmesini asgariye çekmek konusundaki gayretiyle organizasyondan 

kaynaklanan sistem bozuklukluları ile suç teşkil edebilecek davranışların müştereken ortadan kaldırılması 

söz konusu olabilir. Tüzel kişinin organizasyon serbestisi müşterek sorumluluğu gerekli kılmaktadır. 

Nitekim tüzel kişilik düşüncesinde tüzel kişi mensuplarınca, bireysel yükümlülük kapsamında yer 

almayan tüzel kişi organizasyonunun beraber düzenlenmesi ve sosyal değerlere yönelik tüzel kişi etiğinin 

belirlenmesi gereklidir. Çalışanların tüzel kişi içerisinde yer alan bireysel yükümlülükleri ile içerik olarak 

farklılıklar taşıyan tüzel kişinin asıl yükümlülükleri müşterek ceza normlarıyla ilgilidir. Bu nedenle tüzel 
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kişiliğin ceza normunun muhatabı olması mümkündür denilmektedir.1843 Bu görüşe göre, tüzel kişi sosyal 

gerçekliğin bağımsız bir süjesi ve ceza hukuku normlarının muhatabıysa bunu davranış yeteneği takip 

eder.1844 Böylece hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin davranışları ceza hukuku bakımından 

davranış olarak kabul edilir. Nitekim tüzel kişilerin ceza normlarının muhatabı olabilmesi davranış 

yeteneğine de sahip olduğunun kabulünü gerektirir. Ancak gerçek kişilere fiilin isnat edilebilmesi için tüzel 

kişi içerisinde sorumlu olan bu gerçek kişilerin tüzel kişilik için faaliyette bulunması ve tüzel kişiyle ilgili 

bir yükümlülüğün ihlal edilmesi gereklidir. Zira gerçek kişinin fiili tüzel kişiye aittir ve bu şekilde tüzel 

kişi davranışta bulunabilmektedir. Söz konusu durum özel hukuk, kabahatler hukuku ve ceza hukuku 

bakımından da geçerlidir.1845 Bu görüşe göre tüzel kişinin ceza sorumluluğu sadece organının ya da 

kanuni temsilcisinin ihmali ya da icrai davranışları nedeniyle değil, tüzel kişi için çalışan tüm personelin 

suç teşkil eden fiilleri nedeniyle de uygulanabilir. Zira tüzel kişi için çalışan kimseler, tüzel kişinin 

mensubudurlar ve kendi yetki alanları içinde davranışta bulunurlar. Ancak tüzel kişi organizasyonunun ve 

tüzel kişi etiğinin kapsamı dışında bulunan gerçek kişilerin davranışlarından ötürü tüzel kişinin 

sorumluluğundan bahsedilemez. Zira söz konusu durumda tüzel kişinin içinde yer alan bir hukuka 

aykırılık bulunmamaktadır. Tüzel kişi mensubunun yetki alanı içinde davranışta bulunması gereklidir. 

Şayet tüzel kişi mensubunun tüzel kişinin temel yükümlülükleri hususunda karar verme ve davranışta 

bulunma yönünde bir yetkisi bulunmamaktaysa artık onun davranışının gözetim yetersizliğinin, sistem 

içinde organizasyon hatasının ya da suç teşkil eden davranışın örneği olduğu söylenemez.1846 Ancak bu 

görüşte hukukun merkezinde bir hukuk süjesi olarak insanın yer aldığı ve hukuk normlarının muhatabının 

insan olduğu unutulmaktadır. Nitekim yalnızca insan muhatabı olduğu bu normlara uygun davranma 

yükümlülüğü altındadır.1847  

Tüzel kişinin organizasyondan sorumlu olduğunun kabul edilmesi halinde yerine getirmesi 

gerekli olan yükümlülükler nelerdir sorusunun cevaplandırılması gereklidir. Bu durum için “zorla kendi 

kendini düzenleme” ifadesi de kullanılmaktadır. Organizasyon eksikliği modelini kabul eden ülkeler ya 

bu kavramdan bahsetmekle yetinmekte ya da bu kavramdan anlaşılması gerekeni açıklığa 

kavuşturmaktadır. İlk duruma İsv. CK’nın 102. maddesi örnek olarak verilebilir. Zira tüzel kişinin bir 

suçun işlenmesini önlemek adına makul ve vazgeçilmez bir önlemi almada başarısız olmasından 

bahsedilmiş ancak bu önlemin ne olacağının içeriği doldurulmamıştır. Benzer bir duruma Fi. CK’nın 9. 

bölümünün 2. kısmında da yer verilmiştir. İkinci duruma ise Amerika örnek verilebilir. Organizasyon, 

yönetim ve kontrol modelinin, ihmal edilmesi, zayıf bir şekilde benimsenmesi veya etkisiz bir şekilde 

uygulanması tüzel kişinin sorumluluğunu doğurmaktadır. Bu durum, yasa ve yönetmeliklerce iç 

                                                
1843 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 457-459. 
1844 HETZER, s. 78. 
1845 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 288-289. 
1846 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 462. 
1847 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 79. 
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kontrolleri, etik ve uygunluk ile ilgili temel amaçları ve asgari şartların öngörüldüğü belgelendirilmiş bir 

risk değerlendirme ve yönetim sistemini gerekli kılmaktadır.1848 

Bazı hukuk sistemlerine bakıldığında, ülkeler, cezai ya da idari sorumluluğu kabul ettiklerinde 

tüzel kişinin yararına işlenen bir fiil, tüzel kişiye ait yükümlülüklerin ihmali, tüzel kişinin adına hareket 

etme gibi koşulları aramaktadır. Ancak kusurluluğun bir unsur olarak aranıp aranmayacağı hususunda 

farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneğin İsviçre, ceza sorumluluğunu organizasyondaki eksikliğe 

dayanan topluluk kusuruna dayandırmaktadır. Ancak kusurun yalnızca ceza veya kabahatler hukukuna 

özgü bir şekilde karar verebilme yeteneğine sahip bulunan gerçek kişilere ait olduğu kabul edilmektedir. 

Yani isnat yeteneği, kusurluluğun ön şartı olarak düşünülmektedir.1849 Ayrıca yalnızca gerçek kişilerin 

isnat yeteneği olduğu kabul edilse de tüzel kişilere de uyan bir kınanabilirlik kavramı üzerinde 

çalışılabileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda organizasyon kusurundan ya da hatasından 

bahsedilmektedir.1850 Tüzel kişinin temsilcisinin ya da organının kontrol yükümlülüğü bulunmaktadır ve 

söz konusu yükümlülüğün ihlali nedeniyle bir suç işlenmişse artık sorumluluktan bahsedilmesi mümkün 

hale gelecektir.1851 Doktrinde tüzel kişilerin isnat yeteneğinin, tüzel kişinin organizasyon modelindeki 

zorunluluklar ya da tüzel kişi etiğine hatalı kolektif edimler bakımından sorumluluğu bakımından söz 

konusu olabileceği belirtilmektedir.1852 Zira kınanabilirliğin içeriği, hukuka aykırılıkla bağlantılıdır. Şayet 

hukuka aykırılık, tüzel kişinin etik alanına dâhil olan organizasyon eksikliğinden ya da yeterli olmayan 

tüzel kişi felsefesinden ileri geliyorsa kınanabilirlik için esas alınabilir.1853 Zira tüzel kişi sisteminin, 

hukuka aykırılığın gerçekleşmesini önleme şeklindeki gerekliliği sağlamadığı görülmektedir. Şayet 

düzene uygun organizasyon modeli ile tüzel kişi gerekli olan organizasyon felsefesini benimsiyorsa artık 

tüzel kişinin herhangi bir sorumluluğundan bahsedilemez. Kanun koyucu tarafından tüzel kişilere ceza 

yaptırımının öngörülmesi halinde bilinçli olarak bireysel etik ithamı içeren yaptırımlardan 

vazgeçilmektedir. Tüzel kişiye ceza yaptırımının uygulanması ise tüzel kişilik sistemindeki yetersiz tüzel 

kişi felsefesi ya da noksan organizasyon modeli sebebiyle eksikliğin varlığı halinde uygulanabilecektir. 

Nitekim ceza yaptırımı, sosyal etik bir kınamayı ve onaylamamayı ifade eder.1854 Tüzel kişilere yönelik 

kınama ise tüzel kişinin topluluk olarak hedeflerini etik gereklere uyduramaması ya da buna uygun bir 

organizasyon kuramaması nedeniyle gerçekleşir. Ayrıca tüzel kişinin kasıtlı ya da taksirli bir davranışta da 

                                                
1848 San Marino Cumhuriyeti idari sorumluluk, Şili ise ceza sorumluluğu bakımından bu sistemi kendilerine örnek almaktadır. 
Bkz. MONGILLO, s. 112-113. Şili, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunuysa 2009 yılında kabul etmiştir. Bkz. TIEDEMANN, 
“Corporate”, s. 13. 
1849 VON LISZT, s. 230. 
1850 MONGILLO, s. 64. Ancak örneğin tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden Macaristan’da tüzel kişilere özgü bir 
kınanabilirlikten bahsedilemeyeceği, bu nedenle de yaptırım olarak yalnızca güvenlik tedbirlerinin uygulanması suretiyle söz 
konusu sorunun çözülebileceği kabul edilmektedir. Bkz. SANTHA/DOBROCSI, s. 317. 
1851 NUHOĞLU, “Sonuç”, s. 227. 
1852 Gerçek kişiler bakımından isnat yeteneği olanlar ve olmayanlar şeklindeki ayrımın tüzel kişiler bakımından da geçerli olması 
gerektiği, bu kapsamda yeterince karmaşık bir yapıya sahip olmayan tüzel kişilerin isnat yeteneğinin bulunmadığının kabulü için 
bkz. DÍEZ, s. 310, 314. 
1853 LAUE, s. 345. 
1854 ANDROULAKIS, s. 306. 
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bulunması gereklidir. Şayet tüzel kişinin mensupları kendi sorumluluk alanlarında bilerek ve isteyerek 

hatalı davranmışlarsa kasıtlı bir davranış söz konusudur. Organların tüzel kişi bünyesinde gerçekleştirmiş 

olduğu kasıtlı davranışları, tüzel kişinin kastı olarak kabul edilmelidir. Taksir ise hukuki konunun ihlalinin 

kaçınılabilir ve öngörülebilir olmasını gerekli kılar. Şayet tüzel kişinin bir mensubu, hukuki varlık ya da 

menfaatin ihlaline sebebiyet veren sistemden doğan eksikliği olanak kapsamında ve öngörülebilir bir 

davranışla önleyebilecekse taksirden bahsedilir.1855  

Bu modelde, suçluluğun temelinde organizasyon eksikliği varsa artık yalnızca gerçek kişilerin 

cezalandırılması yolunun tercih edilmesinin suçlulukla mücadeleyi engelleyeceği ileri sürülmektedir. Zira 

gerçek kişinin cezalandırılması halinde artık bu gerçek kişinin yerini başka bir gerçek kişi doldurur. Yeni 

alınan bu gerçek kişi de bozuk organizasyon içinde kendini bulur ve yine tüzel kişinin faaliyeti kapsamında 

suç işlenmesi söz konusu olur ve bu durum adeta bir kısır döngüye dönüşür. Bu nedenle tüzel kişiye 

yönelik yaptırımların uygulanmasının gerekli olduğu savunulmaktadır. Ancak organizasyon eksikliğinin 

denetimi sorunludur. Zira hâkim, işlenen suçtan kaçınmanın ya da suçun işlenmesi bakımından herhangi 

bir zorlaştırmanın olup olmadığını ve bu kapsamda yeterli önlemlerin alınıp alınmadığını incelemektedir. 

Bu durumda suçun işlendiği andaki örgütlenme modelinin dikkate alınması gereklidir. Ancak 

uygulamadaysa işlenen suçun bizatihi kendisinin örgütlenme eksikliğini oluşturduğu kabul 

edilmektedir.1856 Örgütlenme sorumluluğunun benimsenmesinin temelinde suçu işleyen gerçek kişinin 

belirlenememesi hali yatmaktaysa1857 da tüzel kişinin sorumluluğu çoğu durumda gerçek kişinin 

sorumluluğunu gerektirmektedir. Zira örgütlenme bakımından sorumluluğu yerine getirmeyen örneğin 

denetleyici gerçek kişilerin sorumlulukları söz konusu olabilmektedir. Organizasyon sorumluluğunda 

tüzel kişinin örgütlenme içinde sorumluluğun iyi bir şekilde dağılması gereklidir.1858 Ancak bu model 

gerçekçi değildir. Her ne kadar tüzel kişi adeta bir insan olarak kabul edilmekte ve kendi iradesi var 

denilmekteyse de bu iradesini gerçek kişiler aracılığıyla yerine getirdiği unutulmaktadır.1859 

Bu modelde önlemedeki eksikliğin önünde geçebilmek adına uyum programlarından 

bahsedilmektedir. Temelini 1930’larda Amerika’dan alan uyum programları,1860 Amerika’da tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesindeki esası oluşturmaktadır.1861 Uyum programı, henüz 

yasaya herhangi bir aykırılık söz konusu değilken ve herhangi bir hukuka aykırılığın ortaya çıkmasını 

önlemek adına öngörülen kurallardır. Şirketin hem iç hem de dış ilişkilerinde programın takip edilerek 

                                                
1855 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 459-460, 463. 
1856 NISCO, s. 81, 92. 
1857 HETZER, s. 80. Ayrıca işlenen suçların iç yüzü anlaşılamamakta ve bu durum ispat açısından zorluklara neden olmaktadır. 
Bkz. DANNECKER, “Strafbarketit”, s. 452. 
1858 NISCO, s. 81, 92-93. 
1859 DE BOCK, Emmanuelle, “The Belgian de ćumul Rule: A sui generis Approach to Criminal Liability of Corporate Agents”, 
Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 92-93. 
1860 Bunun için “uygun önlem modeli” ifadesi de kullanılmaktadır. Bkz. MONGILLO, s. 110. Amerika’da “uyum 
programları”nı ifade etmek için “compliance program” kavramı kullanılmakta olup “compliance” ifadesinin Türkçe karşılığı 
“uyma”dır. Bu nedenle çalışmada “uyum programı” kavramı tercih edilmiştir. 
1861 KUBICIEL, s. 12. 
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herhangi bir hukuka aykırı fiilin gerçekleşmesi engellenmek istenmektedir. Programa uyulmaması ve bu 

nedenle üçüncü kişilere zarar verilmesi halinde tüzel kişinin ceza sorumluluğu söz konusu olmaktadır.1862 

Uyum programlarının varlığının Avrupa’nın esas aldığı gereken denetim ve gözetim yükümlülüğüne 

hizmet edeceği ve böylece organizasyon eksikliğinin önüne geçilebileceği belirtilmektedir.1863 Uyum 

programlarıyla yasal düzenlemelere bağlılık ifade edilmektedir. Yani yasal düzenlemelerle uyumun 

sağlanabilmesi için gerekli olan tüm önlemlerin alınması uyum programı olarak ortaya çıkmaktadır.1864  

Aksi halde yasal düzenlemelere olan riayetsizlikten bahsedilir.1865 Hukuka olan bağlılıktaki eksikliğin, 

topluluğun ceza sorumluluğunun esası olarak kabul edilmesi suretiyle bireysel ve topluluk kusurunun 

fonksiyonel olarak denkleştirilmesi söz konusudur.1866  

Modern toplum, bilgi ve risk toplumudur. Bu kapsamda devlet yeni teknolojiler, gıda ve çevre 

gibi önemli riskleri bünyesinde barındıran alanlarda görev üstlenen tüzel kişilerin iç kontrolünü sağlamada 

görev üstlenmelidir.1867 Dinamik bir yapıya sahip olan uyum programlarının zamana ve ihtiyaçlara göre 

düzenlenmesi ve yenilenmesi mümkündür. Ayrıca çok uluslu şirketler bakımından hem ulusal hem de 

uluslararası mevzuatın dikkate alınması suretiyle sınır aşan suçlarla da mücadele edilmesine imkân 

vermektedir.1868 Uyum programlarının varlığı, “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesine aykırılık 

tartışmalarını beraberinde getirmektir.1869 Zira söz konusu durum, açık ceza normlarının kabulünü 

gerektirmektedir.1870 Nitekim her bir tüzel kişi bakımından faaliyette bulunduğu alanla ilgili olarak 

kendine özgü düzenleyici risk profilinin tanımlanması ve belirlenen ihtiyaçları karşılamak için uyum 

sisteminin belirlenmesi gerekmektedir.1871 Ancak açık ceza normlarına sıklıkla kabahatler hukuku 

alanında başvurulduğundan,1872 en makul yol tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmeksizin, özel 

hukuk ve kabahat hukuku sorumluluğuyla yetinmek olacaktır. 

                                                
1862 ALSHARO, s. 37. 
1863 MONGILLO, s. 111. 
1864 Her bir tüzel kişinin sahip olduğu bu uyum programları doktrinde “devlete ait olmayan hukuk” olarak nitelendirilmektedir. 
Ayrıca gerçekleştirilen araştırmalar bu modelin benimsenmesinin tüzel kişilerin faaliyeti alanında işlenen suçlar bakımından 
önleyici bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bkz. ENGELHART, s. 66. 
1865 SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 5. Örneğin ekonomik suçlarla mücadele edebilmek adına 1990’lı yıllardan bu yana 
bankalar “Basel Bankacılık Denetleme Komitesi” tarafından ayrıntılı bir şekilde düzenlenen endüstri standartlarına ve öz denetime 
ve iç soruşturmalara ilişkin kurallara özen göstermektedir. Bkz. BLUMENBERG, s. 162. 
1866 SCHÜNEMANN, “Rechtsvergleichung”, Rn. 25 
1867 DÍEZ, s. 321-322. 
1868 AIOLFI, Gemma, “Mitigating the Risks of Corruption Through Collective Action”, Regulating Corporate Criminal Liability, 
Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 128. 
1869 RICHTER, Thomas, s. 324. Bu kapsamda kanun koyucunun, tüzel kişilerin içinde yer aldıkları, faaliyet alanlarının 
belirlenerek bu alanların içerdiği tehdit potansiyelinin tespit edilmesi ve buna karşı alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için 
çaba göstermesi gerektiği yönünde bkz. HEINE, s. 881. 
1870 Ceza hukukunda açık ceza normlarına yer verilmemesi gerektiği yönünde bkz. ŞEN, Çevre, s. 267. 
1871 PIETH, Mark, “Final Remarks: Criminal Liability and Compliance Programs”, Corporate Criminal Liability Emergence, 
Convergence, and Risk, Ius Gentium Comparative Perspectives on Law and Justice, V. 9, Springer Dordrecht Heidelberg London 
New York 2011, s. 395. 
1872 ROGALL, Rn. 15. 
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Bireysel ceza sorumluluğuna nazaran tüzel kişilerin ceza sorumluluğunda, bu modelde zamana 

yayılan yanlış bir yönetimin varlığı gerekmektedir.1873 Hatta uyum programları bulunan tüzel kişilerin 

ödüllendirilmesi de bu kapsamda teşvik edici itici bir güç olarak rol oynamaktadır.1874 Nitekim söz konusu 

model, ceza hukukunun iki izliliğini kendisine temel almakta ve tedbir modeli olarak da 

nitelendirilmektedir. Zira tüzel kişinin isnat yeteneğinin bulunmaması nedeniyle tüzel kişi hakkında 

güvenlik tedbirlerinin uygulanması söz konusu olmaktadır.1875 Elbette tüzel kişilik bünyesinde bir kimse 

tarafından gerçekleştirilen ihlal organizasyondaki eksikliğin göstergesidir. Ancak yeterli uyum 

programlarına rağmen yani yönetici tarafından suçun işlenmemesi için alınan önlemlere karşın yine de bir 

suçun işlenmesi mümkündür. Bu nedenle tüzel kişi gereken tüm uyum programlarını belirleyip dikkate 

alıp uygulamasına karşın yine de suç işlenmişse artık tüzel kişinin ceza sorumluluğundan 

bahsedilmemelidir.1876 Hatta tüzel kişi işlenen suç nedeniyle mağdur olmuşsa mağdur ve fail sıfatı aynı 

kişide birleşmeyeceğinden ve mağduru suçun işlenmesini engellemediği için cezalandırmak da mümkün 

olmayacağından artık tüzel kişinin ceza sorumluluğundan bahsedilmemelidir.1877 Aynı durum isnadiyet 

modeli benimsendiği takdirde de geçerlidir. Bu kapsamda isnadiyet modelinde tüzel kişinin ortak ya da 

üyelerinin çıkarlarına karşı işlenen suçlar ile tüzel kişiye yabancı olan kimselere karşı işlenen suçlar 

arasında bir ayrıma gidilmelidir. Yöneticilerin tüzel kişinin üyelerinin çıkarlarına karşı işledikleri suçlar 

nedeniyle tüzel kişinin cezalandırılmasından bahsedilemez. Bu durumda söz konusu fiili gerçekleştiren 

kişinin sorumluluğuna gidilmelidir. Ancak işlenen suç tüzel kişiye yabancı olan kimselere karşı 

gerçekleştirilmişse artık tüzel kişinin ceza sorumluluğundan bahsedilmelidir.1878 Aksinin kabulü adil bir 

çözüm olmaz.1879 

Uyum programlarının öngörülmemiş olması ise cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren bir neden 

olarak ortaya çıkar. Amerika’dan farklı olarak İtalya’da tüzel kişinin idari ceza sorumluluğu bakımından 

uyum programı yalnızca cezanın miktar olarak belirlenmesinde değil, kusurun varlığının ve 

yoğunluğunun belirlenmesi bakımından da önem taşımaktadır. Zira örgütlenme modelinin etkinliği için 

yalnızca yaptırımın öngörülmesi yeterli değildir, aynı zamanda kusurun da varlığı gereklidir. Her bir tüzel 

kişinin örgütlenmesi ve yapılanması farklı olduğundan her bir tüzel kişi hakkında farklı ancak kusuru 

oranında yaptırım uygulanmalıdır. Ancak örgütlenme modeli, yaptırımın belirlenmesinde de önem 

                                                
1873 BERTOSSA, s. 43. 
1874 BRODOWSKI/DE LOS MONTEROS DE LA PARRA/TIEDEMANN, s. 3. 
1875 GROPP, s. 130. 
1876 DANNECKER, Gerhard, “Das Unternehmen als "Good Corporate Citizen" - ein Leitbild der europäischen 
Rechtsentwicklung?”, Verantwortung und Steuerung von Unternehmen in der Marktwirtschaft, München 1998, s. 28; 
KUBICIEL, s. 18; DÍEZ, s. 322. Bu modelde, uyum programının yeterli olup olmadığının ve etkin bir şekilde uygulanıp 
uygulanmadığının denetimi ceza mahkemesince gerçekleştirilmektedir. Bkz. GIMENO BEVIA, Jordi, “Compliance Programs 
as Evidence in Criminal Cases”, Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht 
London 2014, s. 228. 
1877 HILF, Marianne Johanna, “Die Strafbarkeit juristischer Personen im schweizerischen, österreichischen und 
liechtensteinischen Recht”, ZStW 2014, 126 (1), s. 102-103. 
1878 BIYIKLI, “(II)”, s. 70. 
1879 WAGNER, s. 143. 
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taşır.1880 Örneğin soruşturmada tüzel kişiliğin örgütlenme modelinin olmadığı tespit edilmiş ancak 

soruşturma açılmadan evvel bir örgütlenme modeli getirilmişse yaptırımın hafifletilmesi söz konusu 

olur.1881 

Uyum programlarının güçlendirilmesiyle, çalışanlarca gerçekleştirilen hukuka aykırı fiiller tespit 

edilerek daha sık ve yoğun yaptırımlara muhatap kılınmaları sağlanır. Örneğin işten çıkarma ya da bir alt 

pozisyona indirilme, maaş kesintisi bu kapsamda düşünülebilir.1882 Ancak bu durumun beraberinde 

getireceği yaptırım ve bu denetime ilişkin gerçekleştirilen yatırımlar, denetlemeyi teşvik etmek yerine 

tersine çevirebilir. Ancak sorumluluk, işlenen suç nedeniyle söz konusu olursa denetleyici önlemler için 

yasal ve ekonomik ölçüde alınırsa söz konusu ters etki önlenebilir.1883 Ancak bu sınırlama sağlanamazsa, 

söz konusu sorunlar suçun işlenmesinin meydana getireceği zarar ya da tehlikeden çok daha ağır 

olabilir.1884  

Bu model bakımından her ne kadar tüzel kişinin daha iyi bir organizasyon için gereken tedbirleri 

almayı ihmal ettiği söylenebilirse de bu durumda ceza sorumluluğu için işlenen suç ile bu ihmal arasında 

bir nedensellik bağının varlığı gerekmektedir. Bu kapsamda az evvel de belirtildiği üzere, suç işlendikten 

sonra geriye doğru bakıldığında alınması gereken tüm tedbirler alınmış mı diye bakılmalıdır. Ancak 

çalışanların sürekli denetimi de dâhil olmak üzere her türlü önlemin alınması girişimcilik faaliyetlerine de 

engel olabilecek bir niteliğe sahiptir.1885 Ayrıca tüzel kişilerin yetersiz bulunma korkusunu yaşayarak 

savcılar tarafından idare edilmesine de neden olabilecek niteliktedir.1886 Ancak hukuken korunan varlık 

veya menfaatler bakımından hiçbir ekonomik nedenin gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili olarak mazeret 

olarak sunulmasından bahsedilemez.1887 

Aslında, bizatihi uyum programlarının bulunup bulunmadığı ve yeterince bu uyum 

programlarının izlenip izlenmediğinin tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gitmeksizin, devlet tarafından 

örneğin idari yaptırıma bağlanmasıyla tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında işlenen suçların önlenmesi 

mümkündür.1888 Örneğin Almanya’da uyum programları kapsamında değerlendirilen “gözetim 

tedbirleri”nin ihlal edilmesi suretiyle ortaya çıkan örgütlenme bozukluklarına karşı ADAK’ta önlem 

alınmıştır. Bu kapsamda Amerika’daki uyum programına yani tüzel kişinin kararlarına uygunluk 

sağlanmış olmaktır. Nitekim tüzel kişinin faaliyet alanında işlenen suç riskini önlemek adına alınması 

                                                
1880 Amerika’da tüzel kişiler hakkında hüküm kurmaya ilişkin ilkeler kapsamında uyum programlarının dikkate alınması 
öngörülmüştür. Bkz. ENGELHART, s. 61, 64. 
1881 NISCO, s. 90. 
1882 COFFEE, s. 397-398. 
1883 WAGNER, s. 143. 
1884 COFFEE, s. 408. 
1885 Bu nedenle önlemlerin makul düzeyde tutulması gerektiği yönünde bkz. WEHRENBERG, s. 19. 
1886 WEIGEND, s. 935. 
1887 ÖZEN, Muharrem/TOZMAN, Önder, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Işığında İşverenin İş Kazası ve Meslek 
Hastalığından Doğan Ceza Sorumluluğu”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2008, Yıl 3, S. 10, s. 221. 
1888 ENGELHART, s. 72. 
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gerekli örgütlenme tedbirleri bulunmaktadır.1889 Tüzel kişiden bireylere aktarılan sorumlulukla uyum ve 

kontrol yapılarının tesis edildiği ve bu şekilde ceza tehdidinin önleyici etkisinin görüldüğü belirtilmelidir. 

İç uyum yapıları, kurumun sorumluluktan kurtulmasına bir anlamda sorumluluğu en aza indirecek 

yapıların kabul edilmesine ve uygulanmasına imkân tanınır. Lakin yönetim organlarının uyum kurallarına 

riayet edebilmesi için ceza tehdidinin varlığının gerçekten gerekli olup olmadığı hususu şüphelidir. Zira 

Almanya’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmemiş olmasına rağmen tüm şirketlerin %74’ü 

ilgili uygun kurallara ve programlara sahiptir. Bunun nedeniniyse söz konusu önlemlerin stratejik önemine 

ilişkin pek çok yöneticinin iç görüsü oluşturmaktadır. Zira aksi bir tutum halinde hukuki yaptırımlara ve 

ceza soruşturmalarına tabi olacaklarının bilincindedirler. Son yıllarda özel sektöre hâkim olan “dürüstlük 

dalgası”, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin AB tarafından belirlenen uyum eksikliklerini telafi 

edebileceğini de ortaya koymaktadır.1890 Ayrıca uyum yaklaşımının da yasal meşruiyeti sorunludur. Zira 

yönetim organları yeterli bir uyum programı oluşturamazsa kendi kurumsal ve istihdam yükümlülüklerini 

ihlal etmektedir.1891 Yani yönetim organlarının kendi yükümlülüklerini ihlal etmeleri nedeniyle neden 

tüzel kişinin sorumluluğuna gidileceği hususu açıklanamamaktadır.1892 

Özetle, bu modelde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun temelinde bireylerin hukuka aykırı 

davranışlarından ziyade organizasyon eksikliği yatmaktadır. Bu kapsamda yönetim kusurundan 

bahsedilmektedir. Ancak bu durumda da ceza hukukunun son araç olma özelliği göz ardı edilmektedir.1893 

İşlenen bir suç nedeniyle gerçek kişinin cezalandırılmasıyla, örneğin yeterli organizasyona sahip olmaması 

nedeniyle tüzel kişiye uygulanan para cezası içerikleri, amaçları ve meşruiyetleri bakımından birbirinin 

aynı değildir. Aynı olmayan bu iki durumla ilgili olarak aynı yaptırıma başvurulması ve hatta tüzel kişilerle 

ilgili olarak bu yaptırıma başvururken özel hukukun kavramlarına başvurulması bir anlamda ceza hukuku 

bakımından müşterek hukukla Kıta Avrupası hukuk sistemindeki temellerin görmezden gelinmesine 

sebebiyet vermektedir. Bu nedenle bağlı olunan hukuk sisteminden tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 

bakımından fedakârlık edilerek uyumsuzluğa yer verilmemelidir.1894 

Organizasyon eksikliği modelini benimseyen AB ülkeleri arasında önemli farklılıklar 

bulunmaktadır.1895 Bu modelin metafor niteliğinde kaldığı ve ceza sorumluluğu için güvenilir bir temel 

oluşturacak ölçüde kesin davranış açıklamaları olmadığı belirtilmelidir. Zira tüzel kişinin organizasyonunu 

gerçekleştirirken uyması gerekli olan standartların neler olduğu, sahip olması gereken kültürün ne olduğu, 

buna kimin karar vereceği,1896  belli bir standardın sağlandığının düşünülmesi halinde dahi, somut olaylar 

                                                
1889 NISCO, s. 85. 
1890 KUBICIEL, s. 12-13. 
1891 Uyum programının yanılsamadan başka bir şey olmadığı yönünde bkz. BERNAU, s. 49. 
1892 KUBICIEL, s. 13-14. 
1893 HEINE/WEIßER, Rn. 131. 
1894 SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 4, 10. 
1895 MONGILLO, s. 110. 
1896 “…Sanıkların C..-S.. Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketinin ortakları olduklarının anlaşılmasına göre, TTK nun 540/1-2 
maddesinin aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve 
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karşısında bu standartlardan sapılmasının gerekebileceği hususları bir problem olarak görülmelidir.1897 

Nitekim ekonomi ve yönetim biliminin henüz üzerinde uzlaşıya vardığı örneğin kurumsal karar verme 

teorisini oluşturduğu söylenemez. Her ne kadar kararın ne şekilde verilmesi gerektiğine ilişkin teoriler 

mevcutsa da bu kararın gerçekte ne şekilde alındığının güvenilir olduğunu söylemek güçtür.1898 Ayrıca 

tüzel kişinin üyelerinin de toplu bir şekilde bu cezadan etkilenmesine ve adeta tüzel kişinin bir “risk 

topluluğu” olarak değerlendirilmesine sebebiyet verebilecek niteliktedir.1899 

C. KUSURSUZ SORUMLULUK MODELİ 

Bazı ülkelerde çevrenin korunması gibi hassas alanlarla ilgili olarak tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu için üçüncü bir model olarak kusursuz sorumluluk modeli uygulanmaktadır. Bu modelde, 

tüzel kişinin organizasyonunda herhangi bir eksikliğin olup olmadığı, uyum programlarının bulunup 

bulunmadığı ya da tüzel kişinin faaliyeti kapsamında kim tarafından bu suçun işlendiğiyle ilgilenilmez. 

Tüzel kişinin faaliyet alanında bir ceza normunun ihlal edilmesiyle birlikte otomatikman tüzel kişi 

hakkında ceza yaptırımı uygulanır. Söz konusu ceza normlarıyla genel olarak doğrudan devlete ya da 

topluma ait hukuki varlık veya menfaatler korunmaktadır. Örneğin çevre, ekonomi ya da iş sağlığı ve 

güvenliğiyle ilgili olarak etkinliğin sağlanabilmesi adına kusurun varlığının ispatından 

vazgeçilmektedir.1900 Bu modele göre tüzel kişilerin faaliyet alanında işlenen suçlarla mücadele 

edebilmek için kusurdan bağımsız olarak karmaşık, baskıcı ve önleyici unsurlardan oluşan yaptırımlar 

uygulanmalıdır. Temelinde tüzel kişinin devam eden tehlikeli durumu yatar ve hukukun üstünlüğünün 

sağlanması amaçlanır.1901  

Bu modelin “önlem modeli” olarak nitelendirildiği de görülmektedir.1902 Bu kapsamda kusurun 

varlığı aranmaksızın tüzel kişi hakkında ceza hukuku yaptırımı olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanması 

önerilmektedir.1903 Ancak söz konusu modelin kabul edildiği hallerde olası suçların önüne geçilmesi 

mümkün değildir. Bu model her ne kadar istisnaen uygulansa da mutlak bir sorumluluk olarak 

değerlendirilerek ağır şekilde eleştirilmelidir.1904 Zira çağdaş ceza hukuku sistemlerinde kusursuz 

sorumluluğa yer yoktur.1905 Nitekim bir kimseye işlediği suç nedeniyle yaptırım uygulanabilmesi için bu 

                                                
mecburdurlar. Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararı ile şirketin idare ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilir 
"hükmü dikkate alınarak, bu madde uyarınca şirketin idare ve temsilinin kim ya da kimlere ait olduğu tespit edilip, ayrıntıları Ceza 
Genel Kurulu'nun 17.12.1990 gün ve 312/340 sayılı kararında açıklandığı üzere, suç ve suçlu arasındaki illiyet bağı ile temsil 
yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar da araştırılmak suretiyle sonucuna göre cezai sorumluluğun tayin ve takdiri 
gerekirken, eksik soruşturmaya dayalı olarak mahkümiyetlerine hükmolunması…” Y. 11. CD. 2001/11409 E. 2002/135 K. 
15.1.2001 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
1897 WEIGEND, s. 935.  
1898 BERNAU, s. 48. 
1899 PEGLAU, s. 408. 
1900 HEINE, s. 873, 876. 
1901 VOGEL, “Unrecht”, s. 430. 
1902 SCHÜNEMANN, “Rechtsvergleichung”, Rn. 28. 
1903 SCHOLZ, s. 437. 
1904 KOLARIK, s. 26. 
1905 KELSEN, s. 104. 
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kimsenin cezalandırılmayı hak etmesi gerekir. Kusursuz sorumluluktaysa cezalandırmanın hak 

edildiğinden bahsedilemez.1906 Bu ilkenin ihlali suretiyle tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulü 

hukuk devleti ilkesinin ihlali anlamına gelir.1907 Ayrıca karşılaştırmalı hukukta çoğunlukla tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğu kabul ediliyor denilerek bu sorumluluğun kabulü de hukuk devleti ilkesine aykırılığı 

ortadan kaldırmaz.1908 Yine kasten işlenebilen suçlar bakımından bu modelin benimsenmesi yapısı 

itibariyle uyumsuzluğa neden olmaktadır.1909  

Hapis cezasını gerektirmeyen ve önemsiz olarak kabul edilecek suçların tüzel kişilik bünyesinde 

faaliyette bulunan kişilerce tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde tüzel kişinin 

sorumluluğuna bu model uygulanarak gidilmesinden bahsedilmektedir. Örneğin iş güvenliğinin 

sağlanması ya da çevrenin korunması adına tüzel kişiliğin faaliyet alanı içinde olası tehlikeleri önlemek 

amacıyla kabul edilen ceza normlarına aykırılık halinde tüzel kişi otomatikman sorumlu olarak kabul 

edilmektedir. Almanya’da idari para cezasını gerektiren trafik ihlalleri bakımından bu modelin 

benimsendiği görülmektedir. İdari ve cezai sorumluluğun karması olarak nitelendirilecek ve kabahatler 

bakımından kabul edilen bu model esasında sorumluluğun ne şekilde tüzel kişiye yükleneceği problemini 

çözmektedir. Ancak bu modelin benimsenmesinin, yalnızca özel bir kamu yararının bulunduğu ve 

orantılılık ilkesine aykırılık taşımadığı sürece hukuk devleti ilkesine aykırılık taşımayacağı hususunun altı 

çizilmelidir.1910 Ayrıca ceza hukuku sorumluluğu bakımından değil kabahat sorumluluğu bakımından söz 

konusu modelin bahsi geçen alanlarla sınırlı kalmak kaydıyla tercih edilmesi daha yerindedir. 

VI. TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNUN KABUL EDİLMESİ HALİNDE 

ÖNEM ARZ EDEN HUSUSLAR 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu1911 kabul edildiği takdirde, “kanunsuz suç ve ceza olmaz” 

ilkesinin, tüzel kişilere hangi ceza yaptırımlarının uygulanabileceğinin ve de “ne bis in idem” ilkesinin 

incelenmesinde fayda bulunduğundan bu başlıkta söz konusu hususlar değerlendirilecektir. 

                                                
1906 LAUFER/STRUDLER, s. 1292-193. 
1907 FROOM, s. 297. 
1908 SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 12. 
1909 VERRYDT, Lynn, “Corporate Involvement in International Crimes: An Analysis of the Hypothetical Extension of the 
International Criminal Court’s Mandate to Include Legal Persons”, Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham 
Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 287. 
1910 İsveç ve Polonya’da bu sorumluluğu kabul eden yasal düzenlemelerin bulunduğu yönünde bkz. HEINE, s. 876-877. 
İskoçya’da da kusursuz sorumluluğun öngörüldüğü suçlar bakımından (örneğin 1974 tarihli “İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu”nun 
37. maddesinde bu kanunda öngörülen suçların işlenmesinde olduğu gibi) bu model benimsenmiş ve örneğin isnadiyet modelinde 
olduğu gibi tüzel kişinin temsilcisinin ya da herhangi bir çalışanın suçluluğu atfedilmeksizin tüzel kişinin doğrudan sorumluluğuna 
gidilmektedir. Bkz. STARK, s. 115-116. 
1911 “Tüzel kişinin ceza sorumluluğu” ifadesi yerine “tüzel kişinin ceza hukuku sorumluluğu”ndan bahsetmenin daha yerinde 
olacağı zira “tüzel kişinin ceza sorumluluğu” ifadesi kullanıldığı takdirde tüzel kişinin ceza sorumluluğunun olmadığının 
savunulmasının kendi içinde tutarsızlığa neden olacağı yönünde bkz. MALBELEĞİ, s. 1. 
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A. KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kanunilik ilkesiyle yakından ilgilidir1912 ve bu kapsamda 

esasında mantıksız ya da imkânsız değildir.1913 İzlenen suç ve ceza politikası gereğince tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu kabul edilmişse, sorumluluğa neden olan fiilin yani bu sorumluluğun hangi suçlar 

bakımından kabul edildiğinin ve bu suçlar hakkında hangi tür yaptırımların uygulanacağının önceden 

kanunda açıkça öngörülmüş olması gereklidir. Ayrıca bu sorumluluğun hangi tüzel kişileri kapsadığı 

örneğin tüzel kişinin türünün bir önem arz edip etmediğinin de belirlenmesi gereklidir.1914 Örneğin şayet 

suç, çeşitli yasal ve bağımsız şirketlerin oluşturdukları birlikler kapsamında işlenirse sorumluluğun çıkış 

noktasını tüzel kişilik oluşturur. Cezanın uygulanması ise bağlı ve ana birlik için ayrı ayrı incelenir. Ana 

birliğin sorumluluğu bağlı kuruluşun fiiline iştirak edip etmediğine göre değerlendirilir. Ancak ana şirketin 

denetim ve gözetim yükümlülüğünün bulunduğu ve suçun işlenmesini önlemek adına önlemler alması 

gerektiği söylenirse artık bu durum iştirakle açıklanamaz. AB rekabet hukukuna göre bağlı şirketler piyasa 

davranışlarını bağımsız olarak belirlemedikçe sorumluluk ana şirkete aittir. Ancak ana şirket bağlı 

şirketlerin paylarını elinde bulundurursa tek bir ceza verilir ve artık sorumluluk müştereken ve müteselsilen 

ana ve bağlı şirkete aittir.1915 

“Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Böylece tüzel kişilerin 

yürütmenin ve yargının olası keyfi işlemlerinden korunması sağlanır. Nitekim kurallar ve ilgili yaptırımlar 

hakkında bilgi sahibi olunarak öngörülebilirliğe imkan tanınır.1916 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul 

edildiği takdirde bu kabule ceza kanununun genel hükümler kısmında yer verilmesi mümkün olduğu gibi, 

bunun için ayrı ve özel bir kanunun yürürlüğe girmesi dahi önerilmektedir.1917 Ayrıca “kanunsuz suç ve 

ceza olmaz” ilkesinin bir yansıması olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde 

kanunun zaman bakımından uygulanması kapsamında lehe kanun uygulaması da tüzel kişiler açısından 

geçerli olacaktır.1918 

Doktrinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi bakımından herhangi bir ciddi 

engelin bulunmadığı, nitekim ceza ve ceza muhakemesi kanunlarında bu sorumluluğun benimsenmesine 

ilişkin uyarlamaların yapılmasının yeterli olacağı savunulmaktadır.1919 Nitekim örneğin tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğunu kabul eden ülkelerin çoğunda tüzel kişilerin gerçekleştirdiği özellikle ekonomik 

suçları araştırmak için ihtisaslaşmış savcılık büroları bulunmaktadır.1920 Ayrıca “evrim teorisi”nde olduğu 

                                                
1912 WAGNER, s. 115. 
1913 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 57. 
1914 BIYIKLI, “(II)”, s. 70.  
1915 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 150-151. 
1916 MONGILLO, s. 108. 
1917 GÜRAL, s. 92. 
1918 DOYLE, Charles, “Corporate Criminal Liability: An Overview of Federal Law”, Congressional Research Service, 2013, s. 
13-14. 
1919 BIYIKLI, “(I)”, s. 518. 
1920 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 14. 
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gibi yasal sistemlerde de sadece yeni koşullara en iyi şekilde adapte olabilen ilkelerin, kuralların ve 

kurumların uzun vadede hayatta kalabileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, Amerika’da başlayan ve 

Avrupa’da yayılan ve giderek dünyaya egemen olacak şekilde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

benimsenmesinin ceza hukuku sistemlerinin bir evrimi olarak görülmesi mümkündür.1921 Bu nedenle 

kanun koyucunun ceza hukukunun dogmatikleriyle bağlı olduğu ve bunların değişmez olduğunu 

söylemenin doğru olmadığı savunulmaktadır. Zira kanun koyucunun bağlı olduğu tek şey demokratik 

anayasa tarafından çizilen sınırları aşmamak ve insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmemektir.1922 

Anayasa, devletin hukuk düzeni içindeki bütün kuralların temelini oluşturmaktadır ve hiçbir 

kanun anayasaya aykırı olamaz. Ayrıca çoğu devlet “BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 

Sözleşmesi” gibi küresel ya da AİHS gibi bölgesel yükümlülükleri üstlenmekte ve söz konusu 

yükümlülükler de kanun koyucuyu sınırlamaktadır.1923 Katı anayasalara sahip ülkelerde ki neredeyse 

İngiltere hariç Kıta Avrupasının hemen hepsinde yasaların anayasaya uygunluk denetimi bakımından 

anayasa tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilip edilmemesinde önem taşımaktadır.1924 Bu 

kapsamda kanun koyucunun iradesi tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı konusunda 

belirleyici olacaksa da bu iradenin AYM’nin denetimine açık olacağı unutulmamalıdır.1925 Örneğin temel 

haklar, anayasal ilkeler bu kapsamda belirleyici olup kanun koyucuyu bir fiilin suç olarak kabul edilip 

edilmemesi konusunda sınırlamaktadır. Anayasa’nın 13. maddesi de bu kapsamda düşünülmelidir. Ayrıca 

bu sınır içinde hukuki varlık veya menfaatlerin korunması ve cezaya layık ve muhtaç olunması ölçütleri 

de yer almaktadır. Yani devletin istediği fiilleri cezaya layık ve muhtaç olarak değerlendirip suç olarak 

öngörmesinden bahsedilemez. Aksi halde meşru olmayan, geçersiz ceza normlarından bahsedilir.1926 

Ancak bir fiilin suç haline getirilmesinde toplumun da rol oynadığı görülmektedir. Zira kanun koyucu 

tekrar seçilemem korkusuyla “popülist cezalandırma” akımları karşısında destekçilerini dinlemektedir.1927 

Bu nedenle tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesinin temelinde hukuki gerçekler değil, 

ekonomik, felsefi, siyasi ve sosyolojik tercihler yatmaktadır. Ancak hukukun genel ilkelerinin ve hatta 

özgürlüğün dahi tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulüne neden olduğu belirtilmektedir.1928 

AYM, anayasanın 38. maddesinde ceza hukuku alanındaki düzenlemeler bakımından kanun 

koyucunun uyması gerekli olan ilkelerin düzenlediğini, anayasanın 17. maddesinin 3. fıkrasında da 

kimsenin insan haysiyeti “ile bağdaşmayan cezaya ya da” muameleye tabi tutulamayacağının 

belirtildiğini, söz konusu esaslar dışında anayasada başkaca emredici bir kural bulunmadığını, bu 

                                                
1921 BRODOWSKI/DE LOS MONTEROS DE LA PARRA/TIEDEMANN, s. 3. 
1922 Nitekim İsviçre Federal Konseyi de tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngören tasarıyla ilgili olarak bunun dogmatiğe uygun 
olup olmadığının değil; yasal iradenin bir eseri olup olmadığının önem taşıdığını belirtmiştir. Bkz. VOGEL, “Unrecht”, s. 428. 
1923 BRODOWSKI, s. 212. 
1924 MONGILLO, s. 60. 
1925 WOHLERS, s. 249. 
1926 ÜNVER, Değer, s. 763-766. 
1927 PERŠAK, s. 214. 
1928 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 707-708. 
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kapsamda suç ve cezalarla olarak ilgili kanun koyucunun gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmasının 

mümkün olduğunu kabul etmektedir. Hangi fiillerin “suç sayılacağı”, bu fiiller hakkında “ne kadar ve ne 

tür ceza verileceği”, ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerin belirlenmesi bakımından kanun koyucunun 

takdirinin bulunduğunu belirtmektedir. Ancak kanun koyucunun “cezaları” ve bu kapsamda “suçların 

ağırlık”larını, “Anayasanın 38 ve 17. maddelerinde” öngörülen ilkeleri, “yeniden suç işlenmesini 

önleme”yi ve suçlunun ıslah edilmesi amaçlarını dikkate alarak değerlendirmesi gerektiğini 

söylemektedir. Ayrıca AYM, “suç ile ceza arasındaki oranın” bulunup bulunmadığının tespitinin o suçun 

toplumda “yarattığı etki” dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği görüşünde olup, “herhangi bir suç için 

konul”an “ceza ile yapılacak bir kıyaslamanın” doğru olmadığı görüşündedir.1929 Bu nedenle yasama 

organının keyfi bir şekilde hareket etmesi söz konusu değildir.1930  

Ceza ve ceza muhakemesi hukukunun amacının bireyi korumak olduğu unutulmamalıdır. Ceza 

ve ceza muhakemesi hukuku alanında gerçekleştirilen değişiklikler ya da yeni suç tiplerinin kabul edilmesi 

bakımından insan haklarına ve demokratik sisteme olan uygunluğa dikkat edilmelidir. Nitekim kanun 

koyucu uluslararası sözleşmeler ile anayasalarda öngörülen ve ceza sorumluluğunun sınırlarını belirten 

kurallarla bağlıdır. Yine kanunları uygulayanlar da bu kurallarla bağlıdır. Bu kapsamda kanun koyucu az 

önce de belirtildiği üzere bir suçu ihdas ederken ve istisnai önlemlere başvururken temel hakların özüne 

dokunacak düzenlemeler yapamaz; ayrıca 1982 Anayasasının 13. maddesinde öngörülen ölçülülük 

kuralına da göz ardı edemez.1931 Ancak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi, Anayasanın 

38. maddesinde öngörülen “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırıdır.1932 Ayrıca söz konusu 

sorumluluk ceza hukukunun temel bir ilkesi olan “kusursuz suç olmaz” ilkesine de aykırılık 

taşımaktadır.1933 Ancak doktrinde yasama organının keyfi bir şekilde hareket etmesinin yasaklanmasının, 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesinde bir engel oluşturmayacağı da savunulmaktadır. Bu 

görüşe göre, bir suçun failinin kim olduğunu belirleme yetkisi yasama organına aittir.1934 Örneğin bir tüzel 

kişinin işlediği bir suç nedeniyle adli para cezasına çarptırılacağı öngörülüyorsa artık bu suçun faili tüzel 

                                                
1929 AYM, 1988/4 E. 1989/3 K. 12.1.1989 T. (Karar metni için bkz. 20398 sayılı 10.1.1990 tarihli Resmî Gazete). AYM’nin 1961 
Anayasası döneminde verdiği benzer yöndeki bir diğer kararı ise şu şekildedir: “…Cezalandırma Devlete özgü bir hak ve yetkidir. 
Bu alandaki Devlet egemenliğinin sınırları da çağımızda Anayasalarca belirlenmektedir. Anayasa'nın 14. ve 33. maddelerinde 
söz konusu egemenliği sınırlayan ilke ve esaslar, "insan onuruyla bağdaşmayan ceza verilemez" , "kimse işlendiği zaman 
yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz" , "cezalar ve ceza tedbirleri ancak, kanunla 
konulur" , "kimseye, suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez" , " genel 
müsadere cezası konulamaz" , "ceza sorumluluğu şahsidir" biçiminde belirtilmiştir. Yasa koyucunun ayrıca Anayasa'nın 
Başlangıcında yer alan amaçlar doğrultusunda evrensel ve çağdaş ceza hukuku ilkelerini de gözönünde bulundurması 
gerekecektir. Bu durumda ne gibi fiillerin suç sayılacağını ne tür cezalar ile cezalandırılacağını, hangi hallerin cezadan bağışıklığı 
gerektireceğini, ne gibi hallerde cezanın artırılacağı ya da hafifletileceğini, hangi ceza tedbirlerinin alınacağını saptamak 
yukarıda açıklanan Anayasa kuralları ve ceza hukuku ilkeleri çerçevesinde kalınmak koşuluyla yasa koyucunun 
değerlendirilmesine bırakılmıştır…” AYM, 1981/16 E. 1981/29 K. 29/12/1981 T. (Karar metni için bkz. 17701 sayılı 22.5.1982 
tarihli Resmî Gazete) 
1930 KUBICIEL, s. 8. 
1931 YARSUVAT, s. 902-903. 
1932 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 250. 
1933 CİHAN, s. 47. 
1934 VOGEL, “Unrecht”, s. 427-428.  
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kişidir. Ceza hukuku bilimi geçerli bir normun varlığını görmezden gelemez.1935 Ancak her ne kadar tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğu pragmatik nedenlerle kabul edilebilir gibi gözükse de izlenen suç ve ceza 

politikası açısından üzücüdür.1936   

Ceza hukuku yapısı itibariyle kanunilik ilkesi ve kıyas yasağı gibi temel ilkelere sahiptir.1937 

İşlenen fiilin ne şekilde tüzel kişiye atfedilebileceği hususunun cevabını ceza hukukunun geleneksel 

yapısından çıkarmak kavramsal, teknik ve pratik zorluklara neden olmaktadır.1938 Tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun öngörülmesi kanun koyucunun tercihidir ve bu nedenle söz konusu yasayı yürürlüğe 

koyduğunda sorun çözülecektir demek,1939 beraberinde pek çok sorunu gündeme getirecektir. İçeriği 

bulunmayan ancak kanunun tekelciliğine yapılan bir vurgu, totaliter devlet anlayışının bir göstergesi olarak 

yorumlanmalıdır. Bu kapsamda riski en aza indirmek amacıyla ceza hukukunun temel ilkelerinden feragat 

edilmemelidir.1940 Zira gerçek kişiler bakımından ceza sorumluluğuna gidilmesi için gerekli olan şartlar 

tüzel kişiler bakımından uyum göstermemektedir. Bu durum maddi ve şekli ceza hukukuna ilişkin suç ve 

ceza politikasında değişimi gerekli kılmaktadır. Nitekim gerçek kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin 

düzenlemeler doğrudan tüzel kişiler hakkında uygulanamaz. Bazı sapmalara ya da yeni düzenlemelere 

ihtiyaç vardır. Bu kapsamda gerçek kişilerle tüzel kişilere eşit muamele anayasal bir zorunluluk değildir. 

Zira eşitlik ilkesi anayasada gerçek kişiler bakımından öngörülmüştür.1941 Dogmatikteki sıkıntılar,1942 

tüzel kişiler hakkında ceza sorumluluğu öngörülmek isteniyorsa gerçek kişiler hakkında uygulanan 

cezadan niteliksel olarak farklı bir modelin benimsenmek suretiyle meşrulaştırılması gerektiğini açıkça 

ortaya koymaktadır. Bu meşrulaştırmanın sağlanabilmesi için tüzel kişinin ya da topluluğun uymak 

zorunda olduğu ceza hukuku kapsamında önleyici nitelikteki davranış kuraları belirlenmelidir. Bu 

kurallara uymamanın isnadiyet mi yoksa orijinal mi yahut kusursuz sorumluluk modeli nedeniyle mi 

olacağı hususunun belirlenmesi ise yasama organının tercihine bırakılmalıdır. Bu görüşe göre makul tüm 

önlemler alınmış ancak yine de suç işlenmişse artık tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gidilmelidir. 

Aksinin kabulü anlamlı bir ceza tehdidi olmaz.1943 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kanunda açık bir şekilde kabul edildiği takdirde artık doktrin 

tarafından şahsi ceza sorumluluğuna aykırı düşmeyecek haklı gerekçeler bulma çabasının da sona ereceği 

belirtilmektedir.1944 Nitekim kanunilik ilkesiyle asgari ve azami şartlar makul bir çerçevede tutularak, 

hâkimin ceza miktarını değerlendirmedeki takdir yetkisi belirlenmiş olacak ve böylece normlarla 

                                                
1935 KUBICIEL, s. 7. 
1936 WAGNER, s. 152. 
1937 KEMPF, s. 467; MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 27-29; VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 71-72. 
1938 WOHLERS, s. 232; TRICOT, s. 55. 
1939 DÍEZ, s. 292. 
1940 KEÇELİOĞLU, “Risk”, s. 636.  
1941 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 135, 148. 
1942 Dogmatik bakımdan tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesinin önünde herhangi bir engel olmadığı yönünde bkz. 
HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 298. 
1943 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 147. 
1944 KEMPF, s. 466. 
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amaçlanana ulaşılabilecektir denilmektedir.1945 Tüzel kişilere ceza yaptırımı uygulanması durumunda, 

üçüncü kimselere zarar verilmesinin önlenmesi, cezanın şahsiliği ilkesinin zedelenmemesi ve cezanın 

etkilerini arttırabilmek adına hâkime kanunda öngörülen yaptırımlar listesinden, tüzel kişinin yapısına, 

işlenen suçun niteliğine, ağırlığına ve uygulanacak cezanın toplumsal sonuçlarını dikkate alarak uygun bir 

ceza yaptırımı seçme yetkisinin tanınması gereklidir. Cezaların kanuniliği ilkesinin, uygulanacak 

yaptırımların kanunda öngörülmesi olarak tanımlanması durumunda söz konusu durum cezaların 

kanuniliği ilkesine de aykırı olmayacaktır. Ancak bu ilke suç sayılan bir fiil için kanunda belli bir cezanın 

öngörülmesi anlamında kullanılırsa, söz konusu durum aykırılık oluşturacak niteliktedir.1946 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunduğunu kabul edenler bu görüşlerini 

sağlamlaştırabilmek adına sistemdeki boşlukları doldurmak bakımından oldukça isteklidirler. Ancak söz 

konusu sorumluluğun kabul edilmesi beraberinde ciddi sorunları getirebilecek niteliktedir. Zira ceza 

sorumluluğunun temelleriyle örtüşmeyen bir durum ortaya çıkmaktadır.1947 Örneğin “kasten öldürme” 

suçunu işleyen fail hakkında toplumun algısında oluşan “kötü” şeklindeki yargı ya da hissedilen öfke, tüzel 

kişilerin faaliyetleri kapsamında işlenen hukuka aykırı fiiller bakımından tüzel kişiyle ilgili olarak 

oluşmamaktadır.1948 Bu kapsamda ahlaken kınanabilirliğin tüzel kişiler hakkında uyarlanmaya ihtiyacı 

vardır. Bu uyarlama ceza sorumluluğu bakımından sıkı bir yaklaşıma sahip olmayan devletler bakımından 

kolay olmuştur. Bu devletlerde -örneğin İngiltere’de olduğu gibi- özel hukuk ve ceza sorumluluğu 

arasındaki sınır net değildir. Ceza yaptırımlarına, özel hukuk ve idare hukuku sorumluluğunu 

güçlendirmek adına rahat bir şekilde başvurulabilmektedir. Bu kapsamda ceza hukuku devletin koyduğu 

kurallara uyulması ve toplumsal düzenin sağlanması bakımından önemli araçlardan biri olarak 

düşünüldüğünde, tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna başvurulması, ceza hukuku kavramıyla uyumlu 

olmaktır. Buna karşın Kıta Avrupasında ahlaki kınamayı içeren ceza sorumluluğu, özel hukuk ve idare 

hukuku sorumluluğundan sıkı bir şekilde ayrı tutulmaktadır. Tüzel kişiler ise manevi varlıklar olduğundan 

ceza sorumluluğunun kabulü Kıta Avrupası sistemine uymamaktadır. Geleneksel yargılama 

                                                
1945 MONGILLO, s. 108-109. 
1946 Ancak tüzel kişilere uygulanacak yaptırımların işlenebilecek her bir suç için tek tek belirlenmemesinin cezaların kanuniliği 
ilkesine aykırılık taşımayacağı ileri sürülmektedir. Zira ilke keyfi cezalandırmaların önlenmesi, hak ve özgürlükler için güvence 
oluşturulması için öngörülmüştür. Tüzel kişinin suç sayılan fiiller hakkında kendisine uygulanacak ceza yaptırımlarının nelerden 
ibaret olduğunu bilmesi yeterli olup, bu durum tüzel kişi bakımından güvence oluşturacak niteliktedir. Bu nedenle öngörülen bir 
yaptırımın suç sayılan bir fiil için yasalarda ayrıca belirtilmemiş olmasının cezaların kanuniliği ilkesine aykırılık oluşturmayacağı 
yönünde bkz. BIYIKLI, “(II)”, s. 76. 
1947 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu konusunda bir yargıya varmak için artık dogmatik gerekçelerden yola çıkılarak yalnızca 
hukuki gerekçelere dayanılması eleştirilmektedir. Bu görüşe göre olgusal gerçeklerden hareket edilerek pragmatik davranılmalıdır. 
Böylece maddi gerçek bulunabilir, adalet yerine getirilebilir ve mağdur korunabilir. Bkz. COLOMER, s. 154. Bu kapsamda 
kanun koyucular, toplumun tüzel kişiler tarafından işlenen suçlara karşı tepkisi, uygulanması muhtemel olan cezaların etkileri, 
tüzel kişiler hakkında uygulanan kolluk faaliyetleri için bürokrasi maliyetleri gibi hususları değerlendirmelidir. Bkz. KUBICIEL, 
s. 6. 
1948 LAUFER, s. 30. Gerçekleştirilen bir araştırmaya göre kadınlara karşı bir şirkette ayrımcılığın yapıldığını belirten bir gazetede 
iki versiyon yayınlanmıştır. İlkinde bunu yapan birey somut olarak belirtilmiş, ikincisinde ise tüzel kişinin bizzat kendisinin bu 
tutuma sahip olduğu yazılmıştır. Araştırma, insanların tüzel kişiye nazaran bireye daha fazla öfke duyduklarını ve daha ağır şekilde 
cezalandırılmaları gerektiği yönündeki düşünceye sahip olduğunu göstermiştir. Bu durum dahi kınamanın ve sorumluluğun 
yüklenmesinin bir bireyi gerekli kıldığını göstermektedir. Bkz. MENTOVICH/CERF, s. 40. 
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sistemlerinde, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi ve buna bağlı olarak kusur ilkesindeki 

dönüşüm gerçek kişilerin ceza sorumlulukları bakımından da etki doğurabilecek niteliktedir. Nitekim 

şayet tüzel kişiler çalışanlarının ya da yöneticilerinin hukuka aykırı fiilleri veya kendi öz 

örgütlenmesindeki eksikliği nedeniyle cezalandırılabilirse bu durum gerçek kişilerin cezalandırılması 

bakımından sıkı standartların neden aranması gerektiği hususunun cevaplandırılmasını gerektirmektedir. 

Ceza sorumluluğunun özel yapısı onu diğer sorumluluk türlerinden ayırmaktadır. Şayet amaç konulan 

kurallara uyulmasını sağlamak ise tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesinde bir engel yoktur. 

Ancak her ne kadar dünyada faydacı ve işlevsel bir yaklaşıma doğru gidildiği görülmekteyse ve bu 

kapsamda tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilebilirse de bu durum ceza hukuku enflasyonuna 

neden olarak ceza hukukunun etkisiz hale gelmesine neden olabilecek niteliktedir.1949 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu benimsendiği takdirde, toplulukların ceza sorumluluğuna doğası 

gereği topluluklarca işlenmesi mümkün olmayan suçlarla ilgili olarak gidilemeyeceği savunulmaktaysa 

da1950 tüzel kişinin kendisine karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere tüzel kişinin uyum programlarına 

aykırılığı nedeniyle gerçekleştirilecek herhangi bir suçtan sorumlu olabileceğini söylemek daha 

rasyoneldir.1951 Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında bu konuyla ilgili olarak genellik ve özellik prensibi 

olmak üzere iki sistemin bulunduğu görülmektedir. Üçüncü bir sistem olarak özellik prensibinin bir 

yansıması olarak hangi suçlardan dolayı tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidilebileceğine ilişkin 

Amerika’da olduğu gibi katalog halinde bir düzenlemenin öngörülmesi örnek olarak verilmekteyse de1952 

bu sistem esasında özellik prensibinden farklı değildir. Bu nedenle “üçüncü” bir sistem olarak 

nitelendirilmesi yerinde değildir. 

Genellik prensibinde tüzel kişiler kural olarak gerçek kişilerin sorumlu olabileceği tüm suçlardan 

cezaen sorumludur.1953 Yani tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngören genel bir düzenlemeye yer 

verilmesi başlı başına yeterli olup her bir suç tipinde ayrı ayrı ceza sorumluluğuna yer verilmesi gerekli 

değildir.1954 Hatta örneğin Hollanda’da tüzel kişilere uygulanabilecek cezalara da yer verilmediği 

görülmektedir. Tüzel kişinin işlediği suç nedeniyle hakkında yaptırımın uygulanıp uygulanamayacağı 

işlediği suçu düzenleyen norma bakılarak çözümlenmektedir. Yine güvenlik tedbirinin uygulanmasında 

da bu ölçütten hareket edilmekte ve örneğin akıl hastalarına uygulanan güvenlik tedbirleri mahiyeti gereği 

tüzel kişilere uygulanmamaktadır.1955 

                                                
1949 WEIGEND, s. 944-945. 
1950 HEFENDEHL, s. 290. 
1951 VOGEL, “Rethining”, s. 340. 
1952 AYDIN, “Corporate”, s. 314. 
1953 Bu kabulün ceza hukukunun süjelere karşı tarafsızlığının bir göstergesi olarak yorumlanabileceği yönünde bkz. DE 
MAGLIE, “Models”, s. 551-552. 
1954 KANGAL, Tüzel, s. 126; AYDIN, “Corporate”, s. 313-314. 
1955 KEULEN/GRITTER, s. 185. 
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Birleşik Krallık’ta 1978 tarihli “Yorum Kanunu"nda 1989 tarihli değişiklikle1956 mevzuatta yer 

verilen “kişi” ifadesinden tüzel kişilerin ve hatta tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların da anlaşılacağı 

belirtildiğinden1957 tüzel kişilerin ceza sorumluluğu geniş ölçüde kabul edilmiştir.1958 Korporatif 

cezalandırma, ceza metinlerince öngörülen ve cezalandırılan tüm suçlar bakımından, söz konusu 

metinlerde açık ya da zımni olarak tüzel kişiler hariç tutulmadığı sürece mümkündür. Ancak uygulamada 

bu kurala suçun niteliği ve öngörülen cezanın niteliği dikkate alınarak istisnalar getirilmiştir. Bu kapsamda 

bir insan bedeninin fiziksel davranışlarını gerekli kılan suçlar tüzel kişiler tarafından işlenemez. Yine 

öngörülen tek cezanın hapis cezası olduğu haller gibi cezanın yalnızca gerçek kişilere uygulanabilmesini 

öngören ya da para cezasıyla cezalandırılmayan suçlar bakımından tüzel kişilerin sorumluluğuna 

gidilemez.1959 “Hollanda Ceza Kanunu”nun (Ho. CK) 51. maddesinin 1976 yılında kabul edilmesiyle 

birlikte söz konusu maddede, suçların gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesinin mümkün olduğuna 

genel bir ifadeyle yer verilmiştir. Doktrinde bir tüzel kişinin, fiziksel bir davranışın temel bir değere sahip 

olduğu suçlar bakımından cezalandırılamayacağı ileri sürülmüştür. Ancak hâkim olan görüşe göre fiziksel 

bir davranışı gerektiren suçların fiziksel temelinden açıkça ayrıştırılabilmesi ve bunların tüzel kişinin kendi 

fiili olarak düşünülmesi mümkündür. Sosyal düzende bu fonksiyonu yerine getiren ve ihlal edilen normun 

muhatabı tüzel kişidir. Bu nedenle tüzel kişilerin “kasten öldürme” suçundan dolayı sorumlu tutulmaları 

dahi mümkündür.1960 1976’da kanunun hazırlık çalışmalarında dahi bu suça örnek olarak yer verilmiştir. 

23.12.1987 yılında ise bir mahkeme “kasten öldürme” suçundan dolayı tüzel kişi hakkında mahkûmiyet 

kararı vermiştir. Yine “Belçika Ceza Kanunu”nun (Be. CK) 5. maddesi ve “Kanada Ceza Kanunu”nun 

(Ka. CK) 2. maddesinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin olarak suçların niteliği ve kategorisi 

bakımından herhangi bir sınırlamaya yer verilmemiştir.1961 Avusturalya1962 ve Macaristan da genellik 

prensibini benimsemiştir.1963 

Özellik prensibinin kabul edildiği sistemlerde, tüzel kişinin bir suç nedeniyle sorumluluğundan 

bahsedilebilmesi için bu sorumluluğun ceza normu düzenlemesiyle açık bir şekilde öngörülmesi 

gereklidir. Bu kapsamda şayet bir fiili suç olarak öngören normda, söz konusu fiilden dolayı tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğu da düzenlenmişse tüzel kişilerin cezalandırılması mümkündür. Şayet özel bir 

düzenleme ile söz konusu husus hakkında düzenlemeye gidilmemişse tüzel kişilerin cezalandırılması 

                                                
1956 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/30 
1957 Kanun metni için bkz. Interpretation Act 1978, Schedule 1 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/30/pdfs/ukpga_19780030_en.pdf 
1958 STARK, s. 125. Nitekim Birleşik Krallık’ta ceza hukukunun genel ilkeleri yargı kararlarının oluşturduğu müşterek hukukun 
ve kanunların karmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bkz. WELLS, s. 97. 
1959 KANGAL, Tüzel, s. 126-127. 
1960 Tüzel kişilerin “kasten öldürme” suçunun faili olabileceğini söylemenin “saçmalamak” olduğu, örgütleşen ve örgünleşen 
insanların birlikte ya da örgütün faaliyeti kapsamında suç işlemelerinin tüzel kişinin suç işlediği anlamında değerlendirilemeyeceği 
yönünde bkz. HAFIZOĞULLARI/KETİZMEN, s. 145. 
1961 KANGAL, Tüzel, s. 127. 
1962 DE MAGLIE, “Models”, s. 552. 
1963 SANTHA/DUBROCSI, s. 318. 
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olanaklı değildir. Bu nedenle özellik prensibinin kanunilik ilkesinin pekiştirilmiş hali olduğu ifade 

edilmektedir. Danimarka Ceza Kanunu”nun (Da. CK) 25. maddesi ile 2004 yılında gerçekleştirilen 

değişiklikten evvel Fr. CK’nın 121-2. maddesinde “kanun ve kararnameler ile öngörülen durumlar” 

ifadesine yer verilerek bu prensip benimsenmiştir.1964  

Özellik prensibinin temelinde tüzel kişiler tarafından işlenen suçlara ilişkin istatiksel verilerden ve 

kriminolojiden yararlanılması söz konusudur.1965 Özellik prensibi tüzel kişinin cinsel saldırı, kasten 

öldürme ve yaralama suçlarından dolayı sorumlu tutulmasının önüne geçilmesi bakımından imkân 

sağlamaktadır. Nitekim genellik prensibinde söz konusu suçlar bakımından tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun bulunup bulunmayacağı hususu tartışmalara sebebiyet vermektedir.1966 Nitekim 

doktrinde bu suçların işlenmesine örneğin teşvik etmek suretiyle tüzel kişilerin iştirak etmesinin mümkün 

olduğu ileri sürülmektedir.1967  

Özellik prensibinin bir yansıması olan ve doktrinde “üçüncü” sistem olarak nitelendirilen kabulün 

netlik açısından çok daha faydalı olduğu söylenebilir. Zira hangi suçlar bakımından tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edildiği katalog halinde verilmekte ve bu durum mevzuat arasında kaybolmayı 

önlemektedir. Bu kapsamda ceza kanunun genel kısmında söz konusu kataloğa yer verilmesi yerinde bir 

tercih olacaktır.1968 Bir diğer tercihi ise tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ayrı ve özel bir kanunla yer 

verildiği takdirde söz konusu kanunun ilgili maddesinde kataloğa yer verilmesi oluşturacaktır. Söz konusu 

kataloğun oluşturulabilmesi için tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında işlenen suçların araştırılarak 

belirlenmesi önerilmektedir.1969 

Tüzel kişilerin cezaen sorumlu tutulması hususunda bir seçimin yapılması olanağı, yasama 

organına bir takdir hakkı vermektedir. Böylece yasama organının her suç bakımından tüzel kişinin cezaen 

sorumlu olup olmayacağını belirlemesi mümkün hale gelecektir. Ancak yerindelik araştırmasının 

yararlarının yanında sakıncalarının da bulunduğu unutulmamalıdır. Zira önemli hataların yapılabilmesi 

söz konusu olabilir. Fransız hukuk sisteminde tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna yön veren bazı metinlerin 

yararsız ve gereksiz olduğu, yine böyle bir sorumluluğa yer verilmediği hallerde ise bir eksikliğin 

bulunmadığı hususu doktrinde ileri sürülmüş1970 ve bu nedenle Fr. CK’da 2004 yılında gerçekleştirilen 

değişiklikle özellik prensibi terk edilmiştir.1971  

                                                
1964 KANGAL, Tüzel, s. 127. 
1965 DE MAGLIE, “Models”, s. 552. 
1966 KANGAL, Tüzel, s. 128. 
1967 GÜRAL, s. 88. 
1968 DE MAGLIE, “Models”, s. 552-553. 
1969 WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DEUTSCHER BUNDESTAG, s. 8. 
1970 KANGAL, Tüzel, s. 128. 
1971 TRICOT, s. 59. 
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B. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA UYGULANMASI MÜMKÜN OLAN YAPTIRIMLAR 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde hakkında uygulanan ceza yaptırımları 

incelenmeden evvel, tüzel kişilerin ceza yaptırımına muhatap tutulmasının uygun olup olmadığı sorunu 

üzerinde durulmalıdır. Tüzel kişilerin ceza infaz kurumuna sokularak hapis cezasını çekemeyeceği 

yönündeki argüman bir kenara bırakıldığında,1972 tüzel kişi cezalandırıldığının farkına varma ve ileride 

suç işlememek yönünde bir iradeye sahip olma konusunda herhangi bir yetiye sahip değildir.1973 Zira tüzel 

kişilerin bilinci ve hissetme yeteneği bulunmamaktadır.1974 Tüzel kişilere ceza yaptırımının 

uygulanmasının, bundan sonra hukuka aykırı bir fiilin gerçekleşmemesi adına örneğin yöneticilerinin veya 

ortaklarının yani gerçek kişilerin üzerinde ikincil bir etkisi bulunmaktadır. Uygulanan bu cezalar tüzel 

kişiler üzerinde ilki, gerçek kişilerin etkilenmesi; ikincisiyse etkilenen bu gerçek kişilerin tüzel kişinin 

organizasyonunu ve yönetimini değiştirmesi şeklinde bir tutum izlemeleri bakımından olmak üzere iki 

etki göstermektedir. “Peki, söz konusu ikincil etkiler tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanmasını 

meşru kılabilir mi?”1975 sorusunaysa olumlu cevap vermek cezanın mahiyeti gereği olanaklı değildir. 

Tüzel kişiler hakkında ceza verilemeyeceğinin kabulünün temelinde suçun ve cezanın insan 

temelli olması yatmaktadır. Ancak modern ceza hukuku araçlarıyla, bir suçun tüzel kişinin yararına ya da 

tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde tüzel kişilerin yapılarına uygun yaptırımların 

uygulanmasına imkân sağlanmıştır. Bu kapsamda işlenen bir suç nedeniyle tüzel kişiler hakkında hangi 

türdeki yaptırımların uygulanabileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Hangi ceza yaptırımlarının tüzel kişiler 

ve tüzel kişiliği bulunmayan kişi toplulukları bakımından daha uygun olduğu, özellikle ticari işletmeler 

bakımından tartışılmaktadır. Tüzel kişinin, gerçekleştirdiği suç nedeniyle cezalandırılamayacağı; ceza 

yaptırımının yalnızca gerçek kişilere uygulanabileceği yönündeki haklı görüş uzun bir süre etkili olmasına 

rağmen, bugün eleştirilmektedir. Suç işlediği kabul edilen ve bu nedenle ceza sorumluluğunun da 

bulunması gerekli olduğu savunulan tüzel kişiye verilecek cezanın, tüzel kişinin toplumdaki itibarını 

sarsacağı ve tüzel kişiyi yasalara, uygun davranmaya çağıracağı düşünülmektedir. Mahiyeti bakımından 

idam, hapis gibi cezaların sadece gerçek kişiler hakkında uygulanmasının mümkün olduğu göz ardı 

edilemez. Ancak bu yaptırımların benzerleri olarak tüzel kişiler hakkında “kapatma” ve “geçici süreli 

faaliyetten yasaklanma”1976 yaptırımlarının kabul edilmesi önerilmektedir.1977  Söz konusu önerilerin 

etkisinde kalan ceza hukukunda suç işleyen tüzel kişi hakkında, fiiline uygun ceza yaptırımlarının 

                                                
1972 FLETCHER, s. 201; WAGNER, s. 137. 
1973 WEIGEND, s. 941. 
1974 PEGLAU, s. 408. 
1975 WEIGEND, s. 941-942. 
1976 Faaliyetten yasaklanma için “faaliyetten men” ve “çalışmadan yasaklanma” ifadelerinin de kullanıldığı görülmektedir. Bkz. 
ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 335. 
1977 Örneğin tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden İsp. CK’da tüzel kişiler bakımından öngörülen yaptırımlar para cezası, 
fesih, ticari faaliyetin yürütüldüğü şubelerin beş yıla kadar kapatılması, belli koşullarla gelecekteki ticari faaliyetin süreli veya 
sürekli yasaklanması, devlet desteği, vergi ve sigorta indirimlerinin yasaklanması ve hâkimin müdahalesi şeklindedir. Bkz. 
ZAPATERO, 41-48. 
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üretilemediği de görülmektedir. Nitekim tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsendiği hallerde 

genellik prensibi benimsenmişse, şayet işlenen suç nedeniyle öngörülen ceza hapisse, bu cezanın fiilen 

uygulanmasının imkânsızlığı nedeniyle artık bu uyuşmazlık konusunun ceza mahkemesinde 

değerlendirilmesinden bahsedilememektedir.1978 

Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımlarının uygulanmasının mümkün olduğu kabul edilirse, 

bunun pratik bir faydasının olup olmayacağı üzerinde durulması gereken bir husustur. Örneğin 

benimsenen modele göre tüzel kişinin organlarının ve hatta çalışanlarının suç oluşturan fiillerinin tüzel 

kişiye atfedilmesinin kabulü, delillere ilişkin problemlerin önüne geçecektir. Zira tüzel kişinin faaliyeti 

kapsamında yetkili bir kimsenin ya da çalışanın hukuka aykırı bir fiili gerçekleştirdiğinin sabit olması 

yeterli olacak ve bu fiili gerçekleştirenin kimliğinin tespit edilmesi dahi gerekli olmayabilecektir. Bu 

kapsamda ceza yaptırımına delil yetersizliğinden ötürü başvurulamayan hallerin önüne geçilecektir. 

Ancak hâlihazırda var olan ispat sorunlarının önüne geçebilmek adına maddi ceza hukukunda söz konusu 

değişikliğin kabulünün meşru olup olmadığı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bir diğer faydasını ise tüzel 

kişinin cezalandırılmasının toplumda tüzel kişiye karşı negatif bir algıya neden olabilmesi oluşturmaktadır. 

Bu durumda tüzel kişi toplumda böyle bir algının oluşmaması adına daha dikkatli davranabilecektir.1979 

Bir diğer olumlu etkisi ise tüzel kişiler hakkında uygulanabilecek adli para cezalarının devlet tarafından 

önemli miktarlara ulaşabilecek bir gelir kaynağı olabilmesidir. Örneğin Amerika’da tüzel kişilere yüz 

milyonlarca dolar para cezası verilmesi ve tüzel kişilerin haksız kazançlarına el konulması, bunların 

mağdurlara ve topluma yönelik fonlara ayrılması umut vericidir. Ancak Fransa’da tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edildiği ilk yıllarda (1994-1997) tüzel kişiler hakkında nispeten az miktarda para 

cezaları verildiği görülmüştür.1980 Ayrıca adli para cezasının tahsilinin tüzel kişiler bakımından kolay 

olması tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulünü gerektirmez.1981 Nitekim tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu kabul etmeyen Almanya, tüzel kişinin yetkililerince bir suç işlemesi halinde, tüzel kişi 

hakkında, idari para cezası uygulayarak oldukça yüksek gelir elde etmektedir.1982 Bu nedenle söz konusu 

faydanın tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmeksizin idari ceza hukuku sorumluluğunun kabul 

edilmesiyle elde edilmesi mümkündür. 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde, tüzel kişi hakkında muhakemenin 

yürütülerek ceza yaptırımının uygulanması tek seçenek değildir. Örneğin Amerika’da gerçek kişilerde 

                                                
1978 FRIEDMANN, s. 60. 
1979 WEIGEND, s. 942-943. 
1980 Şu an yürürlükte olan Fr. CK’nın 131-37 ve 131-40. maddelerinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun mümkün olduğu tüm 
suçlar bakımından cürüm, cünha ya da kabahat niteliğine bakılmaksızın tüzel kişiler hakkında azami hadde yer verilerek para 
cezasının uygulanabileceği öngörülmüştür. Tüzel kişiler hakkında uygulanacak para cezasının en yüksek oranı, ceza normunda 
gerçek kişiler hakkında öngörülen para cezasının beş katıdır. Gerçek kişiler hakkında herhangi bir para cezasının öngörülmediği 
hallerde ise bu miktar 1.000.000 Avro olarak öngörülmüştür. Fr. CK’nın 132-20. maddesinde bir suç hakkında para cezasının 
uygulanması halinde mahkemenin hükmedilen cezanın altında bir meblağın ödenmesi yönünde karar verebileceği de belirtilerek 
takdir hakkı tanınmıştır. https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740 

1981 ÖZGENÇ, Gazi, s. 286. 
1982 WEIGEND, s. 943. 
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olduğu üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri tüzel kişiler hakkında da uygulanmaktır. 

“Uzlaştırma”, “iddia pazarlığı”, “kamu davasının açılmasının ertelenmesi” tüzel kişiler bakımından da 

mümkündür.1983 Örneğin Amerika’da tüzel kişiler hakkında verilen mahkûmiyet hükümlerinin sayısının 

oldukça düşük olmasına karşın tüzel kişilerin yargılanma olasılığı nedeniyle soruşturma makamlarıyla iş 

birliğine oldukça açık oldukları gözlemlenmektedir.1984 Yine “uzlaşma” neticesinde tüzel kişinin gereken 

uyum programlarını belirleyerek uygulamaya geçirmesi gibi bir yükümlülük altına girmesi mümkündür. 

Söz konusu durumda tüzel kişinin üstlendiği yükümlülükler doktrinde “gayrı-resmi yaptırımlar” olarak 

nitelendirilmektedir.1985 Kuzey Amerika’da uygulama alanı bulan “cezanın ertelenmesi” de tüzel kişilerle 

ilgili olarak düşünülebilir. Denetim süresi içinde tüzel kişiye uyması gereken hususlar gösterilerek, bu 

hususlara uyup uymadığı ve suçun nedenlerini ortadan kaldırıp kaldırmadığına bakılır.1986 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenerek hakkında yaptırım uygulanması yerinde 

değildir. Ancak karşılaştırmalı hukuka bakıldığında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edildiği ve 

tüzel kişiler hakkında çok çeşitli yaptırımların uygulandığı görülmektedir.1987 Söz konusu yaptırımlar 

esasında maddi niteliktedir.1988 Bu kapsamda tüzel kişiler hakkında ekonomik özgürlüğünü kısıtlayan 

yaptırımların uygulanması mümkündür. Örnek olarak “kamu sözleşmelerinden yasaklılık” ya da “faaliyet 

izninin iptali” verilebilir. Söz konusu yaptırımlar, bir anlamda gerçek kişilerin özgürlüğünü kısıtlayan 

hapis cezalarının tüzel kişilerin yapısına uydurulmasından başka bir şey değildir.1989 “Geçici süreyle 

faaliyetten yasaklanma”1990 “sübvansiyonlardan hariç tutulma”, “verilen mahkûmiyet hükmünün 

kamuyla paylaşılması” da maddi nitelikteki yaptırımlardır. Hatta tüzel kişinin feshi dahi gerçek kişi 

hakkında verilen hapis ya da ölüm cezasına benzetilmekteyse de esasında bu cezalara denk değildir, zira 

bu ceza da maddi bir niteliği bünyesinde barındırmaktadır. Sonuç olarak tüzel kişi bünyesinde çalışan 

kimselerin işsiz kalmasına, sermayesini kaybeden hissedarlara neden olmaktadır.1991  

Türk ceza hukuku sisteminde kabul edilen ceza yaptırımlarından “adli para cezası” esasında 

gerçek kişi ile tüzel kişi arasında uygulanması mümkün olan ortak tek cezadır.1992 Tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğun kabul edilmesinin ardından tüzel kişiler hakkında öncelikle adli para cezasının öngörülmesi 

                                                
1983 Söz konusu yöntemlerin tüzel kişilerin anayasada öngörülen haklarını ve özellikle de hukuki yardım alma hakkını ihlal ettiği 
yönünde eleştirildiği görülmektedir. Nitekim tüzel kişiler herhangi bir ceza yaptırımına maruz kalmamak için adeta savcılığın bir 
kolu olarak hareket etmek zorunda kalmaktadır. Bkz. BEALE, s. 49. 
1984 BEALE, s. 47. 
1985 Ancak söz konusu haller, tüzel kişilerin suç işlenene kadar gereken yükümlülüklerini yerine getirmemesi, suç işlendiğinde ise 
iyi bir iş birliği neticesinde kısa vadeli önlemler alarak yaptırımlardan kurtulması anlamına geleceğinden, uzun vadede tüzel kişiler 
tarafından suç işlenmemesi için gereken ortamı sağlamak konusunda teşvik edici olmadığı yönünde eleştirilmektedir. Bkz. 
ENGELHART, s. 64-65. 
1986 HIRSCH, “Strafrechtliche, s. 317. 
1987 HEINE, s. 877; BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 164. 
1988 WAGNER, s. 147; HEFENDEHL, s. 290. Ancak manevi nitelikli yaptırımların uygulanması da mümkündür. Bkz. 
DECKERT, s. 148. 
1989 KEULEN/GRITTER, s. 185; WOHLERS, s. 238-239; BERTOSSA, s. 232. 
1990 LAUE, s. 346; HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 316-317.  
1991 WAGNER, s. 147. 
1992 AYDIN, “Tüzel”, s. 103-104. 
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bir anlamda gerçek kişilerin ceza sorumluluğuna öykünerek gerçekleştirilmiştir.1993 Nitelikleri ve 

fonksiyonları uyarınca sadece gerçek kişilerle ilgili olarak anlaşılabilen cezalarsa tüzel kişiler hakkında 

uygulanamaz. Örneğin özgürlüğü bağlayıcı cezaların somut bir varlığa sahip olmayan tüzel kişi hakkında 

uygulanması söz konusu olamaz.1994 Ceza kanunlarında öngörülen bazı yaptırımların tüzel kişilere 

uygulanamaması tabiidir. Ancak söz konusu cezaların tüzel kişilerin yapısına uydurulmak suretiyle ve 

tüzel kişilere ceza yaptırımının uygulanmasındaki amaç esas alınarak tüzel kişiler hakkında etkili 

yaptırımların uygulanması mümkündür.1995 Bu kapsamda tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri olarak 

uygulanabilecek yaptırımlar vardır. Örneğin İsviçre’de adli para cezası, kazanç ve eşya müsaderesiyle 

desteklenmektedir.1996 1998 yılında Almanya’da Hessen eyaletinin Federal Konsey’de önerdiği tüzel 

kişilerin ve kişi topluluklarının ceza sorumluluğunu öngören taslakta “adli para cezası” ve “fesih” 

öngörülmüş olup, güvenlik tedbiri olaraksa verilen direktiflerin yerine getirilmesi ile zorunlu denetimin 

düzenlenmesi öngörülmüştü.1997 Ayrıca taslakta söz konusu önerinin Al. CK’nın 76b paragrafı ve 

devamında yer alması önerilmişti.1998 Ancak bu yaptırımların her birinin uygulama koşulları ve 

doğurabileceği sorunlar birbirinden farklıdır.1999 Tüzel kişiler hakkında caydırıcılığın sağlanabilmesi 

adına bazı yeni yaptırımlara başvurulması da önerilmektedir. Reklam yasağı, mağdurun zararının 

tazmini,2000 hesaplarının dondurulması, devlet tarafından kara listeye alınma, kayyım atama,2001 belli bir 

yerde faaliyette bulunamama gibi yaptırımlar da bu kapsamda düşünülebilir.2002 Tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu kabul eden Amerika’nın tüzel kişiler hakkında uyguladığı yaptırımlar oldukça sistematik 

gelişmiştir. Bu yaptırımlar, “para cezası”, “kurumsal gözetim”, “olumsuz tanıtım” örneğin basın yoluyla 

tüzel kişinin gerçekleştirdiği hukuka aykırı fiilinin ya da hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün 

duyurulması ve benzeri şekildedir. Amerika’daki sistem suç oluşturan bir fiili olmayan çalışanlar ve 

hissedarlar üzerinde olumsuz etkilere sahip olup, tüzel kişiye yüklenen yüksek maliyetler söz 

konusudur.2003 Cezanın cezalandırıcı ve ıslah edici amaçlarının Amerikan sisteminde hayata başarılı bir 

şekilde geçtiği kabul edilmektedir. Fransız sistemi ise, tüzel kişilerin karşı çıkması ve yasama organın 

ihtiyatı nedeniyle Amerikan sistemine nazaran kısıtlayıcıdır. Bu kapsamda Fransız ve İngiliz sistemlerinin 

                                                
1993 GARCIA, s. 113. 
1994 KANGAL, Tüzel, s. 146. 
1995 BIYIKLI, “(I)”, s. 516; BIYIKLI, “(II)”, s. 72-73. 
1996 WOHLERS, s. 239. 
1997 Yine aynı yılda Adalet bakanlığı tarafından “Ceza Hukuku Yaptırım Sitemi Reform Komisyonu” oluşturularak Almanya’da 
tüzel kişilerin ceza sorumluluğu tartışılmıştır. Bkz. DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 456. 
1998 KREKELER, s. 653-654; WEGNER, s. 187. 
1999 BIYIKLI, “(II)”, s. 73. 
2000 Mağdurun zararının tazminiyle, mağdurun zararını bir an önce karşılması sağlanacağından ve ayrıca medeni muhakemeye 
başvurmasının da önüne geçileceğinden “AK Bakanlar Komitesi”nin (R(88)18) sayılı tavsiye kararında söz konusu yaptırımın 
oldukça önem arz ettiğine işaret edilmektedir. Bkz. COUNSIL OF EUROPE, Liability, s. 7, 14-15. 
2001 KEMPF, s. 467. 
2002 GÜRAL, s. 90. 
2003 DISKANT, Edward B., “Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through 
Comparative Criminal Procedure”, Yale Law Journal, V. 118, I. 1, s. 153. 
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ceza hukukunun genel ilkeleriyle uyumlu olduğu, işlenen fiille ilgili olarak tüzel kişinin bilgisi 

bulunmayan yöneticilerinin üzerinde etkilerinin bulunmadığı, ancak yine de caydırıcılık ve adillik 

bakımından sorunları bünyesinde taşıdığı, örneğin İngiliz sisteminde kurum yöneticisince tüzel kişinin 

aldatılması halinde dahi tüzel kişinin sorumlu olacağı dile getirilmektedir.2004 Fr. CK’da tüzel kişilerin 

işledikleri ve suç olarak kabul edilen kabahatlerle ilgili olarak, “kamuya fon başvurusunda bulunma 

yasağı” öngörülmüştür. Bu yaptırım, Fr. CK’nın 131.47. maddesinde öngörülmüş olup, hem kredi ve 

finans kurumlarına ya da borsa şirketlerine hem de herhangi bir reklam yoluna başvurulması yasağını 

içermektedir. Fr. CK.’nın 131-39. maddesi uyarınca söz konusu yaptırıma geçici ya da maksimum en fazla 

beş yıllık bir süre için başvurulması mümkündür.2005 Söz konusu yaptırımın sınırlı sayıdaki tüzel kişileri 

ilgilendirdiği belirtilmelidir. Zira mahiyeti gereği bu yaptırım, halkın tasarrufuna başvurabilecek tüzel 

kişiler bakımından uygulama alanı bulabilir. Bu tüzel kişilerse belli bir sermayeye sahip anonim şirketler 

ve taşınmaz yatırımı özel hukuk şirketleridir. Böylece bizatihi halka yönelik somut faaliyetler hukuka 

aykırı hale getirilmiştir. Şirketin mahkûmiyet kararından evvel halkın tasarrufuna başvurması halinde bu 

yasağın onun statüsünün dikkate alınmamasını gerektireceğinden bahsedilemez. Sadece halkın 

tasarrufuna başvurmada destek görevi gören gelecekteki fiillerin bu yasak kapsamında düşünülmesi 

mümkündür. Tüzel kişiler bakımından önemli bir engel oluşturan bu yaptırımın fonksiyonlarını yerine 

getirme konusunda engel oluşturduğu ise söylenemez. Zira burada tüzel kişinin fiil ehliyeti halkın yararı 

adına kısıtlanmaktadır.2006 

Tüzel kişiler hakkında uygulanabilecek olan yaptırımlar tüzel kişilerin malvarlığına (adli para 

cezası, müsadere2007); tüzel kişilerin faaliyetlerine (faaliyetten yasaklanma, kapatma, adli denetim altında 

faaliyet gösterme,2008 kamu sözleşmelerinin dışında tutulma, çek keşide edilmesinin ve ödeme kartlarının 

kullanımının yasaklanması); tüzel kişinin itibarına (mahkûmiyetin hükmünün ilanı); tüzel kişinin varlığına 

(fesih) yönelik yaptırımlar biçiminde tasnif edilebilir.2009 Bu yaptırımların her birinin tek başına 

uygulanması gerektiği şeklinde bir zorunluluktan bahsedilemez. Tek başına ya da çeşitli kombinasyonlarla 

amaca uygun olacak şekilde birlikte uygulanmaları mümkündür. Ayrıca bu cezaların gerçek kişiler 

bakımından söz konusu olduğu üzere tüzel kişiler bakımından da adli sicile kaydı gereklidir. Böylece 

cezanın bireyselleştirilmesi mümkün hale gelir.2010 Bu kapsamda bu başlık altında Fr. CK’nın sistemi esas 

alınarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde hakkında uygulanması mümkün olan 

“adli para cezası”, “faaliyetten yasaklanma”, “kapatma”, “adli denetim altında faaliyet gösterme”, “kamu 

                                                
2004 AYDIN, “Tüzel”, s. 105. 
2005 https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740 
2006 KANGAL, Tüzel, s. 151-152. 
2007 JESCHECK, “Personenverbände”, s. 225. 
2008 GARCIA, s. 113. 
2009 KANGAL, Tüzel, s. 146-156.  
2010 Ayrıca verilen kararın uygulanmasını sağlamak amacıyla karar verilinceye kadar geçici kararların alınması önerilmektedir. 
Örneğin tüzel kişinin sahip olduğu malları elden çıkarmasını egellemek amacıyla hakkında ihtiyadi tedbirin uygulanması suretiyle 
adli para cezasını ödemesi mümkün hale gelecektir denilmektedir. Bkz. COUNCIL OF EUROPE, s. 15-16. 
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sözleşmelerinin dışında tutulma”, “mahkûmiyet hükmünün ilanı”, “çek keşide edilmesinin ve ödeme 

kartlarının kullanımının yasaklanması” ve “fesih” yaptırımları incelenecektir. “Müsadere” yaptırımına ise 

“Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğunun Türk Hukuk Mevzuatı Karşısındaki Konumu” başlığı altında 

ayrıntılı bir şekilde yer verilecektir.  

Karşılaştırmalı hukukta tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesine karşın, tüzel 

kişilerin hakkında uygulanan söz konusu yaptırımların birlik arz etmediği gibi yaptırımların hukuki 

niteliğinin (örneğin ceza mı yoksa güvenlik tedbiri mi olduğu gibi) tartışmalı olduğunun altı çizilmelidir. 

Hatta tüzel kişiler hakkında uygulanan ve özünde aynı olan yaptırımların ülkelerin benimsedikleri modele 

göre özel hukuk, ceza veya idare hukuku yaptırımı olarak değiştiği görülmektedir.2011 Örneğin Amerika 

ceza yaptırımı içinde denetim, uyum sistemlerinin kurulması, zararının tazmini2012 şeklindeki güvenlik 

tedbirlerine yer vermişse de lisansın geri alınması ve kamu sözleşmelerinden yasaklılığı idari yaptırım 

olarak öngörülmüştür.2013Ayrıca bazı noktalar vardır ki tümüyle gri alandadır. Söz konusu belirsizlikler 

karşısında tüzel kişiler hakkında uygulanan yaptırımların cezai nitelikte kabul edilmesinin istenmesi, en 

başta gerçek kişiler hakkında uygulanan ceza yaptırımlarıyla tüzel kişiler hakkında uygulanan ceza 

yaptırımları arasındaki farkın gerekçesini ortaya koymayı gerektirmektedir. Ancak tüzel kişiler hakkında 

uygulanacak yaptırımların adlandırılması ve şekillendirilmesi, her bir yargı kolunun uğraş alanının 

belirlenmesi ve daha da önemlisi her bir yargı kolunun yargılamasının sonuçlarının dikkate alınmasını 

gerektirir. Esasında bir kimse hakkında uygulanan yaptırım o kimsenin gözünde bir ceza olmaktan öte 

anlam taşımamakta ve bu nedenle de bu yaptırımın ödetici mi, önleyici mi yoksa ahlaken kınanması 

nedeniyle mi olup olmadığına dikkat etmemektedir. Ancak bir yaptırımın cezai olması onun tabi olduğu 

yargı kolunu değiştirmektedir. Bu nedenle tüzel kişiler bakımından uygulanan yaptırımın özel hukuk, 

idare ya da ceza hukuku yaptırımı olduğunun söylenmesi tümüyle farklı sonuçlara neden olmaktadır.2014 

Örneğin tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde tüzel kişiler hakkında yaptırımlara karar 

verecek olan makam ceza mahkemeleridir.2015 Ancak tüzel kişilerin idari ceza sorumluluğu kabul 

edilmişse bu durumda idari yaptırıma idare karar verecektir.2016   

                                                
2011 PIETH/IVORY, s. 48. 
2012 Kıta Avrupası hukuk sisteminde zararın tazmini özel hukuk mahkemelerince istenebileceğinden tüzel kişilerin ceza 
sorumluluğu kabul edildiği takdirde ceza kanunlarından zararın tazmini şeklinde bir yaptırımdan bahsetmek anlamlı değildir. Bkz. 
BERTOSSA, s. 245-246. 
2013 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 143. 
2014 WEIGEND, s. 942. Ceza hukukunun, özel ve kamu hukuku ayrımının yanında üçüncü bir dal olarak kabul edilebileceği, zira 
kendine has yargı usulünün ve yapısının olduğu yönünde bkz. HEINRICH, s. 3. 
2015 VOLK, “Bestrafung”, s. 431. 
2016 AYDIN, “Tüzel”, s. 103-104. 
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1. Adli Para Cezası 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde tüzel kişiler hakkında adli para cezası 

kolaylıkla ve başarıyla uygulanabilir.2017 Nitekim tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden 

ülkelerdeki temel yaptırımı adli para cezası oluşturmaktadır.2018 Örneğin Da. CK’nın 25. maddesinde2019  

Ho. CK’nın 23. bölümünün 7. fıkrasında,2020 Be. CK’nın 7bis maddesinde tüzel kişi hakkında adli para 

cezasının uygulanacağı öngörülmüştür.2021  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden ülkelerden oldukça azının sadece adli para 

cezasına yer verdiği, genelde alternatif tedbirlerin de (gerçek kişiler de olduğu gibi tüzel kişileri 

haklarından mahrum bırakan ya da tüzel kişilerin haklarını sınırlandıran,2022 faaliyetlerini kontrol altına 

alan ve izleyen2023) yaptırım olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır.2024 Böylece hakime, önüne gelen ceza 

uyuşmazlığında, tüzel kişiye uygulanacak yaptırımlar konusunda daha güçlü yaptırımlarla tepki 

vermesine ve ileride suç işlenmesinin önlenmesine ilişkin imkanlar sunulmaktadır.2025 Nitekim tek başına 

adli para cezasının öngörülmesi caydırıcılığı sağlamak bakımından yeterli değildir. Hatta çoğu durumda 

bu ceza yetersiz ve başarısız görülmektedir.2026 Zira tüzel kişilerce söz konusu para cezası hukuka aykırı 

bir fiilin “harç parası” olarak görülebilir.2027 Varlıklı bir kimseye uygulanan “park cezası” her ne kadar 

idari nitelikte de olsa, bu kimseyi nasıl etkiliyorsa tüzel kişi de uygulanan cezadan bu şekilde etkilenebilir. 

Bu nedenle para cezasının caydırıcılığının düşük seviyede kaldığının altı çizilmelidir.2028 Ancak adli para 

cezasının miktarı artırılarak bu yaptırımın etkin duruma getirilmesi sağlanabilir.2029 Örneğin Ka. CK’nın 

735(1)-a maddesinde mahkemeye suçun ağır bir suç olması halinde para cezasının hükmedilmesi 

hususunda asgari ve azami hadler gösterilmeksizin takdir hakkı tanınmıştır. Jürisiz verilen bir mahkûmiyet 

hükmü bakımındansa azami had 100.000 dolar olarak belirlenmiştir.2030 Böylece ceza kanunlarında 

öngörülen yaptırımların tüzel kişilerin yapısına uygun olmadığı yönündeki itirazların önüne geçilebilir. 

                                                
2017 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 316; ŞEVKET, Ali, “Hükmi Şahıslar ve Cezai Mes’uliyet”, İstanbul Baro Mecmuası, Sene: 
11, S. 2, Şubat 1937, s. 5346-5347. 
2018 AYDIN, “Corporate”, s. 315. Ancak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden Macaristan bu yaptırımı “tedbir” olarak 
nitelendirmektedir. Bkz. SANTHA/DOBROCSI, s. 322. 
2019 https://www.legislationline.org/download/id/6372/file/Denmark_Criminal_Code_am2005_en.pdf 
2020 https://www.legislationline.org/download/id/6415/file/Netherlands_CC_am2012_en.pdf 
2021 KANGAL, Tüzel, s. 149-150. 
2022 DECKERT, s. 165. 
2023 VOLK, “Bestrafung”, s. 432. 
2024 WOHLERS, s. 238. 
2025 BERTOSSA, s. 256. 
2026 COFFEE, s. 388-389, 407. 
2027 Nitekim bu konu hakkında gerçekleştirilen bir çalışmada, çocuklarını kreşe gönderen ebeveynlerin çocuklarını almada 
gecikme göstermeleri üzerine, kreş tarafından geç kalan ebeveynlere para cezası uygulanmaya başlandığı ancak söz konusu 
uygulamadan sonra çocuklarını geç alan ebeveynlerin sayısında artış gözlemlendiği, bu kapsamda para cezasının adeta 
gecikmenin bir bedeli olarak kabul edilmeye başlandığı görülmüştür. Bkz. GNEEZY, Uri/RUSTISCHINI, Aldo, “A fine is a 
Price”, Journal of Legal Studies, V. XXIX, January 2000, s. 13-14. 
2028 RINCEANU, s. 136. 
2029 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (Karar metni için bkz. 20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete) 
2030 https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/page-193.html#docCont 
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Zira mevcut yaptırımların tüzel kişilerin yapısına uydurulması mümkündür. Bu kapsamda tüzel kişiye 

verilecek cezanın belirlenmesinin, gerçek kişi faile verilecek cezadan bağımsız olması önerilmektedir. 

Böylece tüzel kişinin ekonomik gücü dikkate alınabilecektir.2031 Ancak düşük bir adli para cezasının dahi 

tüzel kişinin siciline işleyeceğinden caydırıcı bir etkiye sahip olacağını savunmak da mümkündür.2032 

Bir suçun işlenmesi sonucunda elde edilen hazzın karşısında yer alan cezanın hazzı aşması 

gereklidir. Böylece cezadan kaçınılması mümkün hale gelebilir.2033 Anglo-Sakson hukuk sistemine 

bakıldığında para cezasının tüzel kişiler hakkında uygulanması mümkün en etkili ve pratik ceza olarak 

kabul edildiği görülmektedir. Örneğin İngiltere’de tüzel kişiler hakkında para cezasına oldukça sık 

başvurulmaktadır. Ancak başvurulan oranın caydırıcılık etkisine sahip olmak bakımından yeterince 

yüksek olmadığı belirtilmektedir. Bu kapsamda suç oluşturan fiilin işlenmesiyle elde edilmesi umulan 

yarardan daha fazla bir miktarın adli para cezası olarak öngörülmesi gereklidir. Ancak bu da yeterli 

değildir. Ayrıca yakalanma ve mahkûm olma risklerinin de eklenmesi gereklidir. Ancak bu belirleme de 

her zaman için yeterli olmayabilir. Zira tüzel kişinin maddi durumuna göre farklılık arz eder. Örneğin 

maddi durumu çok iyi olan bir tüzel kişinin yine de bu suçu işlemesi öngörülen yüksek cezaya rağmen 

mümkün olabilir. Yine tüzel kişinin maddi varlığını aşan bir cezanın uygulanması da ödeme kabiliyetinin 

bulunmamasından dolayı caydırıcılığa hizmet etmez. Ancak gerçek kişiler bakımından her zaman hapis 

cezasına hükmedebilme imkânının bulunması caydırıcılığı sağlar. Özgürlüğü kısıtlanacak bir bedeni 

olmayan tüzel kişi için bunu söylemekse güçtür. Örneğin suç işlemek suretiyle elde edilecek gelir 

1.000.000 dolarsa ve yakalanma ihtimali %25 ise beklenen ceza maliyetinin beklenen kazanca eşit 

olmasını sağlamak amacıyla 4 milyon olarak öngörülmesi gereklidir. Her ne kadar suç işleyen gerçek kişi 

için bu şekilde bir belirleme yapılamasa da gerçek kişi hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün sicile 

işlemesi karşısında sosyal statü kaybı yaşaması söz konusudur ve bu durum tüzel kişide gerçek kişide 

olduğu gibi yoğun değildir. Bu kapsamda mikro-ekonomik yaklaşımın kullanıldığı fayda-maliyet analizi, 

tüzel kişi bünyesinde suçu işleyen gerçek kişilerin karakterini göz ardı etmektedir.2034 Zira bir kısım 

yönetici riski alır bir kısmı ise cezadan korkar ve riski almaz.2035 Ayrıca böylesine bir analiz ceza 

                                                
2031 JESCHECK, “1989”, s. 15. 
2032 SANTHA/DOBROCSI, s. 323. 
2033 FOUCAULT, s. 153-154. Ancak bu kabul insanların hukuka olan bakış açısını basitleştirdiği için eleştirilmelidir. Bkz. 
LAUFER/STRUDLER, s. 1294. Zira yapılan araştırmalar bireylerin hukuka uygun davranmalarının temelinde cezalandırma 
korkusundan ziyade içselleştirdikleri doğru ve yanlış duygusundan yani yasaları ihlal etmenin yanlış olduğu duygusundan hareket 
ettiklerini göstermektedir. Bu nedenle çoğu insan yapmaya değse dahi söz konusu duygu nedeniyle suç işlememektedir. Lakin 
söz konusu durum insanlar için geçerli olup tüzel kişilerin söz konusu duygudan yoksun olmaları nedeniyle cezaya muhatap 
olmamak amacıyla hukuka uygun davranmaları çok daha olasıdır. Bkz. MENTOVICH/CERF, s. 36.  Ayrıca şayet ceza normu 
adil olarak görülmezse, etkin bir şekilde uygulansa da ihlal edilmeye devam eder. Bkz. LAUFER/STRUDLER, s. 1294-1295. 
2034 Ancak fayda maliyet analizinin gerçek kişiler için değil ancak tüzel kişilerin özellikle de ekonomik alanda faaliyet gösterenlerin 
politikalarının belirlenmesinde önemli bir role sahip olduğu belirtilmelidir. Bkz. HEFENDEHL, s. 298. 
2035 COFFEE, s. 389-390, 394. Tüzel kişiler hakkında para cezasının uygulanmasının tüzel kişi üzerinde kendisinden beklenen 
yararı ve etkiyi doğuramayacağı ileri sürülmüşse de tüzel kişi hakkında öngörülen para cezasının miktar olarak arttırılması, suçtan 
kaynaklanan kazanç ve avantajlardan daha fazla olması ve yasaların da bu yönde değiştirilmesiyle bu sorun çözülebilir 
denilmektedir. Ayrıca tüzel kişileri suç işlemekten alıkoyacak olanın, kendileri hakkında uygulanacak yaptırımın cinsi ve 
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hukukundan ziyade özel hukukun konusunu oluşturduğu yönünde haklı olarak elleştirilmektedir.2036 

Hatta bu nedenle ceza hukuku yaptırımlarına gidilmeksizin özel hukuk yaptırımlarıyla söz konusu 

caydırıcılığın sağlanması dahi mümkündür.2037 Ayrıca tüzel kişiler hakkında uygulanan para cezaları 

bakımından bu cezanın uygulandığı tüzel kişinin yanı sıra gerçek kişiye de para cezası uygulanmışsa tüm 

bu ödenen miktarın vergi ya da maliyetlere eklenmek suretiyle fiyat yoluyla diğer kimselere yüklemesi de 

etkisinin yitirilmesine neden olmaktadır. Ancak hem gerçek hem de tüzel kişiler bakımından söz konusu 

olan bu sakıncanın tüzel kişilerin vergi ve maliyet bakımından denetiminin kolaylığı sebebiyle gerçek 

kişilere nazaran daha güvenilir bir şekilde ortadan kaldırılması mümkündür.2038 Bir cezanın adil 

olduğundan bahsedilebilmesi için zorunlu ve insanları suç işlemekten alıkoyacak derece ağır olması 

gerekmektedir.2039 Ancak her ne kadar tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesiyle beraber 

tüzel kişiler hakkında adli para cezasının uygulanmasının gerekliliği savunulmaktaysa da söz konusu adli 

para cezasının ödenmemesi durumunda adli para cezasının infazına ilişkin infaz hükümleri tüzel kişiler 

hakkında uygulama olanağı bulamaz.2040 

Adli para cezasının uygulanmasındaki bahsi geçen sorunlar nedeniyle tüzel kişilerle ilgili olarak 

“hisse senedi cezası” da önerilmektedir. Bu ceza adli para cezasına benzememektedir. Zira bu ceza tüzel 

kişinin büyümesine engel olarak geriye kalan hisse senetlerinin değerinin düşmesine neden olmaktadır. 

Örneğin tüzel kişi hakkında %25 hisse senedi cezası verildiğinde geriye kalan hisse senetlerinin değerinin 

her biri %25 azalacaktır. Ancak benzer bir oranda bir para cezası verildiğinde şirketin iflası dahi söz 

konusu olabilir.2041 Böylece tüzel kişinin faaliyetlerini hukuka uygun bir şekilde gerçekleştireceğine 

inanılmaktadır. Bu nedenle adli para cezası uygulanmak isteniyorsa cezanın miktarı belirlenirken, makul 

olmasına örneğin tüzel kişinin iflasına ya da çalışanlarının işten çıkarılmasına neden olmayacak şekilde 

uygulanmasına dikkat edilmelidir.2042 Ancak tüzel kişinin sermayesine ve hissesine yönelik bir ceza da 

işlerini kaybeden çalışanlara, kullandıkları sermayesini kaybeden hissedarlara ve alacaklarına ulaşamayan 

alacaklılara neden olmaktadır.2043  

Türk ceza hukuku sistemi tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmediğinden tüzel kişiler 

hakkında adli para cezasının uygulanması mümkün değildir. Nitekim TCK’nın “ceza sorumluluğun 

şahsiliği” ilkesine yer veren 20. maddesinin gerekçesinde bu hükümle, tüzel kişiler hakkında özellikle 

“para cezası” kapsamında ceza yaptırımına hükmedilebilmesinin mümkün olduğu yönündeki “hukuki 

                                                
miktarından ziyade yargılanmak ve mahkûm edilmesi korkusuna sahip olmasının yani cezaların etkinliğinin sağlanmasıyla 
gerçekleştirilebileceği savunulmaktadır. Bkz. BIYIKLI, “(I)”, s. 516-517. 
2036 LAUFER/STRUDLER, s. 1287. 
2037 FRIEDMAN, s. 841. 
2038 BIYIKLI, “(I)”, s. 517. 
2039 BECCARIA, s. 122, 139. 
2040 ÖZGENÇ, Genel, s. 197, dp. 181. 
2041 COFFEE, s. 414-415. 
2042 BERTOSSA, s. 223, 228. 
2043 WAGNER, s. 147. 
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temelden yoksun anlayış”a engel olunmak istendiğine dikkat çekilmiştir. TCK’nın 20. maddesinin 

gerekçesinde ““para cezası"nın uygulanmasındaki kolaylık” nedeniyle, “tüzel kişiler hakkında da ceza 

yaptırımına hükmedilebileceği” şeklindeki “düşünce”nin “haklı” olmadığı dile getirilmiştir. Nitekim 

“tüzel kişiler” hakkında yalnızca “idari yaptırım niteliğinde” idari “para cezası”nın “öngörül”mesi 

mümkündür. Ancak “idari yaptırımlarla, ceza yaptırımları arasında neden, amaç ve de sonuçları 

bakımından farklılıklar” söz konusudur. Örneğin “bir tüzel kişinin faaliyeti” kapsamında “vergi borcunu 

zamanında ve tam olarak öde”memesi halinde “tüzel kişi hakkında” verilen idari para cezasının amacını, 

“verginin zamanında ve eksiksiz” bir şekilde “ödenmemesi” nedeniyle “kamu maliyesinin uğradığı zararın 

giderilmesi ve vergi düzeninin etkinliğinin sağlanması” oluşturmaktadır. Bu nedenle söz konusu 

yaptırımın “ceza hukuku yaptırımı” olduğu söylenemez. Şayet “vergi borcunun gerçeğe uygun” olarak 

“doğmasının önüne geç”ilmesi için “sahte belge düzenlenmiş”se, “sahteciliği gerçekleştiren kişiler”in 

ceza sorumluluğuna gidilir. Ancak bu durumda dahi “tüzel kişi hakkında verilen “para cezası”” idari 

olma niteliğini korur.2044 Almanya’da da tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmediğinden hakkında 

adli para cezası uygulanamamaktadır. Bu kapsamda dilbilgisinden de yararlanarak Almanya’da idari 

nitelikteki yaptırım olan para cezaları bakımından “Geldbuße” ve ceza hukuku anlamında uygulanan 

yaptırımlar bakımından “Geldstrafe” şeklinde bir ayrım yapıldığı görülmektedir.2045 Türkiye’deyse söz 

konusu ayrım benzer şekilde “idari para cezası” ve “adli para cezası” olarak yapılmaktadır. 

2. Faaliyetten Yasaklanma 

Faaliyetten yasaklanma kararının verilmesi halinde fesih yaptırımından farklı olarak hukuksal 

varlığını sürdüren tüzel kişinin adına herhangi bir faaliyette bulunulamaz.2046 Bu yaptırımın dolaylı olarak 

tüzel kişinin sona ermesine sebebiyet vermesi dahi mümkündür.2047 Doktrinde söz konusu yaptırımın 

gerçek kişiler hakkında uygulanan hapis cezasına benzediği2048 ve bu kapsamda tüzel kişinin hürriyetiyle 

ilgili olduğu2049 ileri sürülmekteyse de esasında tüzel kişiler için önerilen belirli bir süre faaliyetten 

yasaklanma, hürriyeti bağlayıcı cezalarda bulunan özellikleri taşımamaktadır.2050  

Karşılaştırmalı hukukta söz konusu yaptırıma idari bir yaptırım olarak yer verildiği de 

görülmektedir. Ancak bu durum bazı tereddütlere sebebiyet verdiği yönünde eleştirilerek yalnızca 

                                                
2044 Gerekçe metni için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 113. 
2045 WEIGEND, s. 941-942. 
2046 AYDIN, “Corporate”, s. 316; ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 335. 
2047 TRICOT, s. 60. 
2048 VOLK, “Bestrafung”, s. 431; BIYIKLI, “(I)”, s. 516; BIYIKLI, “(II)”, s. 83; ERMAN, Ticari, s. 97. Örneğin 1988 yılında 
Amerika’da “Allegheny Pepsi-Cola Bottling Şirketi”ne fiyat belirlenmesine aykırılık nedeniyle üç yıllık bir hapis cezası 
verilmiştir. Mahkeme bu kararında hapis cezasının tüzel kişi bakımından, kendi faaliyet alanıyla ilgili özgürlüğünün kısıtlanması 
şeklinde anlaşılacağını belirtmiştir. Bu kapsamda tüzel kişinin belirli alanlarda faaliyetlerinin yasaklanması ya da kısıtlanması, 
örneğin bazı ürünlerinin satışının yasaklanması ya da bazı bölgelerden yasaklanması gibi yaptırımların düşünülebileceği 
belirtilmiştir. Bkz. BERTOSSA, s. 232-233. 
2049 GÜRAL, s. 90. 
2050 İÇEL/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 68-69. 
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mahkeme tarafından bu yaptırımın uygulanması önerilmektedir.2051 Esasında faaliyetten yasaklanmaya, 

ister mahkemece isterse de idarece karar verilsin cezadan ziyade tedbir niteliğinde bir yaptırımdır.2052 

Nitekim Türk Ceza hukuku sisteminde her ne kadar “faaliyetten yasaklanma” ifadesi kullanılmasa da aynı 

sonuçları doğuran “faaliyet izninin iptali”ne güvenlik tedbiri olarak yer verilmiştir. Hatta mahkeme ya da 

hâkim tarafından faaliyetten yasaklanma, bazı hallerde ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesi amacına yönelik bir koruma tedbiri niteliğinde de uygulanabilir. Ancak bir suçun işlenmesi 

nedeniyle de ceza hukuku yaptırımının yanında ya da tek başına söz konusu yaptırıma hükmedilebilir. 

“Meslek ve sanatın icrasının tatili” de bu kapsamda düşünülmelidir. Doktrinde faaliyetten yasaklanmanın 

gerçek kişiler bakımından hem koruma hem güvenlik tedbiri hem de ceza olarak uygulanması 

mümkünken; tüzel kişiler bakımından yalnızca koruma ve güvenlik tedbiri olarak uygulama alanı bulması 

önerilmektedir.2053 Bu kapsamda ceza hukuku yaptırımı olaraksa feshe başvurulmasının gerektiği 

belirtilmektedir.2054 

Fr. CK’nın 131-28 ve 131-48. maddelerinde faaliyetten yasaklanma yaptırımı öngörülmüştür. 

Şayet suç mesleki ya da sosyal bir faaliyetin yerine getirilmesi esnasında ya da bu faaliyet nedeniyle 

işlenirse yasaklanması mümkün olabilecek bir faaliyetten bahsedilir. Bu faaliyetten yasaklanma Fr. 

CK’nın 131-27. maddesi uyarınca geçici ya da daimî olabilir. Geçici olması halinde beş yıldan fazla 

olamaz.2055 Sosyal nitelikte olan bir faaliyet sosyal ekonomiyle ilgilidir. Yasağın hem durdurulan eski 

faaliyetle hem de girişilmesi artık mümkün olmayan yeni faaliyetlerle ilgili olması mümkündür. 

Faaliyetten yasaklanma tüzel kişinin yöneticilerine ya da mensuplarına ilişkin değildir. Tüzel kişiyi 

hedeflemektedir. Yöneticilerin ya da mensuplarının kişisel olarak mahkûm olmamaları halinde aynı 

                                                
2051 Aynı yorum kapatma yaptırımı bakımından da geçerlidir. Ancak söz konusu iki yaptırımın uygulanması örneğin tüzel kişi 
bünyesinde çalışan işçilerin işsiz kalması gibi bir duruma sebebiyet verebilmesi nedeniyle, bu yaptırımların yerine tüzel kişinin 
mevcut iş sözleşmelerine uymasının ve bu sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması haklı 
olarak önerilmektedir. Bu kapsamda sendikaların da olumsuz yöndeki tepkilerinin önüne geçilebilmesi mümkün olur. Bkz. 
TOROSLU, Çevre, s. 46. 
2052 SANTHA/DOBROCSI, s. 324. 
2053 Bu kapsamda tüzel kişiler hakkında söz konusu tedbire organ ya da temsilcileri tarafından bir tüzel kişinin belli bir suçun 
işlenmesinde araç olarak kullanıldığı durumlarda başvurulmalıdır. Bu tedbirin sınai ya da iktisadi tesise ilişkin de verilebilmesi 
mümkündür. Bu görüşe göre tesisin gerçek kişiye ya da özel yahut kamu hukuku tüzel kişisine ait olması önem taşımamalıdır. 
Ayrıca bu tedbire karar verilebilmesi için tesiste gerçekleştirilen faaliyetin kamunun huzur ve sükûnunu, sağlığını bozacak nitelikte 
olması gereklidir. Bu sebeple söz konusu tedbir, koruyucu niteliktedir denilmektedir. Bu kapsamda tedbire belirli bir süre ya da 
süresiz şekilde hükmedilmesi mümkündür. Kamunun huzur ve sükûnu, kamunun sağlığı bakımından tehlikelilik devam ettiği 
sürece tesis hakkında faaliyetten yasaklanma kararının verilmesi mümkündür. Bu nedenle kanun koyucu tarafında maktu bir 
şekilde sürenin belirlenmemesi yerinde bir tercih olacaktır. Tehlikeliliğin başka şekilde önlenmesi imkânı yoksa tesisin süresiz 
yani devamlı bir şekilde faaliyetten men edilmesi mümkündür. Ayrıca bu görüşe göre faaliyetten yasaklanma kararı verilebilmesi 
için ilgili tesiste görev alan kişi ya da kişilerin kusurunun olup olmadığının araştırılması gerekli değildir. Koruyucu bir idari tedbir 
olması nedeniyle kusursuzluk durumunda dahi bu karar verilebilir denilmektedir. Bkz. ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 335, dp. 52. 
2054 Bu görüşe göre örneğin kaçak eşya ithalat ya da ihracatı yahut uyuşturucu madde ticareti yapan ticari bir şirketin faaliyetten 
yasaklanmasına tedbir olarak hükmedilmesi mümkündür. Tüzel kişinin feshine karar verilebilmesi içinse işlenen suç nedeniyle 
herhangi bir kimsenin mahkûm edilmesinin gerekli olmadığı yönünde bkz. ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 327. 
2055 https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740 
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faaliyete sahip başka bir birliğin oluşturulması mümkündür. Faaliyetten yasaklılık ticari bir sermayenin 

işletilmesi ya da ticari veya tarımsal bir hasılattan yararlanılması hususunda bir sonuca neden olabilir.2056 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilerek hakkında yaptırım uygulanması daha önce de 

belirtildiği üzere tüzel kişinin üyesi olmayan kişi ya da toplulukların zarar görmeleri önemli bir sorundur. 

Tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, toplumsal düzeni ağır bir biçimde bozmaktaysa da tüzel 

kişinin cezalandırılmasının toplumsal sonuçları çok geniş ve ağır olmaktadır. Nitekim tüzel kişinin 

cezalandırılmasıyla işlenen fiille ilgisi bulunmayan ortaklarının,2057 çalışanlarının ve tüzel kişiyle ortak 

faaliyette bulunanların çıkarları zedelenebilmektedir. Söz konusu sakıncaların önlenebilmesi adına bazı 

yasal önlemlerin alınabileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda kapatılan ya da bir süre faaliyetten 

yasaklanan tüzel kişinin işçilerinin ücretlerinin ve diğer ücret haklarının garanti altına alınabilmesi için 

adımlar atılması önerilmektedir. Bu kapsamda tüzel kişiyle ortak faaliyette bulunanların çıkarlarının 

etkilenmemesi ya da ülkenin ekonomik durumunun bozulmaması için, cezaların kanuniliği ilkesine de 

aykırı olmayacak şekilde ceza mahkemesince öngörülecek yaptırımlar listesinden suçun ağırlığına, tüzel 

kişinin yapısına ve durumuna göre bir yaptırım seçme yetkisinin tanınmasından bahsedilebilir. Böylece 

her bir suç bakımından hâkime yaptırımın uygulanması halinde doğacak sonuçların dikkate alınması 

olanağı verilerek tüzel kişiye uygulanacak yaptırımın toplumsal etkilerinden de kaçınılması mümkün hale 

gelir.2058 

3. Kapatma 

Kapatma yaptırımında tüzel kişinin kendisi değil, tüzel kişiye ait bir ya da birden fazla şube suç 

işlemek için kullanılması nedeniyle kapatılmaktadır.2059 Amaç birden fazla alanda faaliyet gösteren tüzel 

kişinin suçla ilgili olan işlemlerini sona erdirmektedir.2060 Bu bağlamda söz konusu yaptırımın tüzel 

kişilere özgü ceza hukuku anlamında bir yaptırım olduğunu da kabul edenler bulunmaktadır. Lakin bu 

görüş kapatmanın bir tedbir niteliğinde olduğunu gözden kaçırmaktadır.2061  

Fr. CK’nın 131-39. maddesinde kurumun daimî ya da maksimum beş yıl süreyle geçici olarak 

kapatılacağı öngörülmüştür. Bu yaptırım suç niteliği taşıyan fiilleri işlemeye yarayan işletme ve 

                                                
2056 Be. CK uyarınca da bu yaptırımın Kanun tarafından öngörülen hallerde daimî veya süreli olarak karara bağlanması 
mümkündür. Ancak bu yasağın kamu hukuku tüzel kişilerinin kamu hizmeti misyonu faaliyetleri bakımından uygulanması söz 
konusu değildir. Ayrıca bu yaptırımın faaliyetin personel bakımından önemli zehirlenme riski ya da sağlığının bozulması gibi ağır 
zarar veya tehlikeleri ortaya çıkarması halinde uyarlanabileceği savunulmaktadır. Hollanda ve İngiliz hukuk sistemlerinde de bu 
yaptırıma yer verilmiştir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 152. 
2057 Her ne kadar ceza yaptırımının uygulanması neticesinde ortakların etkilenmesi ikincil derece bir etkiye sahip olsa da tüzel 
kişilere yaptırım uygulanmasının amacını oluşturmaz. Ancak bu durumun, hakkında hapis cezası ya da para cezasına hükmedilen 
hükümlünün aile bireylerinin de bir anlamda ikincil derecede cezalandırılmasından herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Bkz. 
WEIGEND, s. 941, dp. 80. 
2058 BIYIKLI, “(I)”, s. 513-514. 
2059 TRICOT, s. 61. 
2060 AYDIN, “Corporate”, s. 317. 
2061 ÖZGENÇ, Genel, s. 197, dp. 181. 
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kuruluşlara yöneliktir.2062 Söz konusu yaptırımın geçici olarak uygulanması ve bu durumda tüzel kişinin 

tüm kurumlarını kapsaması gerektiği önerilmektedir. Ancak bu yaptırım anayasa tarafından öngörülen 

meslek ve faaliyet özgürlüğüne engel oluşturacağından olabildiğince ağır hukuk ihlalleri karşısında 

gündeme gelmelidir.2063 

4. Adli Denetim Altında Faaliyet Gösterme 

Fr. CK’nın 131-39. maddesinde tüzel kişilerle ilgili olarak öngörülen adli denetim altında faaliyet 

gösterme yaptırımı öngörülmektedir. Bu yaptırımın uygulanabilmesi için Fr. CK’nın 131-46. maddesi 

uyarınca mahkemenin kayyım ataması gereklidir. Kayyımın görevi suçun işlendiği faaliyetle sınırlıdır ve 

altı ayda bir infaz hâkimine gerçekleştirdiği göreviyle ilgili rapor sunmalıdır. İnfaz hâkimi ise raporu 

inceleyerek gerekli görürse mahkemeye raporu sunabilir. Bu durumda mahkeme söz konusu denetimi 

sonlandırabileceği gibi yeni bir yaptırıma da karar verebilir.2064 Bu yaptırım da tüzel kişinin özgürlüğüne 

ilişkindir.2065 Ancak kamu hukuku tüzel kişileri,2066 siyasi parti ve grupları, ticaret birlikleri ile meslek 

sendikaları bakımından bu yaptırıma başvurulamaz.2067 Mahkeme kayyımın görevini saptamaktadır. 

Şayet suçun ve cezanın öngörüldüğü normda gözetim görevi ve kayyımın inceleme yetkileri belirlenmişse 

bunu dikkate almalıdır. Bu kapsamda kayyımın yetkileri ya kanun ya da mahkeme tarafından 

belirlenmektedir. Ancak kanunda kayyımın yetkileri tanımlanmamıştır. Kayyımın kendisine verilen 

talimatları dikkate alarak görevini yerine getirmesi gereklidir.2068 Kayyım atamanın esasında geleceğe 

yönelik olduğundan, bir güvenlik tedbiri niteliğinde olduğu ve uygulandığı takdirde masum üçüncü 

kişilere herhangi bir zarar vermediği belirtilmelidir. Ayrıca uygulanmasıyla beraber tüzel kişinin itibarı 

zedeleneceğinden, diğer tüzel kişiler üzerinde önleyici bir etkiye de sahiptir denilmektedir.2069 Orijinal 

sorumluluk modelinde tüzel kişinin organizasyon eksikliğinin giderilmesi konusunda en etkili 

yaptırımlardan biri olarak kabul edilmektedir.2070 Ayrıca tüzel kişinin faaliyetlerini sürdürmesine imkân 

tanıdığından, çalışanların, hissedarların ve alacaklıların olumsuz etkilenmesinin önüne geçmektedir.2071 

                                                
2062 https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740 
2063 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 467. Be. CK’da da kapatma yaptırımının daimî ya da süreli olarak kanunun öngördüğü 
hallerde hâkim tarafından karara bağlanacağı belirtilmiştir. Ancak bu ceza bir kamu hizmeti yerine getiren kurumlar bakımındansa 
uygulama alanı bulamamaktadır. Hollanda ve İngiliz hukuk sistemlerinde de bu yaptırıma yer verilmiştir. Bkz. KANGAL, Tüzel, 
s. 153. 
2064 https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740 
2065 BERTOSSA, s. 234. 
2066 TRICOT, s. 59. 
2067 DECKERT, s. 154. 
2068 Hollanda’da bu yaptırımın “işletmenin yed-i emine tevdii” adı altında kabul edildiği görülmektedir. Bkz. KANGAL, Tüzel, 
s. 153-154. 
2069 MONGILLO, s. 68. 
2070 BERTOSSA, s. 236-237. 
2071 COUNCIL OF EUROPE, s. 15. 
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5. Kamu Sözleşmelerinin Dışında Tutulma 

Bu yaptırım,2072 Fr. CK’nın 131-48. maddesinin gönderme yaptığı 131-34. maddesi uyarınca 

devlet ve kamu kurumları, bölge kolektifleri, dernekleri ve kamu kurumları, ayrıca devlet tarafından veya 

bölge tarafından imtiyaz verilmiş veya kontrol edilen işletmeler tarafından yapılan herhangi bir 

sözleşmeye doğrudan veya dolaylı olarak katılma yasağını içermektedir. Fransa’da uygulanan bu yaptırım 

131-39. madde uyarınca en fazla beş yıllık süre için geçici olarak ya da daimî olarak karara 

bağlanmaktadır.2073 Kamu sözleşmelerinin dışında tutulma yaptırımı, kamusal işlerin saygınlığını yeniden 

sağlayacak bir niteliğe sahiptir.2074 Ayrıca bu yaptırımın uygulama olanağı oldukça geniştir. Zira 

bayındırlık işleri yani taşınmaz bir mala dayanan sözleşmelerle ya da diğer bütün kamu sözleşmeleriyle 

ilgili olabilmektedir. Yani bir kamu hukuku kişisince akdedilen ve kamu hukuku kurallarına dâhil olma 

koşulunu içeren ya da bir kamu hizmetinin yürütülmesine katkı sağlayan kamu sözleşmeleri bu 

kapsamdadır. Sözleşmeden ise mal ve hizmet sağlanması, bayındırlık işlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 

akdedilen anlaşmalar anlaşılmalıdır.2075 Hatta halka arzın yasaklanması da bu kapsamda düşünülmektedir. 

Bu durumda mahkûm olan tüzel kişinin halka arzla ilgili olarak bankalara, yatırım şirketlerine ve 

reklamcılara erişim yasağı söz konusudur.2076 Faaliyet alanına bağlı olarak bu yaptırımın oldukça ağır 

olması mümkündür.2077 

6. Mahkûmiyet Hükmünün Kamuyla Paylaşılması 

Tüzel kişilerin - özellikle de ekonomik alanda faaliyet gösterenlerin - varlığı, kamudaki olumlu 

itibarına bağlıdır. Hatta tüzel kişi hakkında soruşturma başlatılması dahi bu itibarı olumsuz 

etkileyebilir.2078 Bu yaptırım, kamu davasının aleniliği nedeniyle tüzel kişinin yargılanmasına ilişkin 

bilgilerin de paylaşılmasını içermektedir.2079 Bu nedenle bir tüzel kişinin varlığını sürdürebilmesi 

açısından oldukça olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilecek bir yaptırımdır.2080 Ancak caydırıcılık 

açısından oldukça elverişlidir.2081 Zira bu yaptırımla olumsuz bir kamuoyunun oluşturulması 

                                                
2072 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmeyen Almanya, söz konusu kamu sözleşmelerinin dışında tutulmayı idari bir 
yaptırım olarak değil önleyici nitelikte bir tedbir olarak kabul etmektedir. Bu nedenle herhangi bir mahkûmiyet hükmünün varlığı 
gerekli değildir. Zira söz konusu sözleşmeler, güvenilir tüzel kişilerle gerçekleştirilmektedir. Şayet bir tüzel kişinin hukuka aykırı 
fiil gerçekleştirdiğinden şüpheleniliyorsa bu tüzel kişi kamu sözleşmelerinin dışında tutulmaktadır. Örneğin tüzel kişinin yetkili 
temsilcisi yasa dışı istihdamla ilgili bir suç işlemişse tüzel kişi söz konusu sözleşmelerin dışında tutulmaktadır. Ayrıca her ne kadar 
federal düzeyse olmasa da federe devletlerce tüzel kişilerin güvenilirliğini denetlemek bakımından yolsuzluk kayıtlarının tutulduğu 
görülmektedir. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 240-241. 
2073 https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740 
2074 AYDIN, “Corporate”, s. 317-318. 
2075 KANGAL, Tüzel, s. 154. 
2076 TRICOT, s. 61. 
2077 DECKERT, s. 171. 
2078 DONATCH/TAG, s. 390-391. Bu nedenle Hollanda’da söz konusu yaptırıma pek başvurulmamaktadır. Bkz. 
KEULEN/GRITTER, s. 185. 
2079 BERTOSSA, s. 238. 
2080 DECKERT, s. 172. 
2081 SANTHA/DOBROCSI, s. 325. 
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hedeflenmektedir.2082 Ancak söz konusu yaptırımın insanların aşırı tepkisine neden olacağı yönünde 

eleştirildiği de görülmektedir.2083 Yine bu yaptırımın kabul edilemez ve anti-girişimci bir ideolojinin ürünü 

olduğu, nasıl ki gerçek kişiler bakımından bu yaptırım insan onuruna aykırıysa söz konusu aykırılığın 

insanların oluşturduğu topluluk için de geçerli olduğu belirtilmektedir. Örneğin he ne kadar Almanya’da 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğu benimsenmemekteyse de benimsendiği takdirde, bunun Al. Ay.’nın 19. 

maddesinin 3. fıkrası uyarınca tüzel kişilerin mahiyetine uygun düştüğü ölçüde sahip olduğu temel 

haklarına aykırı olacağı belirtilmektedir.2084 Ancak tüzel kişinin cezalandırılmasının bireysel ceza 

sorumluluğundan farklı olması karşısında tüzel kişilerin onurundan bahsedilmeyeceğinin karşı argüman 

olarak ileri sürülmesi mümkündür.2085 

Fr. CK’nın 131-39. maddesiyle tüzel kişi hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün kamuyla 

paylaşılması, kararın yazılı basında yayınlanması veya kamuya herhangi bir şekilde elektronik yollarla 

iletilmesi öngörülmüştür.2086 İlanın ya da yayının, kararın tamamını ya da bir kısmını içermesi 

mümkündür.2087 Bu kapsamda mahkeme, gerekçenin ya da hükmün, halkı bilgilendiren bir bildiri olarak 

yayınlanmasına karar verebilir. Ayrıca gerekli gördüğü takdirde kararın özetinin yayınlanmasına karar 

verebilmekte ya da ilan edilmesi gerekli olan ifadeleri belirleyebilmektedir. Mahkemenin, şirketin kredisi 

ve ticari potansiyeli bakımından önemli bir etkisi bulunan bu yaptırımı uygulamak bakımından geniş bir 

serbestisi bulunmaktadır.2088 Bu yaptırımın esasında asıl cezaya bağlı olan fer’i ceza niteliğinde olduğu da 

savunulmaktadır.2089 Ancak Hırvatistan’da bu yaptırımın niteliği güvenlik tedbiri olarak kabul 

edilmektedir.2090 Yine İsviçre’de de bu yaptırım güvenlik tedbiri olarak öngörülmektedir.2091 Ancak söz 

konusu yaptırıma idari ceza hukuku sorumluluğu kapsamında başvurulması da mümkündür.2092 Hatta bu 

yaptırıma özel hukuk yaptırımı olarak başvurulması halinde bunun ceza hukuka yaptırımına nazaran 

toplumda daha az bir etkiye sahip olmayacağının da altı çizilmelidir.2093 

Be. CK’da ise bu yaptırımın kanun koyucunun belirlediği haller bakımından uygulanması 

mümkün olan manevi bir yaptırım olduğu kabul edilmektedir. Hollanda, İngiltere2094 ve Macaristan’da 

da bu yaptırıma yer verilmiştir.2095 Ancak bu yaptırımın örneğin tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 

“çevrenin kasten kirletilmesi” suçunun işlemesinde olduğu gibi üçüncü kişilere verilen zararların tüzel 

                                                
2082 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 455. 
2083 COFFEE, s. 426-427. 
2084 HIRSCH, “Straftrechtliche”, s. 317. 
2085 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 461. 
2086 https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740 
2087 AYDIN, “Corporate”, s. 318. 
2088 KANGAL, Tüzel, s. 154. 
2089 SOYASLAN, Genel, s. 594; TOROSLU, Çevre, s. 44-45. 
2090 SOKANOVIĆ, s. 983. 
2091 WEHRENBERG, s. 25. 
2092 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 467. 
2093 KHANNA, s. 1508. 
2094 KANGAL, Tüzel, s. 154. 
2095 SANTHA/DOBROCSI, s. 325. 
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kişiyle iş yapan örneğin müşterilerini etkilememe olasılığına dikkat çekilerek eleştirildiği 

görülmektedir.2096 

7. Çek Keşide Edilmesinin ve Ödeme Kartlarının Kullanımının Yasaklanması 

Fr. CK.’nın 131-39. maddesi uyarınca tüzel kişi hakkında çek keşide edememe ve ödeme kartı 

kullanamama yaptırımının uygulanması mümkündür.2097 Bu yaptırıma cürüm, cünha ya da kabahat 

niteliğinde olan tüm suçlardan dolayı en fazla beş yıllık bir süreyle geçici olarak hükmedilebilmesi 

mümkündür. Ancak bu yaptırıma rağmen geri alınan ya da bloke edilen çeklerin keşide edilmesi ve diğer 

ödeme araçlarına başvurulması olanağı mümkündür. Söz konusu yaptırıma hükmedilmesi halinde tüzel 

kişinin önemli boyutta elverişsiz bir duruma düşürülmesi söz konusu olmaktadır.2098 

8. Fesih 

Tüzel kişilerin varlığına ilişkin tek yaptırımı fesih oluşturmaktadır. Fesih kararıyla beraber tüzel 

kişilik ortadan kalkar.2099 Bu kapsamda fesih gerçek kişinin ölümüne,2100 daha doğrusu idam cezasına 

benzetilebilir.2101 Feshin ceza yaptırımı olmadığı da savunulmaktadır. Zira amacı sonradan hukuka ve 

ahlaka aykırı duruma gelen tüzel kişinin faaliyetlerinden toplumun korunmasıdır. Bu nedenle güvenlik 

tedbiri niteliğinde olup mahkeme tarafından hükmedilmesiyle anayasada öngörülen örgütlenme 

özgürlüğünün korunmak istendiği belirtilmektedir.2102 Ayrıca suç ve ceza politikasının ekonomi 

politikasıyla iç içe geçtiği dikkate alındığında, hiçbir rasyonel kanun koyucunun tüzel kişiyi yok edecek 

bir yaptırıma başvurmayacağı da doktrinde savunulmaktadır.2103 Ancak feshin yalnızca ceza hukukuna 

özgü olmadığı diğer hukuk dalları bakımından örneğin idari bir yaptırım olarak başvurulmasının mümkün 

olduğunun altı çizilmelidir.2104 Yine özel hukuk yaptırımı olarak da bu yaptırıma başvurmak mümkündür. 

Örneğin TTK’nın 210. maddesinin 3. fıkrasında “Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde 

veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri 

hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, bu tür 

işlem, hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde fesih davası açılabilir” denilerek 

özel hukuk yoluyla ticaret şirketlerinin feshinin istenebileceği öngörülmüştür.  

Fr. CK.’nın 131-39. maddesi uyarınca mahkemenin tüzel kişiler hakkında fesih yaptırımına 

hükmedilebilmesi için ya tüzel kişinin suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek için kurulması ya da tüzel 

                                                
2096 FRIEDMAN, s. 838. 
2097 https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740 
2098 KANGAL, Tüzel, s. 155. 
2099 BERTOSSA, s. 249; AYDIN, “Corporate”, s. 318. 
2100 VOLK, “Bestrafung”, s. 431; MONGILLO, s. 105. Bu ceza söz konusu özelliğinden dolayı nadiren uygulanmaktaysa da 
son yıllarda organize suçlarla mücadele bakımından önem kazanmıştır. Bkz. TIEDEMANN, “Corporate”, s. 12. 
2101 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 302. 
2102 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 334-335.  
2103 VOGEL, “Rethinking”, s. 338-339. 
2104 LEIPOLD, s. 35. 
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kişinin faaliyeti kapsamında yetkilerinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçun üç yıl veya daha fazla 

hapis cezasını gerektiren bir suç olması gereklidir.2105 Bu suçun kasıtlı ya da taksirli bir suç olması 

mümkündür.2106 Bu yaptırım Fransa’da tüzel kişiler hakkında başvurulan tek maddi nitelikte olmayan 

yaptırımdır.2107  Ancak yine aynı hükme göre bu yaptırıma kamu hukuku tüzel kişileri, siyasi partiler, 

sendikalar ve dernekler ve de çalışanları temsil eden diğer kurumlar hakkında başvurulamaz.2108 Bu 

yaptırıma Hırvatistan’da olduğu üzere en son tercih olarak ve tüzel kişinin amacının sadece suç işlemek 

olduğu hallerle sınırlı tutulmak suretiyle başvurulması gereklidir.2109 Aksi halde tüzel kişinin tüm 

hissedarlarının etkilenmesi ve çalışanlarının işlerini kaybetmesi gibi orantısız sonuçlara sebebiyet vermesi 

mümkündür.2110 Tüzel kişinin suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek için kurulması esasında irade 

unsurunun ortaya konması bakımından güçlüğe neden olabilecek niteliktedir. Zira suç iradesinin kimin 

üzerinde yani kurucularda mı, üyelerde mi, çoğunlukta mı yoksa ilk yöneticiler üzerinde mi olduğunun 

tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bir tüzel kişinin kuruluş amacı yasal olarak tanımlandığı için, 

dikkate alınan bu yasal amaç suç iradesinin tespitinde dayanak oluşturmamaktadır. Bu nedenle tüzel 

kişinin gerçek faaliyeti üzerinde belirlemenin yapılması gereklidir. Böylelikle perdenin arkasındaki 

hukuka aykırı faaliyetin tespiti yapılabilir. Burada esas niyete bakılmalıdır. Hukuka uygun ikinci amaç 

feshi ortadan kaldırmayacağı gibi, feshi gerektirmeyedebilir. Suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek 

amacıyla tüzel kişinin amacından sapması halindeyse, gerçek amacın bir anlamda değişimi söz konusudur. 

Fesih yaptırımına hükmedilmesi halinde pek çok sorun gündeme gelmektedir. Şirketlerin feshedilmesi 

halinde sosyal yaşamın sekteye uğraması ihtimal dâhilindedir. Ayrıca fesih yaptırımı bakımından 

zamanaşımı söz konusu olamayacağından kararı veren mahkemenin bunu tasfiyeyle görevli olan 

mahkemeye bildirmediği sürece fesihten kaçmak da imkânsız olmaktadır. Fransa’da tüzel kişiler 

bakımından bu yaptırımın pratikte bir değer taşımadığı söylenebilir. Zira tüzel kişinin feshiyle uzlaşma 

yoluyla tasfiye değil, adli tasfiye sistemi uygulanmaktadır. Feshe karar veren mahkemenin tasfiyeye 

girişebilmesi için bunu yetkili mahkemenin önüne getirmesi gereklidir. Feshedilen tüzel kişinin 

mensuplarının ya da üyelerinin eskisini en azından amacından sapan tüzel kişiyi, yeniden 

canlandırabilecek başka bir tüzel kişiyi oluşturma yasağı bulunmamaktadır. Böylece fesihle cezalandırılan 

fiilleri gerçekleştirebilmek için yeni bir tüzel kişinin kurulması şeklinde kanuna karşı hileden bahsedilmesi 

mümkün hale gelmektedir.2111  

                                                
2105 Macaristan’da da aynı sebeplerle bu yaptırıma başvurulmaktadır. Bkz. SANTHA/DOBROCSI, s. 324.  
2106 DECKERT, s. 169. 
2107 TRICOT, s. 60. 
2108 https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740 
2109 SOKANOVIĆ, s. 983. 
2110 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 467. 
2111 Be. CK’nın 35. maddesine göre bu yaptırıma tüzel kişiliğin mahkûm olduğu faaliyetleri yürütebilmek için kasten 
oluşturulması ya da söz konusu faaliyetleri yürütmek için amacından kasten sapması halinde mahkeme tarafından hükmedilebilir. 
Fesih halinde hâkim, davayı tüzel kişinin tasfiyesine bakmakla görevli olan hâkime ya da mahkemeye göndermektedir. Ancak 
kamu hukuku tüzel kişileri hakkında bu tedbire başvurulması söz konusu değildir. İngiltere ve Hollanda’da da bu yaptırım 
öngörülmüştür. Ancak Hollanda da bu yaptırıma sadece ticaret hukukunda yer verilmiştir. “Ticaret Kanunu”nun 37. maddesi 
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C. NE BIS IN IDEM İLKESİ 

“Ne bis in idem” ilkesi aynı fiil ve aynı fail hakkında2112 mükerrer bir yargılamanın ve 

cezalandırmanın yapılamaması, yani aynı suçtan dolayı aynı sanık aleyhine tekrar ceza davası 

açılamaması ve ceza verilememesidir.2113 Bu ilke uyarınca mahkûmiyet veya beraat kararı verilen kişi 

hakkında yine aynı fiili nedeniyle ceza muhakemesi faaliyeti gerçekleşemez. Ancak iştirak halinde işlenen 

suçlar bakımından iştirak edenlerin de cezalandırılması ve her biri hakkında ayrı ayrı muhakeme 

faaliyetinin yürütülmesi bu ilkeyi ihlal etmez.2114 AİHS’in Ek 7. protokolünün 4. maddesi, aynı suçtan iki 

kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkını düzenlemektedir. Bu protokol, Türkiye tarafından 14 

Mart 1985 tarihinde imzalanmış ve 6684 sayılı “11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana 

Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun”un 25.3.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. Bu 

kapsamda anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrası uyarınca bu protokol iç hukukun parçası haline gelmiştir. 

Yine “BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin 14. maddesinde de bu ilkeye yer 

verilmiştir.2115 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden hukuk sistemlerinin çoğu davranışlarıyla tüzel 

kişiliği ceza yaptırımına tabi kılan gerçek kişilerin ceza sorumluluğunun ortadan kalkmayacağını hüküm 

altına alarak “çifte yaptırım mekanizmasını” benimsemektedir.2116 Söz konusu durum doktrinde tüzel 

kişinin ve bir ya da birden fazla gerçek kişinin ceza sorumluluklarının kaynaşması olarak 

nitelendirilmektedir.2117 Böylelikle kendi kişisel davranışından kaynaklanan ve suç teşkil eden fiilin tüzel 

kişilik perdesiyle maskelenerek, gerçek kişi faillerin kişisel sorumluluktan kurtulmaya çalışması şeklinde 

bir bağışıklıktan yararlanmalarının önüne geçilmek istenmektedir.2118 Böylece, tüzel kişinin bir organı, 

faaliyeti esnasında tüzel kişinin lehine bir suç işlediğinde bu durum bir yanda gerçek kişinin diğer yanda 

ise tüzel kişinin sorumluluğunu doğurur.2119 Tüzel kişinin cezalandırılmasının yanında fiili gerçekleştiren 

gerçek kişinin şartların oluşması halinde cezalandırılması durumunda, “ne bis in idem” ilkesine aykırılığın 

                                                
uyarınca faaliyet amacı ahlaka ya da kamu düzenine aykırı olan bir anonim şirketin feshini savcılık, mahkemeden talep etmek 
bakımından yetkiye sahiptir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 155-156. 
2112 BERTOSSA, s. 102. 
2113 KUNTER, Muhakeme, s. 114-115. Nitekim Alman Anayasasının 103. maddesinin 3. fıkrasında hiç kimsenin, ceza 
kanunlarına göre, aynı fiilden dolayı, birden fazla kez cezalandırılamayacağı öngörülmüştür. 
2114 WOHLERS, s. 235-236. 
2115 “AB Antlaşması”nın 6. maddesi uyarınca da bu ilke birlik hukukunun genel ilkeleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca ilkenin 
uluslararası alanda da uygulanabilmesi için “Schengen Antlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Sözleşme”nin 54. maddesi 
öngörülmüştür. Bkz. TZOUMA, Aikaterini, “Transnational “Ne Bis In Idem” Principle and European Competition Law with 
Regard to the Different Approaches to Corporate Criminal Liability Among EU Member States”, Regulating Corporate Criminal 
Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 262. 
2116 ENGELHART, s. 56. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri örnek olarak verilebilir. Bkz. DOYLE, s. 1. 
2117 “AK Bakanlar Komitesi”nin (R(88)18) sayılı tavsiye kararı da aynı yöndedir. Zira suçu gerçekleştiren gerçek kişiyi temize 
çıkarmak için haklı bir neden bulunmamaktadır. Bu nedenle kümülatif sorumluluk kabul edilmelidir. Bkz. COUNSIL OF 
EUROPE, Liability, s. 7, 12-13. 
2118 KANGAL, Tüzel, s. 135. 
2119 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 297. 
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söz konusu olacağı belirtilmektedir.2120 Özellikle de gerçeklik teorisi benimsendiği takdirde söz konusu 

ilkeye aykırılığın varlığından bahsedilmektedir. Zira tüzel kişinin organınca gerçekleştirilen bir suç, tüzel 

kişinin kendisine ait olup organa ait değildir denilmektedir.2121 Ayrıca bu görüşe göre fiili gerçekleştiren 

kişi hem tüzel kişinin cezalandırılması nedeniyle hem de fiili işleyen olarak ayrıca cezalandırılmaktadır. 

Bu durumun suça iştirak eden bir kimsenin hem o suçun şeriki olarak cezalandırılması hem de aynı suçtan 

şerik sıfatına sahip olmaksızın cezalandırılmasına benzediği belirtilmektedir.2122 Ancak söz konusu ilke 

uyarınca tek bir maddi olay nedeniyle iki ayrı kamu davasının ve sanığın ortaya çıkarılması mümkün 

değildir.2123  

Doktrinde tüzel kişinin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi halinde, onun işlediği suça katılan 

kimselerin cezalandırılmasının iştirak hükümlerinin bir gereği olduğunu savunanlar bulunmaktadır. Bu 

kapsamda tüzel kişinin cezalandırılması, tüzel kişinin bu fiiline kusurlu iradeleriyle katılan yönetim kurulu 

üyelerinin ya da diğer yöneticilerin cezalandırılması yasağı sonucunu doğurmaz. Bu görüşe göre, tüzel 

kişilerin suçuna iştirak eden gerçek kişilerin, iştirak hükümlerinin uygulanması suretiyle cezalandırılmaları 

mümkündür. Ayrıca tüzel kişinin adının ve faaliyetlerinin paravan yapılması suretiyle onun 

olanaklarından yararlanarak suç işleyen gerçek kişilerin daha tehlikeli oldukları kabul edilmek suretiyle 

mevzuata da uygun olacak şekilde daha ağır bir cezaya muhatap kılınmaları sağlanabilir denilmektedir.2124 

Bu kapsamda hem gerçek kişi ve/veya kişilerin hem de tüzel kişinin suçun manevi unsuruna sahip olup 

olmadıkları hususunun belirlenmesi gerektiği ifade edilmektedir.2125 Ancak bu düşünce davranış ve isnat 

yeteneğine sahip olmayan tüzel kişinin kast ya da taksirle ceza normunca belirlenen bir fiili ihlal 

edilemeyeceği yönündeki gerekçeyle haklı olarak eleştirilmektedir.2126 Tüzel kişi bakımından manevi 

unsurun incelenmesinden vazgeçilmesi halindeyse objektif sorumlulukla karşı karşıya kalınır. Hatta tüzel 

kişilerin işlemleri gerçek kişiler tarafından gerçekleştirildiğinden tüzel kişinin ceza sorumluluğunun 

üçüncü kişinin fiilinden sorumluluk olarak kabul edilmesi gereklidir.2127 Ayrıca tüzel kişi ile tüzel kişinin 

ceza sorumluluğuna yol açan gerçek kişiler arasında herhangi bir iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Bu 

nedenle tüzel kişilerin bir suça iştirakinden bahsetmek mümkün değildir. İştirakte, birden fazla kişi 

tarafından gerçekleştirilen iradi bir davranışın varlığı zorunludur. Ayrıca iştirak iradesinin varlığı 

gereklidir. Ancak tüzel kişilerin iradi bir davranış gerçekleştirmesinden bahsetmek mümkün değildir.2128 

                                                
2120 TIEDEMANN, “Bebußung”, s. 1170. Hatta bu neden, her ne kadar 2012 yılından bu yana tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 
kabul etse de Çekya’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngören 2004 tarihli tasarının reddinde önemli bir rol oynamıştır. Bkz. 
JELİ́NEK, Jir í̌/BERAN, Karel, “Why the Czech Republic Does Not (Yet) Recognize Corporate Criminal Liability: A 
Description of Unsuccessful Law Reforms”, Corporate Criminal Liability Emergence, Convergence, and Risk, Ius Gentium 
Comparative Perspectives on Law and Justice, V. 9, Springer Dordrecht Heidelberg London New York 2011, s. 345. 
2121 BERTOSSA, s. 105. 
2122 NUHOĞLU, “Tüzel”, s. 511. 
2123 YARSUVAT, s. 916. 
2124 BIYIKLI, “(I)”, s. 514-515. 
2125 YARSUVAT, s. 916. 
2126 KANGAL, Tüzel, s. 198. 
2127 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 653. 
2128 ÖZEN, Genel, s. 286. 



245 
 

Tüzel kişinin yetkili organlarınca alınan karar uyarınca bir kimsenin suçta araç olarak kullanılması ya da 

azmettirilmesi yahut diğer iştirak şekillerinin gerçekleşmesi mümkün olabilir. Bu durumda tüzel kişinin 

suça iştirakinden değil tüzel kişinin yetkili organlarında yer alan gerçek kişilerin suça iştirakinden 

bahsedilmelidir.2129 Yani tüzel kişiler fail olamayacağından esasında başka bir tüzel kişiyle ya da gerçek 

bir kişiyle iştirak halinde suç işlemesi mümkün değildir.2130 Ancak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 

benimseyenler arasında tüzel kişinin her ne kadar suçun maddi unsurunu gerçekleştirmesi mümkün 

değilse de bu maddi unsurun gerçekleştirilmesine azmettiren ya da yardım eden olarak katılabileceğini 

kabul edenler de bulunmaktadır.2131 Bu görüşe göre tüzel kişinin fail olduğundan bahsedilebilmesi için, 

tüzel kişinin organ ya da temsilcilerinin tüzel kişiliğin yararına bir suç işlemesi gereklidir. Bir tüzel kişinin 

yardım eden olarak sorumluluğundan bahsedilebilmesi içinse tüzel kişinin organ ya da temsilcilerinin suça 

tüzel kişinin yararına olarak yardım etmeleri gereklidir. Bu nedenlerle tüzel kişinin fail ya da yardım eden 

olarak ceza sorumluluğuna tabi kılınması, bu tüzel kişinin yöneticisi ya da temsilcisini oluşturan bir ya da 

birden fazla kimsenin fail ya da yardım eden olarak suça katılımını gerektirir. Ancak söz konusu durum 

tüzel kişiliğin bizzat suçun işlenmesine katıldığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Zira organ ya da temsilci 

gerçek kişi failin, suça iştirak etmesi neticesinde ve bu iştirakin biçimi gereğince tüzel kişinin ceza 

sorumluluğu fail ya da yardım eden sıfatı uyarınca belirlenmektedir. Bu nedenle de gerçek kişilerin suça 

katılım biçimlerine göre iştirak hükümlerinin tüzel kişilere ceza miktarının belirlenmesi bakımından 

uygulanabileceği belirtilmektedir.2132  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi halinde tüzel kişiliği temsil etmeyen paravan 

kişilerin kullanılmak suretiyle, kayıt dışı hukuka aykırı kazanç sağlanmasının, kara para aklanmasının ve 

ekonomik faaliyetlerde benzeri hileli işlemlerin önüne geçilebileceği ve böylece hukuka aykırı fiillerin 

gerçek sorumlularının cezalandırılmasının mümkün olduğu ileri sürülmektedir.2133 Böylece tüzel kişiliğin 

ceza sorumluluğundan bahsedilebilmesi için üçüncü kişiler tarafından kullanılarak hileli hareketlerde 

bulunulması halinde dolayısıyla faillik kurallarının uygulama olanağı bulacağı ifade edilmektedir.2134 Bu 

                                                
2129 İÇER, s. 91-92. 
2130 KANGAL, Tüzel, s. 135. 
2131 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 705. 
2132 KANGAL, Tüzel, s. 135, 208. 
2133 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 653. 
2134 Suçun işlenmesinde mekanik bir vasıtanın kullanılmasında olduğu gibi bir insanın da araç olarak kullanılması mümkündür. 
Başka bir kimsenin davranışının suçun işlenmesinde araç olarak kullanılması halinde dolayısıyla faillikten bahsedilir. Bir 
başkasının suç işlemeye yöneltilmesi halinde, yönelten kimse sanki suçu bizzat kendisi işlemişçesine araç kişinin gerçekleştirdiği 
fiilden dolayı sorumludur. Burada fail bir başkasını suç işlemeye azmettirmediği gibi bir başkasına suç işlerken yardım da 
etmemektedir. Her ne kadar fiilin süjesi olarak sorumlu olabilecek bir kimsenin suç işlemeye yöneltilmesi söz konusuysa da 
işlenen suç failin kendi fiili gibi değerlendirilmektedir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 136. Dolayısıyla fail, gerçekleştirilen fiili 
başından sonuna kadar kendi kontrol etmektedir. Yani kişilerden biri diğerinin aracı konumunda olup adeta aralarında süje-obje 
ilişkisi bulunmaktadır. Azmettirmede ise serbest iradesiyle hareket eden bir kimsenin etki altına alınması söz konusudur. Yani 
azmettiren, bir suçun işlenmesi yönündeki iradesini başka bir kimseye naklettirmektedir. Ancak burada suçun işlenip 
işlenmeyeceği hususundaki kararın oluşumunda azmettiren azmettirilene tabidir ve azmettirenle azmettirilen arasında kişisel bir 
ilişki bulunmaktadır. Bkz. ÖZGENÇ, İştirakin, s. 200. 
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kapsamda “İtalyan Ceza Kanunu”nun (İt. CK) 648 ve 648bis maddeleri örnek gösterilmektedir.2135 

Nitekim söz konusu maddelerle kara para aklama suçuna ilişkin dolayısıyla faillik düzenlemesiyle gerçek 

failin cezalandırılması mümkün olmaktadır.2136 Böylelikle suç işlemek için tüzel kişiyi araç olarak 

kullanan gerçek kişi dolayısıyla fail olarak sorumlu tutulmaktadır.2137 Ayrıca bu durumda dolayısıyla 

faillik ve suça iştirak kurumunun bir karışımının söz konusu olduğu da ifade edilmektedir. Gerçeklik 

teorisi esas alındığında, tüzel kişi bağımsız yani üyelerinden herhangi birine yüklenemeyen kolektif 

nitelikteki iradesiyle kuruluş statüsünde belirlenen amaca ulaşabilmek adına faaliyette bulunurken, suç 

teşkil eden bir fiili gerçekleştirmeye karar verebilir ve bu kararını yürütme organları vasıtasıyla yerine 

getirebilir. Söz konusu durumda yürütme organını oluşturan gerçek kişilerle birlikte tüzel kişi suça iştirak 

ve dolayısıyla faillik hükümlerinin bir karışımı yapılmak suretiyle sorumlu olmalıdır denilmektedir.2138 

Bu görüşe göre tüzel kişiye bu şekilde ceza uygulanması, suç oluşturan fiilin gerçekleştirilmesine ilişkin 

kararın alınmasına katılmamış olan gerçek kişilerin bile, suç oluşturan fiili gerçekleştiren kimselerin ya da 

organların göreve getirilmeleri ve denetimlerinde üzerlerine düşen dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine 

getirmemeleri ve ticaret ortaklıkları bakımından geçerli olan aktifte azalma bakımından zarar anlamını 

taşıyan söz konusu risklerin varlığı karşısında, riski göze alma ve riske katlanmanın, ticari hayatın bir 

gereği olması da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesini akla uygun hale getirmektedir.2139 

Ancak gereken dikkat ve özeni göstermemenin muhatabı gerçek kişi olduğundan tüzel kişinin değil söz 

konusu gerçek kişinin sorumluluğuna gidilmesi gereklidir. Buna karşın tüzel kişi söz konusu 

yükümlülüğün ihlali nedeniyle lehine bir durum yaratılmışsa artık sorumlu olmalıdır denilmektedir. Bu 

kapsamda tüzel kişinin söz konusu yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gereken iç organizasyonu 

oluşturması gereklidir. Bu kapsamda tüzel kişinin kendi iç organizasyonundan sorumlu olması 

mümkündür. Yönetim kurulu üyeleri ve diğer çalışanların görevlerine halel getirmeksizin, tüzel kişi, iç 

organizasyonundan sorumlu olabilir.2140 Söz konusu sorumluluk üçüncü bir kişinin suçundan sorumluluk 

anlamına gelmez denilmektedir.2141 Bu görüşe göre iç organizasyondaki bozukluğun tüzel kişiye ceza 

hukuku bakımından atfedilmesi mümkündür. Nasıl ki bir insanın işlediği suç nedeniyle sorumlu olması 

doğaya ait bir olgu değilse yani normatif bir değerlendirmeyse,2142 iç organizasyondaki bozukluğun tüzel 

kişiye atfedilmesi de söz konusu normatif değerlendirmeyle mümkün hale gelmektedir denilmektedir.2143 

                                                
2135 YARSUVAT, s. 904. 
2136 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 654.  
2137 NUHOĞLU, “Tüzel”, s. 507. 
2138 ŞEN, Anayasa, s. 147-149. 
2139 Ayrıca söz konusu sorunun, tüzel kişilik bünyesindeki bireylerin suçla ilgisi olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayrılması ve 
suçla ilgisi olmayanların diğerlerinden özel hukuk açısından tazminat isteyebilmelerine olanak tanınmaları suretiyle çözülebileceği 
ifade edilmektedir. Bkz. BERTOSSA, s. 98-100. 
2140 SCHÜNEMANN, “Rechtsvergleichung”, Rn. 24 
2141 KUBICIEL, s. 15. 
2142 HASSEMER, Winfried, “Grenzen des Wissens im Strafprozess Neuvermessung durch die empirischen Wissenschaften 
vom Menschen?”, ZStW 121 (2009), Heft 4, s. 848. 
2143 KUBICIEL, s. 16. 



247 
 

Özel hukukta tüzel kişinin, sözleşmeden ya da kanundan kaynaklanan her türlü yükümlülükten, 

borçtan ve kaynağını ne oluşturursa oluştursun sorumluluktan kurtulabilmesinde bir araç olarak 

kullanılmasına engel olunmak istenmektedir. Bu kapsamda mahkeme kararları, doktrin ve bazen de 

mevzuatla tüzel kişi ile onun üyeleri arasında tüzel kişiliğin bağımsızlık unsuru kapsamında hukuki 

ayrılığın yani “ayrılık ilkesi”nin kötüye kullanılması engellenmek istenmektedir. Ayrılık ilkesinin kötüye 

kullanıldığı her halde tüzel kişi dikkate alınmayarak sanki yokmuş gibi hareket edilerek ayrı kişilikler 

savunmasına dayanmak isteyenlere izin verilmemekte ve bu ilke sınırlanmaktadır.2144 Tüzel kişiliğin 

kötüye kullanılmasına izin verilmeyip ayrı kişilik savunmasının dikkate alınmamasına ilk olarak Anglo-

Sakson hukuk sisteminde hakkaniyete dayanarak ortaya atılan, daha sonra Kıta Avrupası hukuk 

sistemlerinde geliştirilen perdenin kaldırılması teorisi denilmektedir. Türk hukuk sisteminde kaynağını 

TMK’nın 2. maddesinde öngörülen hakkın kötüye kullanılması yasağından bulmaktadır.2145 Yani 

perdenin kaldırılarak sorumlu kılınma, hukuken sorumlu olan tüzel kişinin yerine ya da onun yanında 

başka bir gerçek ya da tüzel kişinin sorumlu olmasıdır.2146 Şayet tüzel kişilik bünyesinde bir suç işlenmişse 

bu durumda tüzel kişilik perdesinin kaldırılması teorisi uyarınca perde gerisinde bulunan asıl fail olan 

gerçek kişinin sorumlu tutulması yeterli olmalıdır. Perdenin kaldırılması teorisine başvurulurken, 

dolayısıyla faillik kurallarından da yararlanılabileceği ileri sürülmektedir.2147 Nitekim tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu kabul eden ülkelerde bu teoriye başvurularak perdenin arkasındaki gerçek kişinin 

cezalandırıldığı örneklere rastlamak mümkündür.2148 

Özel hukukta geliştirilen tüzel kişilik perdesinin kaldırılması teorisi2149 ceza hukukuna da 

uyarlanmak istenmektedir. Çağdaş ekonomik sistemlere bakıldığında tüzel kişilerin oldukça karmaşık bir 

yapıya sahip oldukları görülmektedir. Bu kapsamda tüzel kişi bünyesinde suç işlenmesi kaçınılmaz 

olmaktadır. Tüzel kişinin faaliyetleri kapsamında işlenen suçlardan ötürü tüzel kişiliğin yarar sağlaması 

mümkün olduğu gibi zarara uğraması da mümkündür. Tüzel kişilerin zarara uğradığı suçlar bakımından 

sorun yoktur. Nitekim bu durumda tüzel kişiliğin mağdur olmasından bahsedilebilir. Ancak tüzel kişinin 

işlenmiş bir suçtan yararlanması halindeyse tüzel kişilik sıfatıyla cezaen sorumlu tutulması üçüncü 

kişilerin fiilinden sorumluluk anlamına gelerek “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık 

taşımaktadır. “Ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırı olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

öngörülmesi halindeyse, yönetici ya da gerçek kişiler tarafından tüzel kişilik perdesinin arkasına 

                                                
2144 FLUME, s. 63. 
2145 AKÜNAL, s. 17; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 272; ERGÜN, s. 244. 
2146 TEKİNALP, Gülören/TEKİNALP, Ünal: “Perdeyi Kaldırma Teorisi”, Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995, s. 
397; SEROZAN, Tüzel, s. 7-8. 
2147 KANGAL, Tüzel, s. 209. 
2148 Örneğin Amerikan Yüksek Mahkemesi tüzel kişilik sıfatıyla tüzel kişiye sağlanan vergi avantajlarından yararlanmak ya da 
vergiden kaçınmak amacıyla tüzel kişiliğin kullanılması halinde perdeyi kaldırarak tüzel kişinin ilgili ortağının vergilendirileceğini 
kabul etmektedir. Bkz. NUHOĞLU, “Tüzel”, s. 511. 
2149 YILMAZ, Lerzan, “Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Meselesi Hakkında İsviçre Federal 
Mahkemesi Kararları Işığında Düşünceler”, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Sempozyum Yayınları, İstanbul 2008, s. 240. 
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gizlenmek suretiyle onun yararına işlenen suçlardan sadece tüzel kişinin değil, asıl fail ya da yardım eden 

gerçek kişilerin de sorumlu olmaları gereklidir. Bu kapsamda tüzel kişiyi suç işlemekte araç olarak 

kullanan gerçek kişilerin kimliklerinin açıklığa kavuşturulabilmesi için dolaylı faillik kurumuna 

başvurulması mümkündür denilmektedir. Bu görüşe göre gerçekleştirilen suç bakımından iradi bir 

davranışlarının, kusurlarının ve de isnat yeteneklerinin bulunup bulunmadığı, perdenin gerisinde kalan 

gerçek kişiler üzerinde gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda tüzel kişilerin adına ve hesabına hareket eden 

gerçek kişilerin failliği nedeniyle cezai sonuçlara tabi olması kural olarak mümkündür denilmektedir. Yani 

bu görüşe göre her ne kadar tüzel kişiler bizatihi suç işlememiş olsalar da kendisi için hareket eden gerçek 

kişiler nedeniyle ceza sorumluluğuna sahiptir.2150 

Görüldüğü üzere tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçların klasik iştirak hükümleri ya 

da ihmal suçlarıyla açıklanması güçlük arz etmektedir. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulü yeni 

bir sorumluluk türünün kabulünü gerektirmektedir.2151 Bu kapsamda esasında “ne bis in idem” ilkesine 

aykırılığın bulunup bulunmadığının tespiti benimsenen modelle ilgilidir.2152 Ancak tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu kabul edildiği takdirde bu ilkeye aykırılık yönündeki endişe kural olarak yerinde değildir.2153 

Zira gerçek kişi ile tüzel kişi arasındaki ayrımın yapılması gereklidir. Buradaki kişilerin kimliği aynı 

değildir ve birbirlerinden bağımsızdır. Doğru bir yazım tekniğiyle gerçek kişi ve tüzel kişi tarafından 

gerçekleştirilen ihlalin farklılaştırılması gereklidir. Zira sorumluluğa neden olan fiil, her iki kişi açısından 

aynı değildir.2154 Ancak burada tüzel kişinin işlediği fiil nedeniyle suçsuz kimselerin bundan 

etkilenmesinin adil olup olmadığı sorunu ortaya çıkmaktadır.2155 Yine tüzel kişiyle birlikte tüzel kişilik 

bünyesinde hissesi olan kişilerin de hakkında ceza yaptırımına başvurulması problemlidir. Nitekim bir 

şirket hakkında verilen para cezasıyla aynı cezanın tüzel kişi bünyesinde faaliyet gösteren ve hissesi 

bulunan gerçek kişiye de verilmesi halinde “ne bis in idem” ilkesine aykırılık söz konusu olur. Zira tüzel 

kişi bünyesinde hisseleri bulunan kimseler şahsi olarak cezalandırılırken, zaten tüzel kişi hakkında 

uygulanan ceza ile hisseleri de etkilenmektedir.2156 Bu sorun, örneğin şirket tek bir kişiye ait olduğunda 

ve bu gerçek kişinin işlediği suç nedeniyle cezalandırılmasında daha fazla gözle görünür hale gelmektedir. 

Nitekim TTK’nın anonim şirketlerle ilgili olarak 338. maddesinde “anonim şirketin kurulabilmesi için pay 

sahibi olan bir” kurucunun yeterli ve şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olmasının mümkün olduğu 

öngörülmüştür. Bu durumda tüzel kişinin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde hem tüzel kişinin hem 

                                                
2150 KANGAL, Tüzel, s. 54, 145-146.  
2151 Örneğin Fi. CK’da 2003 yılında gerçekleştirilen değişiklikle iştirakle ilgili olarak tüzel kişi adına hareket etmeye ilişin bir 
hüküm öngörülmüşse de ceza sorumluluğuna neden olan husus ve ölçütlere yer verilmemiştir. Bkz. LAHTI, Raimo, “Über die 
Regelung der strafrechtlichen Verantwortung juristischer Personen in Finnland”, Sanktionen Gegen Juristische Personen, İstanbul 
2013, s. 117. 
2152 BERTOSSA, s. 102. 
2153 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 23. 
2154 MATEU, s. 48. 
2155 WOHLERS, s. 235-236. 
2156 BRODOWSKI, s. 223. 
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de şirketin tek pay sahibinin ceza sorumluluğuna gidilmesi “ne bis in idem” ilkesine aykırılık 

oluşturmaktadır. Bu aykırılığın giderilmesi için kanun koyucunun tek kişiye ait tüzel kişileri kapsam 

dışında tutması önerilmektedir.2157 Ayrıca aynı sorun İsviçre’de olduğu gibi tüzel kişiliğe sahip olmayan 

işletmelerin ceza sorumluluğunun benimsenmesi halinde de varlığını sürdürmektedir.2158  

1567 sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun”un 3. maddesinde 5827 sayılı 

“Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la2159  

gerçekleştirilen değişiklikle, “bu kanun” uyarınca yapılan “genel ve düzenleyici işlemlerdeki 

yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi” hakkında “idari para cezası” öngörülmüştür. Söz konusu 

değişiklikten evvel 3521 sayılı “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un2160 1. maddesi ile 1567 sayılı Kanunun 3. 

maddesinde gerçekleştirilen değişiklikle “Bakanlar Kurulunca 1. maddeye göre alınan kararlara aykırı 

hareket eden veya bu kararlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler”in 

“beşmilyon liradan ellimilyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırıl”acağı belirtilmişti. Yine 3521 

sayılı Kanun’un 2. maddesi ile 1567 sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun”un Ek 4. 

maddesi değiştirilerek, “bu Kanuna göre gerçek ve tüzelkişiler hakkında hükmolunacak para cezalarıyla 

1. maddeye göre alınan kararlar uyarınca tahsili gereken alacaklar hakkında 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri”nin uygulanacağı düzenlenmişti. Doktrinde söz 

konusu hükmün tüzel kişinin ceza mahkûmiyetinden ötürü hukuki sorumluluğu olarak 

değerlendirilebileceği görüşü ileri sürülmekteyse de,2161 1567 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca bu 

Kanunla tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edildiğini söylemek mümkündür.2162 Ancak 

AATUHK’nın mükerrer 35. maddesi “kanuni temsilcilerin sorumluluğu” başlığını taşımakta olup, tüzel 

kişilerden “tamamen ya da kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme 

alacakları”nın, “kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal 

varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edil”eceği ve temsilcilerin, “bu madde” uyarınca 

“ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebil”ecekleri belirtilmiştir. Ancak bu durum 1567 

sayılı Kanun uyarınca ceza sorumluluğu bulunan temsilci ya da organını oluşturan gerçek kişinin organ 

ya da temsilci olarak tüzel kişiler hakkında öngörülen para cezasını da ödemelerine neden olmakta ve bir 

fiilden dolayı iki kez cezalandırmaya imkân kılmakta olup hukukun temel ilkesi olan “ne bis in idem”e 

                                                
2157 Bu durumunun idari para cezaları bakımından geçerli olduğu yani tek kişiye ait tüzel kişiye verilen cezanın yanında gerçek 
kişiye ceza verilmesi halinde idari para cezası da “ceza” olduğundan “ne bis in idem” ilkesine aykırı olduğu yönünde bkz. 
WOHLERS, s. 236. 
2158 WEHRENBERG, s. 28-29. 
2159 27096 sayılı 30.12.2008 tarihli Resmî Gazete 
2160 20094 sayılı 28.2.1989 tarihli Resmî Gazete 
2161 Bu sorumluluğun tedbir niteliğinde de düşünülebileceği yönünde bkz. ERMAN, Ticari, s. 107. 
2162 YARSUVAT, s. 895. 
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aykırılık taşımaktaydı.2163 Lakin artık 1567 sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

Kanun”da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngören herhangi bir norm bulunmamaktadır. 

Ekonomi ve iş hukuku alanında ceza hukukunun ikamesi olarak fonksiyon gösteren hukuki 

yaptırımlarla, tüzel kişinin, yöneticilerinden biri hakkında karara bağlanan ceza mahkûmiyetinin maddi 

sonuçlarını üstlenerek hukuken sorumlu olması gerektiği görüşü de doktrinde ileri sürülmektedir. Bu 

çözümün bazı avantajları bünyesinde barındırdığı açıktır. Ayrıca tüzel kişi kural olarak gerçek sorumluya 

karşı rücu hakkına sahiptir. Adli para cezalarının tahsilinin kolaylığı nedeniyle tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu hazine için önemli bir avantajı bünyesinde barındırmaktadır. Suç ve ceza politikası 

bakımından da bu çözümle suçun faili olmaksızın suçtan yarar sağlayan kişinin yaptırım altına alınması 

ve böylece faydanın sağlanması mümkün olmaktadır.2164 Ancak söz konusu durumda tüzel kişinin gerçek 

kişiye rücu edebilmesi zaten hem tüzel kişinin hem de gerçek kişinin ayrı ayrı ceza sorumluluğuna 

gidilmesi nedeniyle eleştirilmektedir. Aksi halde tüzel kişiye verilen cezanın sonradan dağıtımı söz konusu 

olmaktadır. Yine gerçek kişinin üzerinde çifte bir cezaya ve de “ne bis in idem” ilkesine aykırılık 

oluşturmaktadır. Ancak şüphe nedeniyle tüzel kişiye ve gerçek kişiye ceza verilemediği haller tüzel kişinin 

özel hukuk yoluyla zararının tazmini istemesine engel oluşturmamalıdır.2165  

VII. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞU 

A. ETCK ve CMUK 

ETCK döneminde tüzel kişilerin suç faili olup olamayacağına ve ceza sorumluluğunun bulunup 

bulunmadığına ilişkin açık bir düzenlemeye yer verilmemiş ve sorunun çözümü uygulamaya ve doktrine 

bırakılmıştı.2166 Söz konusu dönemde doktrinde tüzel kişilerin suç faili olamayacağını savunanlar2167 

yanında olabileceğini savunanlar da bulunmaktaydı.2168 Örneğin “müstehcenlik” suçunun düzenlendiği 

ETCK’nın 426. maddesinin2169 2. fıkrasında “bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3. maddesinde 

                                                
2163 YARSUVAT, s. 917. 
2164 KANGAL, Tüzel, s. 160. 
2165 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 158-160. 
2166 SARITAŞ, s. 41.  
2167 ERMAN, Ticari, s. 103. 
2168 ŞEN, Anayasa, s. 150; KOCASAKAL, Ümit, Karapara Aklama Suçu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2000, s. 438. 
2169    “ - Madde 426(Değişik madde: 06/03/1986 - 3266/10 md.) 
    Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı; 
    1 - Her nevi kitap, gazete, risale, mecmua, varaka, makale, ilan, resim, tasvir, plak, afiş, pankart, televizyon ve teyp bantları, 
fotoğraf, sinema veya projeksiyon filmlerini veya diğer anlatım araç ve gereçleri ile eşyayı teşhir eden veya ettirenler, bilerek 
dağıtanlar, satanlar veya dağıttıran veya sattıranlar, veyahut ticaret veya dağıtım veya teşhir kastıyla tersim, tasvir, hak, imal veya 
tab veya teksir veya imla eden veya ettirenler yahut ithal veya ihraç veya Türkiye dahilinde bir mahalden diğer mahalle nakleden 
veya ettirenler ve bunlar üzerinde her ne suretle olursa olsun muamelede bulunanlar veya bunların ticaretini kolaylaştırmak 
maksadıyla bu fiilleri icra edenler veya bu kabil anlatım araç ve gereçlerini vasıtalı veya vasıtasız şekilde tedarik edenler veya 
tedarik ettirenler, tedarik edilebileceğini bildirenler veya tedarik edeceğini ilan edenler veya ilan ettirenler, 
    2 - Eser ve mevzuları tiyatro veya sinema veya radyo yahut televizyonlarda veyahut umumi mahallerde temsil eden veya 
ettirenler, 
    3 - Hitabeleri umuma açık yerlerde veya umumi mahallerde irad edenler, İki milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para 
cezasıyle cezalandırılırlar. 
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belirtilen” süreli yayınlar aracılığıyla “işlenmesi halinde” bu yayınların sahipleri hakkında tirajına göre 

“ağır para cezası” öngörülmekteydi. Ancak bu durum yayın sahibinin tüzel kişi olması durumunda tüzel 

kişinin ceza sorumluluğundan bahsetmenin mümkün olup olmadığı hususunda tereddütlere neden 

olmaktaydı.2170 Doktrinde kanun koyucunun şayet tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etseydi, 

ETCK’da yer alan düzenlemelerde tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde açıkça “tüzel kişi” ifadesine yer 

verebileceği ancak bu şekilde bir tercih yapmadığından, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun ETCK’da 

kabul edilmediği sonucuna varanlar bulunmaktaydı. Bu nedenle ETCK’da ceza sorumluluğunun 

muhatabı olarak sadece davranış ve isnat yeteneğine sahip ve fiili bizzat gerçekleştiren gerçek kişilerin 

kabul edildiği sonucuna varılması gerektiğini ileri sürülmekteyse de ceza normunun muhatabının isnat 

yeteneği olup olmadığına bakılmaksızın bütün bireyler olduğu belirtilmelidir.2171 Örneğin bu dönemde 

6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”nun2172 52. maddesiyle 

yürürlükten kaldırılan 3226 sayılı “Finansal Kiralama Kanunu”nun2173 10. maddesinin 5. fıkrasında “Bu 

Kanun hükümlerine göre izin almadan kiralama faaliyetinde bulunanların beşyüzbin liradan beşmilyon 

liraya kadar para ve 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıl”acakları, bu fiili gerçekleştirenlerin 

tüzel kişi olması halinde cezanın “bizzat faaliyette bulunanlar ve kararı vermiş olanlar hakkında 

uygulan”acağı belirtilerek tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmadığı öngörülmüştü. 

Ayrıca doktrinde ETCK’nın bazı maddelerinde suç failini ifade etmek için kullanılan “her kim”, 

“kimse” gibi kelimelerin gerçek kişileri anlattığı2174 ileri sürülmekteydi. Nitekim örneğin ETCK’nın 465. 

maddesi “bir kimsenin veya bir şirketin hizmetinde bulunanlar tarafından vazife ve hizmet sırasında 

işlenen 455 ve 459 uncu maddelerde yazılı cürümlerden dolayı hükmedilecek tazminattan o kimse veya 

şirket malen mes'uldür” şeklinde düzenlenmiş olup hükümde “bir kimse”den bahsettikten sonra ayrıca 

“bir şirket” denilmesi karşısında “kimse” ifadesinden yalnızca gerçek kişilerin anlaşılması gerektiği 

belirtilmekteydi.2175 Bu nedenle hüküm tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun ETCK’da kabul 

                                                
    (Değişik fıkra: 11/05/1988 - 3445/2. md.) Bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler 
vasıtasıyla işlenmesi halinde sahiplerine, mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarının, aylık veya 
bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış miktarının toplam satış bedeli tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. 
Ancak bu ceza otuzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yarısı 
uygulanır. 
    (Ek fıkra: 30/07/2003 - 4963 S.K./3. md.) Bilim ve sanat eserleri ile edebi değere sahip olan eserler bu madde kapsamı 
dışındadır.” 
2170 KANGAL, Tüzel, s. 177. 
2171 PISAPIA, s. 15. 
2172 28496 sayılı 13.12.2012 tarihli Resmi Gazete 
2173 18795 sayılı 28.6.1985 tarihli Resmi Gazete 
2174 YÜCE, Ceza, s. 204; KÖNİ, s. 73; NUHOĞLU, “Tüzel”, s. 508; MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 258; ZAFER, s. 
52-53. Ancak bu dönemde doktrinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi ve bunun için şu hükme yer verilmesi 
önerilmekteydi: “hükmi şahısların cezaî me’suliyeti para cezaları ile muhakeme masraflarına ve tazminata münhasırdır. Hükmi 
şahıslar namına ika edilen cismani cezayı müstelzim suçlardan dolayı müştereken veya müstakillen bilfiil suçu ika eden şirket 
memur ve mümessilleri, alâkadarı derecesine göre me’sul tutulurlar.” Bkz. ŞEVKET, s. 5348-5349. 
2175 ERMAN, Ticari, s. 103. 
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edilmediğinin bir göstergesi olarak yorumlanmaktaydı.2176 ETCK’nın 455. maddesinde2177 “taksirle 

öldürme”; 459. maddesinde2178 ise “taksirle yaralama” suçu hüküm altına alınmıştı. ETCK’nın 465. 

maddesi doktrinde şirketlerin hukuki sorumluluğu olarak kabul edilmekteydi.2179 Zira bir şirketin 

yöneticisi ya da personeli şirketle ilgili herhangi bir faaliyeti yerine getirirken, faaliyet nedeniyle bir suç 

işlerse, ceza sorumluluğu kişisel olarak bu gerçek kişiye ait olup ayrıca bu suçtan doğan zararın tazmini 

de yine bu gerçek kişiye aitti. Ancak söz konusu zarardan ötürü şirketin de hukuki sorumluluğu 

bulunmaktaydı. Böylece zararın ödenmesinde şirket hukuki bir garanti oluşturmaktaydı. Bir anlamda 

ETCK’nın 465. maddesinde istihdam edenlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin 818 sayılı “Borçlar 

Kanunu”nun 55. maddesinde2180 düzenlenen genel hüküm aynen olmasa da tekrarlanmıştı.2181 Ayrıca her 

ne kadar ETCK’nın hiçbir hükmünde tüzel kişi ifadesine bilerek yer verilmediği ve bu nedenle “şirket” 

kavramına yer verildiği doktrinde belirtilmekteyse2182 de ETCK’nın 513. maddesinin 2. fıkrasında2183 

“köy hükmi şahsiyeti”nden bahsedilerek tüzel kişi kavramına yer verildiği görülmektedir. Yine ““Fail” 

                                                
2176 YARSUVAT, s. 892. Ancak TCK’nın 465. maddesinde tüzel kişilerden yalnızca şirketlerden bahsedilmesi çeşitli sorunlara 
neden olabilecek nitelikte olup eleştirilmekteydi. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 177. 
2177 “- Madde 455(Değişik madde: 09/07/1953 - 6123/1 md.) 
    Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya nizamat, ve evamir ve talimata riayetsizlik ile bir kimsenin 
ölümüne sebebiyet veren şahıs iki seneden beş seneye kadar hapse ve 250 liradan 2.500 liraya kadar ağır para cezasına mahkum 
olur. 
    Eğer fiil birkaç kişinin ölümünü mucip olmuş veya bir kişinin ölümü ile beraber bir veya birkaç kişinin de mecruhiyetine 
sebebiyet vermiş ve bu yaralanma 456 ncı maddenin 2 nci fıkrasında beyan olunan derecede bulunmuş ise dört seneden on seneye 
kadar hapis ve 1.000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile mahkum olur. 
    (Ek fıkra: 16/07/1964 - 501/1 md.) Yukardaki fıkralarda beyan olunan cezalar, kusurun derecesine göre sekizde birine kadar 
indirilebilir.” 
2178 “- Madde 459(Değişik madde: 29/06/1938 - 3531/1 md.) 
    Her kim tedbirsizlik veya dikkatsizlik yahud meslek ve sanatta acemilik veya nizam, talimat ve emirlere riayetsizlik neticesi 
olarak bir şahsa cismen eza verecek veya sıhhatini ihlal edecek bir zarar iras eder yahud akli melekelerinde teşevvüş husulüne 
sebebiyet verirse: 
    1 - 456 ncı maddenin birinci ve dördüncü fıkralarındaki hallerde takibat icrası şikayete bağlı olmak şartile üç aya kadar hapis 
veya elli liraya kadar ağır para cezası, 
    2 - 456 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki hallerde üç aydan yirmi aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 
    3 - Bir kaç kişi cürümden mutazarrır olmuş ise bir numaralı bendde hapis cezası altı ay ve ağır para cezası iki yüz liraya kadar, 
iki numaralı bendde hapis altı aydan otuz aya kadar ve ağır para cezası 150 liradan aşağı olmamak üzere hükmolunur. 
    (Ek fıkra: 16/07/1964 - 501/1 md.) Yukardaki fıkralarda beyan olunan cezalar, kusurun derecesine göre sekizde birine kadar 
indirilebilir.” 
2179 GÜRAL, s. 93; YARSUVAT, s. 892. 
2180 “(C) İstihdam Edenlerin Mesuliyeti 
 Madde 55 – Başkalarını istihdam eden kimse, maiyetinde istihdam ettiği kimselerin ve amelesinin hizmetlerini ifa ettikleri esnada 
yaptıkları zarardan mesuldür. Şukadar ki böyle bir zararın vukubulmaması için hal ve maslahatın icabettiği bütün dikkat ve 
itinada bulunduğunu yahut dikkat ve itinada bulunmuş olsabile zararın vukuuna mani olamıyacağını ispat ederse mesul olmaz.  
İstihdam eden kimsenin, zamin olduğu şey ile zararı ika eden şahsa karşı rücu hakkı vardır.” 
2181 ETCK’nın 465. maddesi uyarınca tüzel kişinin malen sorumluluğuna gidebilmek için gerçek kişi hakkında muhakemenin 
tamamlanmış olması gerekliydi. Söz konusu dönemde tüzel kişilerin malen sorumluluğunun esasında adam çalıştıranın 
sorumluluğuyla aynı olduğu ve o dönemde yürürlükte olan “Borçlar Kanunu”nun 55. maddesi karşısında ETCK’nın 465. 
maddesinin yerinde olmadığı belirtilmekteydi. Ancak “Borçlar Kanunu”nun 55. maddesi dikkat edileceği üzere ETCK’nın 465. 
maddesine göre daha geniş bir alanda sorumluluk öngörmekte ve adam çalıştırana sorumluluktan kurtulmak adına bazı imkânlar 
sunmaktaydı. Bkz. GÜRAL, s. 82. 
2182 MALBELEĞİ, s. 33. 
2183 “Köy hükmi şahsiyetine ait olduğunu veya öteden beri köylünün müşterek istifadesine terkedilmiş bulunduğunu bilerek mera, 
harman yeri, yol ve sulak gibi gayrimenkulleri kısmen veya tamamen zapt ve tasarruf eden veya sürüp eken kimse hakkında birinci 
fıkrada yazılı cezalar tatbik olunur.” 



253 
 

Kavramı” başlığında bahsedildiği üzere suç failini ifade etmek için kullanılan “her kim”, “kimse” gibi 

kelimelerin dilbilgisi açısından yalnızca gerçek kişilere tekabül ettiğinden bahsedilemez.  

ETCK döneminde, ETCK’nın 53 ila 58. maddelerinde isnat yeteneğine ilişkin hükümlerin gerçek 

kişiler temelinde esas alınmasından dolayı tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmediği de 

belirtilmekteydi.2184 Yine isnat edilebilirliğe ve kusurluluğa etki eden nedenler olarak öngörülen nedenler 

de tümüyle gerçek kişiler bakımından söz konusu olabilmekteydi.2185 Ancak ETCK’da tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğuna ilişkin açık bir hükme yer verilmemesi karşısında, tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilgili 

yasada açık bir şekilde öngörüldüğü hallerde gidilmesine herhangi bir engelin bulunmadığı kabul 

edilmekteydi.2186 Ancak bu durum tutarlı bir çözümün benimsenmemesi nedeniyle eleştirilmekteydi.2187 

Yine tüzel kişinin ceza muhakemesinde sanık olabilmesi için de söz konusu dönemde CMUK’ta 

değişikliklerin yapılmasına da bir engelin bulunmadığı kabul edilmekteydi.2188 Nitekim 2000’li yıllarda 

ETCK’da kanun koyucunun tüzel kişilerin suç faili olarak cezalandırılması eğilimini açıkça ortaya 

koyduğunu söylemek mümkündür.  Örneğin 2003 yılında 4728 sayılı “Uluslararası Ticari İşlemlerde 

Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun”un2189 3. maddesi ile ETCK’nın 220. maddesinde gerçekleştirilen değişiklikle 

“rüşvet verme suçları”nın “tüzel kişilerin yetkili temsilcileri tarafından işlen”mesi durumunda bu kişilerin 

yanında tüzel kişiler hakkında da “suçla elde edilen menfaatin iki katından üç katına kadar ağır para 

cezasına hükmolu”nacağı belirtilmişti. Bir anlamda tüzel kişilerin ağır para cezasına mahkûm edilebilmesi 

öngörülmüştü. Böylece tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ETCK’da açık bir şekilde yer verilmişti.2190  

ETCK döneminde anayasal bir engel bulunmadığı görüşü benimsenerek ekonomik ve toplumsal 

gereklilikler nedeniyle kanun koyucunun bazı alanlarda tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul ettiği 

görülmektedir. Bu dönemde kanunların, tüzel kişilerin ceza sorumluluğuyla ilgili olarak bu sorumluluğun 

açık ve kesin bir şekilde kabul edildiği kanunlar ile tüzel kişiler için güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının 

kabul edildiği kanunlar olmak üzere ikiye ayrılması mümkündür.2191 İlk duruma bu kapsamda 6362 sayılı 

“Sermaye Piyasası Kanunu”nun 28512 sayılı 30.12.2012 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

girmesiyle yürürlükten kaldırılan 2499 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu”ndan2192 örnek verilebilir. 4487 

sayılı “Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 

Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları 

                                                
2184 ERSOY, s. 138. 
2185 TOROSLU/TOROSLU, s. 391. 
2186 BIYIKLI, “(II)”, s. 81. 
2187 EREM/DANIŞMAN/ARTUK, s. 442. 
2188 ÖZEN, “Tüzel”, s. 82, dp. 56. 
2189 24990 sayılı 11.01.2003 tarihli Resmî Gazete 
2190 KANGAL, “Yeni”, s. 85. 
2191 BIYIKLI, “(II)”, s. 81. 
2192 17416 sayılı 30.7.1981 tarihli Resmî Gazete 
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ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun”2193 ile 2499 sayılı 

Kanunun 47. maddesi değiştirilmiş ve “idari para cezaları” başlığını taşıyan ve eklenen 47/A maddesi ile 

2499 sayılı Kanuna “dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca 

alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiği tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişiler 

hakkında gerekçesi belirtilmek suretiyle Kurul tarafından 2 milyar liradan 10 milyar liraya kadar para 

cezası veril”eceği belirtilmiştir. Böylece söz konusu fiiller bakımından daha evvel 2499 sayılı Kanunda 

öngörülen “ağır para cezaları”2194 kaldırılarak onun yerine “idari para cezası”na hükmolunmuştur. Bu 

değişiklikten evvel her ne kadar doktrinde tartışmalı olsa da tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul 

edilmişti.2195 Ancak idari para cezasının öngörülmesiyle artık söz konusu fiillerle ilgili olarak bu 

sorumluluktan bahsedilemez.2196  

475 sayılı “İş Kanunu”nun2197 şu an yürürlükte olmayan 1. maddesinde “işçi çalıştıran tüzel veya 

gerçek kişi”nin işveren olduğu belirtilmiş olup ayrıca bu kanunun ceza hükümlerinin düzenlendiği 

“Dokuzuncu Bölümde” yer alan 97. maddesinde2198 işçi çalıştıranların ve bu kapsamda da tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğuna yer verilmiştir. Ancak 1475 sayılı “İş Kanunu”nun çoğu hükmü, 4857 sayılı “İş 

Kanunu”nun 25134 sayılı 10.6.2003 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte yürürlükten kalkmış 

ve bu Kanunda ceza hukuku anlamında cezalara yer verilmemiştir. 

İlk ve ikinci durumaysa 1918 sayılı “Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’dan2199 örnek 

verilebilir. 4926 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”nun2200 25173 sayılı 19.7.2003 tarihli Resmî 

Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlükten kaldırılmışsa da 1918 sayılı Kanunun 39. maddesinin 2. fıkrasında 

“mensuplarının kaçakçılık yapanlarına müsamaha eden nakliyat müessese ve şirketleri”nin, “kaçakçıya 

                                                
2193 23910 sayılı 18.12.1999 tarihli Resmî Gazete 
2194 2499 sayılı Kanunun 47. maddesinin b bendinin ilk yürürlüğe girdiği hali şu şekildeydi: “Bu Kanunun 7, 8, 9, 10, 11 inci 
maddeleri, 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası, 16 nci maddesi, 34 üncü maddesinin 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu fıkraları, 40 nci maddesinin 
5, 6 ve 7 nci fıkraları, 41 ve 42 nci maddeleri ile bu Kanunda yazılı yetkilere dayanarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere, genel 
ve özel nitelikteki kararlara standart ve formlara, idari emir ve yasaklara aykırı hareket edenler, 50 bin liradan 500 bin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.” Söz konusu hüküm 3794 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun” (bkz. 21227 sayılı 13.05.1992 tarihli Resmî Gazete) ile şu şekilde 
değiştirilmişti: “Bu Kanunda yazılı yetkilere dayanılarak Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelik ve tebliğlere, düzenlenen 
standart ve formlara, alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket edenler, 100 Milyon liradan 500 Milyon liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar.” Ardındansa yukarıda bahsedildiği üzere 4487 sayılı kanunla söz konusu değişikliğe 
uğramıştır. 
2195 Ayrıntılı bilgi için bkz. İÇEL, “Sermaye”, s. 109-112. 
2196 İÇEL/SOKULLU AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 17-18. 
2197 13943 sayılı 01.09.1973 tarihli Resmî Gazete 
2198 “Genel hükümlere ilişkin cezalar  
Madde 97 — Bu kanunun 3 üncü maddesine aykırı hareket edenlere aşağıda yazılı cezalar hükmolunur;  
A ) 10 veya daha az işçi çalıştıranlar hakkında 250 liradan az olmamak,  
B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası,  
C) Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü halinde yukarıda yazılı para cezalarının iki katı,  
Hükmolunur.” 
2199 2000 sayılı 12.01.1932 tarihli Resmî Gazete 
2200 Bu Kanun, 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”nun 26479 sayılı 31.03.2007 tarihli Resmî Gazete’de 
yayınlanmasıyla beraber yürürlükten kaldırılmıştır. 
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hükmolunması lâzım gelen para cezası miktarında ağır para cezası ile mahkûm edil”eceği belirtilmiştir. 

Böylece yine tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna yer veren bir düzenleme söz konusu olmuştur. Kanunun 

32. maddesindeyse “kaçak eşyanın yakalanması tehlikesine karşı sigorta yapanlar”ın “6 aydan bir 

seneye kadar hapis ve 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırıl”acakları ve 

ayrıca “kaçakçılığı sigorta edenlerin Türkiye’de şube veya acenteleri varsa kanun” tarafından öngörülen 

cezanın “bunlardan alın”acağı ve Türkiye’de sigortacılık yapmaktan yasaklanacağı belirtilmiştir. Burada 

ortada tek bir para cezası mevcuttur ve bu ceza sigorta poliçesini imzalayan hakkında hükmedilecektir. 

Ancak bu para cezası, adına sigorta poliçesi imzalanan örneğin bu şirketin merkezi, şubesi ya da 

acentesinden tahsil edilecektir. Müessese ödeme yaptığı para oranında asıl faile genel hükümler çerçevesi 

içinde rücu edeceğinden, burada tüzel kişinin ceza sorumluluğundan bahsedilmemelidir. Ancak bu 

hükmün 6829 sayılı “Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 

Tadiline ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun”2201 ile “Kaçak eşya veya maddelerin 

yakalanması gibi her hangi bir tehlikeye karşı sigorta yapanlar ile yaptıranlar (1) seneden (3) seneye 

kadar hapis ve (10 000) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılırlar ve ayrıca bu 

suretle sigorta yapan müesseseden (10 000) liradan aşağı olmamak üzere hükmedilecek ağır para cezası 

tahsil ve Türkiye dâhilinde sigortacılık yapmaları da menolunur” şeklinde değiştirilmiştir. Burada da 

esasında suç faili olanlar sigorta yaptıran ile yapan gerçek kişilerdir. Ancak sigorta şirketinden tahsil 

edileceği öngörülen söz konusu para cezasının sigorta yapan gerçek kişiden ayrı olacak şekilde müessese 

hakkında ikinci bir ceza olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Söz konusu hüküm iki farklı şekilde 

yorumlanmıştır. İlk görüş, müessesenin de poliçeyi imzalayan sigortacıdan ayrı olarak ikinci bir para 

cezasına mahkûm edilebileceği yönündedir. Bu nedenle de tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul 

edilerek sigorta şirketi hakkında ceza davasının açılması gerekmektedir. Yerinde olan ikinci görüşe 

göreyse hükmün ilk hali bakımından gerçekleştirilen yorum geçerli kabul edilmeli ve tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu kabul edilmemelidir.  Zira “hükmedilecek” ifadesi sigortayı yapan gerçek kişi hakkında 

verilecek para cezasından başka bir anlama gelmemektedir. Bu değişiklikle gerçek kişi hakkında 

hükmedilen para cezasının müesseseden tahsili öngörülmüştür.2202  Adına sigorta poliçesi imzalanan 

müessese hakkında Türkiye’de sigortacılık işlemleri yapmasının yasaklanması şeklindeki yasak ise 

toplum bakımından ortaya çıkan tehlikenin önüne geçilmesi amacı taşıdığından güvenlik tedbiri olarak 

kabul edilmelidir.2203  

Şu an yürürlükte olmayan 3457 sayılı “Sınaî Müesseselerde ve Maden Ocaklarında Meslekî 

Kurslar Açılmasına Dair Kanun”un2204 7. maddesinde “kurs açmakla” yükümlü olan müesseselerin “bu 

                                                
2201 9401 sayılı 7.9.1956 tarihli Resmî Gazete 
2202 ERMAN, Ticari, s. 107-109. 
2203 KANGAL, Tüzel, s. 180. Ancak bu kapatmanın tüm şirkete yönelik olmayıp, adına poliçe imzalanan müesseseye yönelik 
olduğu ve bunun şirketin merkezi, acentesi ya da şubesi olabileceği yönünde bkz. ERMAN, Ticari, s. 109. 
2204 3945 sayılı 28.6.1938 tarihli Resmî Gazete 
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kanuna göre tanzim edilecek nizamnamenin neşrinden itibaren üç ay içinde bu” yükümlülüğü yerine 

getirmedikleri “takdirde 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasile cezalandırıla”acakları, tekerrür 

durumundaysa bu cezanın “iki kat” belirlenmekle birlikte “kurs açılıncaya kadar müessesenin 

kapatılmasına da hükmolun”acağı öngörülmüştür. Hem 1918 sayılı hem de 3457 sayılı Kanunda 

“müessese”den bahsedilmesi ve bunun tüzel kişi olması gerektiğini öngörmemesi karşısında yalnızca 

tüzel kişilerin değil tüzel kişiliğe sahip olmayan organize toplulukların da ceza sorumluluğunun kabul 

edildiğini söylemek mümkündür.2205 

Yine, şu an yürürlükte bulunmasa da 90 sayılı “Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname”2206de tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna yer verildiği görülmektedir.2207 Nitekim 

bu KHK’da ikrazatçıların bu KHK “hükümlerine tabi” oldukları belirtilmiş olup ikrazatçılar ise “faizden 

para kazanmak amacıyla ödünç para verme işleriyle uğraşan ve kendilerine izin belgesi verilen gerçek ve 

tüzel kişiler” şeklinde tanımlanmıştır. KHK’nın 11. maddesinde, bu KHK “uyarınca ikrazatçılık yapmak 

üzere izin belgesi alınmadan ödünç para verme işleri ile uğraşılması”, yine bu KHK gereğince “alınan 

izin belgesi iptal edildiği veya iptal edilmiş sayıldığı halde ödünç para verme işlerine devam edilmesi” ve 

de bu KHK’nın “diğer hükümlerinin ihlal edilmesi”nin, “tefecilik sayıl”acağı öngörülmüştür. KHK’nın 

15. maddesindeyse, ikrazatçıların, “ödünç para verme işlemlerini noterce onaylı ve muhtevası Maliye 

Bakanlığı'nca tespit edilen bir deftere ayrıntılı olarak kaydetmek zorun”luluklarına aykırı davranmaları, 

yine ikrazatçıların, “ödünç alanlara, verdikleri paranın miktar, faiz ve şartlarını gösteren imzalı bir ikraz 

belgesini vermek zorun”luluklarını ihlal etmeleri ve de Maliye Bakanlığı'nca denetlenmesi gerekli olan 

ikrazatçıların, “bu denetim elemanlarınca istenecek her türlü bilgiyi vermek, defter ve belgelerini 

incelemelere hazır tutmak zorun”luluklarına aykırı davranmaları durumunda “100.000 liradan 500.000 

liraya kadar ağır para cezasına çarptırıl”acakları ve de KHK’da öngörülen cezaların tüzel kişi olan 

ikrazatçılara ve tefecilere uygulanma şekli düzenlenmiştir. Ancak bu KHK’nın 15. maddesinin yürürlüğe 

girebilmesi için KHK’nın kanunlaşması gereklidir. Söz konusu durum gerçekleşinceye kadarsa KHK’nın 

17. maddesi gereğince KHK’nın 15. maddesi yürürlüğe girinceye kadar 2279 sayılı “Ödünç Para Verme 

İşleri Kanunu”nun2208 “suç saydığı fiiller hakkında” 17. maddesi uygulanmaya devam etmiştir. Bu 

Kanunun 17. maddesindeyse “tefecilik edenler”in “bir aydan bir seneye kadar hapse ve (500) liradan 

(10 000) liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edil”ecekleri, “ayrıca iki seneden beş seneye kadar” 

kamu hizmetlerinden yasaklılıklarına karar verilerek, “bu cezalar”ın, “tecil edilme”yeceği belirtilmiştir. 

Kanunun 14. maddesinde ise 1. madde gereğince “izin usulüne tâbi olupta izinsiz faizle ödünç para 

vermeyi itiyat eden ve beyannamelerinde yazılı faiz haddelerinden fazla faiz alan ve beyannamelerindeki 

şartları veya faiz hadlerini muvazaa ile gizliyen gerçek ve tüzel kişilere tefeci den”eceği öngörülmüştür. 

                                                
2205 BIYIKLI, “(II)”, s. 82. 
2206 18183 sayılı 6.10.1983 tarihli Resmî Gazete 
2207 ERMAN, Ticari, s. 109-110. 
2208 2430 sayılı 18.06.1933 tarihli Resmî Gazete 
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Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu hususunda ceza hukuku dogmatiğinin değil AYM’nin nihai 

olarak belirleyici olduğu söylenmektedir. Zira demokratik bir devletin sınırları anayasada öngörülmüş 

olup, bu sınırların ihlal edilip edilmediği AYM tarafından denetlenmektedir.2209 AYM’nin tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğuna ilişkin kararlarının tamamını ETCK döneminde verdiği görülmektedir. Bu kapsamda 

AYM, 1963/101 E. 1964/49 K. 16.6.1964 T.2210 ve 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T.2211  ve de 1991/2 

E. 1991/30 K. 19.9.1991 T.2212 kararlarında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun anayasa aykırı olmadığını 

belirtmiştir. 

AYM, tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin olarak ilk değerlendirmesini 1963/101 E. 

1964/49 K. 16.6.1964 T. kararıyla gerçekleştirmiştir. Bu kararda “Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu ve 

Millet Meclisi müşterek grubu”nca “kanunilik” ve “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkelerine aykırı 

olduğu gerekçesiyle iptali istenen 6258 sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 1567 sayılı 

Kanunun 5540 Sayılı Kanunla Değiştirilen 1 inci, 3 üncü ve 4328 Sayılı Kanunla Değiştirilen 4 üncü 

Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Süresinin Uzatılmasına ve Bazı Ek Maddelerin İlâvesine 

                                                
2209 KUBICIEL, s. 6. 
2210 11817 sayılı 26.9.1964 tarihli Resmî Gazete 
2211 20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete 
2212 21347 sayılı 16.9.1992 tarihli Resmî Gazete 
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Dair Kanun”la2213 değişik 3. maddesinde2214 tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmişti.2215 Zira 

tüzel kişiler hakkında “ağır para cezası” ve “ticaret ve mesleki faaliyetten süreli veya süresiz men cezası” 

verilmesi ve de “izinsiz olarak yurttan çıkarılan veya yurda sokulan değerlerden yakalananların zabt ve 

müsadere edileceği”ne dair hükümler öngören 3. maddenin bentlerinin tüzel kişiler hakkında 

uygulanması öngörülmüştü. AYM, söz konusu hükmün anayasaya aykırı olup olmadığını incelerken, 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun tartışmalı olduğunu belirterek, “toplumda tüzel kişilerin çalışma 

                                                
2213 8639 sayılı 20.02.1954 tarihli Resmî Gazete 
2214 "Madde 3- 
A) İcra Vekilleri Heyetince l inci maddeye istinaden ittihaz edilecek kararlara aykırı hareket eden hakikî ve hükmi şahıslar 
hakkında (1.000) liradan (200.000) liraya kadar ağır para cezası ve 7 aydan 5 seneye kadar ticaret ve meslekî faaliyetten men'i 
cezası ile birlikte hakikî şahıslarla hükmî şahısların müdür ve fiilde iştiraki olan memurların yukarıdaki cezalara zamimeten 7 
aydan 5 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
Ancak, karara aykırı olan fiil l inci maddede yazılı kıymetlerin izinsiz olarak memleketten çıkarılması veya izinsiz olarak memlekete 
sokulması veya bunlara teşebbüs edilmesi mahiyetinde ise hükmolunacak para cezası (1.000) liradan az olmamak üzere 
yakalanan eşya ve kıymetlerin değerlerinin üç mislinden, yakalanmaksızın kaçırılan eşya ve kıymetlerin değerlerinin de beş 
mislinden az olamaz. 
İzinsiz olarak memleketten çıkarılan veya memlekete sokulan kıymetlerden yakalananlar, fiil teşebbüs derecesinde kalsa bile, zabıt 
ve müsadere olunur. 
Yakalanan bilcümle kıymetler ve mallar hakındaki iki nüsha zabıt varakası tanzim edilerek bir nüshası maznuna verilir. 
Yukarıda yazılı kıymetlerden yabancı parasını nâtık olanların Türk parası ile tutarları, yakalandıkları veya kaçırıldıkları veya 
kaçırmaya teşebbüs olundukları tarihe göre Maliye Vekâletince gösterilecek makam tarafından tesbit olunur. 
B) Türkiye'ye giren veya Türkiye'den çıkan yolculara Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kararlara göre ithal veya 
ihracı men edilmiş veya izne tabi tutulmuş olan kıymetler bildirilir ve kendilerinden yazılı olarak bir beyanname alınır. Bu 
beyanname alındıktan sonra yolcunun üzerinde veya eşyaları arasında yazılı beyanı hilâfına çıkan kıymetlerin tutarı (100) lirayı 
geçmezse yalnız bu kıymetlerin müsaderesi ile iktifa olunur. Beyan dışı çıkan kıymetler (100) liradan fazla ve fakat (1.000) liradan 
az ise hâmiline üç misli ağır para cezası hükmolunur ve mezkûr kıymetler müsadere edilir. Mezkûr para cezasının hâmil tarafından 
gümrük idarelerine rızaen ödenmesi halinde keyfiyet tanzim edilecek ve kendisine imzalattırılacak zabıt varakasına yazılmakla 
iktifa olunup hakkında takibat yapılmaz. 
C) Bir defaya mahsus olsa dahi her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya bu işlere tavassut edenler 
veya bankacıhk ve milletlerarası nakliyat ve sigortacılık işleriyle uğraşanlar veya komisyonculuk yapanlardan bu muameleleriyle 
ilgili olarak dışarda tekevvün eden alacaklarını l inci madde mucibince isdar edilecek kararlar hükümlerine göre ve bu kararlarda 
tâyin edilen müddetler içinde memlekete getirmeyenler; kendilerine ait ithalât ve ihracatla diğer işlerinde döviz kaçırmak kasdiyle 
muvazaalı muamelelerde bulunanlar veya bu nev'i 'muamelelere teşebbüs edenler; resmî makamlara ibraz edilen fatura ve 
vesikalarda tahrifat yapmak veya icabı hale göre düşük veya fazla kıymetli fatura ve vesikalar tanzim etmek veya ettirmek suretiyle 
dışarıya kıymet kaçıran veya dışarıda kıymet bırakan veya bu fiillere teşebbüs eden hakikî ve hükmi şahıslar (10.000) liradan az 
olmamak üzere memlekete getirmekle mükellef oldukları veya kaçırdıkları yahutta kaçırmaya teşebbüs ettikleri kıymetlerin Türk 
Parası ile tutarlarının beş misli ağır para cezası ile birlikte hakikî şahıslarla, hükmi şahısların müdür ve fiilde iştiraki bulunan 
memurları l seneden 5 seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalarıdınlacakları gibi bu cezalara zamimetten l seneden 5 seneye 
kadar yukarıki işlerden herhangi birisi ile iştigalden de men olunurlar. 
D) Yukarıdaki A, B, C fıkralarında yazılı suçların mükerrirlerine verilecek cezalar iki kat olarak hükmedilir ve bunlar bu kabil 
meslekî ve ticarî faaliyetlerinden daimî olarak menolunur. 
A, B, C fıkralarında yazılı suçlar, hükmi şahısların merkezleri tarafından işlenmiş veya işlettirilmiş ise muvakkat veya daimî 
memnuiyet cezaları o müessesenin Türkiye'deki bilûmum teşkilâtına şâmildir. 
Faaliyetten daimî veya muvakkat olarak men edilmiş olan hakikî ve hükmi şahısların, ancak evvelce başlamış olup da üçüncü 
şahısların hukukunu ilgilendiren veya kanuni müddete tabi olan işlerine kambiyo murakabe mercilerinin murakabesi altında 
devam olunur. 
E) Haklarında yukarıdaki (C) fıkrası mucibince adlî takibata tevessül olunan hakikî ve hükmi şahıslarla l inci madde mucibince 
isdar edilecek kararlar hükümlerine göre kendilerine tahmil edilen muayyen vecibeleri müddetleri içinde yerine getirmiyenlerin 
müteakip muamelelerinin tamamını teminata raptetmeğe ve bu teminatla ilgili olarak tâvin edilen müddetler içinde vecibelerini 
yerine getirmiyenlerin bu teminatlarını irat kaydetmeğe Maliye Vekâleti selâhiyetlidir. 
Teminatın irat kaydedildiği tarihi takip eden 6 ay içinde teminat mevzuu yerine getirildiği takdirde (100) liradan az olmamak üzere 
teminat tutarının % 10 u Hazineye mal edilerek mütebaki kısmı alâkalıya iade olunur. 
F) l inci madde mucibince isdar edilecek kararlarla tâyin edilen vecibelerini yerine getirmiyenlerin bu teminatlarının tamamını 
irat kaydetmeğe Maliye Vekâleti selâhiyetlidir." 
2215 1567 sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun” 1433 sayılı 25.02.1930 tarihli Resmî Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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alanları”nın “daha geniş ve etkili ol”duğunu, bazı durumlarda sadece tüzel kişileri idare edenleri 

cezalandırmanın, “suçları önleme bakımından yeter”li olmayabileceğini, “tüzel kişileri kanunların 

önleyici etkisinden uzak” tutarak “serbestçe faaliyetlerine yer verilmesi”nin “toplumun güvenliği 

bakımından sakıncalı ol”abileceğini, bu nedenle “tüzel kişilerin de yapılarına uygun bir ceza sorumluluğu 

altında bulundurulmalarında zorunluk” bulunduğunu kabul etmenin gerekli olduğunu, zira 1964 

Anayasasının 57. maddesinde, “bu maddede gösterilen esaslara uymayan siyasi partilerin” AYM’nin 

kararı ile “temelli kapatılacağı”nın kabul edildiğini ve bu hükmün “dâva konusu 1567 sayılı kanunun 

değişik 3. maddesinde” öngörülen “ticaret ve mesleki faaliyetten men cezası” ile “hukuki nitelik 

bakımından” farklılığın bulunmadığını, ayrıca tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngören bir 

düzenlemenin Anayasa’nın 33. maddesinde öngörülen “ceza sorumluluğu şahsidir”, şeklindeki kurala 

aykırılık oluşturmayacağını, zira bu kuraldan anlaşılması gerekenin, “bir kimsenin fiilinden başkasının 

sorumlu tutulmaması” olduğunu, “tüzel kişilerin iradeleri”nin “organları aracılığı ile açıklandığın”dan 

ve “böylece yöneticilerin fiil ve hareketleri kollektif bir iradenin sonucu olduğun”dan, tüzel kişinin ceza 

sorumluluğunun kabul edilmesinin başkasının fiilinden dolayı sorumluluk olarak kabul edilemeyeceğini, 

anayasanın 33. maddesinde yer verilen “kimse” ifadesinden gerçek ve tüzel kişilerin anlaşılması 

gerektiğini ve bu nedenlerle iptali istenen hükmün anayasaya aykırı olmadığından dâvanın reddine oy 

çokluğuyla karar vermiştir.2216 Esasında AYM dahi bu kararında tüzel kişilerin iradesinin ceza 

sorumluluğunun temelini oluşturan bireysel suçlu irade sayılamayacağını kabul ederek çelişkiye 

düşmüştür. Zira kararında tüzel kişilerin iradesinin “kolektif” olmasından bahsetmiştir. İradenin kolektif 

olmasıysa çağdaş hukuk sistemlerinin artık terk ettiği kolektif ceza sorumluluğuna geri dönüşün bir 

göstergesi olarak yorumlanmalıdır.2217 

AYM’nin anayasaya aykırı bulmadığı söz konusu hüküm karar tarihinden evvel de AYM’nin 

önüne götürülmüştür. “Ankara Asliye 3. Ceza Mahkemesi”, gerçekleştirilen yargılama esnasında sanığın, 

müdafinin ve Cumhuriyet savcısının iddialarını ciddi bularak söz konusu hükümle tüzel kişilerin ceza 

sorumluğunun kabul edilmesinin Anayasanın 33. maddesinde öngörülen “ceza sorumluluğunun şahsiliği” 

ilkesine ve bu kapsamda anayasaya aykırı olduğu itirazında bulunmuştur. Ancak AYM, itiraza başvuran 

mahkemedeki sanığın gerçek kişi olduğunu ve itiraz konusu edilen hükümle ilgili olarak “tüzel kişilerin 

cezalandırılmasına ilişkin hükümleri”n bu dâvada uygulanamayacağını belirterek, tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğuna ilişkin konunun “inceleme konusu dışında” bırakılmasına karar vermiştir.2218 

Her ne kadar ekonomik yaşam tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabule zorlasa ve doktrinde bu 

yönde eğilimler bulunsa da anayasada öngörülen “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi karşısında tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilemez.2219 Nitekim söz konusu kararla ilgili olarak “ceza 

                                                
2216  AYM, 1963/101 E. 1964/49 K. 16.6.1964 T. (Karar metni için bkz. 11817 sayılı 29.6.1964 tarihli Resmî Gazete) 
2217 ERMAN, Ticari, s. 106. 
2218 AYM, 1963/4 E. 1963/71 K. 28/3/1963 T. (Karar metni için bkz. 11534 sayılı 18.10.1963 tarihli Resmî Gazete) 
2219 ERMAN, Ticari, s. 103. 
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sorumluluğunun şahsiliği”nden ve anayasada yer verilen “şahsi” ifadesinden yani “şahıs”tan anlaşılması 

gerekenin sadece gerçek kişiler olduğu, “yapıları ve nitelikleri” bakımından tüzel kişilere ceza yaptırımı 

uygulanamayacağı, cezanın, ızdırap veren ve “suçları önleyici” ve “ibret verici” bir niteliğe sahip olduğu, 

soyut bir varlık olan yani bedensel ve fikri bir varlığa sahip bulunmayan2220 tüzel kişinin suçun manevi 

unsurunu oluşturan kasta sahip olmayacağı, tüzel kişilerin temsilcileri tarafından işlenen suçlar nedeniyle, 

verilen para cezasının, isnat yeteneği bulunmayan ve suçla bir ilgisi bulunmayan tüzel kişilerin 

hissedarlarının sermayelerine intikalinin de “ceza sorumluluğunun şahsi” olduğu kuralına aykırılık 

oluşturacağı kararın karşı oyunda belirtilmiştir.2221  

AYM’nin bu kararı doktrinde eleştirilere konu edilmiştir.2222 Zira tüzel kişilerin ceza 

sorumsuzluğu anayasa güvencesi altındadır.2223 Ancak AYM’nin yasaların anayasaya uygunluğunu 

denetlerken ilgili yasanın değişen toplumla birlikte düşünülen amaçları da yenileyen yaratıcı bir yorum 

yöntemini benimsemesi ve bu kapsamda toplumun ekonomik yapısının ortaya çıkardığı gereksinimleri, 

anayasanın lafzına ters düşmeyecek şekilde değerlendirmesi ve böylece tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edilmesinin yerinde olduğu da doktrinde savunulmaktadır.2224 Bir anayasa hükmü 

belli bir dönemde AYM tarafından ne şekilde yorumlanırsa odur denmesi mümkündür.2225 Bu nedenle 

AYM’nin anayasa kurallarını, bu kuralların içermediği bazı anlamlarla yorumlaması ne derece 

sakıncalıysa anayasa hükümlerini dar sözcük anlamlarına bağlı kalmak suretiyle özünü kaybedecek 

şekilde yorumlaması da sakıncalıdır denilmektedir.2226 

1988 yılında ise “Sinop Sulh Ceza Mahkemesi”, bir banka şubesi hakkında uygulanması talep 

edilen 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hâmillerinin Korunması Hakkında 

Kanun”un2227 15. maddesinin2228 “anayasanın 38. maddesinin 6. fıkrası”nda öngörülen “ceza 

sorumluluğu şahsidir” şeklindeki hükmüne “aykırı bulunduğu”nu, zira mevzuatta “tüzel kişilerin suç faili 

olabilece”ğinin kabul edilmediğini, yasanın sistemine bakıldığında, “suç faili olarak çeşitli maddelerde” 

yer verilen “her kim”, “kimse” gibi sözcüklerle “gerçek kişiler”in ifade edildiğini, “çağdaş hukuk 

düzeninde suç faili” sayılabilmek için temel şarttan birinin “insan”, ikincisinin ise “hayatta” olmak 

olduğunu, “insan… sayılmayan eşya veya canlılar”ın “suç faili olama”yacağını; yine “isnat” yeteneği ile 

“kusurluluğu etkileyen hallerin” yalnızca “gerçek kişiler” bakımından söz konusu olabileceğini ileri 

                                                
2220 ROXIN, I, s. 262-263. 
2221 Rifat Göksu’nun söz konusu karşı oy gerekçesi için bkz. AYM, 1693/101 E. 1964/49 K. 16.6.1964 T. (Karar metni için bkz. 
11817 sayılı 29.6.1964 tarihli Resmî Gazete)  
2222 AYM’nin bu kararla ilgili gerekçesinin kabul edilemez olduğu yönünde bkz. ÖNDER, Dersleri, s. 164-165. Söz konusu 
kararın siyasi nitelikte olduğu yönünde bkz. ALSHARO, s. 51. 
2223 ERMAN, Ticari, s. 103. 
2224 BIYIKLI, “(II)”, s. 78. 
2225 ESEN, Bülent Nuri, Anayasa Mahkemesine Göre Türk Anayasa Hukuku Anlayışı, Ankara 1966, s. 7-8. 
2226 SAN, s. 130. 
2227 18714 sayılı 03.04.1985 tarihli Resmî Gazete 
2228 "Madde 15.- Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 13 üncü maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya geciktiren banka 
hakkında onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasına; 7 ve 9 uncu maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirmeyen 
veya geciktiren banka hakkında ise beşyüzbin liradan ikimilyon liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur." 
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sürerek hükmün iptalini istemiştir. AYM söz konusu hükmün anayasa aykırı olup olmadığını 

değerlendirdiği bu kararında, “bir yasanın Anayasa'ya uygunluk denetimini”n “ceza hukuku ilkeleri” 

uyarınca değil, “Anayasa'ya göre” yapıldığını belirtmiştir. Ayrıca tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu ilk 

kez değerlendirdiği az evvel bahsi geçen 1963/101 E. 1964/49 K. ve 16.6.1964 T. kararına atıf yaparak 

“yöneticilerin fiil ve hareketlerinin kollektif bir iradenin sonucu olduğu ve bu sonuçtan tüzel kişinin 

sorumlu tutulmasının başkasının cezalandırılması anlamına gelmeyeceğini” belirtmiştir. Ayrıca her ne 

kadar bu hususun anayasada öngörülen “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırı olduğuna ilişkin 

doktrinde görüşler ileri sürülmekteyse de AYM’nin kararını destekleyen görüşlerin de bulunduğuna 

dikkat çekmiştir. Bu kapsamda AYM’ye göre, “kolektif irade… tüzel kişinin bağımsız iradesi ol”arak 

kabul edilmelidir. Ayrıca AYM, bu kararında Türk hukuk sisteminde gerçeklik teorisinin kabul edildiğini 

belirtmiş ve “organların kolektif iradesiyle alınan kararlarla tüzel kişi borçlanmakta, alacaklı olmakta ya 

da haksız fiillerden dolayı tazminat ödemekte; kendisine karşı işlenen suçlardan zarar görmüşse suç 

faillerine karşı açılan kamu davasına katılmakta ve tazminat da isteyebilmektedir” demiştir. Yani tüzel 

kişi “bir gerçek kişi gibi kabul edilmekte”dir. Bu nedenle tüzel kişinin organlarının bir suç işlemesi 

durumunda “tüzel kişinin ceza sorumluluğu”nun bulunmadığı kabul edilerek sadece “organlarını 

oluşturan kişiler”in “cezalandırılma”sını eleştirmiştir. Günümüzde, “tüzel kişilerin ekonomik ve 

toplumsal hayatta kazandıkları önem” nedeniyle “hukuksal güvenceleri”nin “de daha iyi sağlan”dığına 

böylece “sermayelerini ve üretimlerini artır”arak “iş alanlarını genişletebil”diklerine işaret ederek söz 

konusu kolaylıklara rağmen tüzel kişinin ceza sorumluluğunun kabul edilmemesinin toplumun zararına 

neden olabilecek nitelikte olduğunu belirtmiştir.2229 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 

Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”la tüzel kişilerin suç faili olabileceği ve cezalandırılabileceği 

kabul edilmişse de bu kabul daha sonra gerçekleştirilen yasal değişikliklerle terk edilmiştir. Nitekim 

20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” (ÇK) tüzel kişileri suç faili olarak kabul 

eden düzenlemeler içermemektedir.2230  

AYM, 1973 yılında “dernek kurma hakkına sahip olma”yanların dernek kurması halinde 

derneğin kapatılacağını öngören 1630 sayılı “Dernekler Kanunu”nun 63. maddesi ile yine aynı Kanunda 

ilgili maddelerde belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesi halinde de derneğin kapatılacağını öngören 

“Dernekler Kanunu”nun 70. maddesinin söz konusu hukuka aykırı fiilin gerçekleşmesiyle ilgisi 

bulunmayan derneğin diğer üyelerinin de cezalandırılacağı anlamına geldiği ve bunun 1962 Anayasasının 

33. maddesinde öngörülen “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık taşıdığı gerekçesiyle her iki 

hükmün de iptaline karar vermiştir.2231 AYM’nin bu kararıyla tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

                                                
2229 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (Karar metni için bkz. 20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete) 
2230 TOPÇUOĞLU, s. 142. 
2231 “1630 sayılı Kanunun 63. maddesindeki "dernek kapatma" kuralı:1630 sayılı Kanunun 63. maddesinde 2. maddenin (a) ve 
(b) bentleri gereğince dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlara ne ceza verileceği belirlenmektedir. Ceza, 
bin liraya kadar ağır para cezasıdır. Ayrıca derneğin kapatılması da öngörülmüştür. Davacı bu kapatma kuralının Anayasanın 
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33. madesinin beşinci fıkrasındaki "Ceza sorumluluğu şahsidir." ilkesine aykırı düştüğünü ileri sürmektedir. 2. maddenin (a) 
bendinin tümünün ve (b) bendinin "amacı birden fazla olan dernekleri kurmak veya yönetmek suçlarından mahkûm olanlar" 
yönünden iptali öngörüldüğüne göre; 2. madde uyarınca "dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar" 
denilince ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan çok hapis cezasına mahkûm olanlar, yüz kızartıcı 
suçlardan yahut bu kanunla kurulması yasaklanan dernekleri (birden çok amaçlı dernekler dışında) kurmak veya yönetmek 
suçlarından birinden kesin olarak hüküm giyenler söz konusu olacaktır. 63. maddeye göre dernek kapatma kuralının 
uygulanmasını gerektiren durumların ayrıntılı çeşitleri olabilir. Sözgelimi kuruculardan birinin veya birkaçının dernek kurma 
hakkı yoktur; ancak geriye genede dernek kurma hakkına sahip en az yedi kurucu kalmaktadır. Yahut kurucu topluluk yasaya göre 
dernek kurabilecek yedi kişiden tüm yoksundur. Dernek kuramayacak kimseler ile öteki kurucular bunların durumunu bilerek, 
veya bilmeyerek işbirliğine gitmişlerdir. Bu gibiler derneğin yönetiminde de söz sahibidir veya değildir. Durum hemen, yahut 
dernek kurulduktan yıllarca sonra ortaya çıkmıştır. Böyle bir derneğin yasalara başkaca aykırı bir tutumu olmuştur. Yahut 
olmamıştır. Bütün bunlar etki dereceleri, birbirinden çok ayrıntılı, değişik sonuçlara yol açacak olasılıklardır. Oysa kural hiçbir 
ayrım gözetmeksizin tek kurucunun ehliyetsiz olması ve bunun dernek tüzel kişiliğinin yasaca oluşmasını etkilememesi durumunda 
bile derneğin kapatılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamı ile, dava konusu kural ağır bir neden olmadan ve Anayasanın değişik 
29. maddesi doğrultusunda bir sınırlama gerekçesi bulunmaksızın dahi bir derneğin, hukuksal varlığına kolayca son verilmesine 
elverişli; onun için de dernek kurma anayasal hakkının özüne dokunur bir niteliktedir. Öte yandan yine bu kural, derneğin 
kapatılması dolayısiyle, kuruluştaki aksaklıkla hiç bir ilgisi ve ilişiği bulunmayan dernek üyelerinin kurucuların yasaya aykırı 
tutumlarından ötürü cezalandırılmaları sonucunu vermekte; böylece ceza sorumunu kişisellikten çıkarmış olmaktadır. Bunun ise 
Anayasanın 33. maddesinin beşinci fıkrası ilkesine aykırı düştüğü ortadadır. 63. maddede derneğin kapatılmasına neden olanların 
eylemlerine biçilmiş olan bin liraya kadar ağır para cezası ile bu yüzden tüzel kişiliğe ve dolayısiyle dernek üyelerine yöneltilen 
kapatma gibi ağır bir ceza arasında adaletli bir denge bulunmadığına burada ayrıca işaret edilmesi yerinde olacaktır. Özetlenecek 
olursa 1630 sayılı kanunun 63. maddesindeki (ve dernek kapatılır.) kuralı Anayasaya aykırıdır; iptal edilmelidir… 1630 sayılı 
Kanunun 70. maddesindeki dernek kapatma kuralı: 1630. sayılı Kanunun 70. maddesinde İçişleri Bakanlığından izin almadan 
yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiyeye çağıran veya yabancı derneklerin çağrılarına uyarak üyelerini 
veya temsilcilerini yurt dışına gönderen dernek, federasyon ve konfederasyon sorumlularına (madde 38); dernek, dernek şubesi, 
federasyon ve konfederasyonların yetkili organlarınca karar verilmeden bunlar adına bildiri, beyanname veya benzeri yayımlarda 
bulunanlara (madde 39/ 1); bu türlü kuruluşlar adına yayımlanacak bildiri, beyanname ve benzeri yayımlarda bu konuda alınan 
kararı onaylayan üyelerin veya o kuruluşun yetkili organlarınca tayin ve tespit edilen kişi veya kişilerin adı soyadı ve imzalarının 
bulunması (madde 39/2), yayımlanacak bildiri beyanname veya benzeri yayımların ve bu konuda alınan kararın birer nüshasının 
o yer Cumhuriyet Savcılığına ve mülkiye amirliğine verilmesi (madde 39/3), basın organlarının ve Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun yetkililerinin Cumhuriyet Savcılığı alındı belgesinin bir örneğini almadan bildiri, beyanname ve benzerlerini 
basamamaları ve yayımlayamamaları (madde 39/4), derneklerin genel denetimi sırasında görevlilerce istenecek defter, belge ve 
işlemli yazıların dernek yetkililerince gösterilmesi veya verilmesi (madde 40/3), derneklerin ikâmetgâhları ile amaç ve faaliyetleri 
için gerekli olanlardan başka taşınmaza sahip olamamaları, bağış ve vasiyet yoliyle kendilerine geçecek taşınmazları içişleri 
Bakanlığınca belli edilecek süre içinde paraya çevirmeleri (madde 52) yolundaki mecburiyetleri yerine getirmeyenlere ne ceza 
verileceği belirlenmektedir. Ceza, bir aydan altı aya kadar hapistir. Ayrıca derneğin kapatılması da öngörülmüştür. Davacı 
kapatma kuralının 63. madde için gösterdiği aynı gerekçe ile, Anayasaya aykırı düştüğünü ileri sürmektedir. 39. maddenin 
dördüncü fıkrasını iptal edilmesi öngörüldüğünden 70. madde, bu kural mecburiyetine uymayanlar dışında kalanlar için 
sözkonusu olacaktır. 70. maddenin suç saydığı ve bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngördüğü 
eylemlerin niteliği yukarıda açık ve seçik olarak görülmektedir. Bu eylemlerin Kanun Koyucunun gözündeki önemi ve ağırlığı bir 
aydan altı aya kadar hapis cezası kavramının açıkladığı bir derecededir. Sorumlu veya sorumsuz kişilerin bu nitelikte, ağır 
sayılamayacak ve ayrıca da cezalandıracak eylemlerinin derneğin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesini zorunlu kılması, ortada 
Anayasanın değişik 29. maddesi doğrultusunda sınırlamayı haklı gösterecek bir neden de bulunmadığı için, bir derneğin hukuksal 
varlığına kolayca son verilebilmesi yolunun açılması demekti. Bu yolu açan bir kural da dernek kurma anayasal hakkının özüne 
dokunan bir nitelik taşır. Öte yandan yine bu kural, derneğin kapatılması dolayısiyle. dernek yöneticileri veya memurlarının, hatta 
yetkisiz sorumsuz kişilerin yasaya aykırı tutumları ile hiç bir ilgisi ve ilişiği bulunmayan dernek üyelerinin o tutumlarından ötürü 
cezalandırılmaları sonucunu vermekte; böylece ceza sorumunu kişisellikten çıkarmış olmaktadır. Bunun ise Anayasanın 33. 
maddesinin beşinci fıkrası ilkesine aykırı düştüğü ortadadır. Özetlenecek olursa; 1630 sayılı Kanunun 70. maddesinin sonunda 
yer alan (ve her halde derneğin kapatılmasına karar verilir.) kuralı Anayasaya aykırıdır; iptal edilmelidir… 1630 sayılı Kanunun 
70. maddesindeki dernek kapatma kuralı: 1630. sayılı Kanunun 70. maddesinde İçişleri Bakanlığından izin almadan yabancı 
ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiyeye çağıran veya yabancı derneklerin çağrılarına uyarak üyelerini veya 
temsilcilerini yurt dışına gönderen dernek, federasyon ve konfederasyon sorumlularına (madde 38); dernek, dernek şubesi, 
federasyon ve konfederasyonların yetkili organlarınca karar verilmeden bunlar adına bildiri, beyanname veya benzeri yayımlarda 
bulunanlara (madde 39/ 1); bu türlü kuruluşlar adına yayımlanacak bildiri, beyanname ve benzeri yayımlarda bu konuda alınan 
kararı onaylayan üyelerin veya o kuruluşun yetkili organlarınca tayin ve tespit edilen kişi veya kişilerin adı soyadı ve imzalarının 
bulunması (madde 39/2), yayımlanacak bildiri beyanname veya benzeri yayımların ve bu konuda alınan kararın birer nüshasının 
o yer Cumhuriyet Savcılığına ve mülkiye amirliğine verilmesi (madde 39/3), basın organlarının ve Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun yetkililerinin Cumhuriyet Savcılığı alındı belgesinin bir örneğini almadan bildiri, beyanname ve benzerlerini 
basamamaları ve yayımlayamamaları (madde 39/4), derneklerin genel denetimi sırasında görevlilerce istenecek defter, belge ve 
işlemli yazıların dernek yetkililerince gösterilmesi veya verilmesi (madde 40/3), derneklerin ikâmetgâhları ile amaç ve faaliyetleri 
için gerekli olanlardan başka taşınmaza sahip olamamaları, bağış ve vasiyet yoliyle kendilerine geçecek taşınmazları içişleri 
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anayasaya aykırı bulunmadığına ilişkin verdiği 1963/101 E. 1964/49 K. 16.6.1964 T. ile 1988/15 E. 

1989/9 K. 14.2.1989 T. kararlarının çeliştiği görülmektedir.2232  

Türkiye’de bir anonim şirkete ait yerel bir gazetenin “1.5.1989 ile 24.5.1989 günlü sayılarında”, 

yazarı “belli olmayan yazılarla” şikâyetçiye “hakaret edildiği” iddiasıyla “gazetenin sorumlu yazı işleri 

müdürü” hakkında kamu davası açılmıştır. Sanık, “ispat hakkını kullanmak istemişse” de “savunmalarını 

ispatlayama”dığı için “anonim şirketin temsilcisi hakkında da” ETCK'nın 481/1. maddesi uyarınca 

“cezalandırılması istemi ile ek iddianame” düzenlenerek “kamu davası açılmıştır. Yargılama sonunda 

Asliye Ceza Mahkemesi” ETCK’nın “481. maddesinin 8. fıkrası ve 119. maddeleri” uyarınca “sonuç 

olarak” tüzel kişi olan anonim şirketin “30.000.000 TL ağır para cezası”yla cezalandırılmasına ilişkin 

karar vermiştir. Söz konusu hüküm “şirket başkan yardımcısı tarafından temyiz edil”miş ve Yargıtay 4. 

CD., 3445 sayılı “765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5680 Sayılı Basın Kanunu, 1117 Sayılı Küçükleri Muzır 

Neşriyattan Koruma Kanunu ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun”un 6. maddesi ile 5680 sayılı “Basın Kanunu”nun 16. maddesine son fıkra 

olarak eklenen “Bu Kanun ile diğer kanunların2233 basılı eserin sahip veya yayınlatanını cezaî veya hukukî 

bakımdan sorumlu kıldığı hallerde, sahip veya yayınlatan tüzelkişi ise, temsilen bir gerçek kişi gösterilmiş 

olsa bile sorumluluk tüzelkişiye aittir” şeklindeki hüküm ile ETCK’nın 481. maddesinin 8. fıkrasının 

“anayasanın 36 ve 38. maddelerine aykırı olduğu” iddiasıyla AYM’ye 15.1.1991 tarihinde itiraz yoluna 

başvurmuştur. AYM ise 1991/2 E. 1991/30 K. 19.9.1991 T. kararında, söz konusu hükmün örneğin, “tüzel 

kişilere… hürriyeti bağlayıcı cezaların verilmeyeceği” hususu karşısında; “yapılarına uygun olan para 

cezası gibi ekonomik cezalar”ın verilebileceğini ve “olayda tüzel kişi için yasada öngörülen cezanın ağır 

para cezası olduğu gözönüne alındığında, bu cezanın tüzelkişinin yapısına uygun olduğu”nu belirtmiştir. 

Ancak AYM, bu kararında ETCK’nın 481. maddesinin 7. fıkrasında “hakaret suçunu işlediği iddia edilen 

                                                
Bakanlığınca belli edilecek süre içinde paraya çevirmeleri (madde 52) yolundaki mecburiyetleri yerine getirmeyenlere ne ceza 
verileceği belirlenmektedir. Ceza, bir aydan altı aya kadar hapistir. Ayrıca derneğin kapatılması da öngörülmüştür. Davacı 
kapatma kuralının 63. madde için gösterdiği aynı gerekçe ile, Anayasaya aykırı düştüğünü ileri sürmektedir. 39. maddenin 
dördüncü fıkrasını iptal edilmesi öngörüldüğünden 70. madde, bu kural mecburiyetine uymayanlar dışında kalanlar için 
sözkonusu olacaktır. 70. maddenin suç saydığı ve bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngördüğü 
eylemlerin niteliği yukarıda açık ve seçik olarak görülmektedir. Bu eylemlerin Kanun Koyucunun gözündeki önemi ve ağırlığı bir 
aydan altı aya kadar hapis cezası kavramının açıkladığı bir derecededir. Sorumlu veya sorumsuz kişilerin bu nitelikte, ağır 
sayılamayacak ve ayrıca da cezalandıracak eylemlerinin derneğin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesini zorunlu kılması, ortada 
Anayasanın değişik 29. maddesi doğrultusunda sınırlamayı haklı gösterecek bir neden de bulunmadığı için, bir derneğin hukuksal 
varlığına kolayca son verilebilmesi yolunun açılması demekti. Bu yolu açan bir kural da dernek kurma anayasal hakkının özüne 
dokunan bir nitelik taşır. Öte yandan yine bu kural, derneğin kapatılması dolayısiyle. dernek yöneticileri veya memurlarının, hatta 
yetkisiz sorumsuz kişilerin yasaya aykırı tutumları ile hiç bir ilgisi ve ilişiği bulunmayan dernek üyelerinin o tutumlarından ötürü 
cezalandırılmaları sonucunu vermekte; böylece ceza sorumunu kişisellikten çıkarmış olmaktadır. Bunun ise Anayasanın 33. 
maddesinin beşinci fıkrası ilkesine aykırı düştüğü ortadadır. Özetlenecek olursa; 1630 sayılı Kanunun 70. maddesinin sonunda 
yer alan (ve her halde derneğin kapatılmasına karar verilir.) kuralı Anayasaya aykırıdır; iptal edilmelidir…” AYM, 1973/3 E. 
1973/37 K. 18/19/20.12.1973 T. (Karar metni için bkz. 14919 sayılı 18.6.1974 tarihli Resmî Gazete) 
2232 YARSUVAT, s. 901. 
2233 Diğer kanunlar arasında ETCK da yer almaktadır. Bu kapsamda ETCK’nın 426. maddesinde öngörülen müstehcenlik 
suçunun basın yoluyla işlenmesi örnek olarak verilebilir. ETCK’nın 481. maddesinde öngörülen failin mağdura isnat ettiği 
olgunun gerçekliğini ispat edeceğini belirtmesine karşın ispat edemediği hallerde “hakaret” suçundan dolayı cezası arttırılmakla 
birlikte, sahibinin ya da yayınlatanın tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi yine bu 
kapsamdadır. Bkz. ERMAN, Hakaret, s. 29.  
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kişinin ispat hakkını kullanması, ancak isnadı ispat edememesi” halinde kendisine ETCK’nın 480. 

maddesi uyarınca “verilmesi gereken cezanın yarısı kadar” artırılmak suretiyle “ceza verileceği”nin 

öngörülmesinin yanında, ETCK’nın 481. maddesinin 8. fıkrasında, söz konusu durumlarda “hakaret suçu 

yayın yoluyla işlenmiş ise “mevkute sahibi, mevkute olmadığı takdirde naşiri hakkında” ayrıca ceza 

öngör”en hükümle ilgili olarak, “hakaret ettiği iddia olunan kişilerin anayasal bir hak olan “ispat 

hakkını” kullanmaları ve isnadı kanıtlayamamaları” halinde “mevkute sahibi veya yayınlatan”ın “ceza 

tehdidiyle karşı karşıya bırakıl”dığını, “hakaret suçunu işlediği iddia edilen kişinin” fiilinden “dolayı 

sorumlu tutulması söz konusu olmayan, ancak sanığın ispat hakkını kullanması yüzünden bu hakkın 

kullanılması ile hiçbir ilgisi bulunmayan mevkute sahibi veya yayınlatanın cezalandırılması”nın “ceza 

sorumluluğunun şahsiliği” ilkesiyle bağdaşmadığını ve “mevkute sahibi veya yayınlatanın kendi” 

fiilinden değil, başkalarının fiilinden “ceza sorumluluğu altına sokul”duğunu ve bu durumun “ceza 

sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık oluşturduğundan iptaline karar vermiştir. Hakkında 

anayasaya aykırılık itirazında bulunulan “Basın Kanunu”nun 16. maddesinin son fıkrasının cezaların 

şahsiliğiyle ilgili olarak 38. maddesine ve iddia ve savunma hakkını düzenleyen 36. maddesine aykırı 

olmadığı AYM tarafından belirtilmiştir.2234 

AYM’nin tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmesinin nedeninin, mevzuatta sistematik ve 

teorik bir yaptırım anlayışının bulunmaması olduğu belirtilmektedir. Kamu hukuku alanında ekonomik 

yönü olan yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda mevzuatta ceza yaptırımlarından ayrı olarak ayrıca 

bir “idari para cezası”nın ya da genel olarak “para cezası”nın öngörüldüğü belirtilmelidir. Gerçekte ceza 

hukuku anlamında ceza niteliğine sahip olmayan söz konusu yaptırımların “para cezası” olarak ifade 

                                                
2234 Nitekim AYM bu kararında “Anayasa'nın “Hak arama hürriyeti”” başlığını taşıyan “36. maddesinde herkesin geçerli araç 
ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı yerlerinde davacı ya da davalı kimliğiyle sav ve savunma hakkına sahip oldu”ğunun 
belirtildiğini, ““sav” ve “savunma hakkı”nın “birbirini” tamamlayan ve de “birbirinden ayrılması” mümkün olmayan kurumlar 
olup, “hak arama özgürlüğünün temeli”ni oluşturduğunu, dava konusu edilen olayda “ilgili tüzel kişinin iddianamede sanık 
olarak gösterilmemesi” ve “davanın tüzel kişinin temsilcisinin yokluğunda yürütülüp” hükmün verilmesinin, “sanığın savunma 
hakkından yoksun kılınması” olarak kabul edilmesi gerektiğini, söz konusu hakkın tanınmaması halinde hükmün “güven verici 
ve inandırıcı ol”duğundan bahsedilemeyeceğini, ETCK’nın 481. maddesinin 8. fıkrasına bakıldığında, yargılama yöntemi ve 
savunmayla ilgili ayrıntıları düzenleyen bir kural bulunmamasına rağmen yapısı gereği sanığa kendisinin herhangi bir katkısı 
bulunmamasına karşın suç oluşturan bir fiil “nedeniyle savunma olanağı”nın verilmediğinin görüldüğünü ifade etmiştir. Ayrıca 
“Sanığın ilgisine bağlı olmayan bir durum” nedeniyle ve savunmasına başvurulmaksızın ve savunmasına başvurulması olanağı 
dahi verilmemesinin Anayasanın 36. maddesine aykırı olduğundan ETCK’nın 481. maddesinin 8. fıkrasının iptal edilmesi 
gerektiğine işaret etmiştir. Anayasa'nın 38. maddesinin 7. fıkrasında “ceza sorumluluğu şahsidir” şeklinde öngörülen hükümden, 
herkesin kendi fiilinden sorumlu olacağının yani “başkalarının suç oluşturan” fiili nedeniyle “kimsenin 
cezalandırılmayacağı”nın anlaşılması gerektiğini, ETCK’nın 481. maddesinin 7. fıkrasında “hakaret suçunu işlediği iddia edilen 
kişinin ispat hakkını kullanması, ancak isnadı ispat edememesi” halinde kendisine ETCK’nın 480. maddesi uyarınca “verilmesi 
gereken cezanın yarısı kadar artırılarak” cezanın verileceği ve “itiraz konusu” ETCK’nın 481. maddesinin 8. fıkrasında ise, söz 
konusu halde “hakaret suçu yayın yoluyla işlenmiş ise “mevkute sahibi, mevkute olmadığı takdirde naşiri hakkında" ayrıca 
ceza”ya hükmolunacağının öngörülmesinin, “hakaret ettiği iddia” edilen kişilerin anayasal hakkı olan ““ispat hakkını” 
kullanmaları ve isnadı kanıtlayamamaları” halinde mevkute sahibinin veya yayınlatanın “ceza tehdidiyle karşı karşıya 
bırakılma”sı anlamına geleceğini, “hakaret suçunu işlediği iddia edilen kişinin” fiili nedeniyle “sorumlu tutulması söz konusu 
olmayan, ancak sanığın ispat hakkını kullanması” sebebiyle “bu hakkın kullanılması ile” herhangi “bir ilgisi bulunmayan mevkute 
sahibi veya yayınlatanın cezalandırılması”nın “suç ve cezanın kişiselliği ilkesiyle bağdaşma”yacağını, bu halde “mevkute sahibi 
veya yayınlatan”ın “kendi” fiilinden ötürü değil, başkalarının fiillerinden dolayı “ceza sorumluluğu altına” girecekleri, bu 
nedenle de Anayasa'nın 38. maddesine aykırılıktan bahsedilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bkz. AYM, 1991/2 E. 1991/30 K. 
19.9.1991 T. (Karar metni için bkz. 21347 sayılı 16.9.1992 tarihli Resmî Gazete) 
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edilmesi nedeniyle ortaya çıkan güçlüğün aşılabilmesi için tüzel kişilerin de ceza sorumluluğuna sahip 

olduğu yönündeki anlayışın kabul edildiği görülmektedir. Ancak burada müeyyidelerin hukuki niteliği 

belirleyici bir ölçüt olarak ortaya çıkmaktadır.2235 Özel hukuk alanındaki sorumluluğun kusurlu ya da 

kusursuz olması mümkündür. Esasında bu durumda bir hakkaniyet sorumluluğu vardır. Hakkaniyet 

sorumluluğunun ceza hukuku alanına taşınması ise sorunlara neden olabilecek niteliktedir. Zira ceza 

hukuku görünüşle yetinmez ve psikolojik incelemeyi de zorunlu kılar.2236 

AYM’nin tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu anayasaya aykırı bulmadığı kararları “suçta ve 

cezada kanunilik” ilkesiyle çatışmaktadır.2237 Ayrıca ceza hukukunun son araç olma ilkesini dikkate 

almadığı anlaşılmaktadır. Tüzel kişilerin neden olduğu tehlikeli ya da zararlı sonuçlarla mücadele 

edilebilmesi için daha önce de belirtildiği üzere ceza sorumluluğunun kabul edilmesi gerekli değildir.2238 

Özel hukuk ve idare hukuku yaptırımlarıyla mücadelenin gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Böylelikle 

ceza hukukunun temel ilkeleri de göz ardı edilmemiş olacaktır. Her ne kadar tüzel kişilerin güvenlik 

tedbirlerine ilişkin sorumluluğunun öngörülmesi halinde de ceza hukukunun temel ilkeleri bakımından 

herhangi bir aykırılıktan bahsedilemeyeceği doktrinde ileri sürülmekteyse2239 de güvenlik tedbirlerine 

muhatap kılınabilmek için daha önce de bahsedildiği üzere bir suçun faili olmak gerekli olduğundan, tüzel 

kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğundan bahsedilemez.2240 

Yargıtay’ınsa ETCK döneminde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı 

hususunu ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiği herhangi bir kararına rastlanılmamakta ve hatta Yargıtay’ın 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabulden özel olarak kaçındığı görülmektedir.2241 Örneğin Yargıtay 

1979 yılında verdiği bir kararında kişi adı belirtilmeksizin muhtarlık aleyhine açılan bir dava üzerine 

davaya devam edilerek köy tüzel kişiliğinin mahkûmiyetine karar verilemeyeceğini belirtmiştir.2242 1999 

yılında verdiği bir diğer kararında ise usulle ilgili olarak “tüzel kişiliğin şikâyet edil”mesi nedeniyle 2004 

sayılı “İcra ve İflas Kanunu”nun “345. maddesi uyarınca” davanın reddedilmesi gerekirken, gerçek kişi 

olan sanık hakkında mal beyanında bulunulmaması suçundan dolayı mahkûmiyet hükmünün 

                                                
2235 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 333-334. 
2236 KANGAL, Tüzel, s. 191. 
2237 ALSHARO, s. 58. 
2238 KREKELER, s. 662-663. 
2239 KANGAL, Tüzel, s. 191-192. 
2240 Ancak güvenlik tedbirleri bakımından kınanabilirlik gerekli olmadığından tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında işlenen suçlar 
bakımından söz konusu tedbirlerin önemli bir araç olduğu yönünde bkz. PEGLAU, s. 408. 
2241 BIYIKLI, “(II)”, s. 79. Nitekim Yargıtay “Şekerbank Anonim Şirketi” mensupları hakkında 274 sayılı “Sendikalar 
Kanunu”na aykırılık nedeniyle verilen mahkûmiyet kararını, işveren durumundaki tüzel kişinin durumundan bahsetmeksizin, 
mensupların işveren ya da vekili olup olmadıklarının kesin bir şekilde tespit edilmemesi ve kararda tartışılıp sorumluluk nedenleri 
gösterilmemesi nedeniyle bozmuştur. Bkz. Yargıtay 9. CD. 1977/1375 E. 1977/1859 K. 25.5.1977 T. (Karar metni için bkz. YKD, 
C. 3., Eylül 1977, S. 9, s. 1334-1335) Yine benzer yöndeki bir diğer kararı şu şekildedir: “…Sosyal Sigortalar Kurumuna karşı 
işveren PTT İdaresi tüzel kişiliği olup onun nam ve hesabına işin yönetici görevini yapan PTT Müdürünün iş veren vekili 
durumunda bulunduğu ve bu sebeple Kuruma karşı sorumlu olanın bizzat Müdür olduğu 506 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 
sarahatından anlaşılmış ve bu kabil olaylarda başka sorumlu aramaya sözü geçen madde hükmü müsait bulunmamış 
olduğundan…” Y. 7. CD. 6548/6298 9.6.1970 T. (Karar metni için bkz. OZANOĞLU, Teoman/YALNIZOĞLU, 
Sıddık/TÜMER, H. Avni, Açıklamalı – İçtihatlı Sosyal Sigortalar Mevzuatı, Ankara 1974, C. 2, Ankara 1974, s. 1698-1699) 
2242 Yargıtay 9. CD. E. 1979/1707 K. 1979/1707 T. 13.4.1979 (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
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kurulamayacağını belirtmiştir.2243 Yine 2001 yılında verdiği bir kararında tüzel kişinin ceza 

sorumluluğunun bulunup bulunmadığını tartışmamış ve “tüzel kişilerin mükellef veya vergi sorumlusu 

olmaları” durumunda tüzel kişilere “düşen ödevlerin kanuni temsilciler tarafından yerine getirilmesinin 

gerek”tiğini, farklı “amaçlarla, örneğin kişisel çıkar sağlamak, tüzel kişi”yi ve “kanuni temsilcisini zorda 

bırakmak için fiili” gerçekleştiren bir personelinse “fiilinin sonucuna katlanma”sının gerektiğine işaret 

etmiştir.2244 Ancak Yargıtay, ETCK’da ve özel kanunlar uyarınca tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

açıkça öngörüldüğü haller bakımından tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunduğunu belirtmiştir.2245 

Nitekim Yargıtay 1997 yılında verdiği bir diğer kararında ise “Gaziantep Ticaret Odası”nın 11.3.1993 

tarih ve 249 sayılı yazısı ile “sanık şirketi”n tasfiye edilmesi ve 3.3.1993’te kesin olarak kapanışını 

yaptığının bildirilmesi karşısında, ETCK’nın 96. maddesi2246 uyarınca kamu davasının ortadan 

kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, beraat kararı verilmesinin bozmayı gerektireceğini 

                                                
2243 Yargıtay 8. CD. E. 1999/15783 K. 1999/15449 T. 8.11.1999 (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2244 “…Tüzel kişilerde vergi kanunları yönünden sorumluluk 213 Sayılı Kanunun 10 ve 333. maddelerinde hükme bağlanmıştır. 
10. maddede tüzel kişilerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilciler tarafından 
yerine getirileceği; 333 maddenin 4369 Sayılı Kanunla değişik son fıkrasında da 359. maddede yazılı fiillerin işlenmesi halinde 
359 ve 360. maddelerde öngörülen cezaların, bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunacağı açıklanmıştır. Tüzel kişilerin birden 
fazla kanuni temsilcilerinin bulunması suçun, eylem ve fikir işbirliği içinde işlenmediğinin anlaşılması halinde sorumluluk, cezanın 
şahsiliği ilkesine bağlı olarak temsil yetkisinin bölümündeki ağırlık ve sınırlar dikkate alınarak suçun şekil sorumluluğu değil 
ayrıntısını bilen ve oluşumunda rolü olan temsilciye aittir. Tüzel kişilerin Kanuni temsilci dışındaki personelinin sözü edilen 
maddelerdeki fiilleri işlemeleri halinde cezai sorumluluğun belirlenmesi üzerinde duyarlılıkla durulması gereken önemli bir 
konudur. Kanuni temsilcilerin suçtan kurtulmak için fiillerin; bilgilere emir ve talimatları dışında personel tarafından işlendiğini 
savunmaları olasıdır. Asıl olan tüzel kişilerin istihdam ettiği personelin kanuni temsilcinin emir ve talimatıyla hareket edip iş 
görmesidir. İdari yönden hiyerarşi piramidinin en üst noktasında kanuni temsilciler yer alırlar; diğerleri emir ve talimatı 
uygularlar. Bu uygulama sırasında işlenen fiillerden kanuni temsilcilerin cezai sorumluluğunu kabul etmek gerekir. Personelin 
fiillerin işlenmesinden doğrudan bir çıkarları yoktur. Örneğin mal ve hizmet alımı olmadığı halde alım belgesi alarak gideri 
arttırıp matrahın düşürülmesinde ya da komisyon karşılığında fatura düzenlenip verilmesinde personelin kişisel bir çıkarı olduğu 
düşünülemez. İstisnai de olsa, emir ve talimata karşı gelerek bu fiillerin personel tarafından işlenmesi mümkündür; bu durumda 
fiili işleyenin cezai sorumluluğunu kabul etmek gerekecektir. Ama her durumda; kanuni temsilcilerin, personelin fiillerini işlendiği 
sırada bilmediği, işlendikten sonra da bilmeyerek kullandığı savunma ve olgusunun geçerliliği tüzel kişinin iş ve yer yönünden 
faaliyet alanı, iletişim yoğunluğu ve olanakları, örgütlenme biçim ve yapısı, büyüklük ölçeği, personel sayısı, görev dağılımı, iş 
hacmi ve kapasitesi, bağımsız hareket etme olasılığı, mali bünyesi, mal varlıkları, kasa ve banka mevcudu, fiilin mahiyeti ve konusu 
gibi unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmesi yapılıp sonuca varılmalıdır. Böylece isabetli ve adil sonuç elde edilir; cezaların 
şahsiliği ilkesine de uygunluk sağlanır. Değişik amaçlarla, örneğin kişisel çıkar sağlamak, tüzel kişi ve kanuni temsilcisini zorda 
bırakmak için fiili işleyen personel, fiilinin sonucuna katlanmalıdır. Personelin, temsilcinin istek, irade ve onayı olmadan işlediği 
fiillerden temsilcinin cezai sorumluluğu kabul edilemez. Davaya konu olayda, T... - S... Böbrek Taş Kırma Teşhis ve Tedavi 
Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan sanık, suça konu faturaların sahte olmadığı, gerçek alıma 
dayandığını, şirketin alım işleri sorumlusunun M. A. olduğunu, kendisinin bu işlerle uğraşmadığını savunmuş, duruşmada tanık 
sıfatı ile dinlenen M. A. ile şirketin muhasebecisi N. Ö., savunmayı doğrulayan biçimde anlatımda bulunmuşlardır. Savunma ve 
tanık anlatımları, yukarda açıklanan olgu ve ölçüler ile dosya edinilen kanaate göre faturaların sanığın emir, talimat ve onayıyla 
alınıp alınmadığı kullanılıp kullanılmadığı, şirketin satın alma sorumlusu M. A.'ünün kendiliğin sahte faturaları alıp, muhasebeye 
vermesinde özel amaç ve çıkarı bulunup bulunmadığı hususları değerlendirilip, gerektiğinde şirket ana sözleşmesi ve Ticaret Sicili 
Müdürlüğünden suç tarihinde sanığın şirketin kanuni temsilcisi olup olmadığı araştırılarak sonuca varılması gerekirken, yetersiz 
gerekçe ve eksik araştırma ile mahkumiyetine karar verilmesi…” Yargıtay 11. CD. E. 2001/5007 K. 2001/8710 T. 27.9.2001 
(Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2245 “…Basın Yasasının 16. maddesine, 3445 sayılı yasa ile eklenen son fıkrasına göre kitabı yayımlatan tüzel kişinin sorumlu 
olacağı gözetilmeden sanık hakkında hükümlülük kararı verilmesi yasaya aykırıdır…” Yargıtay 4. CD. E. 1998/8579 
K. 1998/11348 T. 2.12.1998 (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2246    “ Madde 96 - Maznunun vefatı hukuku amme davasını ortadan kaldırır. 
    Mahkumun vefatı ceza mahkumiyetini ve hatta henüz icra edilmemiş olan ağır ve hafif cezayı nakdi hükümlerini bütün 
neticeleriyle beraber ortadan kaldırır. Ancak eşya zabt ve müsaderesi ve muhakeme masrafları için sadır olup mahkumun 
vefatından evvel katiyet kesbeden hükümler tenfiz olunur.” 
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belirtmiştir.2247 Yargıtay bu konuya benzer bir diğer kararında da iflas kararıyla bir anonim şirketin “sanık” 

olarak yer aldığı uyuşmazlık konusuyla ilgili tüzel kişiliğin son bulması nedeniyle ETCK’nın 96. maddesi 

gereğince kamu davasının ortadan kaldırılmasına ilişkin ilk derece mahkemesince verilen kararı doğru 

bularak onamıştır.2248 Yargıtay’ın bahsedilen bu kararlarında 1567 sayılı “Türk Parasının Kıymetini 

Koruma Hakkındaki Kanun”a aykırılık nedeniyle muhakemesi gerçekleştirilen tüzel kişilerin sona 

ermeleri durumunda ETCK’nın 96. maddesinin uygulanarak tüzel kişilerin sona ermesinin davayı ve 

cezayı düşüren bir neden olarak kabul edilmesinin gerekliliğine işaret edilmektedir. Burada Yargıtay’ın 

“fail” lehine kıyas yoluna başvurduğu, bir anlamda tüzel kişiliğin sona ermesini gerçek kişinin ölümüne 

benzettiği ve kanuna karşı bir hilenin bulunup bulunmadığının incelenmesinin gerekliliği düşüncesi sahip 

olduğu anlaşılmaktadır.2249 Ancak Yargıtay’ın kararlarına bakıldığında yine de tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu teorik olarak ele almadığından genel tavrı belirlenememektedir. Ancak bahsi geçen 

kararlarında ve ETCK yürürlükten kalktıktan sonra dahi tüzel kişilerle ilgili olarak “sanık” 

nitelendirmesini gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.2250  ETCK döneminde özel yasalardaki açık hükümlere 

                                                
2247 Yargıtay. 7. CD. 1997/9584 E. 1997/9632 K, 28.11.1997 T. (Karar metni için bkz. ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, 
Sorularla Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006, s. 569) 
2248 Yargıtay 7. CD. 1999/3643 E. 19999/3629 K. 16.4.1999 T. (Karar metni için bkz. KANGAL, Tüzel, s. 193.); Yargıtay’ın bir 
diğer benzer kararı ise şu şekildedir: “…Temyiz dilekçesi ekinde ibraz edilen Ticaret ve Sanayi Odası yazısna göre, sanık tüzel 
kişinin 4.12.1990 tarihinde feshedilerek oda kaydının bilindiği üzere sürülmüş olup, 91-32/5 sayılı tebliğin 22/1. maddesi uyarınca 
mücbir sebep olarak kabulü mümkün bulunan infisah hali üzerine TTK’nın 552 ve 449. maddeleri uyarınca şirkete ait ticaret 
ünvanının ticaret sicilinden terkini ile keyfiyetin tescil ve ilanının gerektiği ve tüzel kişiliğin ancak bu tarihte sona ereceği 
gözetilerek, ticaret sicil memurluğundan sorulup sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinin gerekmesi, 
bozmayı icap ettirmiş…” Yargıtay 7. CD. 1996/7748 E. 1996/8226 K. 9.12.1996 T (Karar metni için bkz. ÜNVER/HAKERİ, 
Sorularla, s. 570.) 
2249 KANGAL, Tüzel, s. 193. 
2250 “… Sanık B ... K ... Tanıtım Eğitim Turizm Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkındaki hükmün incelenmesi; 
5237 sayılı TCK'nun 5, 20/2 ve 60. maddeleri ile 5252 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi uyarınca, tüzel kişiler hakkında yaptırım 
uygulanmasına olanak bulunmaması… Bozmayı gerektirmiş…” Y. 10. CD. 2007/7796 E. 2009/21 K. 19.1.2009 T.; “…1- 3167 
sayılı Kanunun 4814 sayılı Kanunla değişik 3. maddesinin 2.fıkrası ile 5.maddesinin 1 ve 2. fıkralarına, ayrıca Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası'nca hazırlanarak 09.04. 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/1 sayılı Tebliğin geçici 
2. maddesine göre;4813 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 08.03.2003 tarihinde önce veya sözü edilen Tebliğin yayımını izleyen 
üçüncü ayın sonu olan 31.07.2003 tarihine kadar düzenlenmiş çeklere vergi kimlik numarası yazılmamış olmasının “çekin 
geçerliliğini etkilemeyeceği”, 31.07.2003 tarihinden sonra düzenlenen çeklere vergi kimlik numarasının yazılmamış olması 
durumunda ise “çekin geçerli olmayacağı” kabul edildiğinden; keşide tarihi 30.10.2003 0lan üzerinde vergi kimli numarası 
bulunmayan çekin belirtilen dönemde ileri tarihli olarak düzenlenip düzenlenmediği ve muhatap banka tarafından sanık şirketin 
elindeki çek defterinin yenisi ile değiştirilip değiştirilmediği araştırılarak, sonucuna göre sanık Ahmet'in hukuki durumunun 
belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile yazılı biçimde mahkumiyet kararı verilmesi, 2- 31.12.2008 tarihine kadar 3167 sayılı 
Kanun'un, 5237 sayılı Kanun'un birinci kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümlerine ilişkin yeni bir yasal düzenleme 
yapılmadığı dikkate alınarak, TCK'nın 5, ve 20/2. ve 60 maddeleri ile 5560 sayılı Kanun'la değişik 5252 sayılı Kanun'un 
geçici 1.maddesi uyarınca, tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanmasına olanak bulunmaması… bozmayı gerektirmiş…” 
Y. 10. CD. 2007/11212 E. 2009/2458 K. 23.2.2009 T.; "… A ) Sanık Mehmet hakkında verilen mahkumiyet hükmünün 
incelenmesi: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, Mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde 
oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, diğer temyiz itirazlarının reddine, Ancak; 1-Ağır para cezasının ; 5083 
sayılı kanun'un 1 ve 2, 5252 sayılı Kanun'un 5/1. maddeleri ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar 
Kurulunun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1.maddesi uyarınca 1 TL'nin küsuru hesaba katılmadan 
belirlenmesinde ve adli para cezasına dönüştürülmesinde zorunluluk bulunması, 2- 4814 sayılı Kanun'la değişik 3167 sayılı 
Kanun'un 16/3. maddesinde öngörülmediği halde, “çek keşide etmekten” yasaklama kararı verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık 
müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün CMUK 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; 
ancak, bu aykırılıkların yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun'un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün 
bulunduğundan; 1-Hükmolunan sonuç ağır para cezasının “4.770.00 TL” olarak belirlenmesi ve adli para cezasına 
dönüştürülmesi, 2-Hüküm fıkrasından “çek keşide etmesinin” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkarılması, Suretiyle, hükmün 
DÜZELTİLEREK ONANMASINA, B ) HLM Turizm İnşaat Tekstil Gıda Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited 
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rağmen genel olarak Yargıtay’ın tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu teorik olarak tartışmaktan kaçınması, 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin ana sorunların henüz çözüme bağlanmamasına ve tüzel kişilerin 

yapısına uygun yaptırımların belirlenmemesi ile henüz eski alışkanlıklardan kurtulamamasına 

bağlanmaktadır.2251 

B. TCK ve CMK TASARILARI  

ETCK döneminde, yeni bir ceza kanununun hazırlanması amacıyla 1985 yılından itibaren çeşitli 

komisyonlar oluşturulmuş, 1987 yılında bir öntasarı daha sonra 1989, 1997, 2000 ve 2003 tarihli TCK 

tasarıları hazırlanmıştır.2252 Tasarıların her birine getirilen eleştiriler doğrultusunda bazı değişiklikler 

yapılmıştır.2253 Ancak söz konusu tasarılara bakıldığında, tasarılarda takip edilen belli bir anlayışın 

olmadığı görülmektedir. Bu tasarılardan 2003 tarihli olanı, 14.4.2003’te Bakanlar Kurulu’nca 500 madde 

olarak TBMM’ye gönderilmiş, alt komisyonda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 346 maddeye 

indirilmiş ve 5237 kanun numarasıyla 26.9.2004’te 345 madde olarak TBMM’de kabul edilmiştir.2254 

Kabul edilen bu kanun 3 maddesi hariç olmak üzere 1.4.2005 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 12.10.2004 

tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak 5328 sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun”un2255 geçici 1. maddesiyle kanuna yönelik itirazlar nedeniyle yürürlüğe girme tarihi 

1.6.2005 olarak değiştirilmiştir. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun Türk hukuk mevzuatı karşısındaki 

konumunu inceleyebilmek adına söz konusu tasarıların tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna yaklaşımına 

bakmakta fayda vardır.  

                                                
Şirketi hakkındaki hükmün incelenmesi: 5237 sayılı TCK'nın 5, 20/2. ve 60. maddeleri ile 5252 sayılı Kanun'un geçici 1.maddesi 
uyarınca, tüzel kişiler hakkında yaptırım uygulanmasına olanak bulunmaması… Bozmayı gerektirmiş…” Y. 10. CD. 2007/15325 
E. 2009/5798 K. 30.3.2009 T.; “…1-Sanık Tahsin O. hakkında kurulan hükmün yapılan temyiz incelemesi: Suça konu çek 
fotokopisinde keşideci imzasının üzerinde basılı olan hesap sahibi şirkete ait kaşede vergi kimlik numarasının bulunduğu 
anlaşılmakla, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir. Yapılan duruşmaya, toplanan karar yerinde gösterilen 
delillere, Mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inaç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, diğer 
temyiz itirazlarının reddine, Ancak; Ağır para cezasının; 5083 sayılı Kanun'un 1 ve 2, 5252 sayılı Kanun'un 5/1 maddeleri ile 
hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararın 1. 
maddesi uyarınca belirlenmesinde zorunluluk bulunması, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle 
yerinde görülmüş olduğundan, hükmün CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak, bu aykırılığın yeniden 
duruşma yapılmaksızın aynı kanun'un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hükmolunan ağır para 
cezasının 3.867 TL olarak belirlenmesi ve adli para cezasına dönüştürülmesi suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK 
ONANMASINA, 2-Sanık Otlular İthalat İhracat Limited Şirketi hakkında kurulan hükmün yapılan temyiz incelemesi: 5237 sayılı 
TCK'nın 5, 20/2. ve 60. maddeleri ile 5252 Sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi uyarınca, tüzel kişiler hakkında yaptırım 
uygulanmasına olanak bulunmaması…” Y. 10. CD. 2007/9658 E. 2009/2654 K. 23.2.2009 T. (Karar metinleri için bkz. 
www.kazanci.com) 
2251 BIYIKLI, “(II)”, s. 84. 
2252 Esasında ETCK döneminde hazırlanan tasarılar sayılanlarla sınırlı değildir. Nitekim ETCK’nın 1926 yılında yürürlüğe 
girmesinin ardından birçok kez değişikliğe uğraması nedeniyle esasında 1940 yılından itibaren yeni bir ceza kanunu hazırlamak 
yönünde girişimlerde bulunulmuştur. Bu kapsamda Adalet Bakanlığınca gerçekleştirilen ilk çalışma 1930 tarihli İt. CK’yı esas 
alan tasarıdır. Ardından benzer gerekçelerle ve toplumun gereksinimlerini karşılamak ve gelişmeleri yakalamak adına 1958 tasarısı 
hazırlanmışsa da söz konusu her iki tasarı da kanunlaşmamıştır. Bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 83; 
CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 37-38. 
2253 GÜNEY/ÖZDEMİR/BALO, s. 36. 
2254 SANCAR, Türkan, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda “Zincirleme Suç””, TBBD, S. 70, 2007, s. 245. 
2255 25772 sayılı 31.3.2005 tarihli Resmî Gazete 



269 
 

1960’lardan itibaren ceza hukukunda yeni ve demokratik gelişmelere yer verilebilmesi için Adalet 

Bakanlığı tarafından “Temel Kanunlarda Çalışmak Yapmak Üzere Kurulacak Komisyonların Kuruluş ve 

Çalışma Usullerine İlişkin Yönetmelik” 2256 uyarınca Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in başkanlığında sivil 

ve askeri Yargıtay üyelerinin, hâkimlerin, avukatların, öğretim üyelerinin ve de Adalet Bakanlığı 

mensuplarının katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından 1989 tasarısı hazırlanmış ve Adalet 

Bakanlığı’na sunulmuştur. 1989 tasarısının metin ve gerekçesi yayınlanarak bu metinde yer alan bazı 

hükümler ETCK’ya 3679 sayılı Kanun ile nakledilerek kanunlaşmıştır. Bu tasarının sunuluşundan itibaren 

8 yılın geçmesinin ardından, bu süre içinde batı kanunlarında gerçekleştirilen büyük değişiklikler dikkate 

alınarak Adalet Bakanlığınca yeni bir komisyon oluşturularak, bu komisyona tasarıyı yeniden gözden 

geçirme ve kanunun kapsamına giren diğer ceza mevzuatı üzerinde de çalışmalar yapma görevi 

verilmiştir. Yine Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in başkanlığındaki bu komisyon 5.7.1996-25.6.1997 

tarihleri arasında 24 toplantı yaparak bu tasarıyı gözden geçirerek bazı maddeleri değiştirmiş ve tasarıya 

yeni hükümler eklemiştir. Böylece 1997 öntasarısının metni ve gerekçesi, Adalet Bakanlığına 

sunulmuştur.2257 “1997 Türk Ceza Kanunu Öntasarısı”nın (TCKÖT) “Genel Hükümler”e yer verilen 

“Birinci Kitabı”nın “Suçlu” başlığını taşıyan “İkinci Kısmında” ve “Tüzel Kişiler”e ayrılan “Üçüncü 

Bölüm”ünde “Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu” kenar başlıklı 26. maddesinde,2258 söz konusu 

sorumluluk, 

“Tüzel kişiler, kanunun ayrıca belirttiği hallerde,2259 organ veya temsilcilerinin tüzel kişi yararına 

işledikleri suçlardan dolayı sorumludurlar. Bu sorumluluk, fiili işleyen kimsenin suçunu ortadan 

kaldırmaz. 

 Tüzel kişinin sorumluluğu hakkında kanunların ayrıca hüküm koyduğu haller saklıdır.”2260  

şeklinde düzenlenmiştir.  

Öntasarıda tüzel kişilerin işlediği suçlar yerine “organ veya temsilcilerinin tüzel kişi yararına 

işledikleri suçlardan” bahsedilmesi esasında tüzel kişilerin davranış yeteneğinin olmadığı ve bu nedenle 

fail olamayacağının dolaylı bir şekilde kabul edildiğinin göstergesidir.2261 Zira suçun faili olarak tüzel 

kişinin organı ya da temsilcisi gösterilmiştir. Bu kimselerin tüzel kişinin yararına gerçekleştirdikleri her 

türlü suç, diğer şartları da varsa tüzel kişinin ceza sorumluluğunu doğurabilecek niteliktedir. Öntasarıda 

faillerin bu şekilde sınırlanması tüzel kişiyle çalışan birçok kimsenin dışarıda tutulmasına sebebiyet 

                                                
2256 18523 sayılı 20.9.1984 tarihli Resmî Gazete 
2257 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 3. Bu tasarı basında mecelleden bu yana yapılan ilk yasa şeklinde 
nitelendirilmiştir. Bkz. ÖZEK, “Düşünceler”, s. 639. 
2258 Bu hüküm 1989 tarihli “Türk Ceza Kanunu Öntasarısı”nın 26. maddesiyle aynı içeriğe sahiptir. Bkz. ERMAN, Ticari, s. 103. 
2259 “Kanunun ayrıca belirttiği haller” şeklindeki ifadeye yer verilmesiyle istisna olan bu durumun kural haline getirilmesi 
imkânının kanun koyucuya tanındığı, böylece kanun koyucuya kendi gibi düşünmeyenlere karşı kullanabileceği bir yolun açıldığı 
yönündeki eleştiri için bkz. YARSUVAT, s. 898, 908. 
2260 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 33.  
2261 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 336. 
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vermiştir.2262 Nitekim TCKÖT uyarınca bir tüzel kişinin cezaen sorumlu olabilmesi için öncelikle “organ 

ve temsilcileri” olan gerçek kişilerin bir suç işlemeleri gereklidir. İşlenen bu suçun tüzel kişinin yararına 

olması ve ayrıca söz konusu suçun tüzel kişiler tarafından da işlenebileceğinin kanun koyucu tarafından 

öngörülmüş olması gereklidir. Bu üç şartın gerçekleşmesi durumunda, gerçek kişinin yani tüzel kişinin 

organı ya da temsilcisi olan gerçek kişinin işlenen suç nedeniyle sorumluluğu devam edecek ayrıca tüzel 

kişinin de TCKÖT’nin 27. maddesinde öngörülen esaslar kapsamında ceza sorumluluğuna gidilecektir. 

Ayrıca suçu işleyen gerçek kişi ile iştirak halinde olan diğer tüzel kişi mensuplarının sorumluluğu ortadan 

kalmamaktadır.2263 

Öntasarının “Tüzel kişiler hakkında uygulanacak cezalar” başlığını taşıyan 27. maddesi2264 ise şu 

şekilde düzenlenmiştir: 

“Tüzel kişilerinin organ ya da temsilcilerinin tüzel kişi yararına işledikleri suçlardan dolayı 

sorumlu oldukları hallerde, fiili işleyen kimse hakkında hükmedilen veya hükmedilmesi gereken para ve 

müsadere cezaları tüzel kişi hakkında da ayrıca hükmolunur. 

Fiili işleyen kişi hakkında hükmedilen veya hükmedilmesi gereken şahsi hürriyeti bağlayıcı 

cezalarla kamu hizmetlerinden yasaklanma, bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması 

cezalarının sürelerini aşmamak üzere tüzel kişinin faaliyetten men edilip edilmeyeceğine veya ne süreyle 

men edileceğine mahkemece karar verilir. Bu halde mahkeme, tüzel kişinin beş yılı aşmamak üzere adli 

nezaret altında faaliyetine devam etmesine de karar verebilir. 

Kanunların, tüzel kişinin feshini veya kapatılmasını ayrıca öngördüğü hallere ait hükümler 

saklıdır.”2265  

Öntasarıda tüzel kişiye uygulanacak müeyyidelerin her ne kadar hükmün başlığında “ceza” 

ifadesi yer alsa da “ceza” mı yoksa “tedbir” mi olduğu hususunda herhangi bir belirlemeye gidilmediği 

görülmektedir.2266 Ancak AYM tüzel kişilerin ceza sorumluluğuyla ilgili olarak 1989/9 sayılı kararında 

                                                
2262 YARSUVAT, s. 910. 
2263 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 171. TCKÖT’nin hazırlandığı komisyon çalışmalarına katılan Prof. Dr. Çetin 
Özek ve Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’ın tüzel kişilerin ceza sorumluluğu hususundaki karşı görüşleri için bkz. YARSUVAT, s. 
902-904. Yine TCKÖT’nin “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırı olduğu yönünde bkz. ÖZGENÇ, Gazi, s. 8.  
2264 Bu hüküm 1989 tarihli “Türk Ceza Kanunu Öntasarısı”nın 27. maddesiyle aynı içeriğe sahiptir. Bkz. ERMAN, Ticari, s. 103. 
2265 Maddenin son fıkrasıyla halen yürürlükte bulunan ve böylece tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin düzenlemelerin aynen 
yürürlükte kalmaya devam ettiğinden bahsedilmiştir. T. C. ADALET BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 33. 
2266 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 336. Nitekim TCKÖT’nin “Genel Hükümler”e yer verilen “Birinci Kitabı”nın “Müeyyide” başlığını 
taşıyan “Beşinci Kısmı”nın “Birinci Bölümü”nde “Cezalar”a, “İkinci Bölümü”nde “Asli Cezalar”a, “Üçüncü Bölümü”nde “Fer’i 
Cezalar”a, “Yedinci Bölümü”ndeyse “Güvenlik Tedbirleri”ne yer verilmiştir. TCKÖT’nin 55. maddesinde “cürümlere özgü asli 
cezalar”ın, “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası”, “müebbet hapis cezası” ve “ağır para cezası”; “kabahatlere özgü asli cezalar”ın 
ise “hafif hapis cezası” ve “hafif para cezası” olduğu belirtilmiştir. “Cürüm ve kabahatlere özgü fer’i cezalar” ise 56. maddede 
“kamu hizmetlerinden yasaklanma”, “bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması”, “işyerinin kapatılması”, “araç 
kullanma ehliyetinin geri alınması”, “müsadere” ve “suç sebebiyle mülkiyetin devlete geçmesi” olarak kabul edilmiştir. “Güvenlik 
tedbirleri nevileri” başlığını taşıyan 95. maddede “şahsi hürriyeti bağlayıcı güvenlik tedbirleri”, “haklardan yoksunluğu gerektiren 
güvenlik tedbirleri” ve “önleyici kefalet” öngörülmüştür. “Şahsi hürriyeti bağlayıcı güvenlik tedbirleri” olarak “bir eğitim-iş evinde 
veya tarım işletmesinde iyileştirme”, “denetimli serbestlik”, “belli yerlerde bulunma veya ikametin yasaklanması”, “içki içilen 
veya benzeri yerlere gitmekten yasaklanma”, “akıl maluliyeti veya diğer bir ruhi zaaf veya sakatlık sebebiyle cezaları indirilmiş 
olan suçluların bu husus için kurulmuş bir sağlık kurumunda tedavi altına alınmaları”, “tehlikeli mükerrirlerin müesseseye 
yerleştirilmeleri”, “yabancılar hakkında sınır dışı edilme” gösterilmiştir. “Haklardan yoksunluğu gerektiren güvenlik tedbirleri” ise 
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önüne gelen ve TCKÖT’nin 26 ve 27. maddelerinde yer alan hükümlere aynı şekilde yer veren kanunun 

anayasaya aykırı olup olmadığını incelerken, kararı verdiği tarihteki öntasarıya atıfta bulunarak öntasarının 

tüzel kişinin organları ya da temsilcileri tarafından işlenen “suçlardan dolayı, gerçek kişiler olarak 

cezalandırıl”malarının yanında, “tüzel kişiye de kendi hukuksal yapısına özgü yaptırımlar 

uygulanabileceğini göster”diğini belirterek yine, öntasarıda bazı özel yasalarda “tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğuna yer ver”ilmesi neticesinde, “öngörülen ceza yaptırımlarını”n güvenlik tedbiri mi yoksa 

ceza yaptırımı mı olduğu hususundaki tartışmaya da son verildiği görüşünde olduğunu belirtmiştir.2267  

Öntasarının 26. maddesinde belirli hallerde ve kanunun ayrıca belirttiği suçlar bakımından tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğuna gidileceği, 27. maddesindeyse cezalara ne şekilde hükmedileceğine 

değinilmiştir. Söz konusu hükümler, çağın suçluluğu olarak nitelendirilmesi mümkün olan ekonomik 

suçluluk konusunda etkin bir mücadele aracı olarak nitelendirilmişse de2268 gerçek kişi bakımından 

caydırıcı etkiye sahip olabilecek adli para cezasının miktarının aynen tüzel kişi hakkında da öngörülmesi, 

ekonomik açıdan iyi bir durumda olan tüzel kişinin caydırılması bakımından gereken etkiye sahip olacak 

nitelikte değildir.2269 Bu hükümler esasında o dönemde yürürlükte olan Fr. CK’ya oldukça benzer 

düzenlemeler içermektedir. Ancak TCKÖT’de özel ve kamu hukuku tüzel kişileri arasında herhangi bir 

ayrım yapılmadığından Fr. CK.’dan farklı olarak devlet tüzel kişiliği de dâhil olmak üzere kazanç amacı 

güden ya da gütmeyen tüm özel ya da kamu hukuku tüzel kişilerinin ceza sorumluluğu kabul 

edilmiştir.2270 Ancak TCKÖT’de herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm tüzel kişiler bakımından ceza 

sorumluluğunun öngörülmesi, yabancı devlet ve diğer kamu hukuku tüzel kişileri ile yabancı özel hukuk 

tüzel kişilerini de kapsamına almaktadır. Ancak uluslararası hukukun ilkeleri karşısında, söz konusu tüzel 

kişilerin cezalandırılmasının mümkün olmayacağı belirtilmelidir.2271  

TCKÖT’de tüzel kişiler bakımından genel ve mutlak bir sorumluluk değil belli şartlar ve belirli 

suçlar nedeniyle ceza sorumluluğu getirilmiştir. Öntasarıda tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna yer 

verilerek “AK Bakanlar Komitesi”nin tavsiye kararına da uyulduğu belirtilmiştir.2272 Söz konusu 

dönemde mevzuatta tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden bazı hükümler bulunmaktaysa da 

                                                
“alt soyuna veya eşine karşı hapis cezasını gerektiren bir suç işlemiş bulunan hükümlünün alt soyu üzerindeki velayet hakkının 
veya vasilik veya kayyımlık sıfatının kaldırılması”na ilişkin olup o dönem yürürlükte bulunan “Medeni Kanunda yer alan 
hükümlerin uygulanması”na ve “failin kocalık haklarından yoksun kılınmasına, işlenen suçun niteliği, fail ile mağdur arasındaki 
ilişkiler, suçlunun kişilik özellikleri göz önüne alınmak suretiyle karar verilebilmesi”, “hakkında hapis cezasına hükmedilen failin 
cezanın infazı süresince kısıtlılık halinde bulundurulmasına karar verilebilmesi” şeklinde öngörülmüştür. Bkz. T. C. ADALET 
BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 38-39. 
2267 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (Karar metni için bkz. 20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete) 
2268 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 147. 
2269 AYDIN, “Çağdaş”, s. 82. 
2270 YARSUVAT, s. 898, 905. 
2271 ÖZEN, “Tüzel”, s. 81. Nitekim tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden Macaristan’da “Tüzel Kişiler Hakkında 
Uygulanabilecek Cezai Tedbirler Kanunu”nun 1. maddesinin 2. fıkrasında açıkça Macaristan devletinin, yabancı devletlerin, 
Macaristan Cumhuriyeti Anayasasında öngörülen kurumların, meclis, cumhurbaşkanlığı ve ombudsmanlık ofisinin, AYM’nin, 
kamu idaresinin, yerel yönetim idaresinin, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kurulan uluslararası kuruluşların kapsam dışında 
tutulduğu belirtilmiştir. Bkz. SANTHA/DOBROCSI, s. 318. 
2272 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 148. 
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TCKÖT’de tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna yer verilmesi reform niteliğinde önemli bir yenilik olarak 

nitelendirilmiştir.2273 

TCKÖT’nin 27. maddesi uyarınca mahiyeti gereği şayet “müsadere” gerçek kişi hakkında infaz 

edilmişse bu durumda müsaderenin artık tüzel kişi bakımından infazı mümkün olmaz. Gerçek “kişi 

hakkında hükmedilen ya da hükmedilmesi gerek”li olan “şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalarla kamu 

hizmetlerinden yasaklanma, bir meslek ya da sanat yahut ticaretin icrasının durdurulması cezaları” tüzel 

kişi hakkında “tüzel kişinin faaliyetten men edil”mesi şeklinde uygulama alanı bulabilir. Bu kapsamda 

TCKÖT ile mahkemeye geniş bir yetki tanınmıştır. Zira mahkeme söz konusu cezaların tüzel kişi 

hakkında “faaliyetten men” şeklinde infaz edilip edilmeyeceği hususunda takdirine göre bir karar verecek 

ve infaza karar vermesi halindeyse men süresini yine kendisi belirleyecektir. Ancak men süresi hiçbir 

zaman gerçek kişi “hakkında hükmedilen veya hükmedilmesi gereken şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalarla 

kamu hizmetlerinden yasaklanma, bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezalarının 

süre”sini aşamayacaktır. Mahkemenin “tüzel kişinin beş yılı aşmamak üzere adli nezaret altında” yani 

belirleyeceği denetçilerin kontrolü ya da tayin edilecek yöneticiler vasıtasıyla belirleyeceği süre içinde 

“faaliyetine devam etmesine de” karar vermesi mümkündür.2274 Ancak doktrinde tüzel kişinin “adli 

nezaret altında faaliyetine devam etmesine” karar verilebilmesi için organ ya da temsilcinin mahkûmiyeti 

şartının aranması eleştirilmektedir. Zira söz konusu kararın tedbir niteliğinde olduğu belirtilmektedir. Bu 

nedenle suç teşkil eden fiille ilgili olarak organ ya da temsilcisinin cezalandırılamasa dahi tüzel kişi 

hakkında bu tedbire başvurulması önerilmektedir.2275 

Ayrıca TCKÖT’nin tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngören söz konusu hükümleri kanun 

koyucunun, bir fiili suç olarak belirlerken, sınırsız bir gücünün bulunmadığı ve bu gücün insan hakları 

sözleşmeleri ile anayasa tarafından belirlenen çerçeve ile sınırlı olduğuna değinilerek de haklı olarak 

eleştirilmektedir.2276 Nitekim, TCKÖT’de öngörülen tüzel kişinin ceza sorumluluğu, objektif 

sorumluluğun da ötesinde başkasının fiilinden dolayı sorumluluk şeklindedir. Zira tüzel kişinin kusurlu 

olması mümkün olmadığında kastından ya da taksirinden bahsedilemez. TCKÖT’de işlenen suç 

nedeniyle tüzel kişinin ceza sorumluluğunun fiili işleyen kimsenin suçunu ortadan kaldırmayacağı 

öngörülmektedir.2277 Bu kapsamda tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenen suçun esasında gerçek kişi 

tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle söz konusu sorumluluğun benimsenmesi, yani gerçek kişinin 

fiilinden dolayı tüzel kişinin cezalandırılması, çağdaş ceza hukukuna aykırı olan başkasının fiilinden dolayı 

cezalandırılmaktan başka bir anlam taşımaz.2278  

                                                
2273 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 170. 
2274 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 172-173. 
2275 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 337. 
2276 YARSUVAT, s. 902-903. 
2277 İştirak kurallarının varlığı dahi aranmaksızın hem gerçek kişinin hem de tüzel kişinin ayrı ayrı cezalandırılmasının da bir diğer 
problemi oluşturduğu yönünde bkz. ERMAN, Ticari, s. 107. 
2278 MONGILLO, s. 58; HAFIZOĞULLARI, “Tasarısı”, s. 52. 
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TCKÖT, Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sevk edilmiş, Adalet Komisyonunun 

gündemine alınmış ve bir alt komisyon kurulmuştur. 1999 yılında seçimlerin yenilenmesi nedeniyle tasarı 

hükümet tarafından yeniden incelenmesi amacıyla geri çekilerek yeni bir komisyon oluşturulmuştur. Yine 

komisyon başkanlığına Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönemezer seçilerek 1997 metni tüm barolara, üniversitelere, 

Devlet Kuruluşlarına ve Yargıtay da dâhil olmak üzere, adli kuruluşların tümüne, Askeri Yargıtay’a, 

Danıştay’a gönderilmiş ve metin hakkındaki görüşler istenmiştir. TCKÖT’nin söz konusu hükümlerinin 

kamuoyu ile paylaşılmasının ardından, bu hükümler çeşitli açılardan tartışılmıştır. Farklı kurumlar ve 

kişiler tarafından bu tasarı hakkındaki görüşler ortaya konulmuştur. Söz konusu görüşler çerçevesinde 

tasarıdaki hükümler yeniden düzenlenmiş ve “2000 Türk Ceza Kanunu Tasarısı” (TCKT) 

oluşturulmuştur.2279  

TCKT’de tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna, “Genel Hükümler”e yer verilen “Birinci Kitabın” 

“Suçlu ve suç” başlıklı “İkinci Kısmı”nın “Tüzel Kişiler”e ayrılan “İkinci Bölümü”nde 25 ve 26. 

maddelerde yer verilmiştir. “Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Ceza Sorumluluğu” başlığını taşıyan 25. 

maddeye şu şekildedir: 

“Özel hukuk tüzel kişileri, kanunun ayrıca belirttiği hallerde, organ veya temsilcilerinin tüzel kişi 

yararına işledikleri suçlardan dolayı sorumludurlar. Bu sorumluluk, fiili işleyen kimsenin suçunu ortadan 

kaldırmaz. 

Tüzel kişinin sorumluluğu hakkında kanunların ayrıca hüküm koyduğu haller saklıdır.”2280 

 Bu tasarının 26. maddesi ise “Özel hukuk Tüzel Kişileri Hakkında Uygulanacak Cezalar” 

başlığını taşımakta olup, şu şekildedir: 

“Özel hukuk tüzel kişilerinin organ ya da temsilcilerinin tüzel kişi yararına işledikleri suçlardan 

dolayı sorumlu oldukları hallerde, fiili işleyen kimse hakkında hükmedilen veya hükmedilmesi gereken 

para, müsadere veya mülkiyetin Devlete geçirilmesi cezaları2281 tüzel kişi hakkında da ayrıca 

hükmolunur.2282 

Fiili işleyen kişi hakkında hükmedilen veya hükmedilmesi gereken hürriyeti bağlayıcı cezalarla 

kamu hizmetlerinden yasaklanma, bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezalarının 

sürelerini aşmamak üzere tüzel kişinin çalışmadan yasaklanıp yasaklanmayacağına veya ne süreyle 

yasaklanacağına mahkemece karar verilir. Bu halde mahkeme, tüzel kişinin beş yılı aşmamak üzere, 

atayacağı denetçilerin kontrolü veya yöneticilerin eliyle çalışmalarının sürdürülmesine de karar verebilir. 

                                                
2279 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Tasarısı, s. 151; ÖZEN, “Tüzel”, s. 76. 
2280 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Tasarısı, s. 31. 
2281 “Müsadere”nin ve “mülkiyetin kamuya geçirilmesi”nin ihlale karşı bir tepki olmaması nedeniyle müeyyide olmayıp güvenlik 
tedbiri olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde bkz. HAFIZOĞULLARI, “Tasarısı”, s. 50. 
2282 TCKÖT’de olduğu üzere TCKT’da da tüzel kişi hakkında verilecek cezanın miktarının gerçek kişiye verilecek cezanın 
miktarıyla aynı oranda olmasının öngörülmesi doktrinde haklı olarak eleştirilmektedir. Zira her ikisinin ekonomik güçleri 
birbirlerinden farklıdır. Bkz. NUHOĞLU, “Tüzel”, s. 510. 
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Kanunların, tüzel kişinin feshini veya kapatılmasını ayrıca öngördüğü hallere ilişkin hükümler 

saklıdır.”2283 

TCKÖT ile TCKT’nin hemen hemen benzer olduğu görülmekteyse de TCKT’de, TCKÖT’ye 

nazaran “tüzel kişilerin” değil “özel hukuk tüzel kişilerinin” ceza sorumluluğunun bulunduğu kabul 

edilmiştir. Yani kamu hukuku tüzel kişileri ceza sorumluluğunun dışında tutulmuştur. TCKÖT’de devlet 

ve diğer kamu hukuku tüzel kişilerinin ceza sorumluluğu öngörülerek bu kişilerin fail olabileceği kabul 

edilmişti. Ancak bu durum, devletin suç işleyemeyeceğinin kabulü karşısında ciddi şekilde 

eleştirilmişti.2284 Zira devlet ya da diğer kamu hukuku tüzel kişileri bir suça katılamayacağı gibi, söz 

konusu sorumluluğu öngören hükmün uygulanması da mümkün değildir.2285 Nitekim devletin varlık 

nedeni, toplumsal düzeni korumaktır. Yine devletin fiillerinin temelinde kamu yararını gözetmek amacı 

yatar.2286 Bu kapsamda devlet suç işlemez2287 ve suçla ve suçlulukla mücadele ederek suçları önlemekle 

yükümlüdür.2288 Aksinin kabulü devletin kendisinin kendisine karşı suç işlediği ve hatta kendisini 

cezalandırması anlamına gelir. Bu kabulse ceza hukukunun temel fikriyle tutarsızlığa neden olur.2289 Aynı 

yorum kamu hukuku tüzel kişileri için de geçerlidir. Zira kamu hukuku tüzel kişileri de devletin birer 

parçasıdır.2290 Bu kapsamda TCKT’de söz konusu yanlışın düzeltilmesi yerinde olmuştur.2291 Zira 

devletin egemenliği elinde bulundurması ve zaten cezayı da kendisinin uygulaması, şayet devletin ceza 

sorumluluğu kabul edilirse devletin kendi kendini cezalandırması anlamına gelir. Nitekim cezalandırma 

hakkı tekel olarak devlete aittir. Yine güçler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi karşısında yargı tarafından 

yürütmenin işlemlerinin düzenlenmesine de engel olunmak istenmektedir.2292 Ayrıca ceza davaları da 

devlet tarafından açılmaktadır. Devletin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde devletin kendisine karşı 

dava açması gibi bir durumla karşı karşıya kalınır ve söz konusu durum ceza muhakemesi hukukunun 

temel ilkelerine aykırılık taşır.2293 

                                                
2283 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Tasarısı, s. 31-32. Söz konusu yaptırımların esasında idari tedbirler olduğu ve ceza 
hukukunun temel ilkeleri dikkate alındığında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunamayacağı yönünde bkz. 
MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, Ekonomik Suçlar Bağlamında Kredi hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar, Ankara 
2003, s. 44. 
2284 Örneğin Avusturalya Yüksek Mahkemesi, 16.10.1946 tarihli “Cain v. Doyle” kararında Tacın her ne kadar görevleri ve 
yükümlülükleri bulunmaktaysa da suç işleyemeyeceğine ve hakkında mahkumiyete karar verilemeyeceğine hükmetmişse de 
azınlıkta kalan görüş, Tacın imkânlar elverdiği ölçüde para cezasına muhatap kılınmasının ve böylece kanun hükümlerine tabi 
kılınmasının imkânsız olmadığını belirtmiştir. Bkz. HIGH COURT OF AUSTRALIA, 38, Cain v Doyle (1946), 72 CLR, s. 
412, 414, 416. (Karar metni için bkz. https://jade.io/article/64440?at.p=index) 
2285 ÖZEN, “Tüzel”, s. 76. 
2286 KEULEN/GRITTER, s. 187-188. 
2287 Aksi yönde bkz. VERRYDT, s. 283. 
2288 HAFIZOĞULLARI, “Tasarısı”, s. 52. 
2289 HIGH COURT OF AUSTRALIA, 38, Cain v Doyle (1946), 72 CLR, s. 418. (Karar metni için bkz. 
https://jade.io/article/64440?at.p=index) 
2290 MATEU, s. 60. 
2291 ÖZEN, “Tüzel”, s. 76. 
2292 DECKERT, s. 155. 
2293 JELİ́NEK/BERAN, s. 338. 
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TCKÖT’de, kamu hukuku tüzel kişilerinin de suçun faili olabileceğinin öngörülmesinin 

anayasanın 10. maddesi kapsamında “kanun önünde eşitlik” ilkesinin bir gereğini oluşturduğu 

söylenebilirse de, Türk hukuk sisteminde devlete karşı cebri icraya başvurulması mümkün olmadığından, 

kamu hukuku tüzel kişileri bakımından tasarıda öngörülen yaptırımların ne şekilde uygulanacağının 

açıklanması mümkün olmamaktadır.2294 Her ne kadar bu durumun hâkime takdir hakkı verilmek suretiyle 

aşılabileceği kabul edilebilirse de söz konusu yaptırımların, kamu hizmetlerine egemen olan devamlılık, 

zorunluluk ve vazgeçilmezlik şeklindeki ilkeler dikkate alındığında, kamu hukuku tüzel kişileri hakkında 

uygulanmaları yerinde bir tercih olmaz.2295 Aksinin kabulü, kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin 

cezalandırılmasına neden olur. Örneğin bir kamu hukuku tüzel kişinin kapatılması, o kamu hukuku tüzel 

kişisinin hizmetinden faydalanan gerçek kişinin zarar görmesine neden olur. Yine kamu hukuku tüzel 

kişisi hakkında verilecek bir adli para cezası, eninde sonunda bu kamu hukuku tüzel kişisini 

destekleyenlerden yani vergi verenlerden karşılanır. Kamu yararına çalışan kamu hukuku tüzel kişilerinin 

cezalandırılması da yine kamunun zarara uğramasına sebebiyet verir.2296 Ayrıca devletin ve bu kapsamda 

kamu hukuku tüzel kişilerinin cezalandırılması, devletin elinde bulundurduğu genel ve özel af yetkisi 

karşısında da anlamlı bir tercih değildir.2297  Ancak yine de belediyeler, KİT’ler gibi kamu hukuku tüzel 

kişilerinin ceza sorumluğunun kabul edilip edilmeyeceği doktrinde tartışılmaktadır. Bu kapsamda bir 

görüş kamu hukuku tüzel kişileri arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın kamu hukuku tüzel kişilerinin 

ceza sorumluluğunun kabul edilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Diğer görüşse kamu hukuku tüzel 

kişileri arasında bir ayrıma gidilerek bazılarının ceza sorumluluğunun kabulünü önermektedir. Örneğin 

özel hukuk bakımından ticari ortaklıklar statüsüne konulan ve ortaklıklar şeklinde faaliyet gösteren kamu 

hukuku tüzel kişilerinin ceza sorumluluğunun varlığının kabul edilmesi ancak söz konusu tüzel kişilere 

uygulanacak yaptırımların özelliklerinin dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Bu 

kapsamda özel hukuk hükümlerine tabi olan kamu hukuku tüzel kişilerinin ceza sorumluluğunun kabul 

edilmesi bakımından herhangi bir engelin bulunmadığı savunulmaktadır. Bu görüşe göre aksinin kabulü 

yani kamu hukuku tüzel kişilerinin dışarda tutulmak suretiyle yalnızca özel hukuk tüzel kişilerinin ceza 

sorumluluğunun kabul edilmesi, eşitlik ilkesi bakımından sorunludur. Zira kamu hukuku tüzel kişilerinin 

özel hukuk alanında da faaliyette bulunması mümkündür. Söz konusu durum, bu iki tip tüzel kişilik 

arasında haksız rekabet durumunun ortaya çıkmasına neden olmakta ve böylece anayasa ile güvence altına 

alınan kişilerin girişim özgürlüğü engellenmektedir denilmektedir.2298 Bu kapsamda hem kamu hukuku 

                                                
2294 HAFIZOĞULLARI, “Tasarısı”, s. 52-53. 
2295 Kamu hizmetleri, tatmininde kamu yararı bulunan bir gereksinimi karşılayan faaliyetler olarak kabul edildiğinden bunların 
sürekli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Aksi durumda kamu gereksinimi karşılanamaz ve kamu yararı da gerçekleşemez. 
Kamu hizmetlerinin kesintiye uğraması ya da düzensiz bir şekilde yürütülmesiyse, toplumda olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına 
sebebiyet verir. Bkz. GÜNDAY, s. 334. 
2296 YARSUVAT, s. 906. 
2297 HIGH COURT OF AUSTRALIA, 38, Cain v Doyle (1946), 72 CLR, s. 418. (Karar metni için bkz. 
https://jade.io/article/64440?at.p=index) 
2298 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 323. 
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hem de özel hukuk kurallarının uygulandığı KİT’lerin ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hususu 

tartışmalıdır.2299 Kamu hukuku tüzel kişisi olan KİT’lerin ceza sorumluluğunun bulunmamasının yerinde 

olmadığı yönünde eleştirildiği görülmektedir. Zira KİT’lerin ekonomik hayatta üstlendikleri role 

bakıldığında, en az diğer hukuk tüzel kişileri gibi suç işleyebilme ihtimalleri bulunmaktadır 

denilmektedir.2300 Ancak ifade edildiği üzere devlet de dâhil olmak üzere kamu hukuku tüzel kişilerinin 

ceza sorumluluğunun varlığının kabulü idari ve hukuki açıdan oldukça sorunludur.2301 Bu nedenle KİT’ler 

hakkında ceza yaptırımlarının uygulanmamasında kamu yararı bulunmakta ve TCKT’nin tercihi 

yerindedir.  

TCKT’ye bakıldığında yalnızca özel hukuk tüzel kişileri bakımından ceza sorumluluğunun kabul 

edildiği belirtilmelidir. Bu özel hukuk tüzel kişilerininse herhangi bir kazanç paylaşma amacını taşıyıp 

taşımadıklarının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu kapsamda kollektif, komandit, anonim, limited 

şirketler ile kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar ve siyasal partilerin ceza sorumluluğu 

bulunmaktadır.2302 Doktrinde sendika, siyasi parti, dernek gibi özel hukuk tüzel kişilerinin 

cezalandırılmasının bazı temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına neden olacağı belirtilerek söz 

konusu özel hukuk tüzel kişilerinin ceza sorumluluğunun bulunmaması gerektiği ileri sürülmektedir. Bu 

görüşe göre yalnızca kazanç paylaşma amacı güden tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmelidir. 

Ancak ceza sorumluluğunun kabul edilmesinde özel hukuk tüzel kişileri arasında kazanç paylaşma amacı 

güdüp gütmemelerine göre gerçekleştirilecek bir ayrıma gidilmesi kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık 

taşıdığı yönünde haklı olarak eleştirilmektedir.2303  

TCKT’nin yabancı özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanması da mümkündür. Tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde ceza kanununun kişi ve yer itibariyle sınırlarına ilişkin 

hükümler uygulama alanı bulur.2304 Ancak bu durum teorik ve pratik açıdan ciddi zorlukları bünyesinde 

barındırmaktadır. Zira öncelikle yabancı özel hukuk tüzel kişisinin, Türk hukukuna veya tabiiyetinde 

bulunduğu devletin mevzuatına göre kurulup kurulmadığının saptanması gerekmektedir. Örneğin, 

yabancı özel hukuk tüzel kişisi Türk tabiiyetinde değil ve merkezi Türkiye dışında ise, organ ya da 

temsilcisinin Türkiye'de işleyeceği suçlardan ceza sorumluluğunun kabul edilmesi ve bu kapsamda 

verilecek bir mahkûmiyet kararının yerine getirilmesi önemli güçlüklere neden olacak niteliktedir. Ayrıca 

yabancı devletler de tüzel kişi olduğundan yabancı devletin temsilcileri ya da organları vasıtasıyla işlenen 

bir suç nedeniyle yabancı devletin cezalandırılmasının mümkün olup olmadığı sorunu da gündeme 

                                                
2299 KANGAL, “Türk”, s. 203. 
2300 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 323. 
2301 BIYIKLI, “II”, s. 70-71. Ayrıca bu kabulün temelinde kamu hukuku tüzel kişilerinin kurulmaları ve faaliyetleri bakımından 
idari vesayete tabi olduğu ve bu yapı içinde ceza muhakemesine işlemlerine gerek kalmaksızın da denetiminin mümkün olacağı 
hususunun da yattığı yönündeki görüş için bkz. KIZILARSLAN, s. 340. 
2302 KANGAL, Tüzel, s. 196-197. 
2303 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 321. 
2304 SCHNEIDER, Anne, s. 250; BERTOSSA, s. 205-209. Örneğin Hollanda’da yabancı tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul 
edilmektedir. Bkz. KEULEN/GRITTER, s. 190. 
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gelmektedir. Şayet yabancı devletin de cezalandırılabileceği kabul edilirse devletler genel hukukunun 

ilkeleriyle uyuşmayan durumlar ortaya çıkar.2305 Örneğin Fr. CK’da tabiiyeti ne olursa olsun yabancı bir 

tüzel kişi Fransa’da suç işlerse, Fransız ceza mahkemelerinin yetkisinden bahsedilir. Bu, Fr. CK’nın 113-

2. maddesiyle açıkça öngörülen ceza kanunun mülkiliği ilkesinin bir gereğidir. Ayrıca Fr. CK yabancı bir 

ülkede yabancı tüzel kişilerce Fransa’nın temel çıkarlarını ihlal niteliğinde olan cürüm ve cünhalar 

bakımından da uygulama alanı bulabilir.2306 Fransız tüzel kişisinin yabancı bir ülkede suç işlemesi halinde 

de “faile göre şahsilik” ilkesi uyarınca Fransız ceza mahkemelerinin yetkisinden bahsedilir. Söz konusu 

hususların öngörülmüş olmasına karşın yabancı tüzel kişilerin ceza sorumluluğu hususunda pek çok sorun 

vardır. Nitekim tüzel kişiliğin tanınmasının Fransız hukuku uyarınca mı yoksa tüzel kişinin vatandaşı 

olduğu ülke hukukuna göre mi belirleneceği hususunda tartışmalar bulunmaktadır. Doktrindeki bir görüşe 

göre söz konusu sorun ceza hukuku dışında tüzel kişinin ulusal hukuku tarafından çözülmelidir. Diğer bir 

görüşse tüzel kişiler Fransa’da özel hukuk süjesi olarak tanındığından bunların ceza hukuku süjesi olarak 

da düşünülmesi mümkündür. Bir diğer sorunu ise Fransa’da kamu hukuku tüzel kişileri bakımından 

öngörülen sınırlamanın yabancı tüzel kişiler bakımından da uygulanıp uygulanamayacağı hususu 

oluşturur. Bu kapsamda insanlığa karşı bir suç nedeniyle ya da terörizm nedeniyle yabancı bir devletin 

Fransız ceza yargılama makamlarınca mahkûm edilip edilemeyeceği hususu gündeme gelir ki bunun 

kabulü uluslararası kamu hukukunun temel prensipleriyle çelişme anlamına gelir. Diğer bir sorunu ise 

yabancı ya da Fransız bir tüzel kişi tarafından yabancı ülkede bir suç işlenmesi halinde Fr. CK’nın 113-6. 

maddesinde öngörülen karşılıklılık koşulunun ne şekilde anlaşılması gerektiği oluşturur. Söz konusu 

koşulun yabancı ülkede tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi şeklinde bir zorunluluğu içerip 

içermeyeceği ya da Almanya’da olduğu gibi bazı ülkelerde kabul edilen tüzel kişilerin kabahat 

sorumluluğunun cezai sorumluluğa benzetilip benzetilemeyeceği sorunlarının çözümü uygulamaya 

bırakılmıştır. Yine yabancı tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bakımından Fransa’da kuruluşlarının 

bulunmaması halinde, cezaların infazında problemler yaşanması olasıdır. Bu problemlerin tüzel kişilerin 

durumunu öngören ceza mahkûmiyetlerinin infazı hakkında sözleşmelerin imzalanmasıyla aşılması 

mümkün olabilmektedir.2307 Zira küreselleşmeyle birlikte uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin 

kurulması yetki çatışmasına sebebiyet vermektedir.2308 Örneğin dünyanın en büyük ilaç firmalarından biri 

olan “Smith Kelin” şirketinin Çin’de rüşvet ve yolsuzluk olaylarına karışması neticesinde şirketin 

merkezinin bulunduğu İngiltere’de ve Çin’de soruşturmalar yürütülmüş ve iki ülkenin de dahli söz konusu 

olmuştur.2309 Benzer sorunlar tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden ve suçun uluslararası 

şirketlerce işlendiği haller bakımından delillerin elde edilmesi, tedbirlerin ya da mahkeme kararlarının 

                                                
2305 YARSUVAT, s. 907. 
2306 https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740 
2307 KANGAL, Tüzel, s. 92, dp. 247. 
2308 SCHNEIDER, Anne, s. 249. 
2309 BAYSAL, s. 21, dp. 10. 
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uygulanması bakımından Amerika’da da ortaya çıkmaktadır. Amerika’nın çözüm olarak yabancı 

ülkelerde bulunan delilleri elde edilemese dahi tüzel kişilere yaptırım uyguladığı ve yabancı devleti 

zorlayıcı başkaca tedbirler aldığı görülmektedir.2310 Suçluların geri veri verilmesiyle ilgili olarak 

vatandaşın iade edilmemesi ilkesinin tüzel kişiler bakımından da geçerli olması gerektiği 

savunulmaktadır.2311 

Doktrinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna TCKT’de yer verilmesinin suç ve ceza politikası 

bakımından önemli bir yenilik olduğu ifade edilmektedir.2312 Bu görüşe göre pragmatizm ve hakkaniyet 

bu reformu gerekli kılmıştır.2313 Pratik gereklilikler ve kriminolojik gerçekliklerin sonuçları pragmatizmi 

gerektirmiştir. Nitekim ekonomi ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte tüzel kişilerin faaliyet 

alanında tüzel kişilerin lehine işlenen suçlar ortaya çıkmıştır. Yine hakkaniyet gereği herkesin kendi 

fiilinden sorumlu olması bir anlamda yaşama geçirilmiş ve ticari şirketlerin, yöneticilerin, yönetim kurulu 

üyelerinin ceza sorumluluğu bakımından üstü kapalı da olsa bir sınırlama getirilmiştir. Zira ceza hukuku 

uygulamasında ortaya çıkan ve yargı içtihatları ile de kök salan, işlenen suçtan haberi dahi olmayan 

yönetim kurulu üyelerinin o suçtan sorumlu olduklarına ilişkin varsayım artık geçerli değildir. Bu nedenle 

söz konusu görüşe göre suçu işleyen gerçek kişinin yanında tüzel kişinin de ceza sorumluluğuna 

gidilmelidir.2314 

“Suçun faili” başlığını taşıyan TCKT’nin 19. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Kişi ancak kendi fiilinden sorumludur. 

Kanunun cezalandırdığı eylemleri işleyen veya bir cürmü işlemeye teşebbüs eden kişi suçun faili 

sayılır. 

Kanunun tüzel kişilerin ceza sorumluluğu için öngördüğü hükümler saklıdır.”2315 

Söz konusu hükümle “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin kabul edildiği belirtilmelidir. 

Hükmün 3. fıkrasında “kanunun tüzel kişilerin ceza sorumluluğu için öngördüğü hükümlerin saklı” 

olduğunun belirtilmesiyle, tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin kuralların üçüncü kişilerin fiilinden 

sorumluluk olduğu kabul edilerek Anayasa’nın 38. maddesinde belirtilen “ceza sorumluluğunun şahsiliği” 

ilkesine aykırılık anlamına geldiği görülmektedir. Yine söz konusu fıkranın, “suçun faili” başlığını taşıyan 

19. maddesinde yer verilmesi de eleştirilmelidir. Zira tüzel kişiler suçun faili olmaz, ancak ceza 

                                                
2310 Söz konusu sorunun temelinde Amerika’da idari ve cezai soruşturmalar bakımından iş birliği hususunda esnek bir yapının 
bulunması yatmaktadır. Örneğin iş birliği kapsamında bir tüzel kişilik bünyesinde çalışan bir kimseye ait veri isteniyorsa tüzel kişi 
bunu herhangi bir mahkeme kararı ya da söz konusu kimsenin bilgisine başvurmaksızın verebilir. Ancak çoğu devletin hukuk 
sisteminde gizliliğin korunmasına ilişkin yasaklar bulunmaktadır. Bkz. ISHII, Yurika, “On Law Enforcement Through 
Agreements Between the US Regulatory Authorities and Foreign Corporations”, Regulating Corporate Criminal Liability, 
Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 241-243. 
2311 BERTOSSA, s. 207-208. 
2312 BAYRAKTAR, Köksal, “Türk Ceza Kanunu Tasarısı’nda Genel Hükümler Bölümünü Oluşturan Düzenlemenin Genel 
Özellikleri”, Ceza Hukuku Reformu, İstanbul 2001, s. 377. 
2313 Söz konusu pragmatizm bir anlamda ceza hukukuna özel hukukun bekçiliği görevini yüklediği yönünde haklı olarak 
eleştirilmektedir. Bkz. ÜNVER/HAKERİ, 3 Cilt, s. 1819, dp. 1. 
2314 YARSUVAT, s. 899. 
2315 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Tasarısı, s. 30. 
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sorumluluğunun kabulü teorik olarak mümkün olduğu yönündeki gerekçeye dayanır. Yine hükmün 2. 

fıkrasında “kanununun cezalandırdığı” fiilleri gerçekleştiren ya da “bir cürmü işlemeye teşebbüs 

eden”lerin “suçun faili sayıl”acakları kabul edildiğinden davranış yeteneğine sahip olmayan tüzel kişilerin 

3. fıkra uyarınca suç faili olarak kabul edilmesi yerinde değildir.2316 

TCKTÖ’nün 26, TCKT’ninse 25. maddesinde tüzel kişilerin kanunun ayrıca belirttiği hallerde 

sorumlu olacağı ifade edilerek özellik prensibinin benimsendiği anlaşılmaktadır. Yani tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğuna gidilebilmesi için ilgili ceza normunda bu hususta açık bir düzenlemeye yer verilmelidir. 

Nitekim TCKT’nin özel kısmında yer alan bazı suç tipleri bakımından tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna 

başvurulduğu görülmektedir.2317 Özellik prensibinin kabulünün bazı suçlar bakımından gereksiz ve 

yararsız olabileceği, hatta böyle bir düzenlemenin öngörülmediği suçlar bakımından eksiklik yaratma 

olasılığı karşısında, terk edilmek suretiyle genel bir düzenlemenin kabulü önerilmektedir.2318 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi, ceza muhakemesi hukuku bakımından da 

tüzel kişilerin ne şekilde yargılanmaları gerektiğine ilişkin belirlemelerin yapılmasını gerektirmektedir.2319 

Nitekim “2000 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Öntasarısı” (CMUKÖ) bu gerekliliğin bir örneğini 

                                                
2316 KANGAL, Tüzel, s. 196. 
2317 Örneğin TCKT’nin “Özel Hükümler” başlığını taşıyan “İkinci Kitabı”nın “Birinci Kısmı”nda yer alan “Kişilere Karşı Suçlar” 
bakımından “jenosit ve insanlığa karşı suçlar”ın düzenlendiği “Birinci Bölüm”de öngörülen suçlarla ilgili olarak tüzel kişilerin 
ceza sorumluğu kabul edilmiştir (m. 128/3, 129/2, m. 130/2).  Yine “Birinci Kısmı”n, “Hürriyete Karşı Suçlar”ın düzenlendiği 
“Altıncı Bölüm”de yer alan “şantaj” (m. 156/4), “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” (m. 165/7), “düşünceyi açıklama ve yayma 
hürriyetinin engellenmesi” (m. 166/2), “insan üzerinde deney” (m. 167/2), “ayırımcılık” (m. 168/3); “Hayatın Gizli Alanına ve 
Özel Hayata Karşı Suçlar”ın düzenlendiği “Sekizinci Bölüm”de yer alan “kanuna aykırı kişisel veriler, verileri, yetkili olmayanlara 
verme, imha etmeme, fişlikler” (m. 198); “Malvarlığına Karşı Suçlar”ın düzenlendiği “Dokuzuncu Bölüm”de yer alan “basit 
dolandırıcılık” (217/3), “nitelikli dolandırıcılık” (m. 218/2); TCKT’nin “Özel Hükümler” başlığını taşıyan “İkinci Kitabı”nın 
“İkinci Kısım”da yer alan “Topluma Karşı Suçlar”la ilgili olarak “Genel Tehlike Yaratan Suçlar”ın düzenlendiği “Birinci 
Bölüm”de yer alan “yangın, tahrip veya radyasyona maruz bırakma, panik yaratma, sel ve taşkına neden olma, koruyucu eser ve 
vasıtaların tahribi suçlarının sigorta bedelini veya haksız bir yararı ele geçirmek maksadıyla işlenmesi” (m. 237/2), “inşaat sanatının 
kurallarına aykırılık” (m. 242/4), “işaret ve engel koymama” (m. 244/2); “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlıklı “İkinci 
Bölüm”de yer alan tüm suçlar (m. 262) yani, “zehirli madde katma” (m. 246), “tağşiş, taklit, tağyir” (m. 247), “reçete ve formüllere 
aykırı ilaç yapma ve satma” (m. 248), “sahte olarak kullanılacak reçete” (m. 249), “kamunun sağlığını bozan taksirli suçlar” (m. 
250), “sağlık mesleğinin kötüye kullanılması” (m. 251), “meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması ile işyerinin 
kapatılması” (m. 252), “uyuşturucu madde imal ve ticareti” (m. 253), “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma ve 
kullanma” (m. 254), “sahte reçete ile uyuşturucu madde alınması” (m. 256), “zehirleri izinsiz satma” (m. 258), “bulaşıcı 
hastalıklar” (m. 259), “usulsüz ölü gömülmesi” (m. 260), “sağlığın bozulması” (m. 261); “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin 
Suçlar” başlığını taşıyan “Sekizinci Bölüm”de yer alan tüm suçlar (m. 334) yani, “fiyatları etkileme” (m. 336), “kamuya gerekli 
şeylerin yokluğuna neden olma” (m. 337), “kamu taahhütlerinde hile” (m. 338), “alıcıyı kandırma” (m. 339), “meslek veya sanata 
ilişkin sırrın açıklanması” (m. 340), “artırma ve eksiltmeye fesat karıştırma” (m. 341), “artırma veya eksiltmeden çekilme” (m. 
342), “besinlerde kamuya gerekli madde ve eşya” (m. 343); yine “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı “Dokuzuncu Bölüm”de yer 
alan (m. 351), “bilişim sistemine girme”, “verileri tahrip ve bozma” (m. 345), “sistemi engelleme, bozma, haksız yarar sağlama” 
(m. 346), “sahtecilik (m. 347), “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” (m. 349), “suç işlemek için örgütlenme” (m. 
351); TCKT’nin “Özel Hükümler” başlığını taşıyan “İkinci Kitabı”nın “Millete, Devlete ve Kamusal Barışa Karşı Suçlar” başlıklı 
“Üçüncü Kısmı”nın “Kamu Hizmeti ve Görevlerine Karşı Suçlar”a yer veren “Beşinci Bölümü”ndeki “rüşvet verme suçları” (m. 
425) ile “Yedinci Bölüm”nde yer alan ve “Adliyeye Karşı Suçlar” içerisindeki “soruşturmanın gizliliğinin ihlali suçu” bakımından 
(m.471) tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna yer verilmiştir. Bkz. T. C. ADALET BAKANLIĞI, Tasarısı, s. 25-147. 
2318 KANGAL, “Türk”, s. 204. 
2319 KEMPF, s. 469. 
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oluşturmaktadır. CMUKÖ’nün “Tüzel Kişilerin Yargılanması” başlığını taşıyan “İkinci Bölümü”ndeki 

düzenlemeler şu şekildedir:2320 

“Tüzel kişiler hakkında uygulanacak hükümler 

MADDE 259. - Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu gerektiren hâllerde, diğer kanunların içerdiği 

hükümler saklı kalmak üzere, bu Kanun hükümleri uygulanır.2321 

Yetkili mahkeme 

MADDE 260. - Tüzel kişilerin, ceza sorumluluğunu gerektiren suçlarda soruşturma, suçun 

işlendiği veya tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Yetkili 

mahkeme, işe elkoyan Cumhuriyet savcısının bulunduğu yerdeki görevli mahkemedir. 

                                                
2320 TCKT’nin içerdiği yeni hüküm ve değişikliklerin kanunlaşarak yürürlüğe girmesi durumunda uygulamada boşluk 
doğmaması ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek amacıyla “Türk Ceza Kanununun Yürürlüğe Konulmasına ve 
Mevzuata Uyumuna Dair Kanun Tasarısı” düzenlenmiş olup bu tasarıda tüzel kişilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümlere yer 
verilmiştir: 
“Tüzel Kişiler 
Madde 26- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun İkinci Kitabına başlığı ile birlikte aşağıdaki Sekizinci Fasıl eklenmiştir: 
“Sekizinci Fasıl 
Tüzel Kişilerin Yargılanması 
Tüzel kişiler hakkında uygulanacak hükümler 
Madde 288/a- Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu gerektiren hallerde, aşağıdaki maddeler ve diğer kanunların içerdiği hükümler 
saklı kalmak üzere, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu uygulanır. 
Yetkili mahkeme 
Madde 288/b- Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu gerektiren suçlarda hazırlık soruşturması, suçun işlendiği yerin veya tüzel 
kişinin merkezinin bulunduğu yerin Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Yetkili mahkeme savcının görevli bulunduğu yerdeki 
mahkemedir. 
Kanunların, ekonomik ve mali suçlar bakımından öngördüğü hükümler saklıdır. 
Tüzel kişiliğin kamu davasında temsili 
Madde 2888/c- Kamu davası, fiilin işlendiği tarihte tüzel kişinin yasal temsilcisi olan kişiye karşı açılır; adı geçen bütün usul 
işlemlerinde tüzel kişiyi temsil eder. Tüzel kişi yararına suç işleyen kişi, aynı zamanda yasal temsilci ise Mahkeme, tüzel kişiyi 
temsil etmek üzere bir kayyım tayin eder. 
Tüzel kişi, kanuna veya statüsüne göre, yasal temsilciye vekâlet edebilmek olanağına sahip diğer bir kişi tarafından da temsil 
edilebilir. Bu kişi kimliğini ve kabulü istemini savcı veya mahkemeye yazılı olarak bildirir. 
Usul işlemleri veya yargılama devam etmekte iken temsilci değiştiğinde de aynı hüküm uygulanır. 
Bu maddede yer alan hükümlere göre tüzel kişiyi temsil etmek hususunda yetkili bir kişi bulunmadığında hâkim, savcının veya 
davaya katılanın istemi üzerine, tüzel kişiyi temsil etmek üzere bir kayyım tayin eder. 
Tüzel kişinin temsilcisi hakkında uygulanacak önlemler 
Madde 288/d- Tüzel kişinin temsilcisi hakkında bu sıfatı itibarıyla, tanıklar için kabul edilmiş olanlar dışında hiçbir önlem 
alınamaz. 
Tüzel kişiye uygulanacak yükümler 
Madde 288/e- Hâkim, adli kontrolü uygulayarak tüzel kişiyi aşağıda gösterilen yükümlerden bir veya birden fazlasına tabi 
kılabilir:  
1)Hâkim tarafından miktarı ve ödeme koşulları saptanacak bir kefaletin yatırılması, 
2)Mağdurun haklarını güvence altına almak amacı ile miktarı ve hangi süre içinde yerine getirileceği hâkim tarafından belirtilen 
şahsi ve ayni bir teminatın tesis edilmesi, 
3)Tüzel kişi lehine keşide edilmiş çekleri tahsil etmek veya kredi kartı ile ödeme yapmak dışında, çek kullanılamaması, 
4)Fiil, mesleki veya sosyal etkinlikler nedeni veya vesilesiyle işlendiğinde ve yeniden suç işleneceğinden kuşkulanıldığında bu 
etkinliklerin icra edilememesi, 
(3) ve (4) numaralı bentlerde öngörülen yasaklara, tüzel kişi hakkında verilebilecek cezalar ölçüsünde hükmedilebilir. 
Adli kontrolün ihlali halinde uygulanacak yaptırımları kanun gösterir.” Bkz. T. C. ADALET BAKANLIĞI, Tasarısı, s. 422-
424. Söz konusu düzenlemeler CMUKÖ ile hemen hemen benzerdir. 
2321 Maddenin gerekçesinde tasarının ikinci bölümünde önemli bir boşluğun giderildiği belirtilmiştir. 
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Kanunların, ekonomik ve malî suçlar bakımından öngördüğü hükümler saklıdır.2322 

Tüzel kişiliğin kamu davasında temsili 

MADDE 261. - Kamu davası, fiilin işlendiği tarihte2323 tüzel kişinin yasal temsilcisi olan kişiye 

karşı açılır; bu kişi bütün usul işlemlerinde tüzel kişiyi temsil eder. Tüzel kişi yararına suçu işleyen kişi, 

aynı zamanda yasal temsilci ise mahkeme, tüzel kişiyi temsil etmek üzere bir kayyım atar. Ancak tüzel kişi, 

kanuna veya statüsüne göre, yasal temsilciye vekâlet edebilmek olanağına sahip diğer bir kişi tarafından 

da temsil edilebilir. Bu kişi, kimliğini ve kabulü istemini Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye yazılı olarak 

bildirir. 

Usul işlemleri veya yargılama devam etmekte iken temsilci değiştiğinde de aynı hüküm uygulanır. 

Bu maddede yer alan hükümlere göre tüzel kişiyi temsil etmek hususunda yetkili bir kişi 

bulunmadığında mahkeme, Cumhuriyet savcısının veya katılanın istemi üzerine, tüzel kişiyi temsil etmek 

üzere bir kayyım atar.2324 

Tüzel kişinin temsilcisi hakkında uygulanacak tedbirler 

MADDE 262. - Tüzel kişinin temsilcisi hakkında bu sıfatı itibarıyla, tanıklar için kabul edilmiş 

olanlar dışında hiçbir tedbir alınamaz. 2325 

Tüzel kişiye uygulanacak yükümlülükler 

MADDE 263. - Tüzel kişiler, aşağıda gösterilen kendilerine özgü adlî kontrol yükümlülüklerinden 

bir veya birden fazlasına tâbi kılınabilirler: 

1. Mahkeme başkanı veya hâkim tarafından miktarı ve ödeme koşulları saptanacak bir 

güvencenin yatırılması, 

2. Mağdurun veya zarar görenin haklarını korumak amacı ile miktarı ve hangi süre içinde yerine 

getirileceği mahkeme başkanı veya hâkim tarafından belirtilen kişisel veya aynî bir güvencenin tesis 

edilmesi, 

3. Tüzel kişi lehine keşide edilmiş çekleri tahsil etmek veya kredi kartı ile ödeme yapmak dışında, 

çek kullanılamaması, 

4. Fiil, meslekî veya sosyal etkinlikler nedeni veya vesilesiyle işlendiğinde ve yeniden suç 

işleneceğinden kuşkulanıldığında bu etkinliklerin icra edilememesi. 

                                                
2322 Maddenin gerekçesinde, tüzel kişilerin yargılanmasıyla ilgili özel yetki kurallarına yer verilmesinin nedeni olarak tüzel 
kişilerin gerçek kişilere nazaran hukuki durumlarının farklılığı gösterilmiş ve tüzel kişilerin faaliyet alanlarının değişik bölge ve 
yerlerde olmasının genel yetki kuralından ayrılmayı zorunlu kıldığına değinilmiştir. 
2323 Maddenin bu kısmı, fiilin işlendiği tarihte tüzel kişinin yasal temsilcisi olmasına karşın, muhakeme esnasında bu niteliğini 
kaybeden ya da tüzel kişiyle herhangi bir ilgisi kalmayacak şekilde bağlarını koparan bir kimsenin kamu davasında tüzel kişiyi 
temsil etmesinin kabul edilemeyeceği yönünde eleştirilmektedir. Çözüm olaraksa tüzel kişi hakkında muhakemeye başlandığı 
tarihteki yasal temsilcinin esas alınması önerilmektedir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 205-206. 
2324 Maddenin gerekçesinde, tüzel kişilere yönelik suç iddiasında kamu davası, tüzel kişiliği temsilen yasal temsilciye karşı 
açılacağından, söz konusu yasal temsilcinin şüpheli veya sanık sayılacağı kabul edilmiştir. Her türlü tebligat bu kimseye yapılacak 
olup, işlemlere de tüzel kişi adına yasal temsilcinin muhatap kılınacağından bahsedilmiştir. 
2325 Maddenin gerekçesinde, tüzel kişinin temsilcileri hakkında bu sıfatları nedeniyle uygulanacak tedbirlerin özel olarak 
öngörülmesinin ve şüpheli ve sanıktan ayrı hükümlerin uygulanmasının nedeni olarak temsilcinin hukukî durumu ve ceza 
sorumluluğunun esasında tüzel kişiliğe ait olması gösterilmiştir.  
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(3) ve (4) numaralı bentlerde öngörülen yasaklara, tüzel kişi hakkında verilebilecek cezalar 

ölçüsünde hükmedilebilir.2326”2327 

TCKT’nin 25. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun fiili 

gerçekleştiren “kimsenin suçunu ortadan kaldırma”yacağına yer verilmiştir. Hükümde geçen “kimse” 

ifadesinden suçu işleyen ve tüzel kişinin organını ya da temsilcisini oluşturan gerçek kişilerin anlaşılması 

gereklidir. Ancak Fr. CK.’nın 121-2. maddesinde yerinde olarak gerçek kişinin ceza sorumluluğunun 

ortadan kalkmayacağı belirtilmişken; TCKT’de gerçek kişinin “suçunun ortadan kalk”mayacağının 

belirtilmesi hatalıdır. Ayrıca TCKT’nin 25. maddesinde “tüzel kişi yararına işle”nen suçlar nedeniyle 

tüzel kişinin sorumluluğuna gidilebileceği öngörülmüştür. Yani suçun tüzel kişinin namına ya da onun 

için işlenmesi değil, sadece yararına işlenmesi gereklidir.2328  

TCKT’nin 26. maddesinde tüzel kişilere yönelik ceza yaptırımlarıyla ilgili olarak ayrıntılı bir 

hükme yer verilmediği görülmektedir. Nitekim hükümde tüzel kişiler için “para cezası”, “müsadere” veya 

“mülkiyetin devlete geçirilmesi”, “tüzel kişinin çalışmadan yasaklanması”, “adli gözetim altında çalışma” 

ve “fesih” ya da “kapatılma” cezaları öngörülmüştür.2329 “Tüzel kişinin çalışmadan yasaklanması” ve 

“adli gözetim altında çalışması” yaptırımları süreye tabi kılınmıştır. Tüzel kişinin “feshi” ile “kapatılması” 

arasındaysa herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Fr. CK’da kapatma yaptırımı tüzel kişilerin işletme ya da 

kuruluşları bakımından öngörülmesine rağmen, TCKT’de kapatma, fesih gibi tüzel kişi hakkında hükme 

bağlanan bir yaptırım olarak düzenleme altına alınmıştır. TCKT’de tüzel kişiler hakkında öngörülen 

yaptırımların infazına ilişkin kurallara yer verilmemesi eleştirilmelidir.2330 Zira tüzel kişilere uygulanacak 

yaptırımların belirlenmesi ve somut olayda hangi yaptırıma başvurulacağı ilişkin esasların 

oluşturulmasında fayda vardır.2331 Tüzel kişiliğin sona ermesi halinde, özellikle tür değiştirmesi ve 

feshedilmesi nedeniyle tasfiye aşamasına gelinmesi durumunda ceza yaptırımlarının ne şekilde 

uygulanacağına ya da uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin TCKT’de herhangi bir düzenlemeye yer 

                                                
2326 Maddenin gerekçesinde, tasarıda öngörülen adli kontrol yükümlülüklerinin tüzel kişilere de uygulanmasına olanak sağlanarak, 
mağduru koruma ilkesinin varlığının ortaya konulduğu ve adlî kontrol tedbirlerinden farklı olarak, tüzel kişilere uygulanacak 
tedbirlerin malî nitelikte olduğuna değinilmiştir. 
2327 CMUKÖ’nün 259 ila 263. maddeleri ve gerekçeleri için bkz. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU 
TASARISI İLE CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI VE ADALET 
KOMİSYONU RAPORU (1/535, 1/292), Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 T.B.M.M.  (S. Sayısı: 698). 
2328 KANGAL, Tüzel, s. 198. 
2329 TCKT’nin “Birinci Kitabı”nın “Yaptırım” başlığını taşıyan “Dördüncü Kısmı”nın “Birinci Bölümü”nde 57 ve 58. 
maddelerde “cezalar” düzenlenmiştir. 57. maddenin başlığını “Cürüm ve kabahatlere özgü asli cezalar” oluşturmaktadır. Hükmün 
ilk fıkrasında “cürümlere özgü cezalar”ın, “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası”, “müebbet hapis cezası”, “hapis cezası” ve “ağır 
para cezası”; ikinci fıkrasında ise “kabahatlere özgü asli cezalar”ın “hafif hapis cezası” ve “hafif para cezası” olduğu belirtilmiştir. 
“Cürüm ve kabahatlere özgü fer’i cezalar” başlığını taşıyan 58. maddede ise “fer’i cezalar”; “kamu hizmetlerinden yasaklanma”, 
“bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması”, “işyerinin kapatılması”, “sürücü belgesinin geri alınması”, 
“müsadere” ve “suç nedeniyle mülkiyetin devlete geçmesi” olarak gösterilmiştir. Bkz. T. C. ADALET BAKANLIĞI, Tasarısı, 
s. 39. 
2330 KANGAL, Tüzel, s. 199. 
2331 BIYIKLI, “(II)”, s. 73. 
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verilmemesi de eleştirilmesi gereken bir diğer hususu oluşturmaktadır.2332 Söz konusu durum CMUKÖ 

için de geçerlidir.  

C. TCK 

1. Kanuni Düzenleme 

Toplumsal alanda tüzel kişilerin hukuksal faaliyetlerinin yoğunlaştığı ve söz konusu alanı 

düzenleyen mevzuatta tüzel kişiler hakkında öngörülen yaptırımların çoğunun “fesih”, “kapatma” veya 

“faaliyetten men” şeklinde olduğu görülmektedir. Bu yaptırımlaraysa genelde özel hukuk yaptırımı ya da 

idare hukuku alanındaysa “düzeni sağlayıcı, düzene bağlayıcı… sınırlayıcı, düzenleyici, baskı altına alıcı” 

yani inzibati2333 olarak başvurulmaktadır. Söz konusu durumda bu yaptırımlar, ceza hukuku anlamında 

ceza değildir. Bu yaptırımların bizatihi varlıklarının, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun varlığının kanıtı 

olduğu söylenemez. Tüzel kişilerin özel hukukta haksız fiillerinin sonucuna katlanmak zorunda olması bu 

nedenle de “sorumluluk ehliyeti”nin bulunması, ceza sorumluluğunun bulunduğu anlamına gelmez.2334 

Yine tüzel kişilerin haksız fiil ehliyetinin, idari para cezalarını da kapsayacak şekilde geniş anlaşılmasına 

engel bulunmasa da anayasada öngörülen “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi karşısında tüzel kişiler 

ceza hukuku anlamında cezanın muhatabı olamaz.2335  

TCK ile ilgili olarak hükümetin teklif ettiği tasarıda esasında TCKT’de tüzel kişilerle ilgili olarak 

öngörülen hükümlerin aynısına yer verilmiştir. Ancak Adalet Komisyonu’nca kabul edilen metinde tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmemiş olup, kanunda açıkça öngörülen hallerde ve tüzel kişiliğin 

yararına2336 işlenen suçlardan ötürü tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımların 

“faaliyet izninin iptali” ve “müsadere” olmak üzere uygulanması öngörülmüştür.2337 Ancak daha önce de 

belirtildiği üzere TCK’nın 60. maddesi anayasa hükmü niteliğinde değildir. Bu nedenle kanun koyucu 

tarafından daha sonradan özel bir kanunla ya da TCK’da; TCK’nın 60. maddesinden farklı bir güvenlik 

tedbiri ya da TCK’nın 60. maddesinde güvenlik tedbirinin uygulanması bakımından öngörülenden farklı 

bir koşul aranması halinde söz konusu yeni düzenleme uygulama alanı bulacaktır.2338  

TCK’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmemesinin temelinde bunun İtalya’da da 

benimsenmemesi ve Türkiye’nin İtalya ile ceza hukuku açısından sıkı bağlılığının etkisi 

                                                
2332 ÜNVER, “İnternet”, s. 128. 
2333 TÜRK DİL KURUMU, s. 1200. 
2334 Örneğin özel hukukta birincil kaygıyı zarar görenin zararının tazmini oluşturmaktayken, ceza hukukunun mağdurun ya da 
zarar görenin zararını karşılamak şeklinde bir kaygısı yoktur. Bkz. NUHOĞLU, “Tüzel”, s. 510. 
2335 ÖZEN, “Tüzel”, s. 82. 
2336 Tüzel kişinin menfaati ile yararının farklı olduğu, menfaatten fiilin içinde saklı olan failin güttüğü tüzel kişinin lehine olan 
amacın, yarardan ise failin amacından bağımsız olarak tüzel kişiliğin suçtan elde edeceği objektif avantajın anlaşılması gerektiği 
belirtilmektedir. Örneğin taksirli suçlarda işçilerin güvenliğine ilişkin gereken tedbirlerin alınmaması ekonomik stratejik menfaat 
olarak kabul edilmektedir. Bkz. NISCO, s. 88. 
2337 TCK’nın geneli hakkında gerçekleştirilen Adalet Komisyonu görüşme tutanaklarında söz konusu durumun esaslı değişiklik 
ve yenilik olarak nitelendirildiği görülmektedir. Bkz. GÜNEY/ÖZDEMİR/BALO, s. 30. 
2338 ŞAHBAZ, İbrahim, Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, C. I, Ankara 2016, s. 736. 
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bulunmaktadır.2339 Nitekim İt. CK, ETCK’nın mehaz kanunu niteliğindedir. Yine TCK’nın da mehaz 

kanunu niteliğinde olan Al. CK’da da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmemesinin TCK’nın 

bu konudaki tercihini etkilediği görülmektedir. 

Ancak TCK’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmediğinin göstergesi olarak 

TCK’nın 20. maddesi ve KK bakımından doğrudan tüzel kişilere idari yaptırımların uygulanması, kabul 

edilmektedir.2340 TCK’nın 20. maddesinin 2. fıkrası daraltıcı ceza normdur. Zira asıl ceza normlarının 

kapsamını ve sınırlarını daraltmak suretiyle tüzel kişilerin fail olamayacağını söylemektedir.2341 Hüküm, 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu açıkça reddetmekle ve fail olmayacağını kabul etmekle beraber2342 

tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını kabul etmektedir.2343 Doktrinde haklı olarak, 

tüzel kişiler bakımından güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının kabul edilmesinin tüzel kişilerin fail olarak 

kabul edildiği anlamına geldiği ileri sürülmektedir.2344 Zira fail olmayan bir kişiye güvenlik tedbirlerinin 

uygulanmasından bahsedilemez.2345  

TCK’nın 5. maddesinde, TCK’nın genel hükümlerinin, “özel ceza kanunları ve ceza içeren 

kanunlardaki suçlar hakkında da uygulan”acağı öngörülmüştür. Hükmün gerekçesinde “ceza 

kanununda benimsenen genel kurallara aykırı uygulamaların” ve “temel ilkeler”in “dolanılma”sının 

önüne geçilmek ve bu kapsamda “hukuk uygulamasında”ki birliğin, güvenliğin ve eşitliğin sağlanmak 

istendiği belirtilmiştir.2346 Ancak TCK’nın 5. maddesinin 5252 sayılı “Türk Ceza Kanununun Yürürlük 

                                                
2339 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 12. 
2340 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1365-1366. 
2341 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 70. 
2342 “…Atılı elektrik enerjisi hakkında hırsızlık ve mühür bozma suçları yönünden sanık olarak A... apartman yöneticiliğinin 
gösterildiği, tüzel kişilerin suçun faili olamayacağına ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 20/2. maddesi karşısında, kovuşturma şartının 
gerçekleşmemesi nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi gereği düşme kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı 
şekilde karar verilmesi… Bozmayı gerektirmiş…” Y. 13. CD. 2013/20133 E. 2013/25444 K. 19.9.2013 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com). Kararda her ne kadar “apartman yöneticiliği” tüzel kişi olarak düşünülmüşse de tüzel kişi değildir. Bkz. 
MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 257, dp. 16. 
2343 KANGAL, “Yeni”, s. 25. 
2344 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 156; YILDIZ, “Tüzel”, s. 221. 
2345 Söz konusu durumda tüzel kişinin suçun faili olmadığı, zira suçun failinin tüzel kişinin organlarında görev yapan, tüzel kişinin 
temsilcisi sıfatını taşıyan ya da tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde herhangi bir şekilde görevlendirilen gerçek kişi olduğu yönünde 
bkz. ÖZGENÇ, Genel, s. 197-198. 
2346 Gerekçe metni için bkz. TÜRK CEZA KANUNU TASARISI VE ADALET KOMISYONU RAPORU (1/593), 
Dönem: 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 664), s. 408. 
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ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un geçici 1. maddesinde2347 belirtildiği üzere 31.12.20082348 

tarihinde yürürlüğe girmesine kadar, mevzuatta yürürlükte kalan ve tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 

öngören düzenlemeler bulunmaktaydı.2349 TCK’nın 5. maddesinin 31.12.2008 tarihinde yürürlüğe 

girmesiyle beraber artık TCK ile uyumlu düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. Şayet böyle bir 

uyumlaştırma yapılmasaydı, özel kanunlarda tüzel kişiler hakkında öngörülen ceza yaptırımlarının söz 

konusu tarihten itibaren TCK’nın 20. ve 5. maddeleri uyarınca uygulanması mümkün olmazdı.2350 Hatta 

                                                
2347 Esasında 5252 sayılı Kanun 25642 sayılı 13.11.2004 tarihli Resmî Gazete’de yayınlandığında, “Bu Kanunun… "İnfazın 
ertelenmesi veya durdurulması" başlıklı 10 uncu maddesi hükmü”nün “yayımı tarihinde”, “diğer hükümleri”ninse 1.4.2005 
“tarihinde, yürürlüğe gire”ceği öngörülmüştü. Ancak bu kanuna 5349 sayılı “Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama 
Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 25819 sayılı 18.5.2005 tarihli Resmî Gazete’de 
yayınlanmasıyla, yayım tarihinde yürürlüğe giren “Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer 
alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2006 tarihine kadar 
uygulanır” şeklindeki geçici 1. maddesi eklenmiştir. Ancak hükümde geçen “31 Aralık 2006” ifadesi, 5560 sayılı “Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 26381 sayılı 19.12.2006 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmasıyla ve yayım 
tarihinde yürürlüğe giren 15. maddesiyle “31 Aralık 2008” olarak değiştirilmiştir. Hükmün gerekçesindeyse söz konusu 
değişiklikle “ilgili kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılmasına imkan sağlama”nın amaçlandığı belirtilmiştir. Gerekçe metni 
için bkz. YOZGAT MİLLETVEKİLİ BEKİR BOZDAĞ VE 11 MİLLETVEKİLİNİN; ÇEŞİTLİ KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİN VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (2/870), Dönem: 
22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1255), s. 5. 
2348 “…Sanık hakkında 556 sayılı KHK.nın 61/A-c maddesi uyarınca cezalandırılması için dava açılmıştır… Olayımızda sanığa 
atılı eylem, ceza içeren özel bir hukuk düzenlemesi olup 5 inci maddede sözü edilen özel ceza kanunları ya da ceza içeren kanunlar 
kapsamında bulunmaktadır.  O halde atılı eylem, TCK’nın 2 inci maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmelidir. Bu duruma 
göre KHK hükmüyle getirilen bu düzenleme TCK’nın 2 inci maddesinde öngörülen kanunilik ilkesine uygun olmalıdır. Nitekim 
Anayasa Mahkemesi 03.01.2008 gün ve 2005/15 E. 2008/2 K. sayılı iptal kararı gerekçesinde Kanunsuz suç ve ceza 
konulamayacağını, Kanun Hükmünde Kararname hükmüyle suç ve ceza getirilmeyeceğini açıkça vurgulamıştır… 5252 sayılı 
Kanunun geçici 1 inci maddesi ile TCK’nın 2 inci maddesi ve 01.01.2009 tarihinde Yürürlüğe giren 5 inci maddesi birlikte 
değerlendirildiğinde; 556 sayılı KHK’nın suç tanımlayan hükümlerinin tümüyle zımni olarak ilga edildiğinin (örtülü olarak 
yürürlükten kaldırıldığının) kabulü gerekmektedir. Bu hukuki değerlendirmeye göre atılı eylem 556 sayılı KHK hükümleri 
kapsamında suç oluşturmayacaktır… el konulan dava konusu eşyanın müsaderesi ya da iadesi konusunun değerlendirilmesine 
gelince; Yukarıda atılı eylem 1.1.2009 tarihinden itibaren suç olmaktan, aynı tarih itibariyle bu tür eylemler nedeniyle el konulan 
eşyalar da suç konusu olmaktan çıkmıştır. İnceleme tarihi itibariyle söz konusu eşyaların bulundurulmasını bizatihi suç sayan 
herhangi bir yasa hükmü de bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu eşyanın da iadesine karar verilmesi gereklidir..." (Y. 7. 
CD. 2012/302 E. 2012/780 K. 31.01.2012 T. (Karar metni için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1771-1772). Her ne kadar 
Yargıtay bu kararlarında hükmün 1.1.2009 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirtmekte ve doktrinde de bu yönde görüşler 
bulunmaktaysa da (bkz. HAKERİ, Genel, s. 8), hükmün ifadesi oldukça açık olup hüküm 31.12.2008 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 
2349 Hatta bu durum TCK’nın 60. maddesiyle ilgili olarak TBMM’de gerçekleştirilen görüşmeler esnasında belirtilmiş ancak 
hâlihazırdaki söz konusu düzenlemelerin zaten anayasaya aykırı olduğu ifade edilmiştir. Bkz. GÜNEY/ÖZDEMİR/BALO, s. 
185. 
2350 “…A-Sanık Osman T... hakkındaki hükmün incelenmesi: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, 
mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre diğer temyiz 
itirazlarının reddine, Ancak; Adli para cezasının; 5083 sayılı Kanun'un 1.maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde 
yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1.maddesi uyarınca belirlenmesinde 
zorunluluk bulunması, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 
CMUK'nın 321.maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak, bu aykırılıkların yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun'un 
322.maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; YTL olarak hükmolunan adli para cezasının TL'ye dönüştürülmesi 
suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, B-Sanık Osman T. Yaş Sebze Meyve End. Tic. Ve Paz. Ltd. Ştl. Hakkındaki 
hükmün incelenmesinde: TCK'nın 5. ve 20/2.maddeleri ile 5560 sayılı Kanunla değişik 5252 Sayılı Kanun'un geçici 1.maddesi 
uyarınca, tüzel kişiler hakkında yaptırım uygulanmasına olanak kalmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesinde 
zorunluluk bulunması… bozmayı gerektirmiş…” Y. 10. CD. 2007/19318 E. 2009/9173 K. 12.5.2009 T.; “…Sanık ... İnşaat 
Taahhüt Ticaret Maden Limited Şirketi hakkındaki hükümle ilgili olarak; 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı 
gün yürürlüğe giren 5941 sayılı "Çek Kanunu" ile 3167 sayılı "Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 
Hakkında Kanun"u yürürlükten kaldırılmış ve adına karşılıksız çek düzenlenen tüzel kişiler hakkında sadece güvenlik tedbiri 
olarak "çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" öngörülmüş ise de; 20.12.2009 tarihinden önce işlenen karşılıksız çek keşide 
etme fiilinden dolayı TCK.'nun 5 ve 20/2. maddeleri ile 5560 Sayılı Kanun'la değişik 5252 Sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi 
uyarınca tüzel kişiler hakkında yaptırım uygulanmasına olanak kalmaması nedeniyle, sanık şirketin beraatine karar verilmesinde 
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TCK’nın yürürlüğe girmesinden sonra 31.3.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5607 sayılı “Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu”nun2351 7. maddesiyle ilgili olarak hükümetin teklif ettiği metin “Hukuken geçerli bir 

mazereti olmadığı halde, izinsiz olarak gümrük bölgesine girerek sahile veya bir başka gemiye yanaşan 

geminin kaptanı, acentesi ve donatanı gemide yasak eşya ya da yükleme veya taşıma belgelerinde yer 

almayan eşya bulunması hallerinde bu Kanundaki kaçakçılık suçuna ilişkin hükümlerine göre 

cezalandırılır” şeklindeydi. Lakin Adalet Komisyonu’nun kabul ettiği metinde hükümde yer alan 

“acente” ve “donatan” kavramları çıkarılmıştır. Gerekçe olaraksa, “geminin donatanının veya acente 

sahibinin” tüzel kişi olmasının mümkün olduğu ve hükmün bu haliyle anayasanın 38. maddesinde 

öngörülen “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık taşıyacağı belirtilmiştir.2352  

TCK’nın özel kanunlarla olan ilişkisini düzenleyen 5. maddesinin yürürlüğe girdiği 31.12.2008 

tarihi itibarıyla özel kanunlarda yer alan ve tüzel kişilerin cezalandırılabileceğini öngören normlar 

TCK’nın 20. maddesinin 2. fıkrası uyarınca artık uygulamaz hale gelmiştir.2353 Örneğin 1632 sayılı 

“Askeri Ceza Kanunu”nda2354 (ACK) kural olarak gerçek kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmiştir. 

Ancak ACK’nın “Düşman tarafına, yabancı memlekete kaçanlar hakkında mali ve fer'i cezalar” başlıklı 

78. maddesinin A fıkrasında “Düşman tarafına kaçan veya seferberlikte mükellef olduğu hizmetten uzak 

kalmak kastiyle yabancı bir memlekete sığınanların veya yabancı memlekette kalanların mevcut ve ileride 

vücut bulacak menkul ve gayrimenkul bütün mal ve mülklerinin millet namına zaptına karar veril”eceği 

öngörülmüştür. Aynı hükmün C fıkrasının 2. bendinde ise ACK’nın 78. maddesinin “A fıkrasında 

gösterilen suçlunun mallarının zaptına karar verilmeden veya verildikten sonra bu suçlunun bütün 

mallarının veya bir kısmının kaçırılmasına veya azaltılmasına doğrudan doğruya ve bilvasıta bilerek 

yardım eden bütün devlet memurları, varisler, ticari, ve mali müesseseler, şirketler ve bütün üçüncü 

şahıslar bu suretle gizlenen veya kaçırılan mallar kıymetinin iki mislinden az ve üç mislinden çok olmamak 

üzere ağır para cezasına mahkum ol”acakları belirtilmiştir. Bu nedenle ACK’nın 78. maddesi uyarınca 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edildiği anlaşılmaktadır.2355 5728 sayılı “Temel Ceza 

Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

                                                
zorunluluk bulunması…” Y. 10. CD. 2007/23397 E.  2010/721 K. 25.1.2010 T. Yargıtay’ın tümüyle aynı gerekçeyi kabul ettiği 
ve sanık tüzel kişiler hakkında beraat kararı verilmesine ilişkin diğer diğer kararları için bkz. Y. 10. CD. 2010/5170 E. 2010/15519 
K. 22.6.2010 T.; Y. 10. CD. 2008/16024 E. 2010/14057 K. 8.6.2010 T.; Y. 10. CD. 2008/5361 E. 2010/9715 K. 27.4.2010 T.; Y. 
10. CD. 2009/21320 E. 2010/1785 K. 1.2.2010 T.; Y. 10. CD. 2007/22455 E. 2010/395 K. 18.1.2010 T. (Karar metinleri için bkz. 
www.kazanci.com) 
2351 26479 sayılı 31.3.2007 tarihli Resmî Gazete 
2352 Gerekçe metni için bkz. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU TASARISI; NİĞDE MİLLETVEKİLİ 
ORHAN ERASLAN İLE VAN MİLLETVEKİLİ MEHMET KARTAL'IN; 4926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA 
MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BU KANUNA BİR EK GEÇİCİ MADDE 
EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ VE VAN MİLLETVEKİLİ YEKTA HAYDAROĞLU' NUN; 
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA BİR MADDE EKLENMESİ İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ İLE 
ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/1240,2/403,2/644), Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1275), s. 14. 
2353 TOROSLU/TOROSLU, s. 393. 
2354 1520 sayılı 22.5.1930 tarihli Resmî Gazete 
2355 ERMAN, Sahir, Askeri Ceza Hukuku, Umumi Kısım ve Usul, İstanbul 1983, s. 95. 
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Kanun” 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 8.2.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu kanunda 

her ne kadar pek çok özel kanunda yer alan “ağır para ceza”larının ya madde metninden çıkarıldığı ya da 

“adli para cezasına” dönüştürüldüğü öngörülmüşse de, ACK hakkında herhangi bir belirleme 

yapılmamıştır. Ancak ACK’nın 78. maddesi şu an her ne kadar yürürlükte olsa da 31.12.2008 tarihinden 

itibaren uygulama kabiliyetini haiz değildir. 

5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nun2356 (FSEK) yürürlüğe giren ilk halinde “fail” 

başlığını taşıyan 74. maddesinde2357 tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun öngörüldüğü savunulmaktaydı. 

Bu kabulün nedenini ETCK’da objektif sorumluluğun kabul edilmesinin oluşturduğu ileri sürülmekteyse 

de2358 hükümde tüzel kişinin işlenen suç nedeniyle ceza sorumluluğu değil, hukuki sorumluluğu 

öngörülmüştür.2359 Ancak bu hüküm, 5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli 

Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un2360 578. maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece tüzel kişilerin FSEK’te öngörülen suçların faili olamayacağı 

anlaşılmakta olup ceza hukukunun genel hükümleri uyarınca failin belirlenmesi mümkündür.2361  

4208 sayılı “Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin 

Murakebesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 

                                                
2356 7981 sayılı 13.12.1951 tarihli Resmî Gazete 
2357 “Madde 74 — 71, 72 ve 73 üncü maddelerde sayılan suçlar, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya 
müstahdemleri tarafından işlenmiş ise, suçun ışlenmesine mâni olmıyan işletme sahibi veya müdürü yahut her hangi bir nam ve 
sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen idare eden kimse de fail gibi cezalandırılır. Cezayı mucip fiil işletme sahibi veya müdürü yahut 
işletmeyi fiilen idare eden kimse tarafından emredilmiş ise bunlar fail gibi; temsilci veya müstahdem ise, yardımcı gibi 
cezalandırılır.  
Temsil edilmesinin kanuna aykırılığını bildiği bir eserin umuma gösterilmesi için karşılıklı veya karşılıksız olarak bir mahalli tahsis 
eden veya böyle bir eserin temsilinde vazife veya rol alan kimse, yardımcı olarak cezalandırılır. 
Bir tüzelkişinin işleri çevrilirken 71, 72 ve 73 üncü maddelerde sayılan suçlardan biri işlenirse; masraf ve para cezasından tüzelkişi 
diğer suçlularla birlikte müteselsilen mesuldür.  
Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddelerinin hükümleri mahfuzdur.” 
2358 ŞAHİN, Ayşenur, Fikri Hukukta Eser Sahibinin Mali Haklarının Korunması, İstanbul 2010, s. 203; DALYAN, Şener, 
Bilgisayar Programlarının Fikri Hukukta Korunması, Ankara 2009, s. 261. Söz konusu hükümle FSEK’te öngörülen suçlara 
ilişkin özel iştirak durumlarının düzenlendiği yönünde bkz. YAZICIOĞLU, Yılmaz, Fikri Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan 
Suçlar, İstanbul 2009, s. 189. 
2359 ERMAN, Ticari, s. 111. 
2360 26781 sayılı 8.2.2008 tarihli Resmî Gazete 
2361 Söz konusu değişikliğin yerinde olduğu, zira failin belirlenmesi meselesinin ceza hukukuna ait bir konu olup özel olarak 
FSEK’te öngörülmesinin doğru bir tercih olmadığı belirtilmelidir. Bkz. ÖZTAN, Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara 
2008, s. 687-688.  
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Dair Kanun”un2362 7. maddesinin2363 4. fıkrasında “kara paranın aklanması” suçu2364 bakımından tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmiştir. Söz konusu sorumluluğun doğabilmesi için ilk koşulu suçun 

“tüzel kişilik bünyesinde” işlenmesi oluşturur. Bundan suçun kara para aklama faaliyetinin yasal bir 

görüntü ile maskelemek için kurulan tüzel kişiliğin örneğin paravan şirketlerin yürüttüğü bir faaliyet 

kapsamında ya da bu tüzel kişiliğin yöneticileri tarafından yine tüzel kişiliğin faaliyetinin verdiği 

kolaylıktan yararlanarak işlenmiş olması yahut meşru bir amaçla kurulmuş olan tüzel kişilikten sonradan 

aklama suçunu işlemek için yararlanılması hali anlaşılmalıdır. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna 

gidilmesinde ikinci koşuluysa 4208 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinin uygulama 

alanı bulamaması oluşturur. Yani suçun kara para aklanması amacıyla “teşekkül vücuda getirenler ile 

idare edenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından” işlenmemesi gereklidir. Zira söz konusu halde 

ortada zaten bir suç organizasyonu vardır. Bu organizasyon hukuken tüzel kişilik olarak 

tanınamayacağından bu organizasyon bakımından tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gidilemez. Bu 

hükmün uygulama alanı bulamadığı hallerde tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gidilmesi, suçun teşekkül 

                                                
2362 22822 sayılı 1911.1996 tarihli Resmî Gazete 
2363 “Karapara Aklanması Suçunda Ceza  
MADDE 7 - Karapara aklama suçu fiillerini işleyenler iki seneden beş seneye kadar hapis ve aklanan karaparanın bir katı ağır 
para cezasıyla cezalandırılır ve nemaları da dahil olmak üzere karapara kapsamındaki mal ve değerler ile bunların ele 
geçirilememesi halinde bunlara tekabül eden mal varlığının müsaderesine de hükmolunur. 
Karapara, terör suçlarından veya Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracı kanunla yasaklanmış herhangi bir madde ve eşya 
kaçakçılığından elde edilmiş veya suç yukarıda belirtilen terör suçlarına kaynak sağlamak amacıyla işlenmiş ise birinci fıkra 
hükmüne göre faile verilecek hapis cezası dört seneden az olamaz.  
Suçun;  
a) Karaparanın aklanması maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından,  
b) Görevi sebebiyle memur ve kamu görevlileri ile 3182 sayılı Bankalar Kanununa, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa, 
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununa, Ödünç Para Verme İşlen ile Özel Finans Kurumlarının Kurulması, Faaliyetleri ve Tasfiyelerine İlişkin Esas 
ve Usülleri düzenleyen mevzuata göre faaliyet gösteren kurumlarda çalışanlar tarafından,  
c) Şiddet veya tehditle veya silah kullanarak, 
İşlenmesi halinde hükmolunacak cezalar, ayrıca bir misli artırılır.  
Bu suçların tüzel kişilik bünyesinde işlenmesi halinde, üçüncü fıkranın (a) bendi hükmünün uygulanamadığı durumlarda, fiili 
gerçekleştiren yöneticiler hakkında da aynı cezalara hükmolunmakla birlikte, tüzel kişiler de beşyüzmilyon liradan beşmilyar 
liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.  
Karapara aklama suçunun, usul veya füruu veya karı-koca veya kardeşlerinden biri tarafından karaparanın kaynaklandığı suçlan 
gizlemek amacıyla işlenmesi halinde bu ceza, yansından üçte ikisine kadar indirilir.”  
2364 4208 sayılı Kanunun 2. maddesinin b bendinde “kara para para aklam”a suçu; “Türk Ceza Kanununun 296. maddesinde 
belirtilen haller haricinde, bu maddenin (a) bendinde sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen karaparanın elde edenlerce 
meşruiyet kazandırılması amacıyla değerlendirilmesi, bu yolla elde edildiği bilinen karaparanın başkalarınca iktisap edilmesi, 
bulundurulması, elde edenlerce veya başkaları tarafından kullanılması, kaynak veya niteliğinin veya zilyet ya da malikinin 
değiştirilmesi, gizlenmesi veya sınır ötesi harekete tabi tutulması veya bu hareketin gizlenmesi, yukarıda belirtilen suçların hukukî 
sonuçlarından failin kaçmasına yardım etmek amacıyla kaynağının veya yerinin değiştirilmesi veya transfer yoluyla aklanması 
veya karaparanın tespitini engellemeye yönelik fiiller” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı hükmün a bendinde sayılan fiiller ise “a) 
Karapara; 1. 1918 sayıl ı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanundaki, 2. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanundaki, 3. 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanundaki, 4. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Korunması Hakkında Kanundaki, 5.213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin 2 ve 3 numaralı 
bendlerindeki, 6. 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Cürümler ve aynı Kanunun 179, 192, 264, 
316, 317, 318, 319, 322, 325, 332, 333, 335, 339, 341, 342, 345, 350, 403, 404, 406, 435, 436, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 504 
ve 506 ncı maddelerindeki, Fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla, mal 
veya gelirleri veya bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil, sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin 
birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değeri,” şeklinde belirtilmiştir. 4208 sayılı Kanunun 7. 
maddesindeyse “karapara aklama” suçunun basit haline verilecek ceza ile nitelikli hallerine ve bu durumda verilecek cezaya yer 
verilmiştir.  
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halinde işlenmesinin ağırlatıcı sebep sayılmasındaki amaçla yakındır. Söz konusu amacıysa, kara para 

aklamada bazı kişilerin bir araya gelmesi ve düzenli bir organizasyon halinde aklama faaliyetlerini 

gerçekleştirmesi ile suçun işlenmesinde kolaylık sağlanmasının daha büyük tehlike arz etmesi nedeniyle 

daha ağır cezalandırılması gerekliliği oluşturmaktadır. Tüzel kişilere ceza verilebilen hallerde fiili 

gerçekleştiren yöneticiler hakkında ayrıca 7. maddenin 4. fıkrası uyarınca, 1, 2 ya da 3. fıkralarında 

öngörülen cezaların uygulanması mümkündür. Yani tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, fiili gerçekleştiren 

yöneticilerin şahsi ceza sorumluluğuna engel olmamaktadır.2365 Ancak söz konusu hüküm 5549 sayılı 

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun”2366 26. maddesinin 1. fıkrası ile 

17.10.2006 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 

2872 sayılı “Çevre Kanunu”nun2367 2. maddesinde “kirleten”, “faaliyetleri sırasında veya 

sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına 

neden olan gerçek ve tüzel kişiler” şeklinde tanımlanmış olup, 29. maddesinin 4. fıkrasında ise “bu 

Kanunda belirlenen cezalara neden olan fiilleri işleyen gerçek ve tüzelkişiler” denilmek suretiyle tüzel 

kişilerin de fail olarak kabul edildiği söylenmekte ve eleştirilmektedir.2368 Ancak bu Kanuna bakıldığında 

20 ila 27. maddelerinde cezai hükümlerin yer aldığı, yalnızca 26. maddesinin adli nitelikteki cezalarla ilgili 

olup diğerlerinin idari nitelikte olduğu görülmektedir. Kanunun 26. maddesinin 1. fıkrası kanunun 12. 

“maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi 

verenlerin” hapis cezasıyla cezalandırılacağını belirterek bu suçun yalnızca gerçek kişiler tarafından 

işlenebileceğini göstermektedir. Hükmün 2. fıkrasındaysa kanunun “uygulanmasında yanlış ve yanıltıcı 

belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında” TCK’nın “belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri 

uygulan”acağı belirtilmiş olup bu suçların karşılığında TCK’da yalnızca hapis cezasının öngörüldüğü 

görülmektedir. Hapis cezasının tüzel kişiler hakkında uygulanmasıysa mahiyeti itibariyle mümkün 

değildir. Bu nedenle 2872 sayılı “Çevre Kanunu”nda tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna yer verildiğinden 

bahsedilemez. 

Bir tüzel kişiyi temsil ve idareye yetkili olan bir kimsenin işlediği “hakaret” suçundan yalnızca bu 

gerçek kişi sorumlu tutulabilir. Ancak “hakaret” suçunun basın yoluyla işlenmesi durumunda failin 

belirlenmesi ve cezai sorumluluğunun ne şekilde olacağı 5187 sayılı “Basın Kanunu”nun “cezai 

sorumluluk” başlığını taşıyan 11. maddesinde2369 öngörülmüş olup bu hüküm anayasanın 38. maddesinde 

                                                
2365 KOCASAKAL, Karapara, s. 375, 436-439. 
2366 26323 sayılı 18.10.2006 tarihli Resmî Gazete 
2367 18132 sayılı 11.8.1983 tarihli Resmî Gazete 
2368 MALBELEĞİ, s. 50. 
2369 “Madde 11- Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur.  
Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur. 
Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında 
bulunması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle 
mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın 
danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı 
olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk yayımlatana aittir.  
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öngörülen “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırı olduğu yönünde eleştirilmektedir.2370  Zira söz 

konusu hükme göre basın ve yayın alanında faaliyet gösteren yayımcı ya da basımcı tüzel kişi 

olabileceğinden, şayet “hakaret” suçu basılmış eser yoluyla işlenirse, tüzel kişinin ceza sorumluluğunun 

öngörüldüğünden bahsetmek gerekir.2371 Ancak TCK’nın 20. maddesi uyarınca tüzel kişi hakkında 

cezaya hükmedilemez. Bu nedenle söz konusu düzenlemenin gözden geçirilmesi gereklidir.2372 Zira 

“Basın Kanunu” 25504 sayılı 26.06.2004 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe 

girmişken, TCK’nın 20. maddesi, 5. maddesi uyarınca 31.12.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

7402 sayılı “Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun”un2373 muhtelif hükümlerinde2374 özel hukuk 

tüzel kişileri hakkında ağır para cezalarının uygulanmasının mümkün olduğu öngörülmüştür. Ancak 5728 

sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 26781 sayılı 8.2.2008 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmasıyla 

birlikte 7402 sayılı Kanun’da ceza sorumluluğunu gerektiren fiiller hakkında “idari para cezası” 

öngörülerek kabahate dönüştürülmüştür. Böylece TCK’nın 5. maddesiyle gereken uyum sağlanmıştır. 

31.12.2008 tarihinden itibaren TCK’nın 20. maddesinin 2. fıkrasına aykırı bir düzenlemenin 

yapılması pekâlâ mümkündür.2375 Nitekim TCK’nın 5. maddesi de 20. maddesinin 2. fıkrası gibi anayasa 

hükmü değildir.2376 Yalnızca temenni ya da tavsiye niteliğinde bir kanun hükmüdür.2377 Sonuç olarak 

kanun koyucu tarafından tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngören bir düzenlemenin yapılması hukuki 

                                                
Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında 
olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle 
mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde yayımcı; yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine sahip 
bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması hallerinde ise basımcı sorumlu olur. 
Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve süresiz yayınlar için bu Kanunda aranan şartlara uyulmaksızın yapılan yayınlar hakkında 
da uygulanır.” 
2370 ÜZÜLMEZ, İlhan, “Hakaret Suçu”, CHD, C. 5, S. 12, Nisan 2010, s. 43.   
2371 ÖZBEK, Veli Özer, “Şerefe Karşı Suçlar”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Y. 2, S. 5, Nisan 2005, s. 258.   
2372 AYDIN, Devrim, “Türk Ceza Kanunu’nda Hakaret Suçu”, MÜHFHAD, Özel Sayı, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, C. 19, 
S. 2, Y. 2013, s. 883. 
2373 10402 sayılı 11.1.1960 tarihli Resmî Gazete 
2374 Örneğin kanunun 18. maddesi şu şekildedir: “9 uncu maddede yazılı tedbirleri almıyan veya bunları İdame ettirmiyen hususi 
hükmi şahıslarla âdi ortaklıkların işlerini fiilen İdare eden vazifelileri ve taallûku halinde idare meclisi reisi ve azaları ve hakiki 
şahıslar 2 500 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.” 
2375 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 48. 
2376 Örneğin TCK’nın 158. maddesinin 1. fıkrasına henüz TCK’nın 5. maddesinin yürürlüğe girmediği 8.7.2005 tarihinde 5377 
sayılı “Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 19. maddesiyle “Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan 
hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adlî para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.” 
cümlesi eklenerek TCK’nın genel hükümlerinde benimsenen “gün para cezası sistemi”ne aykırılık gündeme gelmiştir. Yine 
TCK’nın 5. maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra 28622 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 8.4.2013 tarihinde yürürlüğe 
giren 6456 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 40. maddesiyle “Ancak, (e), (f), (j) ve (k) bentlerinde sayılan hâllerde 
hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz” denilerek 
daha sonra ise söz konusu cümle 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak 2.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı “Ceza 
Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 14. maddesiyle “Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) 
bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki 
katından az olamaz.” şeklinde değiştirilerek “gün para cezası sitemi”ne aykırılık devam ettirilmiş ve halen de “nisbi para cezası 
sistemi”ne devam edilmektedir.  
2377 KOCASAKAL, Ümit, “Ceza Hukukundaki Son Gelişmelerin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Etkisi”, Ord. Prof. 
Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, Ankara 2008, s.  1008. 
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açıdan mümkündür. Böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde sorun, genel kanun-özel kanun, önceki kanun-

sonraki kanun ilişkileriyle ilgili genel kurallar çerçevesinde çözüme kavuşturulur.2378 Şayet tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğu kabul edilmemek isteniyorsa TCK’nın 20. maddesinin 2. fıkrasına benzer bir hükmün 

anayasa hükmü olarak öngörülmesi gereklidir.2379 Benzer durum Alman Anayasası için de geçerlidir. Zira 

söz konusu mevzuatta da tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin bir belirleme bulunmamaktadır.2380 

Bu nedenle bugün Resmî Gazete’de yayınlanacak bir kanunla tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul 

edilmesi mümkündür. Her ne kadar bu kanun anayasaya ve ceza hukukunun temel ilkelerine aykırı olsa 

da AYM’nin görüşü aykırılığın bulunmadığı yönünde olduğundan, tüzel kişiler hakkında ceza 

yaptırımının uygulanması mümkün hale gelecektir. Bu kapsamda örneğin bugün “Resmi Gazete”de 

yayınlanarak yürürlüğe giren özel bir kanunla işlenen (A) suçu nedeniyle tüzel kişiler hakkında adli para 

cezasının uygulanacağı öngörülürse artık sonraki tarihli ve özel kanun olması nedeniyle tüzel kişiler 

hakkında ceza yaptırımının uygulanması mümkün hale gelecektir. 

Günümüzde tüzel kişilerin sahip oldukları önem, sosyal ve ekonomik hayattaki yerleri dikkate 

alındığında TCK’da gerçekleştirilecek bir değişiklikle ceza sorumluluğuna açıkça yer verilmesi her ne 

kadar yerinde olmasa da savunulmaktadır. Bu görüşe göre aksi halde toplumun gereksinimleri ve 

gelişmeleri dikkate alınmamış olacaktır. Ayrıca tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesiyle 

ilgili ortaya çıkması muhtemel sorunların da çözümü öngörülmelidir. Bu kapsamda ETCK döneminde 

olduğu gibi özel yasalarda tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngören hükümlerin doğurduğu 

duraksamalara ve yetersizliklere yer verilmemelidir denilmektedir.2381 

2. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması 

Güvenlik tedbirleri, TCK’nın sistematiğine bakıldığında “Genel Hükümler”in düzenlendiği 

“Birinci Kitab”ın, “Yaptırımlar” başlığını taşıyan “Üçüncü Kısmın” “İkinci Bölüm”ünde öngörülmüştür. 

“Birinci Bölüm”de ise “Cezalar” düzenlenmiştir. Bu nedenle güvenlik tedbirleri, ceza hukuku 

yaptırımlarıdır. Çağdaş ceza hukukunun tek yaptırımının ceza olmaması nedeniyle “ceza hukuku” 

ifadesinin günümüzde yeterli olmadığı ve bu hukuk dalının gerçek anlam ve kapsamını yansıtmadığı 

görülmektedir. Nitekim ceza hukuku yaptırımları ceza ve güvenlik tedbirlerinden oluşur. Klasik ceza 

hukuku okulunun önerisi olan ceza, tek başına toplumu korumaya yetmediğinden pozitivist ceza hukuku 

okulunun önerisi olan güvenlik tedbirleriyle tamamlanmalıdır.2382  

                                                
2378 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 671-672. 
2379 TOROSLU/ERSOY, s. 10; TOROSLU/TOROSLU, s. 391-392; ZAFER, s. 55. 
2380 KUBICIEL, s. 8. 
2381 BIYIKLI, “(II)”, s. 84. 
2382 Nitekim devletin kendisini ve vatandaşlarını koruması bakımından tek başına cezanın uygulanması, işlenen suç sayısındaki 
artış karşısında yetersizdir. Bkz. ARTUK, Mehmet Emin, “Güvenlik Tedbirleri”, GÜHFD, C. XII, Y. 2008, S. 1-2, s. 462-463. 
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TCK’nın 45. maddesinde “suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar”ın, “hapis2383 ve 

adlî para cezaları” olduğu belirtilmiştir.2384 Güvenlik tedbirleriyse TCK’nın 53 ila 61 maddelerinde 

düzenlenen “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma”, eşya ve kazanç müsaderesi olmak üzere 

“müsadere”, “çocuklara özgü güvenlik tedbirleri”, “akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri”, “tekerrür 

ve özel tehlikeli suçlular”,2385 “sınırdışı edilme” ve “tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri”dir.2386 

Güvenlik tedbirleri, ceza değildir.2387 İhlalle beraber ortaya çıkan tehlikeliliği giderme yoludur.2388 

Böylece çift hatlı2389 (raylı),2390 düalist, ikili,2391 iki izli2392 (şeritli)2393 bir yaptırım sistemi 

öngörülmüştür.2394 Bu nedenle suç karşılığında uygulanan yaptırımlara “cezai sonuçlar” denilmesi 

önerilmektedir.2395 Bu kapsamda “ceza hukuku” yerine “ceza ve güvenlik tedbirleri hukuku” ifadesinin 

kullanılmasının daha uygun olacağı doktrinde haklı olarak savunulmaktadır.2396 Esasında “suç hukuku” 

ifadesinin kullanılması, bu hukuk dalının konusunu ve kendisini ifade ettiğinden ve de ceza hukukunun 

yalnızca ceza yaptırımı uygulayan bir hukuk dalı olduğu düşüncesine engel olacağından daha 

yerindedir.2397 Ancak bu ifadenin de eksik olduğu bu nedenle “suç ve yaptırım hukuku” ifadesinin tercih 

edilmesi de önerilmektedir.2398  

                                                
2383 Hapis cezası “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası” şeklindedir (TCK m. 46). 
2384 Pozitivistlerin güvenlik tedbirlerine ilişkin yaklaşımları karşısında örneğin “1921 İt. CK Öntasarısı”nda “ceza” yerine 
“yaptırım” kavramı kullanılmıştır. Ancak bu tasarı kanunlaşmamış ve 1930 tarihli Rocco kanununda klasik ceza hukuku okuluna 
bağlı kalınmışsa da “idari önlemler” adını verilen önlemlere de yer verilmiştir. Bkz. ARTUK, “Güvenlik”, s. 465, dp. 13. 
2385 Her ne kadar söz konusu başlığa “güvenlik tedbirleri” arasında yer verilmişse bu başlığın cezanın infazıyla ilgili olup güvenlik 
tedbiri olmadığı yönündeki yerinde görüş için bkz. NUHOĞLU, Ayşe, “5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Güvenlik Tedbirleri”, 
Türk Ceza Kanunun 2 Yılı, İstanbul 2008, s. 201. 
2386 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 609. 
2387 RUTKOWSKY, s. 111. 
2388 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 431-432. 
2389 ROXIN, I, s. 2-3. 
2390 SOYASLAN, Genel, s. 537. 
2391 Bugüne kadar yalnızca 5.3.1954 tarihli “Grönland Ceza Kanunu” ceza yaptırımına yer vermeyerek sadece güvenlik 
tedbirlerini 85. maddesinde öngörerek tekçi sistemi benimsemiştir. ARTUK, “Güvenlik”, s. 489-490, dp. 77. Ancak söz konusu 
Kanunda “para cezaları” da tedbir olarak nitelendirilmiştir. Esasında Kanunda “güvenlik tedbirleri” yerine “cezalandırıcı tedbirler” 
ifadesine yer verildiği görülmektedir. Bkz. GOLDSCHMIDT, Verner, “The Greenland Criminal Code and Its Sociological 
Background”, Acta Sociologica, Vol. 1, No. 4 (1956), s. 240, 258. Tekçi sistemi kabul eden kanunlar suç karşılığında ya yalnızca 
cezaya ya da güvenlik tedbirine yer vermektedir. Bkz. ZAFER, s. 495. 
2392 JESCHECK/SIEBER, s. 62. 
2393 ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 99; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 55. 
2394 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 336-337. Alman ceza hukuku sistemi de iki izli bir yapıya sahiptir. Bkz. HEINRICH, s. 
52.  Nitekim Al. CK’nın “Genel Hükümler”inin “Üçüncü Bölüm”ü “Suçun Hukuki Sonuçları”na ayrılmıştır. Birinci fasılda 
cezalar; “hapis cezası”, “adli para cezası”; “motorlu araç sürme yasağı”nın öngörüldüğü “fer’i ceza”; kamu görevlerini üstlenme 
ehliyetinin, seçilme ehliyetinin ve seçme hakkının kaybı şeklindeki “fer’i sonuçlar” şeklinde öngörülmüştür. Altıncı fasılda 
hürriyeti bağlayıcı tedbirler, denetimli serbestlik, sürücü belgesinin iptali, meslek icrası yasağı şeklinde öngörülen iyileştirme ve 
güvenlik tedbirlerine yer verilmiştir. Yedinci fasılda ise müsadere öngörülmüştür. Al. CK’da öngörülen tek fer’i ceza, “motorlu 
araç sürme yasağı” olup failin yalnızca belli bir süre motorlu araç kullanması yasaklanmaktadır. Bkz. ROXIN, I, s. 1. Bu nedenle 
failin araç sürme yetkisini kaybedip daha sonra yeniden kazanmak zorunda kaldığı “sürücü belgesinin geri alınması”ndan farklıdır. 
Bkz. JESCHECK/SIEBER, s. 61, 72; HEINRICH, s. 52. 
2395 TOROSLU/TOROSLU, s. 19. 
2396 ROXIN, I, s. 2. 
2397 WELZEL, s. 8.  
2398 HAKERİ, Genel, s. 1. 
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TCK, ETCK’da öngörülen güvenlik tedbirlerini2399 ve fer’i cezaları2400 güvenlik tedbirleri 

kapsamında öngörmüştür.2401 TCK ile ilgili olarak Adalet Komisyonu raporunda hükümet tasarısından 

farklı olarak, aralarında “kabul edilebilir somut bir ölçüt”ün belirlenemediği fer’i cezalar ile güvenlik 

tedbirlerinin, “son derece sade bir şekilde düzenlemeye tabi tutul”arak “fer’i ceza kavramı”nın terk edildiği 

ve “güvenlik tedbirleri”nin bir sistematik etrafında “yeniden düzenlen”diği belirtilmiştir.2402 Ancak bir 

yaptırım, mahkûmiyet hükmünün yasal sonucuysa artık onun tehlikelilikle bağlantılı olarak hükmedilen 

güvenlik tedbiri olduğunu söylemek sorunludur.2403 Bu durumda ihlale, yani suça tepki olarak ortaya 

çıkan cezanın yanında ceza mahkûmiyetinin kanuni neticesi olan fer’i cezadan bahsedilmesi 

gereklidir.2404 Nitekim fer’i cezaya tek başına hükmetmek mümkün olmayıp asli cezaya ek olarak 

hükmedilmesi mümkündür. Asli ceza ise kanunda suçun karşılığı olarak öngörülen hapis ve adli para 

cezasıdır.2405 

TCK’nın 20. maddesinin 2. fıkrasında tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerine 

hükmolunabileceği kabul edilmiş, TCK’nın 60. maddesindeyse tüzel kişiler hakkında uygulanması 

mümkün olan güvenlik tedbirleriyle, bu tedbirlere ilişkin genel kurallar düzenlenmiştir.2406 TCK’nın 60. 

maddesi 20. maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğu yerine güvenlik 

tedbiri sorumluluğunun kabul edildiği görülmektedir.2407 Ancak Yargıtay önüne gelen olaylarda yalnızca 

                                                
2399 Esasında ETCK’da “güvenlik tedbirleri” ifadesine yer verilmemiştir. Bunun nedeni, ETCK’nın esasını teşkil eden İT. CK’nın 
pozitivist ceza hukuku okuluna karşı ihtiyatlı olmasıdır. Ancak her ne kadar ismen “güvenlik tedbirleri” şeklinde zikredilmese de 
söz konusu tedbirler öngörülmüştür. Bkz. YÜCE, Temel, s. 125. 
2400 ETCK’da cezalarla ilgili olarak asli ve fer’i (ek, mütemmim) cezalar olmak üzere ayrım yapılmaktadır. Asli cezalar suç 
karşılığında tek başına verilebilen cezalarken, fer’i cezalar işlenen suç karşılığında tek başına uygulamaz (bkz. ROXIN, I, s. 1-2; 
NELLES, s. 17).  Fer’i cezalar, hükümlünün hukuki ehliyetinin azalmasına neden olan ve ceza mahkûmiyetinin kendiliğinden 
doğan bir neticesidir (bkz. PISAPIA, s. 172). Kanun gereği asli ceza ile birlikte verilmesi zorunlu ya da takdiridir. Fer’i cezaların 
verilmesiyle güdülen amaç asli cezaların amaçları ile aynıdır. Fer’i cezalar da ceza hukukunun yaptırımlar sistemi içinde yer alır. 
İşlenen suçun ağırlığı ve failin toplum bakımından gösterdiği tehlike dikkate alınarak asli cezanın etkinliğini artırabilmek amacıyla 
uygulanır. Asli cezanın yanında farklı nitelikteki birden fazla fer’i cezanın uygulanması mümkündür. Fer’i ceza verilinceye kadar 
asli cezayla bağımlıdır. Ancak fer’i ceza verildikten sonra artık kural olarak asli cezadan bağımsızdır. Asli cezaların infazında 
devletin aktif bir hareketi bulunmaktayken fer’i cezaların infazında devletin bir faaliyeti bulunmamaktadır. Fer’i cezaların asli 
cezaya bağlılığıysa üç şekilde ortaya çıkmaktadır. İlki asli cezaya hükmedilmesiyle birlikte fer’i ceza zorunlu olarak eklenmiş 
olabilir. İkincisi ise asli cezaya fer’i cezanın eklenmesi zorunludur ve hâkimin fer’i cezayı göstermesi gereklidir. Üçüncüsü ise fer’i 
cezaya asli cezanın yanında hâkimin takdirine göre başvurulmasıdır. Cezanın asli cezaya eklenmesinin zorunlu olduğu haller fer’i, 
hâkimin hükümde asli cezaya takdiri olarak eklediği hallerde ise mütemmim, tamamlayıcı ceza olarak nitelendirilmektedir (bkz. 
ÖNDER, Dersleri, s. 488-489). Ancak doktrinde fer’i cezanın esasında güvenlik tedbiri niteliği taşıdığı belirtilmektedir. Zira 
örneğin ETCK’nın 11. maddesinde kabahatler bakımından öngörülen “muayyen bir meslek veya sanatın tatili icrası” kabahatler 
hakkında öngörülen bir asli cezayken, söz konusu yaptırıma ETCK’nın 406. maddesinde cürüm niteliğini arz eden bazı suçlar 
bakımından fer’i ceza olarak yer verilmiştir. Bkz. ÖZGENÇ, Genel, s. 102. 
2401 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 611. 
2402 TÜRK CEZA KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/593), Dönem: 22 Yasama Yılı: 2 
T.B.M.M. (S. Sayısı: 664), s. 231. 
2403 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 612.  
2404 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 471. 
2405 SCHMIDHÄUSER, s. 85. 
2406 ETCK’da TCK’nın 60. maddesinin karşılığı bulunmamaktadır. Ancak “ETCK ve CMUK” başlığında bahsedildiği üzere 
ETCK döneminde de tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri olarak nitelendirilen bazı yaptırımların uygulanmasını öngören 
hükümler mevcuttu. Bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 717. 
2407 KANGAL, “Yeni”, s. 88. 
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TCK’nın 60. maddesinin uygulama koşullarının bulunup bulunmadığı değerlendirmesini yapmaktadır ve 

bunun teorik çerçevesini tartışmamaktadır.  

Bir kimse hakkında güvenlik tedbirine hükmedilebilmesi için bir suçun işlenmesi zorunlu olsa 

da2408 bu suç nedeniyle hakkında ceza uygulanması zorunlu değildir. Bu nedenle güvenlik tedbirlerinin 

cezadan farklı olarak ihlale tepki olmadıkları,2409 yalnızca ihlal nedeniyle uygulandıkları belirtilmektedir. 

Yani ihlalin nedensel bir sonucu değildir. Fiili gerçekleştiren failin tehlikeliliği nedeniyle uygulanır ve bu 

tehlikeliliğin de suç işlenerek ortaya çıkması gereklidir.2410 AYM de benzer şekilde güvenlik tedbirlerinin 

“…suç karşılığı olarak ve suçludaki tehlike haliyle orantılı bir biçimde hükmedilen ve esas itibariyle suça 

ve suçluya karşı toplum savunması amacına yönelmiş bulunan yaptırımlar…” olduğunu kabul 

etmektedir.2411 Yargıtay’ın da görüşü aynı yöndedir.2412 Ancak suç, güvenlik tedbirinin uygulanmasının 

nedeni değil, ön şartıdır.2413  

Güvenlik tedbirleri hem failin kendisinin hem de toplumun bazı zarar tehlikelerinden korunması 

amacına yönelik bir ceza hukuku yaptırımıdır. Ancak güvenlik tedbirinin uygulanabilmesi için failin isnat 

yeteneğinin bulunması zorunlu değildir.2414 Ceza yaptırımının faile uygulanabilmesi içinse failin isnat 

yeteneğine sahip olması gereklidir. Zira ceza, suçlunun kınanabilirliğine, güvenlik tedbirleriyse suçlunun 

tehlikeliliğine dayanmaktadır.2415 Bu kapsamda güvenlik tedbirlerinin isnat yeteneğine sahip olan ve 

olmayan failler bakımından uygulanması mümkündür. İsnat yeteneğine sahip olmayan bir kimsenin de 

suç işlemesi mümkündür. Ancak bu durumda kişinin cezalandırılmasından bahsedilemese de ortada 

hukuka aykırı bir fiil ve suç vardır. Bu nedenle kişi hakkında tehlikelilik halinin devam etmesi nedeniyle 

güvenlik tedbirlerinin uygulanması mümkündür.2416 Ancak kişiye bağlı güvenlik tedbirleri, cezanın 

                                                
2408 EREM, Faruk, “Türk Ceza Kanununda Emniyet Tedbirleri”, AÜHFD, C. 1, S. 3, 1944, s. 352. Güvenlik tedbirlerinin 
herhangi bir suçu işlemeyen ancak suç işleme tehlikesi içinde bulunanlara da uygulanabileceği yönündeki aksi görüş için bkz. 
SOYASLAN, Genel, s. 558-559.  
2409 HAFIZOĞULLARI, “Tasarısı”, s. 50. 
2410 MAURACH, Reinhart/GÖSSEL, Karl Heinz/ZIPF, Heinz/DÖLLING, Dieter/LAUE, Christian/RENZIKOWSKI, 
Joachim, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband II, Heidelberg 2014, s. 893. 
2411 AYM 1970/42 E.  1971/30 K. 9.3.1971 T. (Karar metni için bkz. 14021 sayılı 23.11.1971 tarihli Resmî Gazete) 
2412 “…1961 Anayasasında "ceza tedbirleri", 1982 Anayasasında "güvenlik tedbirleri" kavramıyla ifade edilen tedbirler ise, 
suçludaki tehlike haliyle orantılı olarak hükmedilen ve esas itibariyle sosyal savunma amacına yönelmiş bulunan 
yaptırımlardır…” YCGK 2003/7-298 E. 2003/306 K. 30.12.2003 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2413 Yaptırımın esas ölçütü ihlale karşı gösterilen tepki olmasıdır, bu kapsamda devlet tarafından yaptırımın zorla uygulanması 
değildir. Ancak devlet tarafından herhangi bir ihlalin gerçekleşmemesine karşın zorlayıcı tedbirlerin uygulandığı görülmektedir. 
Örnek olarak henüz bir suç işlenmeden toplum için tehlikeli olan akıl hastalarının akıl hastanesine yatırılması verilebilir. Bkz. 
HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 437, 470. 
2414 İsnat yeteneğinin bulunmaması değil kusurun bulunmaması nedeniyle cezanın uygulanamayacağı yönünde bkz. ROXIN, I, 
s. 2; HEINE, s. 879. 
2415 WELZEL, s. 244. Ancak CGTİHK’nın “İnfazda temel amaç” başlıklı 3. maddesinde “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı 
ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini 
engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve 
kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır” 
denilmek suretiyle ceza ve güvenlik tedbirleri arasında herhangi bir ayrıma gidilmediği görülmektedir. 
2416 İÇEL/SOKULLU AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 60, 128-129; ÖZGENÇ, Gazi, s. 
589, 631. Güvenlik tedbirine hükmedebilmek için tehlikelilik halinin suçun işlendiği anda mı yoksa hükmün verildiği anda mı 
aranması gerektiği hususundaki tartışmalar için bkz. KIZILARSLAN, s. 317. 
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bireyselleştirilmesi vasıtası olarak düşünülmemelidir. Cezanın verilemediği ya da yetersiz kaldığı 

durumlarda güvenlik tedbirine başvurulabilirse de;2417 güvenlik tedbirinin yetersiz kaldığı durumlarda 

cezaya başvurulamaz.2418 Güvenlik tedbirlerine failin toplum bakımından gösterdiği tehlikelilik nedeniyle 

geleceğe yönelik olarak başvurulur ve toplumun ilerideki suçlardan korunması amaçlanır.2419  Failin, 

çevresine ve hatta ailesine karşı korunması, failden toplumun korunması; failin iyileştirilmesi ve topluma 

tekrar uyumunun sağlanması amaçlanır.2420 Ayrıca güvenlik tedbirleri cezanın alternatifi olan bir yaptırım 

değildir. Zira fail hakkında her iki yaptırımın uygulanması da mümkündür.2421 Esasında toplumsal 

savunma amaçlanır.2422 Güvenlik tedbirlerinin amacının belirlenebilmesi için her bir güvenlik tedbirinin 

tek tek ele alınması gereklidir.2423 Bu kapsamda güvenlik tedbirleri cezaları tamamlayan,2424 suç 

nedeniyle isnat yeteneği olup olmadığına bakılmaksızın, suç işleyen bir kimse hakkında ya da suçun 

konusu yahut suçun işlenmesinde kullanılan araçla ilgili olarak uygulanan ve suçlunun ilerde suç 

işlemekten alıkonulması, eğitilmesi ve iyileştirilmesi amacına yönelik2425 ve de böylece toplumu güvence 

altına alan,2426  mahkeme tarafından karara bağlanan ceza hukuku yaptırımı olarak tanımlanmaktadır.2427  

Tüzel kişilerin isnat yeteneğine sahip olmaması nedeniyle2428 tüzel kişiler hakkında ceza 

yaptırımlarının uygulanması ceza hukukunun temel prensiplerine aykırılık oluşturur. Ancak söz konusu 

halde her ne kadar yerinde olmasa da toplumsal açıdan tehlike arz eden tüzel kişiler hakkında güvenlik 

tedbirlerine başvurulmasında engel yoktur denilmektedir. Zira bu tedbirlerin uygulanabilmesi için isnat 

yeteneğinin varlığı gerekli değildir.2429 Yine güvenlik tedbirlerinin uygulanabilmesi için failin kınanması 

da gerekli değildir.2430 Ancak fail olamayan, iradi davranışıyla bir fiil gerçekleştiremeyen kişi hakkında 

her ne kadar isnat yeteneği bulunmasa da güvenlik tedbiri uygulanması yerinde değildir.  

İşlenen bir suçun faili olmakla, işlenen bu suç nedeniyle ceza yaptırımına muhatap kılınmak 

birbirlerinden farklıdır.2431 TCK’nın 60. maddesindeyse isnat yeteneği olmayanlarla aynı yaptırıma yani 

                                                
2417 RUTKOWSKY, s. 111. 
2418 HAFIZOĞULLARI, “Tasarısı”, s. 50. 
2419 ÖNDER, Dersleri, s. 544. 
2420 WELZEL, s. 263. Ferri, güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak, karanlık bir caddede oldukça sık işlenen suçların önlenebilmesi 
için caddeye kolluk görevlilerinin yerleştirilmesinin suçluların ceza infaz kurumlarına gönderilmesinden çok daha ekonomik ve 
akla uygun olacağını belirtmektedir. Bkz. ARTUK, “Güvenlik”, s. 464. Ancak verilen bu örnek güvenlik tedbiri niteliğinde 
olmayıp önleyici tedbir niteliğindedir. 
2421 ROXIN, I, s. 2. 
2422 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 432. Failden kaynaklanan tehlikenin varlığının esasında bir varsayım olup 
muhakeme esnasında tehlikeliliğin bilimsel usullerle tespiti aranmalıdır. Bkz. TURHAN, s. 173. 
2423 NUHOĞLU, Ayşe, Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirleri, Ankara 1997, s. 9, 59. 
2424 NUHOĞLU, “Güvenlik”, s. 194. 
2425 EBERT, s. 18. Alman ceza hukukunda güvenlik tedbirlerinin karşılığı olarak “iyileştirme ve güvenlik tedbirleri” ifadesi 
kullanılmaktadır. Zira amaçlanan isnat yeteneği bulunmayan kimselerin iyileştirilmesi ya da toplumu failin tehlikeliliğinden 
korumaktır. Bkz.  ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 609, dp. 84. 
2426 YÜCE, Temel, s. 109; İÇEL/SOKULLU AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 130. 
2427 ÖZGENÇ, Genel, s. 824.  
2428 YARSUVAT, s. 890. Nitekim isnat yeteneğini kaldıran ya da azaltan sebepler gerçek kişiler esas alınmak suretiyle 
düzenlenmiştir. Bkz. AKBULUT, Genel, s. 371. 
2429 LAUE, s. 345. 
2430 MONGILLO, s. 67. 
2431 BIYIKLI, “(I)”, s. 507. 
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güvenlik tedbirlerine muhatap kıldığı tüzel kişileri suçun faili olarak kabul etmemektedir. Bu kapsamda 

isnat yeteneği olmayanlarla ilgili olarak güvenlik tedbirlerinin suç nedeniyle; tüzel kişiler bakımındansa 

suç dolayısıyla uygulandığı belirtilmektedir.2432 Söz konusu durumun son derece çelişkili olduğunun altı 

çizilmelidir.2433 Nitekim isnat yeteneği bulunmayanlar hariç olmak üzere yalnızca suç faili olanlar ceza 

sorumluluğuna sahip olabileceklerinden tüzel kişilerin suç faili olmalarıyla ceza sorumluluğuna sahip 

olmalarının aynı şey olduğunun söylenmesi mümkündür. 

TCK’nın 3. maddesinin 1. fıkrasında “suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı 

ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur” denilmektedir. Söz konusu hükümde yer alan “suç işleyen kişi” 

ifadesinin “fail” olduğu açıktır. Tüzel kişinin suçun faili olmaması, azmettiren ya da yardım eden olarak 

suça iştirak edememesi tüzel kişi hakkında ceza yaptırımı uygulanmasını engeller.2434 Bu kapsamda fail 

olmayan bir kimse hakkında güvenlik tedbirine de başvurulamaz. Ancak TCK’da tüzel kişiler hakkında 

güvenlik tedbirine başvurulması öngörülmüştür.2435 

Yine KK’nın 43/A maddesinde “özel hukuk tüzel kişi”lerinin maddede belirtilen suçlarla ilgili 

olarak “yargılama yapmakla görevli mahkeme”ler tarafından “idari para cezası”yla 

cezalandırılabileceklerinin öngörülmesi, tüzel kişilerin ceza sorumluluklarının bulunup bulunmadığı 

hususundaki tereddütleri ve çelişkileri artırmaktadır.2436 Zira söz konusu sorumluluğun esasında ceza 

hukuku sorumluluğu mu yoksa kabahat sorumluluğu mu olduğu hususuna ilişkin doktrinde farklı görüşler 

yer almaktadır.2437  

TCK’nın 20. maddesi uyarınca “tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz.” Ancak tüzel 

kişilerin suç işleyebileceği yani fail olabileceği ancak bunun karşılığında cezaya değil güvenlik tedbirine 

tabi tutulacağı belirtilerek kabul edilmiştir. Esasında TCK’da amaçlanan, tüzel kişiler hakkında yalnızca 

insana özgü olan hapis cezasının ve adli para cezasının uygulanamayacağıdır.2438 Ancak işlenen bir suçun 

                                                
2432 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 375-376. 
2433 TÜRK CEZA KANUNU TASARI'SI HAKKINDA GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NİN GÖRÜŞÜ, Türk Ceza 
Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşer, Raporlar, Ankara 2004, s. 304; NUHOĞLU, “Güvenlik”, s. 203; 
AKBULUT, Genel, s. 372. İzlenen suç ve ceza politikası açısından bu durumun herhangi bir tutarsızlığa sebebiyet vermediği de 
savunulmaktadır. Bkz. CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 254. Bu görüşe göre güvenlik tedbirlerinin kefaret amacı taşımadığı 
ve tehlikeliliğin giderilerek toplumun korunması amaçlandığından suça organları ya da temsilcisi vasıtasıyla karışan tüzel kişinin 
suç oluşturan faaliyetlerine ileride de devam etmesinin olasılık dahilinde olduğu hallerde bunun önüne geçilmesinin hedeflendiği 
nelirtilmektedir. Bkz. KIZILARSLAN, s. 314. 
2434 “…Ticaret Sicili Müdürlüğünün yazı cevaplarından sanık K1'in F1 Turistik Tesis İşletmesi Makine ve İnşaat Malzemeleri 
Tic. Ltd. Şti'nin ortağı veya yöneticisi olmadığı, sanığın fuhuş için yer temin ettiği oteli söz konusu şirketten kiralaması karşısında 
şirketin organ veya temsilcilerinin iştiraki ile ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması sureti ile şirket yararına fuhuş 
yaptırıldığına ilişkin delillerin nelerden ibaret olduğu tartışılmadan ve hükümle birlikte ilgili şirket ortakları hakkında suç 
duyurusunda bulunulduğu gözetilerek dava açılıp açılmadığı araştırılarak sonucuna göre şirketin hukuki durumunun TCK.nın 
60. maddesine göre tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik gerekçe ve yetersiz inceleme ile söz konusu şirketin suça konu 
yerdeki otel işletme izninin iptaline karar verilmesi,…” Y. 14. CD. 2013/2934 E. 2013/3295 K. 26.3.2013 T. (Karar metni için 
bkz. www.lexpera.com) 
2435 Doktrinde söz konusu durumun anlam bakımından başarısız olsa da özellikle ekonomik suçlarla mücadelede amacı 
bakımından yerinde olduğu ifade edilmektedir. Bkz. ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 220-222. 
2436 TOROSLU/TOROSLU, s. 392. 
2437 Her ne kadar ceza mahkemelerince bu yaptırımlara hükmedilse de uygulandıkları kişiler ve toplum bakımından ceza hukuku 
anlamında bir yaptırım olarak algılanmadıkları yönünde bkz. HEFENDEHL, s. 286-287. 
2438 AYDIN, “Tüzel”, s. 107. 
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faili hakkında uygulanması mümkün olan güvenlik tedbirlerinin tüzel kişiler hakkında öngörülmesi sistem 

içindeki tutarsızlığın açık bir göstergesidir.2439 Zira fail olmasının mümkün olmadığı belirtilen tüzel kişiye 

failin tehlikeliliği esasına dayanan güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır.2440 Ancak güvenlik tedbirleri 

bakımından tehlikeliliğin kaynağını esasında insan oluşturmaktadır.2441 Failin toplum içinde gösterdiği 

tehlike, güvenlik tedbirlerinden hangisinin uygulanacağının belirlenmesinde ve uygulanmasında önem 

taşımaktadır.2442  Ceza suçun ağırlığıyla ilgili olarak verilmekteyken, güvenlik tedbiri tehlikelilik durumu 

dikkate alınarak verilmektedir.2443 Tüzel kişinin, kendisini oluşturan gerçek kişilerden ayrı bir iradesinin 

bulunmaması nedeniyle tehlikeliliğinden bahsedilemez.2444 Ancak AB ülkeleri arasında son zamanlarda 

hâkimin takdirine bağlı olarak failin tehlikeliliği nedeniyle uygulanan güvenlik tedbirlerine benzer şekilde 

tüzel kişiler hakkında başka bir yaptırım türü olarak “önleyici tedbirler”in uygulandığı görülmektedir. 

Önleyici tedbirler tüzel kişinin yararına suç işleyen gerçek kişinin tehlikeliliğine göre değil, “tüzel kişinin 

objektif tehlikeliliği” esas alınarak verilmektedir.2445  

Tüzel kişinin ceza sorumluluğu kabul edilmemekteyken tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirinin 

uygulanmasının nedeni olarak adaletin sağlanması, ceza niteliğinde olmaması ve uygulanması için isnat 

yeteneğinin aranmaması gösterilmektedir.2446 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmediği takdirde 

güvenlik tedbiri sorumluluğunun kabul edilmesiyle sorunun çözüleceği bu nedenle de en azından güvenlik 

tedbiri sorumluluğunun öngörülmesi tavsiye edilmektedir.2447 Hatta tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 

yerine güvenlik tedbirleri sorumluluğunun kabulünün daha yerinde olacağı da savunulmaktadır.2448 Zira 

tüzel kişiler hakkında uygulanabilecek özel hukuk ve idare hukuku yaptırımları sınırlıdır.2449 Bu görüşe 

göre güvenlik tedbirlerinin uygulanması, tüzel kişinin bundan sonra organizasyondaki kusurları telafi 

etmesini sağlar.2450 Örneğin isnadiyet modeli benimsenerek tüzel kişinin organ veya temsilcisi ya da 

herhangi bir çalışanı tarafından suçun işlenmesi halinde bu tüzel kişi hakkında güvenlik tedbiri olarak bazı 

ceza hukuku yaptırımlarının uygulanmasının mümkün olduğu savunulmaktadır. Bu şekilde bir tüzel kişi 

hakkında güvenlik tedbiri şeklindeki ceza hukuku yaptırımına hükmedilmesinin, tüzel kişinin suçun faili 

                                                
2439 Tüzel kişilerin fail olamamasının hakkında güvenlik tedbirinin uygulanamaması anlamına gelmeyeceği, böylece dolaylı da 
olsa tüzel kişinin organının ya da temsilcisinin fiilinin cezalandırıldığı yönündeki aksi görüş için bkz. ÇAKIR, s. 132. 
2440 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 254. Örneğin Hırvatistan’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiğinden faaliyet 
izninin iptaline bir güvenlik tedbiri olarak karar verilmektedir. Bkz. SOKANOVIĆ, s. 983. 
2441 ZAFER, s. 594. 
2442 Örneğin isnat yeteneği olmayan bir kimseye işlediği suç nedeniyle her ne kadar ceza verilemese de tehlikelilik arz ediyorsa 
hakkında güvenlik tedbirine başvurulması mümkündür. Bkz. ÖNDER, Dersleri, s. 485-486. 
2443 ÖZGENÇ, Genel, s. 825-826. 
2444 NUHOĞLU, “Güvenlik”, s. 203. Bu nedenle mahiyeti gereği tüzel kişilerle ilgili olarak uygulanan güvenlik tedbirleri 
bakımından tehlikelilik şartının aranmayacağı yönünde bkz. ÖZEN, Genel, s. 285. 
2445 MONGILLO, s. 97. 
2446 Ayrıca sorumluluğun şartlarının özel ve kamu hukukunda ayrı olmadığı yönünde bkz. GÜRAL, s. 81, 87, 96. 
2447 BERTOSSA, s. 58. 
2448 WOHLERS, s. 247. 
2449 HAFTER, s. 65. 
2450 MONGILLO, s. 68. 
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olması anlamına gelmediği belirtilmektedir.2451 Ancak güvenlik tedbiri bir ceza hukuku yaptırımı 

olduğundan tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasına imkân verilmesi tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edildiğinin ve bu kapsamda suç işleyebileceklerinin bir göstergesi olarak 

yorumlamaya imkân vermektedir.2452 Bu nedenle tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirinin uygulanması 

eleştirilmelidir.  Tüzel kişiler suç işleyemez deniliyorsa artık haklarında suçun yaptırımı olan güvenlik 

tedbirlerine de başvurulmamalıdır. Ancak hukukun diğer dallarınca tüzel kişiler hakkında yaptırımların 

öngörülmesi bakımından herhangi bir engel bulunmamaktadır. Nitekim TCK’nın 20. maddesinin 

gerekçesinde de tüzel kişiler hakkında neden güvenlik tedbirlerinin uygulandığı yeterli ve tatmin edici bir 

şekilde açıklanmamıştır.2453 Tüzel kişilerin güvenlik tedbiri sorumluluğu kabul edildiği takdirde dahi 

gerçek kişilerle olan bağlantının kurulması kaçınılmazdır.2454 Bu nedenle tüzel kişiler hakkında güvenlik 

tedbiri uygulanması her ne kadar fail olarak kabul edilmese de başkasının fiili nedeniyle sorumluluk 

olduğu yönünde haklı olarak eleştirilmektedir. Zira suç oluşturan fiili gerçekleştiren gerçek kişinin yanında 

tüzel kişi de sorumlu tutulmaktadır. Ancak tüzel kişinin suç oluşturan bir fiilin işlenmesine karar 

veremeyeceği gibi, hukuka aykırı bir amaç da güdemeyeceği unutulmaktadır.2455 

Cezalarla güvenlik tedbirleri arasında hukuk sistemlerine bakıldığında bir yakınlaşmanın 

bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu yakınlaşma güvenlik tedbirlerine başvurulabilmesi için muhakkak bir 

suçun işlenmesinin gerekmesi, güvenlik tedbirleri bakımından kanunilik ilkesinin geçerli olması,2456 

eşitlik ilkesinin uygulanması, güvenlik tedbirlerinin şahsiliği ilkesinin kabul edilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Söz konusu ortak özellikler tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bakımından daha da 

belirgindir.2457 Esasında güvenlik tedbirlerine yalnızca fail hakkında başvurulabilir. Ancak TCK’nın 

sistemine bakıldığında güvenlik tedbirlerine yalnızca fail hakkında başvurulabilmesi şeklindeki kabulün 

terk edildiği görülmektedir. Nitekim tüzel kişiler hakkında uygulanan müsadere hükümleri buna bir örnek 

oluşturmaktadır.2458 Bu kapsamda güvenlik tedbirlerinin suçun konusuyla ilgili olarak uygulanmasının da 

mümkün olduğu kabul edilmektedir.2459 Doktrinde tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik 

tedbirlerinin suçun işlenmesinde kullanılan araçlarla ilgili olduğu da ileri sürülmektedir.2460 Bu kapsamda 

                                                
2451 ÖZGENÇ, Genel, s. 196-197. 
2452 KATOĞLU, Tuğrul, Ceza Hukuku ve Kültür Varlıkları, Ankara 2017, s. 213; ASLAN, “Tüzel”, s. 243. 
2453 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 220-222. 
2454 HEINE/WEIßER, Rn. 130. 
2455 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 492. 
2456 “…5237 sayılı Yasanın hükümlü lehine sonuç doğurduğu kabul edilip yeni bir uygulama yapılmıştır. Bu durumda eşya 
müsaderesi hususu da esasen bir bütün halinde olaya uygulanması gereken 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 54. maddesine göre 
karara bağlanmalıdır. Oysa, kesinleşmiş hükümdeki müsadere kararı 765 sayılı Türk Ceza Yasasının 36. maddesine göre 
verilmiştir. Dolayısıyla, müsadere hususunun yeni hükümde ayrıca karara bağlanmayıp önceki hükme atıfla yetinilmesi, önceki 
ve sonraki yasaların karşılaştırılmasında "karma uygulama yapılamayacağı" yolundaki temel ilkeye de aykırılık 
oluşturacaktır…” YCGK 2008/1-261 E. 2009/97 K. 14.4.2009 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2457 BIYIKLI, “(II)”, s. 80. 
2458 ÖZGENÇ, Genel, s. 825, dp. 253. 
2459 ÖZGENÇ, Genel, s. 824-825. 
2460 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 623. 
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tüzel kişilere uygulanması bakımından güvenlik tedbirleri arasında bir ayrıma gidildiği görülmektedir. Bu 

görüşe göre güvenlik tedbirlerinin “teminat altına alan” ve “önleyici” güvenlik tedbirleri olarak ikiye 

ayrılması mümkündür. Teminat altına alan güvenlik tedbirleri kapsamında eşya ve kazanç müsaderesi gibi 

tedbirler yer almaktadır. Bu tedbirlere bakıldığında korkutucu etkilerinin olmadığı sadece tamamlayıcı 

tedbirler olarak yer verildiği görülmektedir. Tek başlarına korkutucu bir etki doğurmamaları nedeniyle 

ceza hukuku anlamında cezaların ya da idari cezaların yanında uygulanabilir. Ancak söz konusu halde “ne 

bis in idem” ilkesine aykırılık oluşturmayacak şekilde sıkı kurallara yer verilmesi gereklidir. Önleyici 

güvenlik tedbirleriyse talimatların ve emirlerin bildirilmesi, zorunlu gözetim altında bulunma, süreli olarak 

kısıtlanması, gerçek kişi failin tüzel kişilikten uzaklaştırılması gibi tedbirlerdir. Talimatlarla daha sonra suç 

işlenmesini önlemek adına tüzel kişinin düzene uygun bir şekilde işletilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

kapsamda tüzel kişinin bazı suçların işlenmesine imkân veren bir kısım faaliyetlerde bulunulması 

yasaklanabilir. Mağdur ile uzlaşmaya gidilerek zararın telafi edilmesi de bu kapsamda düşünülebilir. 

Ayrıca gelecekteki davranışların kontrol altına alınabilmesi adına belgeleme örneğin sertifika verme gibi 

bir sistemin oluşturulması da mümkündür. Zorunlu gözetim altında bulundurmadaysa devlet tarafından 

belirlenen kayyım vasıtasıyla tüzel kişi yönetimine müdahale edilmektedir. Söz konusu halde tüzel kişinin 

varlığı garanti altına alınmakta ve böylece tüzel kişilikten kısmi menfaat elde edenler varlığın teminat 

altına alınmasından yararlanabilmektedirler. Ancak tüzel kişinin yöneticisinin bu yaptırımdan yoğun bir 

şekilde etkilenmesi söz konusudur. Ayrıca bu yaptırıma yalnızca ilerideki suçların işlenmesini önlemek 

bakımından talimatların yeterli görülmemesi halinde başvurulmalıdır. Ayrıca Fransa’daki uygulama 

kayyımın belirlenmesinin oldukça zor olduğunu göstermektedir. Gerçek kişi failin tüzel kişiden 

uzaklaştırılması tedbirinde, orijinal sorumluluk modelinin hayata geçirilmesi ve tüzel kişinin kültürünün 

değiştirilmesi mümkün hale gelmektedir. Ancak söz konusu durumda çalışanın bir anlamda “günah 

keçisi” olarak kabul edilmesi sıkıntısı vardır. Vergi indirimlerinin kaldırılması, kredilerin, lisans ve 

ruhsatların iptali ise idare hukuku yaptırımı olarak öngörülebilir.2461 

Doktrinde TCK’nın 60. maddesinde öngörülen “faaliyet izninin iptali”nin ve “müsadere”nin, 

güvenlik tedbiri olarak nitelendirilemeyeceği ceza yaptırımı olarak değerlendirilmesi gerektiği de 

savunulmaktadır.2462 Örneğin faaliyet izninin bir anlamda tüzel kişinin ölümü anlamına geldiği 

savunulmaktadır.2463 Bu kapsamda hem ilgili tüzel kişiyi hem de bu tüzel kişinin üyesi konumundaki 

suçun faili olmayan her bir kimseyi cezalandıracak nitelikte olduğundan ceza yaptırımı olduğu ileri 

sürülmektedir.2464 Tüzel kişinin hukuki varlığını sonlandıracak bir hukuki sürecin, güvenlik tedbiri olarak 

nitelendirilmesi güçtür. Nitekim ceza yaptırımından daha ağır hukuki sonuç doğurması söz konusudur. Bu 

                                                
2461 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 467-469. 
2462 KOCASAKAL, “Sermaye”, s. 1017; DEMİRBAŞ, Genel, s. 241; ŞEN, Yeni, s. 191. 
2463 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 720; ÖZEN, Genel, s. 836-837. 
2464 EVİK, Ali Hakan, “Ticari Ortaklıklar Bünyesinde İşlenen Vergi Suçlarında Failin Tespitine İlişkin Düşünceler”, BaÜHFD, 
Y. 2014, C. 9, S. 119-120, s. 105. 
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nedenle TCK’nın 60. maddesinin başlığının “tüzel kişilerin ceza sorumluluğu” şeklinde değiştirilmesinin 

uygun olacağı doktrinde belirtilmektedir.2465 Nitekim AYM’nin “…Öğretide ve uygulamada cezaların, 

tüzelkişilerin temsilcileri olan gerçek kişilere verilebileceği yolundaki yerleşik görüşün, gelişmeler 

karşısında çağdaş anlayışa uymadığı ve tüzelkişilere yapılarına uygun olmayan hürriyeti bağlayıcı 

cezalar türünde cezalar değil, ancak, kapatma, geçici süreyle çalışma yasağı ya da para cezası gibi, 

cezalar verilebileceği, kabul edilmektedir…” şeklindeki kararı2466 dikkate alındığında faaliyet izninin 

iptalini ceza olarak nitelendirdiğini söylemek mümkündür. Ayrıca söz konusu iki güvenlik tedbirinin 

yerine “adli denetim altına alma” ve “organ ve temsilcileri görevden uzaklaştırma” tedbirlerinin 

öngörülmesinin daha yerinde olacağı belirtilmektedir.2467 Bunun tersine öngörülen iki güvenlik tedbirinin 

oldukça kısıtlı olduğu bu nedenle söz konusu tedbirlerin yanında faaliyetten men, tüzel kişinin veya ona 

ait bir işletmenin ya da kuruluşun geçici olarak kapatılması, adli gözetim altında faaliyet, kamu 

kurumlarıyla gerçekleştirilecek sözleşmelerin dışında tutulma, tüzel kişiliğin feshedilmesi gibi güvenlik 

tedbirlerine de yer verilmesi önerilmektedir.2468  

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması TCK’nın 60. maddesi gereğince bazı 

koşulların varlığına bağlıdır. Örneğin suçun tüzel kişinin yararına işlenmesi öznel bir unsur ve faaliyet 

iznin iptali bakımından tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesiyse nesnel unsur olarak 

öngörülmektedir.2469 Bu kapsamda ilk olarak tüzel kişiler bakımından uygulanması mümkün olan 

“faaliyet izninin iptali” ve “müsadere” yaptırımına ilişkin genel şartlar incelenecek ardındansa her iki 

tedbire ayrı ayrı değinilecektir. Daha sonra ise söz konusu iki yaptırım bakımından orantılılık ilkesi, bu iki 

yaptırımın dava ve ceza ilişkisini sona erdiren nedenlerle ve hapis cezasına seçenek kurumlar arasındaki 

ilişkisi değerlendirilecektir. 

a. Genel Şartları 

aa. Tüzel kişinin özel hukuk tüzel kişisi olması 

Tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanabilmesi için tüzel kişinin özel hukuk tüzel 

kişisi olması gereklidir. Örneğin 1136 sayılı “Avukatlık Kanunu”nun2470 44. maddesi uyarınca bir tüzel 

kişi olduğu öngörülen “avukatlık ortaklıkları” özel hukuk tüzel kişisi olup hakkında TCK’nın 60. 

maddesinde öngörülen güvenlik tedbirlerinin uygulanması mümkündür.2471 TCK’da yalnızca özel hukuk 

                                                
2465 ERMİŞ, Münip, “İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Açısından Tasarı”, Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, 
Görüşler, Raporlar, Ankara 2004, s. 260. 
2466 AYM 1191/2 E. 1991/30 K. 19.9.1991 T. (Karar metni için bkz. 21347 sayılı 16.9.1992 tarihli Resmî Gazete) 
2467 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 310, dp. 8. 
2468 KANGAL, “Yeni”, s. 88, 90. 
2469 ENGELHART, s. 58. 
2470 13168 sayılı 7.4.1968 tarihli Resmi Gazete 
2471 Avukatlık ortaklığı hakkında şartları oluştuğu takdirde “müsadere”nin uygulanması mümkündür. Ancak “faaliyet izninin 
iptali”nin uygulanıp uygulanamayacağı üzerinde durulmalıdır. Nitekim “Avukatlık Kanunu”nun 44/B maddesi uyarınca “ana 
sözleşmesi tip ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenen avukatlık ortaklığı, kurucularının kayıtlı bulunduğu baro yönetim kurulu 
tarafından Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılmasıyla tüzel kişilik kazanır. Yazılma istemi, ancak Kanuna ve tip ana sözleşmeye 
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tüzel kişileri hakkında güvenlik tedbirinin uygulanacağının öngörülmesiyle özel hukuk tüzel kişileri ile 

kamu hukuku tüzel kişileri arasında bir ayrım yapılmasının “kanun önünde eşitlik” ilkesine aykırı olduğu 

ileri sürülmektedir.2472 Nitekim Hollanda, kamu hukuku tüzel kişilerinin, anayasada belirtilen kamusal bir 

organ olmadıkları sürece, ceza sorumluluğunu kabul etmektedir.2473  

Hem özel hukuk hem de kamu hukuku tüzel kişileri bakımından ceza sorumluluğunun 

öngörülmesi gerektiğini savunanlara göre işlenen suç, bu tüzel kişilerin organı ya da temsilcileri vasıtasıyla 

gerçekleştirilebilir. Bu görüşe göre kamu hukuku tüzel kişinin organının ya da temsilcisinin de özel hukuk 

tüzel kişinin organının ya da temsilcisi gibi tüzel kişi yararına suç işlemesi mümkündür.2474 Ancak 

mevzuatta kamu hukuku tüzel kişisine karşı güvenlik tedbiri ve dolayısıyla da yaptırım uygulanması 

                                                
aykırılık gerekçesiyle reddedilebilir” şeklinde olup (bkz. 13168 sayılı 7.4.1969 tarihli Resmî Gazete), baroların “kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları” olma niteliği dikkate alındığında, sicile yazılma kararının da izin olarak değerlendirilmesi 
mümkün olduğundan avukatlık ortaklığı hakkında faaliyet izninin iptali güvenlik tedbirinin uygulanması mümkündür. Bkz. 
PEKER, Ömer Lütfi, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Avukatlık Ortaklığı, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2007, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s. 492-493. 
2472 Her ne kadar tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbirleriyle ilgili olmasa da 5560 sayılı  “Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 45. maddesiyle yürürlükte kaldırılan TCK’nın 73. maddesinin 8. fıkrasında “suçtan 
zarar göreni gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olup, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı bulunan suçlarda, failin 
suçu kabullenmesi ve doğmuş olan zararın tümünü veya büyük bir kısmını ödemesi veya gidermesi koşuluyla mağdur ile fail özgür 
iradeleri ile uzlaştıklarında ve bu husus Cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından saptandığında kamu davası açılmaz veya 
davanın düşürülmesine karar verilir.” şeklinde öngörülen hükümdeki  “suçtan zarar göreni gerçek kişi veya özel hukuk tüzel 
kişisi” ifadesinin kamu tüzel kişilerin kapsamına almaması nedeniyle Anayasa'nın 2., 10., 11., 12., 13., 17., 20., 38., 40., 41. ve 42. 
maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmiştir. AYM “…Kamu tüzel kişileri, Anayasa'da ve 
yasalarda hukuk hayatına girme, hak ve borçlara sahip olma, irade açıklama ve işlem yapabilme özellikleri bakımından özel 
hukuk tüzel kişilerinden ve gerçek kişilerden farklı konumda tutulmuşlardır. Kamu tüzelkişileri, ancak kanunla veya kanunun 
açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur (Anayasa m.123). Kamu ihtiyaçlarını karşılamakla görevli devlete ve diğer bazı kamu 
tüzel kişilerine kamulaştırma (Anayasa m.46) ve zor kullanma gibi istisnai bazı yetkiler tanınmıştır. Devletin, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyet rejimi özel hukuktan farklı esaslara bağlanmıştır. Örneğin, bunların 
mülkiyetinde bulunan malların, işletmelerin ve diğer malvarlıklarının özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir 
(Anayasa m.47). Ayrıca, devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır 
(Anayasa m.161). Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin özel hukuk işlemlerinde ve sözleşmelerinde, gerçek ve özel hukuk tüzel 
kişileriyle eşit konumda kabul edilmeleri ekonomik düzenin, özel hukuka hâkim olan ilkelerin ve nihayet adaletin gereğidir. 
Bununla birlikte, 'statüler hukuku' olarak nitelendirilebilecek kamu hukukundan kaynaklanan işlemlerde ise, devlet ve diğer kamu 
tüzel kişileri kamu hizmetlerini yerine getirirken Anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar içerinde tek taraflı işlem yapabilme ve kamu 
gücünü kullanma yetkisiyle donatılmışlardır. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin görevlerini yerine getirirken kamu yararını 
gözettikleri varsayıldığından, diğer kişilerden farklı hukuki ve cezai korumaya tâbi tutulmuşlardır… Hukuk devletinde, Anayasa'da 
belirtilen ilkelere ve ceza hukukunun genel kurallarına aykırı olmadıkça yasakoyucu cezalandırma yetkisini kullanırken, toplumda 
hangi eylemlerin suç sayılacağını, eylemlerin hangi tür ve ölçüdeki ceza yaptırımları veya ceza yaptırımına seçenek yaptırımlarla 
karşılanacağını, hangi suçların uzlaşmaya tâbi olacağını, uzlaşma yöntemini ve şartlarını belirleme konusunda takdir yetkisine 
sahiptir. Öte yandan, yasakoyucu devlet ve toplum hayatının sağlıklı, düzenli ve barış içinde sürdürülmesini sağlamak için çeşitli 
kamu hizmetlerini yerine getirmek üzere kurulan kamu tüzel kişilerinin farklı konumda bulunmaları nedeniyle, gerçek kişilerden 
ve özel hukuk kişilerinden ceza kanunlarında farklı şekilde korunmalarını ve bunlara karşı işlenen suçlarda uzlaşma yolunun 
kapalı tutulmasını öngörebilir. Bu nedenle; suçtan zarar görenin kamu tüzel kişisi olması halinde uzlaşma yolunun kapalı olmasını 
öngören kuralda Anayasa'daki suç ve cezaların yasallığı, hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine aykırı bir yön bulunmamaktadır…” 
diyerek herhangi bir anayasaya aykırılığın bulunmadığını belirterek iptal istemini reddetmiştir. AYM, 2006/77 E. 2009/39 K. 
5.3.2009 T. (Karar metni için bkz. 27534 sayılı 27.3.2010 tarihli Resmî Gazete)  
2473 Hollanda’da örneğin 1987 yılında Groningen Üniversitesi, 2008 yılındaysa bir belediye hakkında mahkûmiyet hükmü 
verilmiştir. Ancak devletin ceza sorumluluğu kabul edilmemektedir. Örneğin devletin 1984 yılında Savunma Bakanlığınca 
gerçekleştirilen çevre suçlarından dolayı sorumlu tutulamayacağına karar vermiştir. Ancak doktrinde devletin de ceza 
sorumluluğunun bulunması gerektiği ya da en azından bağışıklığının kapsamının daraltılması gerektiği savunulmaktadır. Bkz. 
KEULEN/GRITTER, s. 187, 191. 
2474 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 376. 
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öngörülmemiştir.2475 Örneğin “Merkez Bankası”nın2476 organı ya da temsilcisinin “Merkez Bankası”nın 

yararına belgede sahtecilik suçu işlemesi halinde “Merkez Bankası” hakkında güvenlik tedbirine 

başvurulamayacakken; aynı suçu özel bir bankanın organı ya da temsilcisinin özel banka yararına işlemesi 

halinde bu özel banka hakkında güvenlik tedbiri uygulanması mümkündür. Ancak kamu hukuku tüzel 

kişisi, özel hukuk tüzel kişisinin faaliyetlerini aşan bir düzeyde faaliyette bulunmaktadır. Bu kapsamda bir 

kamu tüzel kişisince yürütülen faaliyetin özel hukuk tüzel kişisince ya da gerçek bir kişi tarafından 

yürütülemeyeceği, temellerindeki farklılık nedeniyle karşılaştırılabilir olmadıkları belirtilmelidir.2477 

Ancak TCK’nın 60. maddesinde güvenlik tedbirlerinin yalnızca özel hukuk tüzel kişileri hakkında 

uygulanabileceğinin öngörülmesinin özel hukuk alanında da faaliyetler gerçekleştiren kamu hukuku tüzel 

kişilerinin muaf tutulmasını gerektireceği bununsa eşitlik ilkesi bakımından tartışmaları beraberinde 

getireceği belirtilmelidir.2478 Bu kapsamda hem kamu hukuku hem de özel hukuk kurallarının uygulandığı 

KİT’ler hakkında güvenlik tedbirlerine başvurulup başvurulamayacağı ayrı bir tartışma konusunu 

oluşturmaktadır.2479 Ancak örneğin kamu hukuku tüzel kişilerinin faaliyeti kapsamında işlenen bir suç 

nedeniyle kamu hukuku tüzel kişileri hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, hizmetten yararlanan tüm 

toplumun cezalandırılması anlamına geleceğinden kamu hukuku tüzel kişilerinin güvenlik tedbiri 

sorumluluğunun bulunmaması yerindedir.2480 Bu kapsamda KİT’ler de kamu hukuku tüzel kişisi 

olduğundan haklarında güvenlik tedbirlerine başvurulamaz.2481 Bu nedenle KİT’ler hakkında güvenlik 

tedbirlerinin uygulanmaması yerindedir.2482 Örnek olarak “bir İktisadi Devlet Teşekkülü” olan “Türkiye 

Şeker Fabrikaları A.Ş.”ye2483 bağlı bir makine fabrikasında, fabrika müdürünün emir ve talimatıyla 

makine yerine silah üretilip piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi halinde bu makine fabrikasının 

faaliyetten men edilmesinin ya da müsadere edilmesinin toplum bakımından herhangi bir faydası yoktur. 

Suçu işleyen kamu görevlisidir. Şayet KİT’lere güvenlik tedbiri uygulanırsa kamu hizmetlerine egemen 

olan devamlılık, zorunluluk ve vazgeçilmezlik ilkeleri bakımından aykırılıklar oluşacaktır.2484 Ayrıca 

kamu hukuku tüzel kişilerinin sosyal kontrolünü AYM ile idare mahkemeleri yerine getirmektedir.2485 

                                                
2475 CENTEL, s. 3315, 3326. 
2476 “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” he ne kadar “anonim şirket” olarak kurulmuş, 1211 sayılı “Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanunu”nun 1. maddesi uyarınca “bu Kanunda” aksi belirtilmediği sürece “özel hukuk hükümlerine tabi” ve 
kendine özgü sui generis bir yapıya sahip olsa da (bkz. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI, 100 Soruda 
Merkez Bankacılığı, s. 13) 1211 sayılı Kanun ile kurulan kendine has kamu hizmetlerini yerine getiren kamu hukuku tüzel kişisidir. 
Bkz. T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, Ağustos 
2016, s. 17. 
2477 RINCEANU, s. 133-134. 
2478 KANGAL, “Türk”, s. 202-203. 
2479 KANGAL, “Yeni”, s. 88. 
2480 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1950; PARLAR, Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer, Türk Ceza Kanunu Yorumu, C. I, 
Ankara 2008, C. 1, s. 345. 
2481 MALBELEĞİ, s. 65, dp. 103; KIZILARSLAN, s. 374. 
2482 Aksi yönde bkz. PARLAR/HATİPOĞLU, C. 1, s. 1008. 
2483 18435 Mükerrer sayılı 18.6.1984 tarihli Resmî Gazete; https://www.turkseker.gov.tr/?ModulID=3&MenuID=22 
2484 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1951. 
2485 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 308. 
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Devletin ve diğer kamu hukuku tüzel kişilerinin bağışık tutulmasının temelinde devletin egemen olması, 

gücü elinde bulunduran “legibus solitus” olması yatmaktadır.2486 Zaten müsaderede mülkiyet devlete 

geçtiğinden, devlete ait bir eşyanın müsadere edilmesi işin mahiyetine uygun değildir.2487 Bu nedenle söz 

konusu eşya ait olduğu kuruma geri verilmektedir.2488 

İdare hukukunda kamu hukuku tüzel kişisi olarak idarenin tazminat sorumluluğu bulunmaktadır. 

Bu kapsamda “idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür” (Ay. m. 

125/son). Aynı hükmün 7. fıkrasında ise “idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle 

yükümlüdür” denilmişse de burada “idare”den bahsetmek yerine “idare adına icra edilen eylem ve 

işlem” denilmesi daha yerinde olacaktır. Zira burada yalnızca tüzel kişilerden oluşan idarenin iradesi değil, 

sonuçlarından idarenin sorumlu tutulduğu ve idare adına hareket eden gerçek kişilerin iradesi söz 

konusudur.2489 Yine devletin aynı zamanda maddi yaptırım iddiasının sahibi ve muhatabı olamayacağının 

da altı çizilmelidir.2490 Kamu hukuku tüzel kişilerinin, özel hukuk tüzel kişilerine göre ayrı tutulmasına 

ilişkin haklı gerekçelere çalışmanın “TCK ve CMUK Tasarıları” başlığı altında yer verilmesi nedeniyle 

burada tekrar edilmeyecektir.  

Mevzuattaki düzenlemelere bakıldığında “kamu iştirakleri”nin özel hukuk tüzel kişisi oldukları 

ve bu kapsamda işlenen bir suç nedeniyle haklarında güvenlik tedbirlerine başvurulmasının mümkün 

olduğu belirtilmelidir.2491 Bu kapsamda “İller Bankası Genel Müdürlüğü”, “İl Özel İdareleri” ve 

“belediyeler”in, amaçlarını gerçekleştirebilmek adına kurdukları tüzel kişiliğe sahip şirketler, özel hukuk 

hükümlerine tabi olan özel hukuk tüzel kişileridir2492 ve haklarında güvenlik tedbirlerinin uygulanması 

mümkündür.2493 

Tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğuna gidebilmek için topluluğun suçun işlendiği anda 

tüzel kişilik sıfatının bulunup bulunmadığının tespiti gereklidir.2494 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

kronolojik sınırları hususu bakımından kuruluş şemasına bakmakta yarar vardır. Tüzel kişilerin çoğu, 

kanun tarafından öngörülen kuruluş periyodunun ardından ya da bazı işlemlerin gerçekleştirilmesinin 

                                                
2486 RIONDATA, Silvio, “İtalya’da İktisadi veya İktisadi Olmayan Veya Kamusal Güç Kullanan Kamu Kurumunun Cezai 
Sorumluluğu”, (Çev. Vesile Sonay Evik), Sanktionen Gegen Juristische Personen, İstanbul 2013, s. 67, s. 74. 
2487 Örneğin “zimmet” suçunda suçun mağduru devlet olduğundan zimmete geçirilen şeyin müsaderesinden bahsedilemez. Bkz. 
GEDİK, Doğan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Müsadere, Ankara 2007, s. 
149, 211. 
2488 “…Dava konusu tütünlerin naklinde kullanılan köy hükmi şahsiyetine ait vasıta Köy Kanununun 8. maddesine göre Devlet 
malı sayılmaktadır. Suç işlenmesinde kullanılan Devlet malının ise, müsaderesi söz konusu olamaz. Bu itibarla köy tüzel kişiliğine 
ait bulunan nakil vasıtasının köye iadesine karar verilmesi icap ederken yazılı gerekçelerle müsaaderesine hükmolunması…” Y. 
7. CD. 1979/7852 E. 1979/8106 K. 12.31.1979 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2489 DURAN, Sorumluluğun, s. 2. Ayrıca hükümde idarenin yükümlülüğü yerine sorumluluğundan bahsedilmesinin, normların 
muhatabının yalnızca gerçek kişiler olabilmesi nedeniyle daha yerinde olacağı dile getirilmiştir. Bkz. ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 330, 
dp. 30. 
2490 ÁDÁM, s. 12-13. 
2491 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 320. 
2492 BÜLBÜL, s. 16-18.  
2493 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 320-321. 
2494 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 316. 
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ardından hukuki varlığını elde eder. Kuruluş devresi süresince gerçekleşen fiillerden ötürü yalnızca kurucu 

gerçek kişilerin ceza sorumlulukları söz konusudur.2495 Mevzuatta tüzel kişiliğin kazanılması için 

öngörülen sistem uyarınca henüz tüzel kişilik kazanılmadan bir suç işlenmişse ortada tüzel kişilik 

bulunmadığından tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirinin uygulanmasından bahsedilemez.  

Özel hukuk tüzel kişisinin Türkiye’de Türk kanunlarına göre kurulması mümkün olabileceği gibi, 

yurt dışında yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş olması da mümkündür. Zira TCK’nın 60. 

maddesinde özel hukuk tüzel kişisinin tabiiyetiyle ilgili bir ayrımın yapılmadığı görülmektedir.2496 

bb. Tüzel kişiye güvenlik tedbiri uygulanması konusunda kanunda ayrıca bir düzenlemenin 

bulunması 

İşlenen her bir suç bakımından tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirine başvurulamaz. Kanun 

koyucu tarafından hangi suçlarla ilgili olarak bu tedbire başvurulacağının TCK’nın 60. maddesinin 4. 

fıkrası uyarınca ayrıca öngörülmesi gereklidir. 2497 Şayet suçun düzenlendiği hükümde böyle bir öngörü 

yoksa, işlenen suçtan tüzel kişi yararlanıyor ya da bu suç tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenmiş olsa 

dahi özel hukuk tüzel kişileri hakkında güvenlik tedbirlerine başvurulması mümkün değildir.2498 Her ne 

kadar TCK’nın 60. maddesinin 4. fıkrasının güvenlik tedbirleri bakımından kanunilik ilkesinin geçerli 

olduğunu öngören TCK’nın 2. maddesi karşısında gereksiz olduğu ileri sürülmekteyse de2499 bunun 

nedenini özellik prensibinin benimsenmesinin oluşturduğu unutulmamalıdır. 

 Anayasanın 38. maddesinin 1. fıkrasında kimsenin, “işlendiği zaman yürürlükte bulunan 

kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılama”yacağı ve “kimseye suçu işlediği zaman 

kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verileme”yeceği öngörülmüş olup 3. 

fıkrasında “ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri”nin “ancak kanunla konul”acağı belirtilmiştir. 

TCK’nın “Suçta ve cezada kanunilik ilkesi” başlığını taşıyan 2. maddesinin 1. fıkrasında “kanunun açıkça 

suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verileme”yeceği ve “güvenlik tedbiri uygulanama”yacağı, yine 

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

hükmolunama”yacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda TCK’nın 20. maddesi uyarınca tüzel kişiler hakkında 

                                                
2495 KANGAL, Tüzel, s. 92. 
2496 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1367; YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1950. 
2497 “…TCK'nın 242/1. maddesine göre; tefecilik suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler 
hakkında, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunması gerekmesine rağmen, sanıkların ortağı olduğu şirket hakkında 
TCK'nın 60. maddesindeki güvenlik tedbirlerinin uygulanmaması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. D... 
Kuyumculuk İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'nin ortakları olan sanıkların; işyerlerinde bulunan pos cihazından kredi kartı çekimi 
yaptırıp çekilen miktarın bir kısmını komisyon olarak kestikten sonra kalan parayı kart kullanıcılarına verdikleri ve bu şekilde, faiz 
veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkalarına ödünç para vererek zincirleme şekilde tefecilik yaptıklarının 
anlaşılması karşısında; SONUÇ : Delillerle iddia ve savunma; duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş, sübutu kabul 
olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle 
usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 14.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi…” Y. 5. CD. 2012/11217 E. 
2013/325 K. 14.1.2013 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2498 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1951. 
2499 İÇER, s. 104. 
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uygulanacak güvenlik tedbirleri bakımından kanunilik ilkesi geçerli olup2500 kıyas yasağı söz 

konusudur.2501 Bu nedenle tüzel kişilerin yapılarına uygun olan güvenlik tedbirlerine kanunda açık bir 

şekilde yer verilmesi gereklidir. TCK’nın 2. maddesinin 2. fıkrasında, suç ve cezaların “idarenin 

düzenleyici işlemleriyle” konulamayacağı belirtilmesine karşın güvenlik tedbirleriyle ilgili açık bir 

düzenlemeye yer verilmediği belirtilmekteyse de idarenin düzenleyici işlemleriyle güvenlik tedbiri 

düzenlenmesi kanunilik ilkesi çerçevesinde mümkün değildir. Nitekim TCK’nın 60. maddesinin 4. 

fıkrasında tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının “kanunun ayrıca belirttiği 

hallerde uygulan”acağının öngörülmesi de bunun bir göstergesidir. İdarenin düzenleyici işlemleriyle ne 

suç ne de suçun karşılığında güvenlik tedbiri öngörülebilir. Ancak açık ceza normları bakımından yaptırım 

olarak tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri öngörülmüşse, kapsam ve sınırları kanun koyucu tarafından 

öngörülen davranış kuralının idarenin düzenleyici işlemleriyle doldurulması mümkündür.  

TCK’da “soykırım” (m. 76); “insanlığa karşı suçlar” (m. 77);  soykırım ve insanlığa karşı suçların 

işlenmesi amacıyla bir örgütün kurulması, yönetilmesi ya da örgüte üye olunması (m. 78); “göçmen 

kaçakçılığı” (m. 79); “insan ticareti” (m. 80); “insan üzerinde deney” (m. 90); “organ ve doku ticareti” (m. 

91); 111. maddesi gereğince “tehdit”, “şantaj”, “cebir”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”; 140. maddesi 

gereğince “haberleşmenin gizliliğini ihlal”, “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda 

alınması”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “kişisel verilerin kaydedilmesi”, “verileri hukuka aykırı olarak 

verme veya ele geçirme”, “verileri yok etmeme”; 169. maddesi gereğince “hırsızlık”, “güveni kötüye 

kullanma” ve “dolandırıcılık”; “çevrenin kasten kirletilmesi” (m. 181), “uyuşturucu veya uyarıcı madde 

imal ve ticareti suçları” (m. 189); “müstehcenlik” (m. 226); “fuhuş” (m. 227); “kumar oynanması için yer 

ve imkân sağlama” (m. 228); 242. maddesi gereğince “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat 

karıştırma”, “fiyatları etkileme”, “kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma”, “ticarî sır, bankacılık 

sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması”, “ticarî sır, bankacılık sırrı veya 

müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması”, “tefecilik”; 246. maddesi gereğince “bilişim 

sistemine girme”, “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”, “banka veya kredi 

kartlarının kötüye kullanılması”, “yasak cihaz ve programlar”; 253. maddesi gereğince “rüşvet”; “suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” (m. 282); “devlet birliğini ve bütünlüğünü bozmak” (m. 302); 

“devlete karşı savaşa tahrik” (m. 304); “anayasayı ihlal” (m. 309) suçları bakımından tüzel kişiler hakkında 

güvenlik tedbirlerinin uygulanması öngörülmektedir. TCK bakımından söz konusu suçların dışındaki 

suçlarla ilgili olarak tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanması mümkün değildir. Ancak 

soykırım suçunda tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirinin uygulanmasının mümkün olmadığı, zira 

TCK’nın 60. maddesi uyarınca, bu suçun tüzel kişinin yararına işlenmesinin gerektiği, hiçbir tüzel kişinin 

                                                
2500 EREM, “Emniyet”, s. 352. 
2501 İÇER, s. 63. 
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bu suçun işlenmesiyle bir yarar elde etmesinden bahsedilemeyeceği2502 ve statüsünde belirtilen amaçları 

arasında soykırımın yer alamayacağı belirtilmekteyse de2503 hiçbir tüzel kişinin statüsünde suç işlemek 

şeklinde bir amacın olamayacağı açıktır. Aksinin kabulü tüzel kişilerin herhangi bir hukuka aykırı fiili 

gerçekleştiremeyeceği ve bundan sorumlu tutulamayacağı şeklinde yerinde olmayan bir kabule neden 

olur. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını mümkün kılan suçlar yalnızca TCK 

ile sınırlı değildir. Özel kanunlarda da böyle bir belirlemenin yapılması mümkündür. Örneğin 3713 sayılı 

“Terörle Mücadele Kanunu”nun (TeMK) “tüzel kişilerin sorumluluğu” başlığını taşımakta olan 8/B 

maddesinde,2504 FSEK’in 81. maddesinin 14. fıkrasında,2505 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor 

Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”un 5. maddesinin 4. 

fıkrasında,2506 6132 sayılı “At Yarışları Hakkında Kanun”un 7. maddesinin 1. fıkrasında,2507 5042 sayılı 

“Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un 66. maddesinin (d) 

bendinde,2508 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un 19. maddesinin (c) bendinde,2509 

6362 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu”nun 114. maddesinde2510 tüzel kişiler hakkında güvenlik 

                                                
2502 SARITAŞ, s. 80. 
2503 MALBELEĞİ, s. 85. 
2504 “Bu Kanun kapsamına giren suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 60 ıncı 
maddesine göre bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.” 
2505 “Bu Kanunda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, ilgili tüzel kişi hakkında Türk 
Ceza Kanununun tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.” 
2506 “Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda 
bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en 
büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.” 
2507 “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak her şekil ve surette müşterek bahisler veya yarış piyangosu tertip ve tanzim edenler ve 
bunlara ait her türlü evrakı matbaa, teksir, daktilo, fotokopi ve sair suretlerde düzenleyenler ve düzenletenler, satanlar, dağıtanlar, 
sattıranlar veya dağıttıranlar, üç aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun bir 
tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.” 
2508 “Yukarıdaki fiillerin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde bunlar hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur.” 
2509 “Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, 
kuruluş veya şirketlerin yetkilileri, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kişilerin silâhlı olarak çalıştırılmış 
olması hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.” 
2510 “106 ncı (bilgi suiistimali) ve 107 nci (piyasa dolandırıcılığı) maddelerde tanımlanan suçların bir tüzel kişinin yararına olarak 
işlenmesi hâlinde ilgili tüzel kişi hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur” 
 6362 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu”nunda öngörülen suçlar yalnızca 106 ve 107. maddeleriyle sınırlı değildir. 
Nitekim bu kanunda “usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” (m. 109), “güveni kötüye kullanma ve sahtecilik” 
(m. 110), “bilgi ve belge vermeme, denetimin engellenmesi” (m. 111), “yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo 
ve raporlarda usulsüzlük” (m. 112), “sır saklama yükümlülüğü” (m. 113) suçları da düzenlenmiş olup söz konusu suçlar 
bakımından da tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin öngörülmesi, zira bu suçların da tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında 
organ ya da temsilcilerinde işlenebilecek suçlar olduğu belirtilerek önerilmektedir. Bkz. KIZILARSLAN, s. 365. Ancak söz 
konusu hükümler incelendiğinde bu önerinin yerinde olduğu söylenebilirse de bahsi geçen suçlardan “güveni kötüye kullanma ve 
sahtecilik” (m. 110) suçu bakımından “güveni kötüye kullanma” suçuyla ilgili olarak TCK’nın 169. maddesi gereğince yine tüzel 
kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanması mümkündür.  
 
 
 
 
 



307 
 

tedbirlerinin uygulanması öngörülmüştür. 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu”nun 19. maddesinin 1. 

fıkrasındaysa “bu kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla ilgili tüzel kişiler hakkında… tüzel kişilere özgü 

güvenlik tedbirlerine hükmolun”acağı belirtilmişse de 2. fıkrasında “idarî para cezasını gerektiren 

eylemlerin işlendikleri tarihten itibaren geriye doğru üç yıl içinde üçüncü kez işlenmesi durumunda 

Kurum tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tüzel kişinin faaliyet izninin iptaline karar 

verileceği” düzenlenmiştir. Hükmün 2. fıkrasında esasında kabahat oluşturan fiil nedeniyle suç 

karşılığında öngörülen bir güvenlik tedbiri olan iznin iptali “idari yaptırım” olarak kabul edilmiş ve 

uygulanması “Telekomünikasyon Kurumu”na bırakılmıştır. Söz konusu durum dahi aslında tüzel kişilerin 

güvenlik tedbiri sorumluluğunun kabul edilmeksizin kabahat sorumluluğunun kabul edilmesinin yeterli 

olacağını göstermektedir. 

TTK’nın “tüzel kişilerin cezai sorumluluğu” başlığını taşıyan 63. maddesi “tüzel kişilerin işlerini 

görmeleri sırasında bir haksız rekabet fiili işlenirse 62 nci madde hükmü,2511 tüzel kişi adına hareket eden 

veya etmesi gerekmiş olan organın üyeleri veya ortakları hakkında uygulanır. Haksız rekabet fiilinin bir 

tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik 

tedbirlerine de karar verilebilir” şeklindedir. TCK’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul 

edilmemişken, TCK’nın yürürlüğe girmesinden yaklaşık altı sene sonra yürürlüğe giren TTK’nın 63. 

maddesinin başlığı sorunludur ve değiştirilmesi gereklidir. Yine hükümde “tüzel kişilerin işlerini 

görmeleri”nden bahsedilmesi de tüzel kişilerin davranış yeteneğinin varlığının kabul edildiği anlamına 

gelebilecek niteliktedir. Ancak tüzel kişinin davranış yeteneği bulunmadığından hükümde bahsi geçen 

husustan gerçek kişilerin tüzel kişilerin işlerini görürken işledikleri fiillerin anlaşılması gereklidir.2512 

Tüzel kişi hakkında haksız rekabetten dolayı güvenlik tedbiri uygulanabilmesi için suçun tüzel kişiliğin 

yetkili organınca ya da temsilcisince tüzel kişi yararına işlenmesinin gerekli olmadığı, suçun tüzel kişiliğin 

“faaliyeti çerçevesinde işlenmesi”nin yeterli olduğu ileri sürülmekteyse de,2513 söz konusu hüküm açıkça 

TCK’nın 60. maddesinin uygulama koşullarını bertaraf edecek nitelikte değildir.  

TTK’nın 63. maddesinin ilk cümlesinde tüzel kişi adına hareket etmesi gerekli “organın üyeleri 

ya da ortakları”nın cezalandırılacağının öngörülmesiyle, yetkili olan organın yetkisiz ya da o hususta 

                                                
2511 “C) Ceza sorumluluğu  
I - Cezayı gerektiren fiiller  
MADDE 62- (1) a) 55 inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler,  
b) Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri 
hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler,  
c) Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya ticaret sırlarını ele 
geçirmelerini sağlamak için aldatanlar,  
d) Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren 
bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler,  
fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 56 ncı madde gereğince hukuk davasını açma hakkını haiz 
bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine, her bir bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla 
cezalandırılırlar.” 
2512 MALBELEĞİ, s. 87. 
2513 İÇER, s. 148. 
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herhangi bir bilgisi olmayan kişileri görevlendirmek suretiyle sorumluluktan kaçmasına ve kanunu 

dolanmasına engel olunmak istenmiştir. Ancak bu durum başkasının fiilinden dolayı sorumluluğa neden 

olduğu yönünde eleştirilmekteyse de2514 burada fiili organ ya da yetkili kimseden bahsedilmek suretiyle 

söz konusu sorunun aşılması mümkündür. 

TTK’nın anonim şirketlerle ilgili “suçlar ve cezalar”ı öngören 562. maddesinin 7. fıkrasında “sır 

saklama yükümü”nün düzenlendiği TTK’nın 527. maddesine “aykırı hareket edenler”in TCK’nın 239. 

maddesi uyarınca cezalandırılacağı öngörülmüştür. TCK’nın 239. maddesinde “ticarî sır, bankacılık sırrı 

veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması” suçu düzenlenmiş olup 242. 

maddesindeyse 239. maddede öngörülen bu suçun “işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan 

tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolun”acağı belirtilmiştir. Söz konusu 

durumda TTK’nın 527. maddesinde öngörülen sır saklama yükümlüğünün ihlali halinde tüzel kişiler 

hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanamayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Doktrinde 

TTK’daki atfın yalnızca suçu işleyen gerçek kişilere uygulanacak ceza yaptırımıyla ilgili olduğu, 

kanunsuz güvenlik tedbiri olmayacağından tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin 

uygulanamayacağı ileri sürülmektedir.2515 Ancak TTK’nın 562. maddesi “yaptırım” olarak TCK’nın 239. 

maddesine gönderme yaptığından ve TCK’nın 242. maddesi de 239. maddesinin yaptırımına ilişkin 

olduğundan TTK’nın 527. maddesinde öngörülen “sır saklama yükümü”nün ihlali halinde tüzel kişiler 

hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanması mümkündür. Zira güvenlik tedbirleri anayasanın 38. 

maddesinde de belirtildiği üzere “ceza yerine geç”mektedir. 

556 sayılı “Markaların Korunması Hakkında KHK”ya2516  4128 sayılı “12.9.1960 Tarihli ve 80 

Sayılı, 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı ve 10.6.1930 Tarihli ve 1705 Sayılı Kanunlar ile 24.6.1995 Tarihli 

ve 551, 552, 554, 555, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 28.6.1995 Tarihli ve 560 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un2517 5. maddesi ile eklenen 

61/A maddesinin c bendinde “bir tüzelkişinin işleri yürütülürken bu maddede sayılan suçlardan biri 

işlenirse, tüzelkişi”nin, “masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu ol”acağı belirtilmiştir. Ancak 

bu düzenleme tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Zira bu hüküm 

gereğince tüzel kişi, gerçek kişi failin mahkûm edildiği bir suçun masraf ve para cezalarının ödenmesinin 

hukuki garantisini oluşturmaktadır.2518 Doktrinde söz konusu hükümde olduğu üzere tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu kabul edilmeksizin ancak gerçek kişilerin işlediği suçlar bakımından öngörülen adli para 

cezalarından müteselsilen sorumlu olması da önerilmektedir. Söz konusu durumu ifade etmek için “ceza 

mahkûmiyetinin hukuki garantisi sistemi”nden bahsedilmektedir. Ancak bu sistem bakımından bazı 

                                                
2514 MALBELEĞİ, s. 87. 
2515 İÇER, s. 148-149. 
2516 22326 sayılı 27.6.1995 tarihli Resmî Gazete 
2517 22456 sayılı 7.11.1995 tarihli Resmî Gazete 
2518 KANGAL, Tüzel, s. 182. 
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eleştiriler söz konusudur. Bu yaptırım şekliyle, teorik olarak cezalandırılması mümkün olmayan tüzel 

kişinin gerçekte maddi yaptırımı üstlenmesine yol açarak gizlenmiş bir ceza sorumluluğuna geri dönüş 

söz konusu olmaktadır. Zira yaptırım, üçüncü bir kişi tarafından yerine getirildiğinden “ceza 

sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi ihlal edilmekte ve cezanın kefaret amacı güden karakteri yara almaktadır. 

Ayrıca her ne kadar tüzel kişi ceza yaptırımının hukuki garantisini üstlense de ceza mahkemesi önünde 

kendini savunma olanağına sahip değildir. Ceza mahkûmiyetinin hukuki garantisi sistemi, gerçek kişinin 

üzerinde önemli sonuçlara neden olabileceğinden, ceza hâkiminin ağır bir para cezasına hükmetmek 

bakımından tereddüt içinde bulunması da söz konusu olabilir. Zira tüzel kişinin gerçek kişiye rücu etmesi 

halinde, gerçek kişinin ekonomik açıdan çöküşüne neden olması mümkündür.2519 Tüzel kişinin ceza 

sorumluluğu benimsendiği takdirdeyse, hakkında uygulanan adli para cezasının rücuya konu olamayacağı 

belirtilmelidir.2520 Ancak bu hüküm 5833 sayılı “Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un2521 3. maddesiyle değiştirilmiş ve hükümde 

“tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü 

güvenlik tedbirlerine hükmolun”acağı öngörülmüştür. Ancak bu KHK da 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet 

Kanunu”2522 ile yürürlükten kaldırılmış, “marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler” başlığını 

taşıyan 30. maddesinde “bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 

hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolun”acağı öngörülmüştür. 

“Türkiye Bankalar Birliği” bünyesinde, “kredi kuruluşları” ve “Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu” tarafından “uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini”n 

toplanması ve bu bilgilerin “bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri 

koşuluyla gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmasını sağlamak” amacıyla “Risk Merkezi 

kurulmuştur” (5411 sayılı “Bankacılık Kanunu” Ek madde 1/1). Risk Merkezi bünyesindeki “sır 

niteliğindeki bilgileri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkalarına açıklayanlar”ın, 

“hukuka aykırı olarak kendisi ya da başkası yararına kullananlar”ın, yayanların, verenlerin, aktaranların 

ya da ele geçirenlerin hakkında TBK’nın 159. maddesi uygulanacak olup, suç oluşturan söz konusu 

fiillerin “bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde”yse tüzel kişi hakkında TCK’nın 60. 

maddesi uyarınca güvenlik tedbirlerine hükmolunması gereklidir. (5411 sayılı “Bankacılık Kanunu” Ek 

madde 1/10). 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirinin öngörülüp öngörülmemesi kanun koyucunun 

takdirindedir. Bu nedenle kanun koyucu her olay bakımından tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri 

uygulanmasının yerinde olup olmadığını değerlendirir. Ancak bu durumun bünyesinde sakıncaları da 

barındırması nedeniyle, örneğin ortaya çıkması olası tutarsızlıkların, eksikliklerin ve boşlukların 

                                                
2519 KANGAL, Tüzel, s. 160-161. 
2520 TRICOT, s. 63. 
2521 27124 sayılı 28.01.2009 tarihli Resmî Gazete 
2522 29944 sayılı 10.01.2017 tarihli Resmî Gazete 
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önlenmesi için kaldırılması önerilmektedir.2523 Esasında özellik prensibine yer verilmesinin nedenini tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunun yalnızca gerekli ve yararlı olduğu durumlarla sınırlı tutulması ve bu 

sorumluluğun istisnai bir sorumluluk şeklinde düzenlenmesi ve bu şekilde kanun koyucular bakımından 

temel ceza hukuku ilkelerine aykırı olan söz konusu sorumluluk şeklinin genişlemesini engelleme çabası 

oluşturmaktadır. Ayrıca uygulanacak güvenlik tedbiri bakımından hem tüzel kişinin hem de iyiniyetli 

üçüncü kişiler başta olmak üzere toplumun ve ekonomik hayatta yaratacağı etkinin de gözetildiği 

belirtilmektedir.2524 Ancak söz konusu durum her bir suç için tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul 

edilip edilmediğinin kontrol edilmesini gerektirmektedir. Ayrıca kanun koyucunun keyfi davranmasına 

ya da özensizliği nedeniyle bir bütün olarak değerlendirilmemesi durumunda tutarsız ve düzensiz bir ceza 

sistemine neden olabilecek niteliktedir.2525 Özellik prensibini benimseyen ülkelere bakıldığında her birinin 

önceliğine göre listenin değiştiği görülmektedir. Bu kapsamda tüzel kişilerin işleyebileceği suçlara ilişkin 

bir listenin oluşturulması güçleşmektedir.2526 Çözüm olarak özellik prensibi yerine genellik prensibinin 

kabul edilmesi ancak bu genel kuraldan ayrılmak istenildiği takdirde kanunda bir hükümle söz konusu 

durumun öngörülmesi önerilmektedir.2527 Hatta bu açık öngörüye dahi gerek yoktur. Zira yorum yoluyla 

bazı suçların tüzel kişi tarafından işlenemeyeceğini söylemek mümkündür. Aksinin kabulü işlenen 

suçlarla mücadele boşlukların olmasına neden olacaktır. Bu nedenle özellik prensibi terk edilerek genellik 

prensibi kabul edilmelidir.2528 Nitekim TCK’ya bakıldığında, özel bir tüzel kişi adına işlenmesi mümkün 

olan ve benzer hukuki varlık veya menfaatleri himaye altına almayı amaçlayan “iş ve çalışma hürriyetinin 

ihlali” (m. 117), “sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi” (m. 118), “nefret ve ayrımcılık” (m. 

122) gibi suçlarla ilgili olarak tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasının öngörülmediği 

anlaşılmaktadır. Ancak bu durumun hâlihazırda önemli bir eksiklik olarak nitelendirilmesi 

mümkündür.2529 Bu nedenle kanun koyucunun tüzel kişilerle ilgili olarak güvenlik tedbiri uygulanmasını 

öngördüğü suçlar bakımından belli bir anlayışı kabul ederek hareket etmediğini söylemek 

mümkündür.2530 Ancak tüzel kişiler fail olamayacağından hakkında güvenlik tedbirinin uygulanması 

yerinde bir tercih olmadığından söz konusu suçların KK’nın 43/A maddesi kapsamına alınması, hatta 

KK’nın 43/A maddesinde genellik prensibin benimsenerek işlenen her bir suç nedeniyle tüzel kişilerin 

kabahat sorumluluğunun benimsenmesi yerinde bir tercih olacaktır. 

                                                
2523 KANGAL, “Yeni”, s. 89-90. 
2524 KIZILARSLAN, s. 378. 
2525 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 324-325. 
2526 ENGELHART, s. 59-60. 
2527 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 324-325. 
2528 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 463. Ancak özellik prensibinin benimsenmesinin bir hukuk sisteminde hukukun diğer 
yaptırımlarıyla olan uyumun ve koordinasyonun sağlanması bakımından daha yerinde olacağı yönünde bkz. HEINE, s. 873-874. 
2529 CENTEL, s. 3318, 3325. 
2530 KIZILARSLAN, s. 346. 
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Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri, TCK’nın 60. maddesinin 4. fıkrası gereğince kanunun 

ayrıca belirttiği hallerde uygulanır. Bu durum ya ilgili suçun düzenlendiği maddede2531 ya da ilgili suçun 

düzenlendiği maddeyi takip eden maddede2532 yahut ortak hüküm şeklinde2533 öngörülmektedir. Tüzel 

kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin öngörüldüğü hallerle ilgili olarak TCK’da farklı ifadelerin 

kullanıldığı görülmektedir.  Bu kapsamda TCK’nın “Özel Hükümleri”n düzenlendiği “İkinci Kitabı”nda 

öngörülen suçların bazısında işlenen suçtan “dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine 

hükmolun”acağı belirtilmiş, bazısında suçun “bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi”, 

bazısındaysa suçun “işlenmesi suretiyle” tüzel kişinin “yararına haksız menfaat”in sağlanması aranmıştır. 

Kanun koyucunun TCK’nın özel hükümlerinde bu şekilde üç ayrı ifadeye yer vermesinin bilinçli bir tercih 

olarak yorumlanması gerektiği ifade edilmektedir.2534 Ancak hukukçu kanunu yorumlayarak kanunun 

anlamını, kapsamını ve sınırlarını ortaya koyduğundan, kanunun dilinin, doğru, yalın ve tam olması 

hususunda gereken özen gösterilmelidir.2535 Bu kapsamda her ne kadar kanun koyucu üç ayrı ifadeyle 

tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin hükümler sevk etmiş olsa da TCK’nın 

60. maddesinden bağımsız bir yorum yapılması mümkün değildir. Aksinin kabulü kendi içinde tutarlı 

olmayan sonuçlara ulaşmaya neden olacaktır. Örneğin TCK’nın 79. maddesinin 4. fıkrasında “göçmen 

kaçakçılığı” suçunun “bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde”n bahsedilmiş ancak bu 

tüzel kişinin özel hukuk mu yoksa kamu hukuku tüzel kişisi olması gerektiğine ilişkin hiçbir belirleme 

yapılmamıştır. Ancak TCK’nın 60. maddesiyle birlikte yorumlayarak bu hükümde kast edilenin “özel 

hukuk tüzel kişisi” olduğunu söylemek mümkün hale gelmektedir. 

İlgili suç tipinde işlenen “suçtan dolayı” tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğu, “soykırım” 

(m. 76/3), “insanlığa karşı suçlar” (m. 77/3), soykırım ve insanlığa karşı suçların işlenmesi amacıyla bir 

örgütün kurulması, yönetilmesi ya da örgüte üye olunması (m. 78/2), “insan ticareti” (m. 80/4), 140. 

maddesi gereğince “haberleşmenin gizliliğini ihlal”, “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda 

alınması”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “kişisel verilerin kaydedilmesi”, “verileri hukuka aykırı olarak 

                                                
2531 “Soykırım” (m. 76/3), “insanlığa karşı suçlar” (m. 77/3),  soykırım ve insanlığa karşı suçların işlenmesi amacıyla bir örgütün 
kurulması, yönetilmesi ya da örgüte üye olunması (m. 78/2), “göçmen kaçakçılığı” (m. 79/4), “insan ticareti” (m. 80/4), “insan 
üzerinde deney” (m. 90/6), “organ ve doku ticareti” (m. 91/7), “çevrenin kasten kirletilmesi” (m. 181/5), “müstehcenlik” (m. 
226/6), “fuhuş” (227/7), “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” (m. 228/5), “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama” (m. 282/5), “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” (m. 302/3), “devlete karşı savaşa tahrik” (m. 304/3), 
“anayasayı ihlal” (m. 309) suçları bu kapsamdadır. 
2532 TCK’nın 189. maddesi uyarınca 188. maddesinde düzenlenen “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları” ile; 
253. maddesi uyarınca 252. maddede düzenlenen “rüşvet” suçu bu kapsamdadır. 
2533 111. maddesi gereğince “tehdit”, “şantaj”, “cebir”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”; 140. maddesi gereğince 
“haberleşmenin gizliliğini ihlal”, “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, 
“kişisel verilerin kaydedilmesi”, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”, “verileri yok etmeme”; 169. maddesi 
gereğince “hırsızlık”, “güveni kötüye kullanma” ve “dolandırıcılık”; 242. maddesi gereğince “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin 
ifasına fesat karıştırma”, “fiyatları etkileme”, “kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma”, “ticarî sır, bankacılık sırrı veya 
müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması”, “ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 
belgelerin açıklanması”, “tefecilik”; 246. maddesi gereğince “bilişim sistemine girme”, “sistemi engelleme, bozma, verileri yok 
etme veya değiştirme”, “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması”, “yasak cihaz ve programlar” suçları bu kapsamdadır. 
2534 İÇER, s. 128. 
2535 HAFIZOĞULLARI, “Tasarısı”, s. 40. 
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verme veya ele geçirme”, “verileri yok etmeme”; “çevrenin kasten kirletilmesi” (m. 181/5), 

“müstehcenlik” (m. 226/6), “fuhuş” (227/7), “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” (m. 228/5), 

“suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” (m. 282/5), “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü 

bozmak” (m. 302/3), “devlete karşı savaşa tahrik” (m. 304/3), “anayasayı ihlal” (m. 309) suçları 

bakımından öngörülmüştür. Bu suçlarda tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirine başvurulabilmesi için 

genel hüküm niteliğinde olan TCK’nın 60. maddesinde öngörülen şartların gerçekleşmesi gereklidir.2536 

Tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanması için suçun “bir tüzel kişinin faaliyeti 

çerçevesinde işlenmesi”, “göçmen kaçakçılığı” (m. 79/4), “insan üzerinde deney” (m. 90/6), “organ ve 

doku ticareti” (m. 91/7), TCK’nın 189. maddesi uyarınca 188. maddesinde düzenlenen “uyuşturucu veya 

uyarıcı madde imal ve ticareti” suçları bakımından aranmaktadır. Ancak burada tüzel kişinin faaliyetini 

geniş şekilde yorumlamak gereklidir. Yani bu faaliyetin sadece tüzel kişinin esas faaliyeti olarak kabul 

edilmemesi gereklidir. Zira örneğin yalnızca uyuşturucu imal etmek amacıyla bir tüzel kişi kurulamaz. Bu 

nedenle tüzel kişinin yasal amacı ne olursa olsun, o tüzel kişiliğin kullanılması suretiyle suçun işlenmesi 

gerektiği anlaşılmalıdır.2537 Nitekim örneğin kimyasal maddeler üreten bir şirketin organ ya da temsilcileri 

tarafından şirket bünyesinde silah kaçakçılığı ya da dolandırıcılık suçlarını işlemeleri mümkündür. Bu 

nedenle şirketin ticaret sicilinde yer alan faaliyet alanlarıyla işlenen suçun örtüşmesi gerekli değildir. Tüzel 

kişinin faaliyet alanının rutininde, tüzel kişiye ait araç ve olanakların kullanılarak işlenen ve de tüzel kişinin 

faaliyetleriyle nedensellik ilişkisi içinde işlenen  suçlar bu kapsamda düşünülmelidir.2538 Söz konusu 

suçların tüzel kişinin yetkili organı ya da temsilcisi olan gerçek kişiler tarafından tüzel kişilik perdesinin 

arkasına gizlenmek suretiyle kolayca işlenebilmesi ve failin tespitinin güç olduğu söylenebilir. Tüzel 

kişinin tehlikeliliğinin fazla olduğu bu suçlarda tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin daha kolay 

uygulanabilmesinin sağlanmasının amaçlandığı belirtilmekteyse de2539 TCK’nın 60. maddesi dikkate 

alınmaksızın yalnızca suçun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi yeterli olarak kabul edilemez. 

Bu kapsamda örneğin TCK’nın 60. maddesinin 1. fıkrasında faaliyet izninin iptaliyle ilgili olarak yalnızca 

“tüzel kişi yararına” işlenen suçtan değil, bu suçun “kasıtlı” olmasından, iznin “bir kamu kurumu” 

tarafından verilmesinden, faaliyetin bu “izne daya”narak gerçekleştirilmesinden, tüzel kişinin “özel hukuk 

tüzel kişisi” olması gerektiğinden, suçun tüzel kişinin “organ veya temsilcilerinin iştirakiyle” ve “bu iznin 

verdiği yetkinin kötüye kullanıl”arak işlenmesinden de bahsedilmiştir. Bu durumda ilgili hükümde sadece 

suçun “tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde” işlenmesi şeklindeki şartın TCK’nın 60. maddesindeki diğer 

                                                
2536 İÇER, s. 129. Örneğin TCK’nın 140. maddesiyle ilgili olarak tüzel kişinin çalışanlarının kendi çıkarları için davranışta 
bulundukları durumlarla kendi kusurlarının bulunduğu durumlar bakımından herhangi bir ayrıma yer verilmemesi 
eleştirilmektedir. Ayrıca tedbirin uygulanması bakımından takdir hakkına yer verilmediği belirtilmekteyse de (bkz. DONAY, 
Şerhi, s. 217) bu hüküm TCK’nın 60. maddesinden bağımsız yorumlanamaz. Nitekim TCK’nın 60. maddesinde “orantılılık” 
koşuluna yer verilerek hâkime takdir hakkı verilmiştir. 
2537 DONAY, Şerhi, s. 281. 
2538 KIZILARSLAN, s. 265. 
2539 İÇER, s. 129-130. 
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şartlardan örneğin neden “suçun tüzel kişinin yararına işlenmesini” ekarte ettiği sorusunun makul bir 

cevabı bulunmamaktadır. Söz konusu suç tipinde özel olarak “TCK’nın 60. maddesinde öngörülen 

koşullar aranmaksızın tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirine başvurmak bu suçla ilgili olarak 

mümkündür” denilmedikçe TCK’nın 60. maddesinin dikkate alınmadığı bir güvenlik tedbirinin, tüzel 

kişiler hakkında uygulanmasından bahsedilemez. 

Suçun “işlenmesi suretiyle” tüzel kişinin “yararına haksız menfaat”in sağlanması ise TCK’nın 

111. maddesi gereğince “tehdit”, “şantaj”, “cebir”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”; 169. maddesi 

gereğince “hırsızlık”, “güveni kötüye kullanma” ve “dolandırıcılık”;  242. maddesi gereğince “ihaleye 

fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “fiyatları etkileme”, “kamuya gerekli şeylerin 

yokluğuna neden olma”, “ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin 

açıklanması”, “ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması”, 

“tefecilik”; 246. maddesi gereğince “bilişim sistemine girme”, “sistemi engelleme, bozma, verileri yok 

etme veya değiştirme”, “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması”, “yasak cihaz ve programlar” 

ve 253. maddesi gereğince “rüşvet” suçları bakımından öngörülmüştür. Bu suçlarda TCK’nın 60. maddesi 

uyarınca suçun tüzel kişinin “yararına” işlenmesi şartının yanında bu yararın hem haksız olması hem de 

elde edilmesi yani sağlanması gereklidir.2540  

TCK dışında tüzel kişilerin güvenlik tedbiri sorumluluğunu öngören özel kanunlarda da farklı 

ifadelere yer verildiği görülmektedir. Örneğin 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”nun 4. 

maddesinin 3. fıkrası “Bu Kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına 

olarak işlenmesi halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur” şeklindedir. Hükümde 

“veya” bağlacının kullanılmak suretiyle suçun “tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde” ya da “yararına olarak 

işlenmesi”nden bahsedilmesinin yerinde olmadığı belirtilmektedir. Zira tüzel kişi hakkında güvenlik 

tedbirine hükmedilebilmesi için bunun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması yeterli kabul 

edilebilecek nitelikte olup TCK’nın 60. maddesiyle arasında uyumsuzluk söz konusudur 

denilmektedir.2541 Ancak söz konusu hüküm zaten TCK’nın 60. maddesiyle birlikte değerlendirilmesi 

gerektiğinden herhangi bir soruna sebebiyet vermektedir. Bu hükümle “ek” bir şarta yer verilmediğinden 

esasında TCK’nın 60. maddesi tekrarlanmaktadır. Ancak yine de sadelik adına “bu Kanunda tanımlanan 

suçlardan dolayı tüzel tüzel kişiler hakkında ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur” 

ifadesinin kullanılması çok daha yerindedir. 

                                                
2540 İÇER, s. 130. 
2541 MALBELEĞİ, s. 91. 
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cc. Kasıtlı bir suçun işlenmesi 

Taksirle işlenen suçlar bakımından tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerine başvurulamaz.2542 

Örneğin “çevrenin taksirle kirletilmesi” suçunun işlenmesi halinde tüzel kişilerin güvenlik tedbiri 

sorumluluğundan bahsedilemez.2543 Nitekim TCK’nın 60. maddesinin 4. fıkrası uyarınca tüzel kişiler 

hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının öngörüldüğü suçlar arasında taksirle işlenenler 

bulunmamaktadır.2544 Ayrıca faaliyet izninin iptali bakımından TCK’nın 60. maddesinin 1. fıkrasında 

açıkça suçun kasıtlı olmasından bahsedilmektedir. Bu kapsamda faaliyet izninin iptalinde tüzel kişinin 

yararına hareket eden organ ya da temsilcinin bu suçu işlediğini bilmesi ve istemesi gereklidir.2545 Suçun 

olası kastla işlenmesi halinde de tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirine başvurulması mümkündür.2546 

Tüzel kişi hakkında müsadere hükümlerinin uygulanabilmesi için TCK’nın 60. maddesinin gerekçesinde 

belirtildiği üzere “müsadere hükümlerindeki koşullar”ın gerçekleşmesi gereklidir.2547 Bu kapsamda eşya 

müsaderesi için TCK’da kasıtlı bir suçun işlenmesinden bahsedildiğinden tüzel kişi hakkında eşya 

müsaderesine karar verilebilmesi için bu suçun kasten işlenmesi gerektiği;2548  kazanç müsaderesi 

bakımından TCK’da özel olarak bir ayrıma gidilmemesi nedeniyle taksirle işlenen suçlar bakımından tüzel 

kişi hakkında kazanç müsaderesinin mümkün olduğu ileri sürülmektedir.2549 Her ne kadar TCK’nın 55. 

maddesinde açıkça kazanç müsaderesine karar verilebilmesi için kasıtlı bir suçun işlenmesi gerektiğinden 

bahsedilmese de müsaderenin hukuki niteliği karşısında kastın arandığını söylemek mümkündür.2550 

İşlenen suç taksirli ise basit ya da bilinçli taksir olup olmadığı fark etmez ve kazanç müsaderesine karar 

verilemez. Yine işlenen bu suçun tamamlanmış ya da teşebbüs aşamasında kalması tek başına ya da 

azmettiren ya da yardım eden yahut müşterek faillik gibi iştirak halinde işlenmesi kazanç müsaderesi 

hükümlerinin uygulanması bakımından önem taşımaz.2551  

                                                
2542 Taksirle işlenen suçlar bakımından tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin doktrinde öneriler 
bulunmaktaysa da, bu kabulün ceza sorumluluğun şahsiliği ve taksirle kast arasındaki sınırın tümüyle yerle bir edilmesine 
sebebiyet vereceği yönünde ileri sürülen görüş için bkz. KIZILARSLAN, s. 147-148. 
2543 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 655. 
2544 İÇER, s. 104. 
2545 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 339. 
2546 ŞAHBAZ, s. 738; YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1953. 
2547 Gerekçe metni için bkz. ÖZGENÇ/ŞAHİN, s. 153. 
2548 ETCK döneminde taksirli suçlar bakımından müsaderenin uygulanıp uygulanamayacağı tartışmalıydı zira ETCK’nın 36. 
maddesinde herhangi bir açıklık bulunmamaktaydı. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 96-97. Ancak uygulama taksirli suçlar 
bakımından müsaderenin mümkün olmayacağı yönündeydi. “…Müsaderesine karar verilen tüfeğin sanığın amcasına ait olup 
ruhsatlı olduğu ve tüfek sahibinden izinsiz olarak evden alındığı ve taksirli suçtan dolayı müsadere kararı verilemeyeceği nazara 
alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi…” Y. 2. CD. 2000/1189 E. 2000/946 K.  09.02.2000 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
2549 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 339. ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 340. Eşya ya da kazanç müsaderesi arasında herhangi bir ayrım 
yapılmaksızın taksirle işlenen suçlar bakımından da tüzel kişi hakkında müsadere tedbirinin uygulama alanı bulacağı yönünde 
bkz. ŞEN, Yeni, s. 192. 
2550 GEDİK, Müsadere, s. 97, 202. 
2551 Ayrıca TCK’nın 55. maddesinde “kazanç müsaderesi”yle ilgili olarak “suçun işlenmesi”nden bahsedildiği bu nedenle de 
kastın arandığı belirtilmişse de (bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1785-1786) taksirle de bir suçun işlenmesi mümkün olup 
söz konusu gerekçe yerinde değildir.  
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dd. Tüzel kişi yararına işlenmesi 

TCK’nın 60. maddesinin hem 1. hem de 2. fıkrasında tüzel kişi “yararına” denilmiş olup, tüzel 

kişi adına ya da hesabına denilmemiştir.2552 İşlenen bir suçun ne zaman tüzel kişinin “yararına” olacağının 

tespiti güçtür.2553 Esasında ceza kanunun genel kısmının daha açık bir şekilde kaleme alınmasında fayda 

vardır. Böylece uygulamada tutarsızlıkların ortaya çıkması önlenmiş olur.2554 Burada amacı, suçu işleyen 

gerçek kişinin yalnızca kendi ya da üçüncü bir kişinin yararına işlediği suçlarla ayrımın yapılması 

oluşturmaktadır. Örneğin bir çalışanın yalnızca kendi yararını düşünerek rüşvet alması bu kapsamda 

düşünülebilir.2555  Doktrinde TCK’nın 60. maddesinin 1. ve 2.  fıkralarında ifadesini bulan suçun tüzel kişi 

“yararına” işlenme şartının, her iki fıkra bakımından farklı sonuçlar doğurduğu ileri sürülmektedir. Bu 

kapsamda “iznin iptali” bakımından özel kastın arandığı, “müsadere” bakımındansa özel kastın 

aranmadığı ileri sürülmekteyse2556 de her iki fıkra bakımından da “yarar”ın özel kast içinde 

düşünülmemesi için makul bir sebep bulunmamaktadır.  

TCK’nın 60. maddesinin 1. fıkrasında tüzel kişinin organını veya temsilcilerini oluşturan gerçek 

kişilerin iradeleri ve davranışları isnadiyet modeline uygun şekilde tüzel kişinin güvenlik tedbiri 

sorumluluğundan “iznin iptali”nin uygulanmasına sebebiyet vermektedir. Bunun için, suçun tüzel kişinin 

yararına gerçekleştirilmiş olması gereklidir. Tüzel kişinin bir işçisinin kendi inisiyatifiyle tüzel kişinin 

yararına suç işlemesi halinde iznin iptali tedbiri uygulanamaz. Zira bu kişinin iradesinin ve davranışlarının 

tüzel kişiye isnadı iznin iptali tedbirinin uygulanması bakımından mümkün değildir. Ancak söz konusu 

durumda koşulları varsa “müsadere”nin uygulanması mümkündür. Nitekim hükümde iznin iptali 

tedbirinin uygulanabilmesi için sıkı bir temsil ilişkisinin varlığı aranmıştır. Bu nedenle tüzel kişinin 

yararına suç işleyebilmek için, organını oluşturan ya da temsilcisi olan gerçek kişinin tüzel kişiye yarar 

sağlamak amacıyla suç işlemek şeklinde özel kastının bulunması gerektiğinin altı çizilmelidir. Her ne 

kadar özel kastın arandığı hükümden açık bir şekilde anlaşılamıyorsa da bu düzenlemenin doğası ve 

niteliği özel kastın varlığını gerektirmektedir. Özel kastın varlığı aranmadığı takdirde tüzel kişinin organını 

ya da temsilcisini oluşturan gerçek kişinin tüzel kişiye yarar sağladığı her bir durumda tüzel kişi hakkında 

güvenlik tedbirinin uygulanması imkânının doğması hakkaniyete uygun olmayan sonuçlara neden 

olabilir. Yani hükmün tüzel kişiler hakkında objektif sorumluluk doğuracak şekilde uygulanması kabul 

edilmemelidir. Örneğin temsilcinin işten atılacağını duyması üzerine, tüzel kişinin sadece güvenlik 

tedbirine muhatap kılınması için tüzel kişinin yararına suç işlemesi halinde, tüzel kişinin yararı var 

denilerek tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirinin uygulanması yerinde değildir. Zira burada hükümle 

                                                
2552 YARSUVAT, s. 911-912. 
2553 ERMAN, “Ticari”, s. 107. Örneğin tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden Macaristan, “yarar”ı “Muhasabe Kanunu” 
uyarınca kayıt altına alınıp alınmadıklarına bakılmaksızın maddi bir değere ilişkin iddia, talep ya da tercih hakkı ve de tüzel kişinin 
yapması gereken harcamaları yapmaması şeklinde tanımlamıştır. Bkz. SANTHA/DOBROCSI, s. 321. 
2554 ZIESCHANG, s. 126. 
2555 NANDA, s. 68-69. 
2556 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 328. 
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amaçlanan, tüzel kişinin organını ya da temsilcisini oluşturan gerçek kişilerin kendi yararlarından ziyade 

tüzel kişinin yararını düşünerek bir tüzel kişiyi temsil ettiklerinin ve onun yararına olacak şekilde 

davranışta bulunduklarının bilinci içindeyken suç işlemeleri halinde tüzel kişiler hakkında güvenlik 

tedbirinin uygulanmasını mümkün kılmaktır. Söz konusu gerçek kişilerin tüzel kişinin yararına suç 

işlerken kendi yararlarını da düşünmesi elbette mümkündür. Örnek olarak temsilcinin elde etmeyi 

planladığı terfi, suç işlenmesiyle elde edilen gelirden alacağı pay verilebilir. Ancak burada failin fiili 

gerçekleştirirken kendi kişisel yararından çok tüzel kişinin yararını sağlama amacı içinde hareket 

etmesi2557 ya da bunların birbirine denk olması gereklidir. Nitekim ilk verilen örnekte fail tümüyle tüzel 

kişinin zararı şeklinde bir saikle hareket etmektedir ve bu nedenle tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirinin 

uygulanmasından bahsedilemez.  

TCK’nın 60. maddesinin 2. fıkrasındaysa tüzel kişi hakkında işlenen suç nedeniyle güvenlik 

tedbirlerinin uygulanabilmesi için 1. fıkrada olduğu gibi özel olarak organını ya da temsilcini oluşturan 

gerçek kişinin iştirakinden bahsedilmemiştir. Bu kapsamda tüzel kişinin organı, temsilcisi ya da işçisi tüzel 

kişinin yararına suç işlerse ve bu işlenen suç neticesinde müsadereye tabi bir eşya ya da kazanç varsa bu 

suçu işleyen gerçek kişilerde tüzel kişi yararına suç işlemek şeklinde özel bir kast olmasa dahi müsadere 

hükümleri uygulanacaktır denilmektedir. Bu görüşe göre burada objektif sorumluluk öngörülmüştür. 

Örneğin tüzel kişinin işçisinin yetkisini aşması ya da kendisine verilen talimatın dışına çıkması ve bu fiili 

neticesinde tüzel kişinin yarar elde etmesi halinde tüzel kişi hakkında müsaderenin uygulanması 

mümkündür denilmektedir.2558 İşçinin tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlediği suç neticesinde tüzel kişi 

bir kazanç elde etmişse artık kazancın müsaderesi mümkündür. Nitekim elde edilen kazanç şayet suç 

işlemeyen, suça iştirak etmeyen bir kimsenin elinde rızası dışında bulunuyorsa müsaderesi mümkündür. 

Ancak burada eşya müsaderesiyle ilgili olarak iyiniyetli üçüncü kişilerin haklarının korunması 

gerektiğinden, iyiniyetli bir tüzel kişinin sahip olduğu eşyayı suçta kullanan işçinin bu fiili neticesinde tüzel 

kişi yarar elde etmiş olsa dahi eşyanın müsaderesine hükmedilemez.2559  Örneğin tüzel kişinin bir aracının, 

                                                
2557 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 328-329, dp. 86. 
2558 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 338-339. 
2559 Örneğin müsadere konusu eşya herhangi bir şekilde sanığa verilmiş ancak devlete, orduya, köye ya da başka bir kamu hukuku 
tüzel kişisine aitse bu eşya müsadere edilemez. Bu durumda şey hangi kuruma aitse o kuruma geri verilmelidir. Bkz. BAKICI, 
Sedat, 5237 sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Ankara 2008, s. 1246. “…Tüm dosya münderacatına göre, 
Devlet malı demirbaşta kayıtlı olup sanığa ait bulunmayan suça konu tabanca ve eklerinin Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne 
iadesi yerine yazılı olduğu gibi müsaderesine karar ittihaz edilmiş bulunmasında isabet görülmediğinden CMUK’un 343. maddesi 
uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu yazılı emre atfen ihbar olunmuştur. Gereği düşünüldü: Yazılı emre dayanan ihbarname 
münderecatı yerinde görüldüğünden Trabzon 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 13.11.1996 gün ve 1996/707 sayılı 
hükmün CMUK’un 343. Maddesi gereğince bozulmasına ve zoralımına karar verilen emanetin 1996/547 sayısında kayıtlı 9499 
G seri numaralı tabanca ve eklerinin Emniyet Teşkilatı kuvvesinde kayıtlı Devlet Mali Silah olduğunun belirtilmesi sebebiyle ait 
olduğu idareye teslimine…” Y. 2. CD. 13257/1093, 9.9.1997 T. (Karar metni için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1723-
1724, dp. 359.) Ancak emniyet teşkilatında görevli olanlara görevde kullandıkları silahları bedeli karşılığında satıldığından şayet 
bu kimselerce kendilerine devlet tarafından bedeli karşılığında verilen beylik silahlarıyla bir suç işlenmesi halinde bu silahın 
müsadere edilmesi mümkündür. “…Aldığı alkolün etkisiyle 100 promillik sarhoş vaziyette mağdurenin oturduğu apartmanın 
daire kapısının zilini defalarca çalmasına karşın açılmaması üzerine kişisel demirbaş tabancası ile daire önünde bir el ateş ederek 
apartmanı terkeden sanık polis memurunun eylemi bütün halinde saldırgan sarhoşluk suçunu oluşturduğundan saldırgan 
sarhoşluk suçunda kullanılan tabanca ve ekleri -ilgili Yönetmenliğin 72 ve 84. maddelerine göre devlet malı silah 
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organının ya da temsilcisinin rızası dışında suçta kullanılması halinde, araç şirketin rızası dışında 

kullanıldığından aracın müsaderesine karar verilemez.2560 Bu nedenle TCK’nın hem 1. hem de 2. fıkrası 

bakımından “yarar” özel kast kapsamında değerlendirilmelidir. 

TCK’nın 60. maddesinde öngörülen “yarar” kavramının geniş yoruma imkân vermesi nedeniyle 

tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğuna neden olan gerçek kişinin, tüzel kişiyi sadece zenginleştirmek 

amacıyla değil, tüzel kişinin temel fonksiyonlarını ya da amaçlarını yerine getirebilmek amacıyla 

davranışta bulunması hali de bu kapsamda kabul edilerek,2561 tüzel kişi hakkında güvenlik tedbiri 

uygulanmalıdır.2562 Bu kapsamda “yarar” kavramının içinde tüzel kişiyi ilerletmeye yönelik maddi, 

manevi, mevcut, olası, doğrudan doğruya ya da dolaylı yarar düşünülmelidir.2563 Tüzel kişinin içinde 

bulnduğu zor durumdan kurtulması, gerçekleştiremeyeceği bir faaliyeti gerçekleştirmesi, alamayacağı bir 

izni alabilmesi rekabet açısından daha iyi bir konuma geçmesi, rakibi olan diğer şirketlerin daha kötü bir 

duruma düşürülmesi vb. haller yarar kapsamında düşünmelidir.2564 Örnek olarak şirketin muhasebesine 

gizli olarak yürütülen komisyonculuk faaliyetinin ücretinin ödenmesini haklı göstermek için sahte 

faturaların düzenlenmesi, hileli iflas bakımından kendi şirketinin sermayesini bir başka şirkette toplamak 

için söz konusu şirketin yöneticisiyle anlaşılması verilebilir.2565 Zira tüzel kişinin organının ya da 

temsilcisinin tüzel kişinin zararına hareket etmesi halinde örneğin şirketin kaynaklarını kaçırarak şirketin 

iflasına neden olması dolaylı olarak hileli iflas suçu bakımından tüzel kişinin yararınadır.2566 Ancak hileli 

iflas suçu TCK’da tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirinin uygulanmasına imkân veren suçlar arasında 

sayılmamıştır. 

Yararın maddi olması halinde tüzel kişinin malvarlığında bir artışın varlığı gereklidir. Şayet tüzel 

kişinin kendi malvarlığında değil ancak üyelerinin malvarlığında bir artış söz konusu olmuşsa tüzel kişinin 

aktifinde artış ya da pasifinde azalış söz konusu olmadığından yararın sağlandığından bahsedilemez. Tüzel 

kişinin amacını gerçekleştirebilmek adına hareket ettiği hallerde tüzel kişinin statüsü belirleyici olmaktadır. 

Tüzel kişinin amaçlarının gerçekleştirilmesi için belli bir prosedürün izlenmesi gerekiyor ancak bu 

prosedür izlenmiyor ve hukuka aykırı bir şekilde sonuca gidiliyorsa, tüzel kişinin güvenlik tedbiri 

sorumluluğundan bahsedilmelidir. Örneğin yaygın hastalıklara çare bulma amacına sahip bir derneğin, bir 

hastalığa çare bulmak amacıyla TCK’nın 90. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartlar 

                                                
sayılmayacağından- zoralımına karar verilmesi doğrudur…” YCGK 2002/4-116 E. 2002/245 K. 7.5.2002 T. (Karar metni için 
bkz. www.kazanci.com) 
2560 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 329-330, dp. 88. 
2561 KK’nın 43/A maddesi bakımından da yararın bu şekilde anlaşılması gerektiği yönünde bkz. KANGAL, Kabahatler, s. 230. 
2562 Tüzel kişinin amacından sapması, organını ya da temsilcilerini oluşturan gerçek kişilerin yetki sınırları içinde hareket 
etmediklerini gösterir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 95-96. 
2563 Yararın yalnızca maddi olabileceği yönünde bkz. LEHNER, Andrea, “The Austrian Model of Attributing Criminal 
Responsibility to Legal Entities”, Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht 
London 2014, s. 84; DONAY, Şerhi, s. 178. 
2564 KIZILARSLAN, s. 377. 
2565 PRADEL, s. 163. 
2566 YARSUVAT, s. 912. 
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gerçekleştirilmeksizin bir deney gerçekleştirmesi halinde, hukuka uygun bir amaca hukuka aykırı yolla 

ulaşılmaya çalışıldığından TCK’nın 90. maddesinin 6. fıkrası uyarınca dernek hakkında güvenlik tedbirine 

hükmedilmelidir. Burada her ne kadar derneğin maddi bir yararı söz konusu olmasa da dernek amacını 

gerçekleştirmek amacıyla çalışmakta ve bu yönde ilerleme sağlamaktadır.2567  

Tüzel kişilerin güvenlik tedbiri sorumluluğuna gidilebilmesi için işlenen fiilin tüzel kişinin 

yararına olmasının aranmasının, makul olmayacak şekilde sorumluluğun sınırlandırılması anlamına 

geldiği yönünde eleştirildiği görülmektedir.2568 Ancak bir tüzel kişinin organının ya da temsilcisinin bizzat 

kendi ya da üçüncü bir kişi yararına hareket ederek suç işlemesi durumunda tüzel kişiliğin güvenlik tedbiri 

sorumluluğundan bahsedilmemelidir. Şayet koşulları varsa söz konusu hallerde mağdur olmasından dahi 

bahsedilebilir.2569  

Yararın özel kast olarak kabulü karşısında muhakkak sağlanması şart değildir. Elde edilmesi 

beklentisi yeterlidir.2570 Zira bir suçun tüzel kişinin yararına işlenmesiyle tüzel kişinin yarar elde etmesi 

aynı anlama gelmez.2571 Örneğin tüzel kişinin yararına işlenen suçun teşebbüs aşamasında kalması ve 

henüz yararın sağlanamaması halinde yine tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirine başvurmak 

mümkündür.2572 TCK’nın 60. maddesi uyarınca suçun tüzel kişinin “yararına işlen”mesinden, tüzel 

kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğuna sebebiyet veren gerçek kişinin tüzel kişiliğe yarar sağlamak 

amacıyla işlemiş olması anlaşılmalıdır.2573 Zira suçun işlenmesinden evvel hesaplanan yararın, herhangi 

bir yarar getirmediği hatta önemli zararlar getirdiği haller de söz konusu olabilir.2574  Suçun işlemesiyle 

elde edilen haksız kazancın, aynı zamanda suçun işlenişine iştirak edenlerin ya da üçüncü şahısların lehine 

olmasıysa, müsadere bakımından önem taşımaz.2575  

Yararın elde edilmesinin tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirine hükmedebilmek için kanun 

koyucu tarafından özel olarak arandığı haller de bulunmaktadır. Örneğin TCK’nın 169. maddesinde 

“dolandırıcılık” suçu bakımından tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirinin uygulanmasıyla ilgili olarak 

“haksız menfaatin sağlan”ması özel olarak aranmaktadır. Söz konusu durumda şayet tüzel kişi lehine yarar 

elde edilmemişse suç teşebbüs aşamasında kalsa da güvenlik tedbirlerinin uygulanması ve bu kapsamda 

örneğin eşya müsaderesine karar verilmesi mümkündür. Örneğin bir limited şirketin temsilcisi şirkete 

alınacak yeni bilgisayarlara kaynak oluşturması amacıyla şirkete ait bozuk bilgisayarları hileli 

                                                
2567 SARITAŞ, s. 72-73. 
2568 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 304. 
2569 KANGAL, Tüzel, s. 198.  
2570 DECKERT, s. 162. 
2571 TRICOT, s. 66. 
2572 KIZILARSLAN, s. 143. Fiilen yararın elde edilmesi halinde zaten müsadereye başvurulur. Yararın bizatihi gerçekleşmesinin 
aranması hükmün uygulanmasında adaletsiz sonuçların ortaya çıkmasına ve suçun işlenmesinin önlenememesine sebebiyet verir. 
Bkz. MALKOÇ, C. I, s. 937. Yararın elde edilmemesi halinde tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının 
mümkün olmadığı yönünde bkz. ÖZEN, Genel, s. 834-835. 
2573 İÇER, s. 106. ETCK’da TCK’nın 60. maddesinin karşılığı bulunmamaktadır. 
2574 HEINE, s. 874. 
2575 SANTHA/DOBROCSI, s. 323. 
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davranışlarla bir kimseye satsa ancak bu bozuk bilgisayarlar için henüz bedel ödenmeden yetkili 

makamlarca durumun fark edilmesi halinde dolandırıcılık suçu teşebbüs aşamasında kalsa da bu 

bilgisayarların müsaderesine karar verilir.2576 Doktrinde ileri sürülen aksi yöndeki görüşe göreyse şayet 

yarar sağlanamamış ve örneğin suç teşebbüs aşamasında kalmışsa artık tüzel kişiler hakkında güvenlik 

tedbirleri uygulanamaz.2577 Yine bu kapsamda örneğin TCK’nın 111. maddesinde haksız menfaatin 

sağlanmasından bahsedildiğinden tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanabilmesi için yararın 

muhakkak sağlanması gereklidir denilmektedir.2578 Ancak yararın elde edilmesi şartının arandığı hallerde 

şayet suç teşebbüs aşamasında kalmışsa yine de tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin 

uygulanmasının mümkün olduğunun savunulması da mümkündür. Zira TCK’nın 35. maddesinde 

düzenlenen “suça teşebbüs” genişletici ceza normu olup başka normların kapsamını genişleterek 

uygulama alanı bulmaktadır.2579 Aksinin kabulü örneğin dolandırıcılık suçundan yararı elde edemeyen 

ancak suçun icra hareketlerine başlayan bir gerçek kişinin de hakkında güvenlik tedbirlerinin 

uygulanamamasına sebebiyet verir. TCK’nın 35. maddesine bakıldığında esasında sorumluluk 

bakımından ceza yaptırımına işaret ettiği bu nedenle güvenlik tedbirinden bahsedilmediği görülmekteyse 

de güvenlik tedbirleri de “ceza yerine geçen” tedbirler olduğundan yalnızca güvenlik tedbirlerinin 

uygulanmasını gerektiren suçlar bakımından da aksi açıkça öngörülmediği sürece teşebbüs hükümleri 

uygulama alanı bulur denilebilir. Ancak yine de kanun koyucunun tüzel kişiler hakkında öngördüğü tüm 

suçlar bakımından yararın sağlanması şeklinde bir şartı özel olarak öngörmemesi karşısında bunun ayrı 

bir anlamının bulunduğu ve bu nedenle de güvenlik tedbiri sorumluluğunun olmayacağının savunulması 

daha yerinde bir tercihtir. Bu konuda madde gerekçesinin yol gösterici olmadığı da belirtilmelidir. Nitekim 

gerekçede “madde metninde, hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarının işlenmesi 

suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 

hükmolunacağı düzenlenmiştir” denilmiş ve bu ifadenin bilinçli bir tercih neticesinde mi olduğu ya da 

hangi sebeplerle menfaatin sağlanmasının arandığı anlaşılamamaktadır.  

Suçun işlenmesi dolayısıyla “haksız” bir yararın sağlanması tüzel kişilerin güvenlik tedbiri 

sorumluluğu bakımından özel olarak kanun koyucu tarafından öngörüldüğü haller, TCK’nın 60. 

maddesinde öngörülen ve tüzel kişiler hakkında genel hüküm niteliğindeki güvenlik tedbirlerinin 

uygulanmasına ilişkin koşulları bertaraf etmez. Ancak burada yararın “haksız” olmasından 

bahsedilmesinin özel bir önemi vardır ve “ek” bir özellik olarak öngörülmektedir. Örneğin TCK’nın 253. 

maddesi uyarınca “rüşvet” suçu bakımından bir tüzel kişinin yetkili temsilcisinin zamanında yapılması 

gereken bir iş için kamu görevlisine menfaat sağlaması halinde tüzel kişinin elde edeceği yarar “haksız” 

olmayacağından artık tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirinin uygulanmasından bahsedilemez. Ancak 

                                                
2576 İÇER, s. 113. 
2577 İÇER, s. 130-131. 
2578 DONAY, Şerhi, s. 178. 
2579 HAFIZOĞULLARI, Normu, s. 284. 
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rüşvet nedeniyle daha güçlü bir rekabet pozisyonu elde edilmişse artık tüzel kişinin haksız bir yarar 

sağlamasından bahsedilir.2580 Örneğin üç tüzel kişiden birinin tercih edilmesi gerekiyor ancak bunlardan 

birinin tercih edilmesi için söz konusu tüzel kişilerden birinin temsilcisinin ürünlerin rayiç bedeli üzerinden 

kamu görevlisine rüşvet vererek anlaşması ve diğer iki tüzel kişiyi ekarte etmesi halinde; diğer iki tüzel 

kişinin hukuken korunan varlık veya menfaatleri ihlal edilmiş olacağından artık buradaki yararın “haksız” 

olduğundan bahsetmek mümkündür ve tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirleri uygulanmalıdır. 

Suçun tüzel kişinin “yararı”na işlenmesi ile “tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlen”mesi 

birbirlerinden farklı hususlardır. “Tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlen”en suç, tüzel kişinin faaliyetini 

icra etmesi nedeniyle işlenen suçtur.2581 Örneğin TeMK’nın 8/B maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren 

suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 60 ıncı 

maddesine göre bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur” denilmiştir. Bu kapsamda “tüzel kişinin 

faaliyeti çerçevesinde işle”nen bir suçun üçüncü bir kişinin yararına2582 ve hatta tüzel kişinin bu suçun 

mağduru olmasının dahi mümkün olduğu savunulmaktadır. Suçun tüzel kişinin “yararı”na işlenmesiyle 

“tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlen”mesinin eş anlamlı olarak kullanılması ve tüzel kişi hakkında 

güvenlik tedbirlerine başvurulması hakkaniyete aykırı sonuçlara neden olabilecek niteliktedir. Örneğin 

TCK’nın 189. maddesinde de “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin 

faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 

hükmolunur” denilmiştir. Böylece tüzel kişinin suçun mağduru olduğu bazı hallerde tüzel kişi hakkında 

aynı zamanda güvenlik tedbirlerinin uygulanması gibi bir durum ortaya çıkacaktır denilmektedir. Zira 

“tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlen”en bir suçun tüzel kişinin zarar görmesine ve yalnızca gerçek 

kişilerin tümüyle kendi kişisel yararlarına, üçüncü kişilerin yararına tüzel kişinin üyelerinden oluşan belli 

bir kesimin, işçilerin ya da toplumun yarar sağlamasına yönelik olması mümkündür. Doktrinde genel 

hükme herhangi bir göndermenin yapılmadığı özel hükümde öngörülen söz konusu durum karşısında 

                                                
2580 LEHNER, s. 84. 
2581 “…Mahkemece atılı suçun kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan şirketin ticari faaliyet gösterdiği 
adreste işlendiği kabul edilerek tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerinden olan faaliyet izninin iptaline karar verilmiş ise de; 5237 
Sayılı TCK'nın 60/1. maddesinde yer alan " Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel 
kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen 
kasıtlı suçlardan mahkûmiyet hâlinde, iznin iptaline karar verilir. " hükmü uyarınca tüzel kişiler hakkında anılan güvenlik tedbirine 
hükmedilebileceği, madde gerekçesinde anılan güvenlik tedbirinin uygulanma şartlarının "maddede öngörülen ilk güvenlik 
tedbiri, faaliyet izninin iptalidir. Bunun için ilk koşul özel hukuk tüzel kişisine, belirli bir faaliyette bulunabilmesine dair bir kamu 
kurumunca verilen bir iznin varlığıdır. İkinci koşul ise, bu iznin sağladığı yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına 
kasıtlı bir suç işlenilmesidir. Dikkat edilmelidir ki, burada söz konusu olan suç, tüzel kişi yararına işlenmiş herhangi bir suç 
değildir. İşlenen suçla, verilen iznin kullanılması arasında nedensellik bağı olmalıdır. Ayrıca, özel hukuk tüzel kişisinin organ veya 
temsilcilerinin bu suçun işlenmesine iştirak etmeleri gerekir." şeklinde belirlendiği, bu güvenlik tedbirine hükmedilebilmesi için 
belirli bir faaliyette bulunması hususunda kamu kurumunca izin verilmesi, faaliyet alanının suçla doğrudan bağlantılı olması ve 
ayrıca organ veya temsilcinin suçun faili olması gerektiği cihetle, davaya konu suçun şirketin faaliyet alanındaki işlerle doğrudan 
ilgili olmayıp, sadece ticari faaliyette bulunmasına izin verilmesinin bu maddenin uygulanması için yeterli gerekçe olamayacağı 
ve suçun anılan şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmediği gözetilmeden TCK'nın 60. maddesi gereğince tüzel kişi hakkında 
güvenlik tedbirine hükmolunması… Bozmayı gerektirmiş…” Y. 19. CD. 2015/15616 E.  2016/3831 K. 7.3.2016 T. (Karar metni 
için bkz. www.kazanci.com) 
2582 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1369. 
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artık suçun tüzel kişinin yararına olması şartı aranmaksızın tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirine 

başvurulacağından bahsedilmektedir. Bu görüşe göre genel hüküm niteliğinde olan TCK’nın 60. 

maddesinin kapsamının hem TCK’nın bazı özel hükümleri hem de özel ceza kanunlarında öngörülen bazı 

suçlarla ilgili olarak başka bağlantı noktaları ve ölçütlerle değiştirildiği ve TCK’nın 60. maddesiyle uyum 

içinde olmayan durumların bulunduğu söylenmektedir. Bu kapsamda suçun “tüzel kişinin faaliyeti 

çerçevesinde işlen”mesini öngören hükümlerde yalnızca bu ölçütle yetinilmek suretiyle tüzel kişi 

hakkında güvenlik tedbirinin uygulanmasının hakkaniyete aykırı sonuçlara neden olabilecek nitelikte 

olduğu ifade edilmektedir. Zira ilgili suç tipinde yalnızca suçun “tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 

işlen”mesinin aranması, genel norm niteliğinde olan TCK’nın 60. maddesinde aranan suçun tüzel kişinin 

yararına işlenmiş olması koşulunun aranmamasına neden olacaktır denilmektedir. Bu nedenle tüzel 

kişilerin güvenlik tedbiri sorumluluğunu öngören ilgili suç tiplerinde suçun “tüzel kişinin faaliyeti 

çerçevesinde işlen”mesi koşulu yerine suçun tüzel kişinin yararına işlenmesi koşuluna ayrıca yer verilmesi 

önerilmektedir.2583 Örneğin iznin iptali güvenlik tedbirine başvurulabilmesi için TCK’nın 60. maddesinde 

öngörülen “yarar” şartının ilgili suç tipinde herhangi bir şarta yer verilmediğinde geçerli olacağı zira ilgili 

suç tipini öngören norm ile TCK’nın 60. maddesinde genel-özel norm ilişkisinin bulunduğu 

belirtilmektedir. Bu kapsamda TCK’nın 79. maddesinin 4. fıkrasında “göçmen kaçakçılığı” suçunun 

“tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi”nin hakkında güvenlik tedbiri uygulanması için yeterli 

olduğu belirtilmektedir. Örneğin, “göçmen kaçakçılığı” suçunun bir anonim şirketin temsilcisinin kendi 

adına menfaat sağlamak amacıyla bu anonim şirketin “faaliyeti çerçevesinde işle”mesi halinde anonim 

şirket hakkında güvenlik tedbirinin hükmedilmesinin mümkün olduğu savunulmaktadır.2584 Ancak tüzel 

kişi hakkında güvenlik tedbirinin uygulanabilmesi için bu suçun muhakkak başka kişilerin yararına olsa 

dahi tüzel kişinin yararına olması da gereklidir. Bu nedenle tüzel kişinin mağdur olduğu suçlar 

bakımından, kanun koyucu TCK’nın 60. maddesindeki koşulları dikkate almadığını açıkça belirtmedikçe, 

güvenlik tedbirlerinin uygulanmasından bahsedilemez. Aksinin kabulü hükmün konuluş amacına 

aykırılık taşır. 

Müsadereyle ilgili olarak her ne kadar hükümde açıkça belirtilmese de mahiyeti icabı tüzel kişinin 

faaliyet alanında işlenen bir suçun varlığının gerekli olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda tüzel kişi 

bünyesinde yürütülen faaliyette görev alan herkesin suç işlemesi mümkündür. Şayet tüzel kişinin faaliyet 

alanı dışında bulunan üçüncü bir kimsenin suç oluşturan fiilinden tüzel kişi yarar sağlarsa tüzel kişi 

hakkında müsadere tedbirinin uygulanmasından bahsedilemez denilmektedir.2585 Ancak suçun tüzel 

kişinin yürüttüğü faaliyetiyle ilgili olması hükümde açık bir şekilde aranmadığından, faaliyet alanı dışında 

                                                
2583 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 330-331. 
2584 İÇER, s. 106-107. 
2585 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 338-339. 
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gerçekleştirilen bir suç nedeniyle de tüzel kişi hakkında müsaderenin uygulanması şartları oluştuğu 

takdirde mümkündür.  

Tüzel kişinin organı ya da temsilcisi yahut çalışanı, bizzat kendi yararına ya da üçüncü bir kişinin, 

işçilerin ya da toplumun yararına olacak şekilde suç işlemişse artık tüzel kişi suçun mağduru olacağından 

tüzel kişi hakkında müsadereye başvurulamaz.2586 Tüzel kişinin herhangi bir şekilde yarar elde etmediği 

doğrudan suç oluşturan fiili gerçekleştiren kimsenin yarar elde ettiği suçlar bakımından tüzel kişi hakkında 

güvenlik tedbiri uygulanamaz.2587 Örnek olarak bir şirket müdürünün kendisinin ya da üçüncü bir kişinin 

yararına olarak stoktaki malları çalması verilebilir.2588 Ancak her ne kadar amaç tüzel kişinin yarar elde 

etmesi olmayıp, kişinin kendi yararını elde etmek olsa ve şayet tüzel kişi bu kapsamda dolaylı da olsa yarar 

elde ederse artık tüzel kişinin yararından bahsedilmesi gereklidir2589 ve hakkında güvenlik tedbiri 

uygulanmalıdır. İşlenen suçun tüzel kişinin üyelerinden bir azınlığın yararına işlenmesi halinde ne olacağı 

hususu tartışmalıysa da dolaylı olarak şayet tüzel kişinin yararına hareket edildiğinden bahsedilebiliyorsa 

tüzel kişinin (örneğin sadece temsilcisinin kendi yararına hareket ettiği ama bir şekilde bu yararın tüzel 

kişiye de sirayetinden bahsedilebiliyorsa örneğin tüzel kişiliğin varlığını ve faaliyetini sürdürme ya da 

güvenceye alma gibi) yararının gerçekleştiğinden bahsedilmelidir.2590 

b. Faaliyet İzninin İptali  

İznin iptali2591 güvenlik tedbirine, TCK’nın 60. maddesinin 1. fıkrası uyarınca “bir kamu 

kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ ya da 

temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına 

işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet halinde” başvurulması mümkündür.2592 Böylece gerçek kişiler 

                                                
2586 “…Sanığın şoförü olarak çalıştığı müdahil şirketin normal ticari faaliyeti sırasında ve bu şirketin herhangi bir katılımı sabit 
olmaksızın sanık tarafından suç konusu silahların içerisinde taşındığı anlaşılan müdahil şirkete ait ... ... plakalı çekici ile ... ... 
plakalı dorsenin sahibine iadesi yerine, müsaderesine karar verilmesi…” Y. 8. CD. 2006/11009 E. 2007/1435 K.  22.2.2007 T. 
(Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2587 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 655. 
2588 PRADEL, s. 162. 
2589 GIMENO BEVIA, s. 232. Ancak doktrinde suçun tüzel kişiliğin yararına olmasından, tüzel kişiliğin karar organlarında o 
suçun işlenerek menfaatin elde edilmesi yönündeki iradenin varlığının aranması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle organın ya 
da temsilcilerin, kendi yararlarına hareket ettikleri, ancak tüzel kişinin iradesi dışında gerçekleştirilen ancak tüzel kişinin yararına 
sonuç doğuran işlemler bakımından tüzel kişinin sorumlu tutulmaması gerektiği de savunulmaktadır. Bu kapsamda örnek olarak 
özel hukuk tüzel kişisince, temsilcisine ayrıca ve özel olarak rüşvet vermemesi için talimat verilmiş ve hatta buna ilişkin ıslak 
imzalı bir tahahhüdün alınmış olması aksi halde bunun tüzel kişiyi bağlamayacağı belirtilmişse ancak temsilci yine de komisyon 
alabilmek adına rüşvet vermişse ve böylece şirketin ürünleri satılmışsa artık tüzel kişinin sorumluluğuna gidilmemesi gereklidir. 
Bkz. KIZILARSLAN, s. 377. Bu yüzden en sağlıklı çözüm somut olayı tüm özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirilmesiyle mümkün olabilir. 
2590 TRICOT, s. 66. Söz konusu durumda tüzel kişinin yararının bir anlamda suçun fer’i bir sonucu olduğu bu nedenle de tüzel 
kişinin yararından bahsedilemeyeceği yönünde bkz. SARITAŞ, s. 72. 
2591 Bu yaptırımdan neyin anlaşılması gerektiğinin açık olmadığı, tasfiyenin dahi bu kapsamda anlaşılmasının mümkün olduğu 
yönünde bkz. ERMİŞ, s. 259. 
2592 Bu güvenlik tedbirinin ETCK döneminde gerçek kişiler bakımından öngörülen “muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrası” 
yaptırımına benzerlik taşıdığı yönünde bkz. KIZILARSLAN, s. 371-372. Söz konusu yaptırıma ETCK’nın 35. maddesinde şu 
şekilde yer verilmişti: 
“Kanunun tayin ettiği ahvalden maada resmi sıfatı veya icrası ait olduğu daireden verilecek ruhsatname ve şehadetname gibi 
vesikaya muhtaç olan bir meslek ve sanatı suistimal suretiyle işlenen cürüm ve kabahatlere müteallik hükümler mahkumun 
mahkum olduğu müddete veya cezayı nakdinin ademi tediyesinden dolayı ne miktar hapis cezası verilmek lazımgelirse o miktara 
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tarafından işlenen bir suçta tüzel kişinin adeta araç olarak görülmesi nedeniyle, aracın kullanılmaz hale 

getirilmesi amacıyla önlem alınmaktadır.2593 Bu kapsamda söz konusu yaptırım tümüyle tüzel kişiyle ilgili 

olup tüzel kişinin organını ya da temsilcisini oluşturan gerçek kişiler hakkında uygulanamaz. Doğrudan 

tüzel kişiyi hedef alır. Ancak tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğuna neden olan kişi hakkında her ne 

kadar mahkûmiyet hükmü verilmişse de bu kimse yine benzer faaliyette bulunmaya devam edebilir. Hatta 

aynı tüzel kişilik bünyesinde görevlerine devam etmesi dahi mümkündür.2594 Bu nedenle esasında tüzel 

kişinin gerçekleştirdiği faaliyet kapsamında tüzel kişinin paravan olarak kullanılması suretiyle işlenen 

suçlarla mücadele edilmesi bakımından yeterli değildir. Zira bu gerçek kişiler başka bir tüzel kişinin 

faaliyeti kapsamında bu suçları işlemeye devam etme olanağına sahiplerdir.2595 Bu kapsamda “bir siyasî 

partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle neden olan kurucuları” da dâhil olmak üzere 

üyelerinin, AYM’nin “temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazetede gerekçeli olarak 

yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi 

olama”yacaklarına (Ay. m. 69/9) benzer bir düzenlemenin faaliyet izninin iptaliyle olarak tüzel kişinin 

organı ya da temsilcisi hakkında öngörülmesi önerilebilir. Nitekim çalışmanın ilerleyen bölümlerinde 

belirtileceği üzere siyasi partilerin kapatılması da tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbiri 

niteliğindedir. 

Faaliyet izninin iptal edilebilmesi için öncelikle ortada özel hukuk tüzel kişisine “bir kamu 

kurumu” tarafından belirlenen faaliyetin yürütülmesi amacıyla bir iznin verilmesi gereklidir.2596 Her ne 

kadar TCK’nın 60. maddesinde kamu kurumunun verdiği izinden bahsedilmişse de bundan hem kamu 

                                                
muadil olacak ve yirminci ve yirmi beşinci maddelerde muayyen müddetlerin azami hadlerini geçmiyecek bir müddetle 
muvakkaten hidematı ammeden memnuiyetini veya meslek ve sanatının tatilini dahi istilzam eder. 
Sair meslek ve sanatlar hakkında tatili icabettiren ahvali kanun tayin eder.” 
2593 MATEU, s. 48. 
2594 BERTOSSA, s. 244. 
2595 Bu nedenle söz konusu gerçek kişiler hakkında “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi gözetilerek benzer nitelikteki özel 
hukuk tüzel kişisi bünyesinde faaliyette bulunmamaları şeklinde bir ceza hukuku yaptırımının uygulanması önerilmektedir. Bkz. 
SANTHA/DOBROCSI, s. 325-326; ÇAKIR, s. 137-138, 144-145. Hatta suç işlediği esnada görev yaptığı özel hukuk tüzel 
kişisi bünyesinde faaliyette bulunanamasının da bu kapsamda öngörülmesinde fayda vardır. Bkz. BERTOSSA, s. 244. 
2596 “…5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu'nun "Ceza hükümleri" başlıklı 15. maddesi; "... ( 3 ) Bu Kanunda belirlenen esaslar 
çerçevesinde ithal edilen veya işlenen GDO'lardan elde edilen ürünleri, ithal izninde belirlenen amaç ve alan dışında kullanan, 
satışa arz eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, kabul eden, nakleden veya bulunduran 
kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır...( 5 ) Bu maddede yer alan suçların 
bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde ve yararına olarak işlenmesi halinde, bu tüzel kişiye yüz bin Türk Lirasından iki yüz bin Türk 
Lirasına kadar idari para cezası verilir ve ayrıca tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur..." 
Hükümlerini amirdir. Hal böyleyken, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirine hükmedilebilmesi için Kanun'da yer alan şartların 
gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti gerekmektedir. Kamu davasına konu edilen somut olayda; sanığın yönetici ve temsilcisi 
olduğu özel hukuk tüzel kişisi şirket vekilinin, kakaolu fındık kreması üretme faaliyetinin izne tabi olup olmadığıyla verilen izin 
belgesinin bulunup bulunmadığının, geçerliliğinin ve varsa belgenin kapsamının kovuşturma aşamasında ilgili bakanlıktan 
sorulmadığı yönündeki savunması karşısında; Mahkemece, 5977 Sayılı Kanun'un 15/5. Maddesinde aranan "a-) Bu maddede yer 
alan suçlardan her hangi birisinin, b-) bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde ve c-) o tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi" 
şartlarının, (suçun mutlaka kamu davasında yargılanan sanık tarafından işlendiği şartı aranmaksızın) gerçekleşip gerekleşmediği 
hususunda, ilgili bakanlıktan izin belgesinin içeriği, süresi ve adı geçen tüzel kişinin faaliyetinin kapsamı, halen geçerli olup 
olmadığı sorulmak suretiyle yeterince araştırma, inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın eksik kovuşturma sonucu tüzel kişi 
hakkında idari para cezasına ve TCK'nın 60. maddesinde belirtilen iznin iptali güvenlik tedbirine hükmedilmesi…” karşısında 
hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Bkz. Y. 19. CD. 2018/4499 E. 2018/8932 K. 17.9.2018 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
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idarelerinin hem de kamu kurumlarının anlaşılması gereklidir.2597 Zira idari kuruluşların, kamu kurumları 

ve kamu idareleri şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutulmasının yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.2598 Bir 

kamu kurumunun verdiği izne bağlı olarak faaliyette bulunan tüzel kişiler hakkında iznin iptali ve 

müsadere yaptırımlarından birinin ya da her ikisinin birlikte uygulanması imkânı bulunmaktayken, bir 

kamu kurumunun iznine bağlı olmaksızın faaliyette bulunan tüzel kişiler hakkında yalnızca müsadere 

uygulanabilir.2599 Zira müsadere hükümlerinin uygulanması bakımından TCK’nın 60. maddesinin 2. 

fıkrasında özel hukuk tüzel kişisinin faaliyet izni çerçevesinde suç işlemesi şeklinde bir şart 

aranmamaktadır.  

Kuruluş için izne gerek duymakla, faaliyette bulunma izni aynı şey değildir.2600 Bazı hallerde söz 

konusu iki iznin de tüzel kişi tarafından alınması gerekebilir. Örneğin 5684 sayılı “Sigortacılık 

Kanunu”nun 5. maddesi uyarınca “sigorta şirketleri”, 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun 11. maddesine 

göre de “banka anonim ortaklıkları” kuruluş izninin yanı sıra faaliyet iznine de sahip olmalıdır.2601 Yine 

6362 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu”nun 39. maddesinde öngörülen “faaliyet izni alma zorunluluğu” 

kapsamında kalan haller bakımından “Sermaye Piyasası Kurulu”nca verilen izne göre faaliyette bulunan 

özel hukuk tüzel kişileri de örnek olarak verilebilir.2602 Dernek ve vakıfların iznin iptali suretiyle 

kapatılmaları mümkün değildir. Ancak dernekler ya da vakıflar izinle kurulmadıklarından haklarında iznin 

iptali güvenlik tedbirine hükmedilemeyeceği söylenebilirse2603 de şayet bir faaliyetin hayata 

geçirilmesiyle ilgili olarak dernek ya da vakıflara izin verilmişse o iznin iptaliyle faaliyetin yürütülmesi 

durdurulabilir.  Lakin mahkûmiyet hükmünde hangi faaliyet izninin iptal edileceğinin gösterilmesi 

gereklidir.2604 5253 sayılı “Dernekler Kanunu”nun 3. maddesinde “fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel 

kişiler”in, “önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahip” oldukları belirtilmek suretiyle 

dernekler bakımından serbest kuruluş sistemi benimsenmiştir. 26. maddesindeyse derneklerin, 

“tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştir”ebilmek adına, “eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, 

pansiyon; üyeleri için lokal açmaları ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi 

                                                
2597 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 326. 
2598 GÜNDAY, s. 532. 
2599 NUHOĞLU, “Sonuç”, s. 229; TOPALOĞLU, Mahir, “Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri” (TCK m. 60)”, İsBD, 
C. 84, S. 2010/3, s. 1521. Aksi yönde bkz. GEDİK, Müsadere, s. 152-153. Müsaderenin uygulanabilmesi için de TCK’nın 60. 
maddesinin 1. fıkrasında “iznin iptali” için gerekli olan şartların aranması gerektiği yönünde bkz. SARITAŞ, s. 69. 
2600 Bunların aynı şey olduğu ve dernek, vakıf, sendika, siyasi parti gibi kuruluş izni almayan hiçbir özel hukuk tüzel kişisi 
hakkında TCK’nın 60. maddesinin uygulama alanı bulamayacağı yönündeki aksi görüş için bkz. ERMİŞ, s. 257. 
2601 SARITAŞ, s. 70. 
2602 “Sağlık Bakanlığı”nın izniyle faaliyette bulunabilen ve özel hukuk tüzel kişiliğine sahip hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık 
sistemi açısından üretimi izne bağlı olan ilaç ve tıbbi cihaz ve malzemeleri üreten özel hukuk tüzel kişileri, silah üretebilmek 
amacıyla izin almak zorunda olan silah üretimini gerçekleştiren özel hukuk tüzel kişileri, “Milli Eğitim Bakanlığı”nın izniyle 
faaliyette bulunabilen ve özel hukuk tüzel kişiliğine sahip eğitim kuruluşları, ulusal ve uluslararası alanda yolcu taşıyabilmek için 
“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı”nın faaliyet iznini alması gerekli olan ve özel hukuk tüzel kişiliğine sahip tur şirketleri, turizm 
alanında faaliyette bulunabilmek adına “Kültür ve Turizm Bakanlığı”ndan faaliyet izni alan oteller, restaurantlar da bu 
kapsamdadır. KIZILARSLAN, s. 375-376. Söz konusu örneklerin çoğaltılması mümkün olup, ilgili mevzuata bakılarak 
çözümün yapılması gereklidir. 
2603 TOPALOĞLU, s. 1522-1523. 
2604 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1368. 
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mülkî idare amirinden izin almalarına bağlı” oldukları belirtilmiştir. Örneğin bir derneğe çekiliş 

düzenlenmesi için Milli Piyango idaresince izin verilmiş, ancak bu çekilişlerle kişiler dolandırılmışsa iznin 

iptaline ve dolandırıcılık sebebiyle elde edilen gelirin ya da kazancın müsaderesine karar verilmesi 

mümkündür.2605 Yani derneğin yararına, organı veya temsilcisince dernek tarafından yürütülen faaliyetle 

ilgili olarak güvenlik tedbiri uygulanmasına imkân veren bir suç işlenmişse, derneğin bu alanla ilgili olarak 

verilen faaliyet izninin iptaline karar verilebilir. 2606 Ancak izne tabi olmayan faaliyetler alanında işlenen 

bir suç nedeniyle faaliyet izninin iptalinden bahsedilemez.2607   

Kamu kurumunca verilen izin geçerli değilse örneğin izin yetkili kamu kurumunca verilmemişse 

artık faaliyet izninin iptalinden bahsedilemez. Yine izin olmaksızın faaliyet gerçekleşmişse ortada izin 

olmadığından iznin iptaline başvurulamaz.2608 Faaliyet izni şayet kanun tarafından verilmişse, bu faaliyet 

izninin iptalinin mümkün olup olmadığı hususunda mevzuatta bir açıklık bulunmadığından iznin iptali 

mümkün olmaz. Nitekim TCK’nın 60. maddesinde faaliyet izninin “bir kamu kurumu” tarafından 

verilmesinden bahsedildiğinden, kanun tarafından verilen izin çerçevesinde gösterilen faaliyette iznin 

iptalinden bahsedilemez.2609 

İznin iptali güvenlik tedbirine başvurulabilmesi için tüzel kişinin kamu kurumunun verdiği izin 

uyarınca faaliyette bulunması arandığından bu tedbire ruhsat ve benzeri usule tabi olan tüzel kişiler 

hakkında başvurulması mümkündür. Örnek olarak içkili yer açma izni alan bir lokantada kumar 

oynatılması verilebilir. Yine bu kapsamda GSM2610 operatörü kuran ve işletmekte olan bir şirketin 

abonelerine ait bilgileri, aynı şirketin başka bir kuruluşuna yarar sağlamak amacıyla kullanması halinde, 

bu şirket hakkında TCK’nın 60. maddesi uyarınca iznin iptali ve/veya elde edilen kazancın müsaderesine 

                                                
2605 YERDELEN, Erdal, “Güvenlik Tedbirleri 5237 Sayılı TCK m.53-60”, s. 15. (www.ceza-bb.adalet.gov.tr › makale)  
2606 “…Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede; Suçun işlendiği yerin "Vatan Caddesi Genç İşadamları Derneği" olduğu, 
sanık H. A.'ın da bu derneğin başkanı olması nedeniyle cezalandırıldığı, 5237 sayılı TCK'nun 228/3.maddesi gereğince, bu suçtan 
dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunmasının kanunun amir hükmü olduğu, ayrıca 
iddianamede 5237 sayılı TCK'nun 228/3. maddesinin uygulanmasının talep edilmesine rağmen kumar oynanan dernek tüzel 
kişiliği hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde bu konuda karar 
verilmemesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun 
yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur. Gereği Düşünüldü: KARAR : Söz konusu suçtan dolayı özel hukuk tüzel 
kişisi hakkında uygulanabilecek güvenlik tedbiri 5237 sayılı TCY'nın 60. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen "iznin iptaline" 
ilişkin güvenlik tedbiridir. Bu güvenlik tedbirinin uygulanabilmesi için aynı yasa maddesinde, işlenen suçtan tüzel kişinin çıkar 
sağlaması koşul olarak aranmaktadır. Ayrıca, suç, Kamu Kurumunun özel hukuk tüzel kişisine verdiği yetkinin kötüye kullanılarak 
kasten işlenmesi gerekmektedir. Bu koşulların oluştuğuna ilişkin dosya içinde bilgi ve belge bulunmamaktadır. Kaldı ki, bu "iznin 
iptali" güvenlik tedbirinin uygulanmasının, işlenen suça göre daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda yargıcın bu 
tedbire hükmetmeyebileceği 5237 sayılı TCY. ' nın 60. maddesinin 3. fıkrasında açıkça belirtilmiştir. SONUÇ : Bu itibarla, Sincan 
1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 11.05.2007 gün ve 180-303 sayılı kararında bir isabetsizlik bulunmadığından 
Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 09.10.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi…” Y. 2. CD. 
2007/13456 E. 2007/12861 K. 9.10.2007 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2607 İÇER, s. 102-103. 
2608 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1954. 
2609 İÇER, s. 103. 
2610 Kısaltması GSM olan “Global System for Mobile Communications” ifadesi (bkz. DRANE, 
Christopher/MACNAUGHTAN, Malcolm/SCOTT, Craig, “Positioning GSM Telephones”, IEEE Communications 
Magazine, April 1988, s. 46) Türkçeye “Mobil İletişim için Küresel Sistem” şeklinde çevrilebilir. 
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karar verilmesi mümkündür.2611 Uluslararası turlar düzenleyen ya da uluslararası ihracat izni alan bir tüzel 

kişinin göçmen kaçakçılığı ya da yasa dışı silah ticareti yapması da bu kapsamda örnek olarak 

verilebilir.2612 Yine hukuka aykırı bir şekilde elde edilen organların naklini gerçekleştiren bir hastanenin 

faaliyet izninin iptali ve ayrıca hakkında müsaderenin de uygulanması mümkündür.2613 Bir özel hukuk 

tüzel kişisinin parfüm üretmek için izin alması ancak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmesi; 

bankacılık faaliyetleri için izin alması ancak silah kaçakçılığından elde edilen paraları aklaması; 

kuyumculuk yapmak için izin alması ancak tefecilik yapması ya da suç gelirlerini aklanması da bu 

kapsamda örnek olarak verilebilir.2614  

Bu tedbire başvurulabilmesi için suçun faaliyet izninin verdiği “yetkinin kötüye kullanıl”arak 

işlenmesi gereklidir.2615  Yani, hükmün gerekçesinde de belirtildiği üzere “işlenen suçla, verilen iznin 

kullanılması arasında nedensellik bağı bulunmalıdır”. İşlenen suç, şayet faaliyet izniyle ilgisi olmayan bir 

suçsa faaliyet izninin iptali söz konusu olamaz. Örneğin “İlaçsan” adında bir özel hukuk tüzel kişisi 

kurulmuş ve bu tüzel kişi “ilaç üretmek” üzere fabrika işletmeye başlamış ancak ilaç fabrikasında 

uyuşturucu madde imal edilmişse yapılan bu işlem “kamu kurumunca verilen iznin” kötüye kullanılması 

olduğundan tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirine başvurulmalıdır.2616 Ancak bu fabrikanın içinde 

“fuhuş” suçu işleniyorsa artık işlenen suçla faaliyet izni arasında nedensellik bağı bulunmadığından ve 

işlenen suçun faaliyet izninin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesinden2617 bahsedilemeyeceğinden bu 

tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirinin uygulanmasından bahsedilemez.2618 Yine rakip firmanın rekabetini 

engellemek için çalışanlarının tehdit edilmesi2619 ya da yaralanmasında her ne kadar tüzel kişinin çıkarı 

bulunsa da faaliyet izninin kullanılmasıyla ilgili bir durum olmadığından tüzel kişi hakkında güvenlik 

tedbirine başvurulamaz.2620 Yine örneğin haksız rekabet suçunun tüzel kişinin faaliyet alanıyla ilgili olarak 

işlenmesi gerektiğinden söz konusu tüzel kişinin farklı bir alanda faaliyet gösteren tüzel kişiyi kötülemek 

suretiyle bu suçu işlemesi halinde hakkında faaliyet izninin iptali uygulanamaz.2621 

                                                
2611 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 655; ÖZBEK, Veli Özer: TCK İzmir Şerhi Türk Ceza Kanununun Anlamı 
(Açıklamalı – Gerekçeli – İçtihatlı), C. I, Genel Hükümler (Madde 1-75), Ankara 2010, s. 929. 
2612 SARITAŞ, s. 73. 
2613 HAKERİ, Genel, s. 694. 
2614 AKBULUT, Genel, s. 897. 
2615 DEMİRBAŞ, Genel, s. 663; CENTEL, s. 3320; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 720.  
2616 Gerekçe metni için bkz. ÖZGENÇ/ŞAHİN, s. 153. 
2617 “…Hırsızlık suçu, ... Nakliyat Otomotiv İnşaat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (yeni ünvanı: ... Taşımacılık 
Otomotiv İnşaat Tekstil Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Limited Şirketi) ortağı, müdürü ve temsilcisi olan sanığın katılımı ile 
işlenmiş ise de, tüzel kişiliğin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmediğinin anlaşılması karşısında, koşulları 
bulunmadığı halde 5237 sayılı TCK'nın 60/4, 169/1 maddesi yollaması ile 5237 sayılı TCK'nın 60/1 maddesi gereğince adı geçen 
özel hukuk tüzel kişisinin faaliyet izninin iptaline karar verilmesi…” Y. 13. CD. 2014/9920 E. 2014/34201 K. 2.12.2014 T. (Karar 
metni için bkz. www.kazanci.com) 
2618 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1954. 
2619 Örneğin döviz alım satım izni alarak açılan bürodan gönderilen mektupla “tehdit” suçunun işlenmesi durumunda “tehdit” 
suçu ile faaliyet izni arasında bir bağ bulunmadığından ve verilen iznin kötüye kullanılması da söz konusu olmadığından faaliyet 
izninin iptaline karar verilemez. Bkz. BAKICI, s. 1363. 
2620 MALKOÇ, C. I, s. 932. 
2621 KÜÇÜKTAŞDEMİR, s. 174. 
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Kanuna ve statülerine uygun şekilde belirlenmeyen fiili organların örneğin fiili yöneticilerin 

gerçekleştirdikleri fiillerden ötürü tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğunun bulunup bulunmadığı 

değerlendirilmelidir. Söz konusu halde doktrinde ileri sürülen bir görüş, bu durumda tüzel kişinin fiilen 

zorlama halinde bulunması nedeniyle, fail değil ancak mağdur olabileceği yönündedir. Diğer bir görüşse, 

yerinde olarak, tüzel kişi lehine bir bağışıklığın yaratılmasının önlenebilmesi için fiili organların da tüzel 

kişilerinin güvenlik tedbiri sorumluluğuna neden olabileceğinin kabul edilmesi gerektiği yönündedir.2622 

Örnek olarak bir anonim şirkette yönetim kurulunun seçimi ve azli için gereken pay çoğunluğuna sahip 

olan kimsenin, yönetim kurulu toplantılarına katılarak kuruldaki diğer üyeleri azletmek gibi tehditlerde 

bulunmak suretiyle suç oluşturan davranışın yapılmasını sağlaması verilebilir. Söz konusu durumda fiili 

organın sorumluluğu uyarınca tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğuna gidilmelidir. Aksi takdirde 

tüzel kişiler ceza sorumluluğundan kurtulmak amacıyla fiili organlar tarafından yönetilmeye başlama 

tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ancak fiili organın fiili nedeniyle tüzel kişinin sorumluluğuna gidilebilmesi 

için fiili organın tüzel kişinin yararına hareket etmesi gerektiği hususu unutulmamalıdır. Şayet fiili organ 

kendi kişisel yararı için bir suç işlerse artık tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğundan 

bahsedilemez.2623 Ayrıca fiili organın işlediği suç nedeniyle tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğuna 

gidilmesinin temelinde, hukuksal organın desteği olmaksızın fiili organın söz konusu suçu işlemesinin 

mümkün olmadığı da belirtilmektedir. Zira hukuksal organ, fiili organın suçu işlemesi için gerekli olan 

ihtiyaçlarını karşılar. Bu görüşe göre hukuksal organ fiili organın işlediği suça iştirak etmektedir. Ancak 

iştirak kurumuna gitmenin gerekli olmadığını savunanlar da bulunmaktadır. Zira hukuksal organı 

oluşturan kimseler açıkça ya da zımnen fiili organa yetkilerini devrederek gerçek bir organ haline 

getirmektedir. Söz konusu yetki devrinin hukuki olmaması işlenen suç nedeniyle sorumluluğu 

engellemez. Fiili organ tarafından yönetim, özünde kanuna karşı bir hile oluşturduğundan ve hukukun da 

bunu koruması beklenemeyeceğinden fiili organın işlediği suç nedeniyle tüzel kişinin güvenlik tedbiri 

sorumluluğuna gidilmelidir. Aksinin kabulü hileli hareketlerle tüzel kişilerin güvenlik tedbiri 

sorumluluğunun önüne geçilmesine neden olur. Ayrıca hukuka uygun davranan tüzel kişilerle, hileli 

hareketlerde bulunarak güvenlik tedbiri sorumluluğundan kurtulan tüzel kişiler arasında eşitlik ilkesine 

aykırı durumlara neden olur.2624 Bu nedenlerle organ kavramının geniş şekilde anlaşılmasında fayda 

vardır.2625 Bu kapsamda bir tüzel kişinin statüsünde organ olarak gösterilenlerle birlikte tüzel kişiliğe ait 

bazı kararların alınmasında ve bu kararların uygulanmasında kendisine bağımsız bir alanın bırakıldığı 

kimselerin de organ olarak kabul edilmesi gereklidir. Böylece genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme 

                                                
2622 KANGAL, Tüzel, s. 95. Fransa’da da ağırlıklı görüş fiili organların tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna sebebiyet vereceği 
yönündedir. Ancak söz konusu sorun uygulamada önem arz etmemektedir. Zira fiili organlarla birlikte hukuki organların suç 
işledikleri görülmektedir. Bkz. DECKERT, s. 159. 
2623 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 333. 
2624 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 333-334, dp. 103. 
2625 KARACA, Bedir, Anonim Ortaklıkta Müdürler ve Sorumlulukları, İstanbul 2010, s. 13. 
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kurulunun yanında bazı yöneticilerin de tüzel kişinin organı sayılması mümkün hale gelir ve bu kimselerin 

işledikleri suçlar nedeniyle tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğundan bahsedilir. Uygulamaya 

bakıldığında genel kurul ve denetleme kurulunun kararlarının tüzel kişilerin güvenlik tedbiri 

sorumluluğunu doğurmasının nadir olduğu görülür. TCK’da organlar arasında örneğin bireysel-kolektif, 

sürekli-süreli, yönetim-denetim organı gibi herhangi bir ayrıma yer verilmemesi karşısında söz konusu 

organların işledikleri suçlar nedeniyle tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması mümkündür. 

Bu kapsamda örneğin bir bankanın müdürü2626 ya da bir gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü organ 

olarak kabul edilmelidir.2627 Ancak birden fazla kişiden oluşan organ bakımından yalnızca bir üyenin mi, 

çoğunluğun mu yoksa tüm üyelerin mi ifade edilmek istendiği net değildir. Ancak yönetim kurulu 

üyelerinden yalnızca birinin kendi şahsi fiiliyle işlemiş olduğu suçtan tüzel kişi yarar elde etse dahi tüzel 

kişi hakkında iznin iptali güvenlik tedbirinin uygulanmasından bahsedilemez. Bu kapsamda tüzel kişiyi 

temsil edecek iradenin niteliksel ve niceliksel açıdan gerekli olan şartlarının ilgili yasal düzenlemeleri 

uyarınca belirlenmesi gereklidir.2628  

Tüzel kişilerin yönetim kurullarının kendilerine düşen temsil görevini bizzat kendilerince yerine 

getirilmesi ender bir durumdur. Özellikle ekonomik ve sosyal alanlarda önemli bir rol üstlenen büyük tüzel 

kişiler oldukça karmaşık bir örgütlenme yapısına sahiptir.2629 Tüzel kişiler işlemlerini çoğu zaman 

yönetim kurulları tarafından atanan temsilciler ya da hizmet veya vekâlet sözleşmesi yaptıkları kimselerin 

vasıtasıyla gerçekleştirir. Bu nedenlerle tüzel kişilerin güvenlik tedbiri sorumluluğuna gidebilmek için 

yalnızca tüzel kişinin organının işlediği suçun yeterli kabul edilmesi eksiklik oluşturur. Bu nedenle organın 

adına ya da hesabına söz konusu işlemleri gerçekleştiren temsilcinin işlediği suç nedeniyle de tüzel kişi 

hakkında güvenlik tedbirinin uygulanmasının TCK’da öngörülmesi yerinde bir tercihtir. Esasında tüzel 

kişinin organlarının çoğu aynı zamanda tüzel kişinin yasal temsilcileridir. Bu nedenle temsilciden yalnızca 

yasal temsilcinin anlaşılması kanuni organın yanında ayrıca ifade edilen temsilci kavramının anlamsız 

kalmasına neden olacağından bu kavramın geniş yorumlanması gereklidir.2630 TCK’nın 60. maddesinde 

temsil yetkisine sahip organın yanında ayrıca temsilciye yer vermekle iradi temsili kastettiği 

söylenebilir.2631 Kanun koyucu önemi nedeniyle temsilcinin fiilini organın fiiliyle eş değerde kabul etmiş 

ve temsilcinin işlediği suç nedeniyle de tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğunun bulunduğunu 

                                                
2626 “…MK. m.48 uyarınca tüzel kişiler uzuvları eliyle iradelerini açığa vururlar ve gerek hukuki işlemleri gerekse herhangi bir 
eylemleriyle onları alacaklı veya borçlu duruma sokarlar. Buna göre uzuvlar tüzel kişileri kayıtsız şartsız temsil ederler. TK.nun 
ticaret ortaklıklarına ilişkin hükümleriyle dahi, aynı esaslar benimsenmiştir. Nitekim, TK. m.138'de MK. m.48'e gönderme 
yapılarak bu yön belirtilmiştir. Banka müdürü, anonim ortaklığın esas mukavelesine göre, bankanın bir uzvudur. Yukarki 
açıklamalara göre, uzvun avukat olmasa dahi, bankayı, mahkemede temsile yetkisi vardır…” YHGK, 1963/600 E. 1964/55 K. 
15.1.1964 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2627 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 334. 
2628 SARITAŞ, s. 71. 
2629 KREMNITZER/GHANAYIM, s. 562. 
2630 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 335. 
2631 İÇER, s. 105. 
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öngörmüştür.2632 Temsilcilerin belirli konularla ilgili olarak yetki devrettikleri kimseler de “alt temsilci” 

olup temsilci olarak kabul edilmelidir. Bu kapsamda yönetici müdürün, bir işçiye bazı teknik konularla 

ilgili temsil yetkisi vermesi halinde artık bu işçi temsilci olarak kabul edilmelidir. Nitekim ceza hukuku 

özerktir. Yani kavramlara hukukun diğer dallarına göre farklı anlamlar yükleyebilme özelliği karşısında 

şayet az önceki örnekte işçi temsilci sayılmazsa her bir tüzel kişinin işçisine yetki devretmek suretiyle 

güvenlik tedbirinden kurtulmasına imkân tanınır. Ayrıca yetki devrinin sorumluluktan kurtulmak için 

değil işin daha iyi bir şekilde ve kurallara uygun olarak yapılması için verilmesi gerektiğinin altı 

çizilmelidir.  Bu kapsamda gerekli yetki, otorite ve araçlarla temsilcinin donatılıp donatılmadığı önem 

taşımaktadır. Ancak yetki devrinde devrin belirli bir alanla sınırlı olarak verilmesi ve yetki devredilenin 

gerekli yetki, otorite ve araçlarla donatılması gereklidir. Ayrıca bu devrin yazılı olması zorunlu değildir, 

fiili olarak yetkilendirmenin varlığı yeterlidir.2633 

Faaliyet izninin iptaliyle tüzel kişinin varlığını sona erdirmek amaçlanmamaktadır.2634 Bu nedenle 

söz konusu tedbire hükmedildiğinde özel hukuk tüzel kişisi bakımından tasfiye gibi sonuçlar ortaya 

çıkmaz.2635 Tüzel kişinin izin konusuyla sınırlı olacak şekilde faaliyette bulunması engellenmektedir. 

Ancak söz konusu tüzel kişinin hukuki varlığı devam etmektedir.2636 Faaliyet izni tüzel kişinin 

kuruluşuyla ilgili değildir, tüzel kişinin belirli bir alanda faaliyet göstermesine ilişkin verilen ruhsattır.2637 

Bu nedenle tüzel kişiliğin tabi tutulduğu kuruluş sistemi iznin iptali bakımından önem taşımaz.2638 Zira 

faaliyet izni iptal edildiğinde, tüzel kişi varlığını sürdürmeye devam eder. Ancak iptal edilen iznin 

konusuyla ilgili olarak faaliyette bulunamaz.2639 Faaliyet izninin iptaline karar verilmesi tüzel kişiliği sona 

erdirmez. Bu kapsamda mahkemece tüzel kişinin feshine karar verilemez.2640 Yani tüzel kişi iptal 

kararıyla feshedilmemektedir.2641  Tüzel kişinin faaliyet izninin bulunduğu diğer alanlarda ve izne tabi 

olmayan alanlarda faaliyet göstermesi mümkündür.2642 Örneğin bankacılık faaliyeti kapsamında “suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçu işlenmişse, TCK’nın 282. maddesinin 5. fıkrası ve 

5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun 10. maddesi uyarınca verilen faaliyet izninin iptaline karar verilir.2643 

Yine inşaat ve taahhüt işleri yanında döviz bürosu işletmek konusunda izin alan bir tüzel kişi, hazırladığı 

sahte dövizleri piyasaya sürmek için bu döviz bürosunu kullanmışsa söz konusu tüzel kişinin döviz alım 

                                                
2632 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 335. 
2633 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 336, dp. 114. 
2634 Bu yaptırımın ve hatta müsaderenin de tüzel kişinin ölümü anlamına geldiği ve bu durumun güvenlik tedbirlerinin önleyici 
niteliğiyle bağdaşmadığı yönündeki görüş için bkz. DEMİR, Hasan Fehmi, “Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir”, 
Türk Ceza Kanununun 2 Yılı, İstanbul 2008, s. 61. 
2635 KIZILARSLAN, s. 382. 
2636 MALKOÇ, C. I, s. 934; NUHOĞLU, “Sonuç”, s. 229; KOCA/ÜZÜLMEZ, “Genel”, s. 669; SARITAŞ, s. 70. 
2637 BAKICI, s. 1363. 
2638 İÇER, s. 102. 
2639 ÖZGENÇ, Gazi, s. 721. 
2640 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1955. 
2641 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 326. 
2642 TOPALOĞLU, s. 1524. 
2643 ÖZGENÇ, Genel, s. 880; ÇAKIR, s. 137. 
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satımına ilişkin sahip olduğu izni iptal edilecekse de tüzel kişinin varlığı devam edeceğinden inşaat işlerine 

ilişkin faaliyetlerine devam etmesi mümkündür.2644 Örneğin “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden 

elde edilen gelirler”in hukuka uygun olduğunu göstermek amacıyla bir “döviz bürosu” kullanılmışsa, “bu 

döviz bürosunu işleten özel hukuk tüzel kişisinin, döviz bürosu işletmek için aldığı” izninin iptalinden 

bahsedilir.2645 Ancak bu durum, söz konusu tedbirin etkinliği bakımından sorunludur. Zira tüzel kişi 

hakkında bu yaptırımın uygulanmasına karşın, tüzel kişinin diğer alanlardaki faaliyetlerine devam etmek 

suretiyle yine bir suçun işlenmesi ve işlenen bu suç nedeniyle yarar elde etmesi mümkündür. Hatta bu 

tüzel kişi yeni bir paravan şirket kurarak ya da başka bir şirketle birleşerek yine aynı alanda dahi dolaylı 

ya da doğrudan faaliyette bulanabilir. Bu nedenle tedbirin uygulanması suretiyle bertaraf edilmek istenen 

tehlikeliliğin devam etmesi mümkündür.2646 Ayrıca bu güvenlik tedbirinin uygulanması bazı hallerde her 

ne kadar tüzel kişinin varlığını sona erdirmese de mahiyeti gereği tek bir alanda faaliyette bulunan ya da 

bulunması zorunlu olan tüzel kişilerin “idamı” gibi bir sonuç doğrabilmektedir. Örnek olarak yalnızca özel 

güvenlik alanında faaliyette bulunan şirketler verilebilir.2647  

Tüzel kişi, maddi bir varlığa sahip olmadığından iradesini dış dünyaya organları ya da temsilcileri 

aracılığıyla yansıtabilmektedir. Tüzel kişiler hakkında örneğin faaliyet izninin iptaline karar verilebilmesi 

için suçun tüzel kişinin organı ya da temsilcisinin iştirakiyle işlenmiş olması gereklidir. Bu kapsamda tüzel 

kişinin her bir üyesinin ya da çalışanının işlediği suç nedeniyle tüzel kişi hakkında iznin iptali güvenlik 

tedbirine başvurulamaz.2648 Gerçekleştirilen araştırmalar tüzel kişinin faaliyet alanında işlenen suçların alt 

ya da orta yönetim düzeyinde olduğunu, üst yönetiminse nedensellik bakımından etkisinin uzak ve dolaylı 

olduğunu göstermektedir.2649 Tüzel kişinin ister iç isterse dış faaliyetinde tüzel kişide bağımsız şekilde 

karar alabilen veya bir kararın yerine getirilmesini sağlayan organını ya da temsilcilerini oluşturan gerçek 

kişi ya da kişilerin sorumlu tutularak, onların iradesinin tüzel kişinin iradesinin yansıması olarak 

kabulünden bahsetmek gereklidir. Bir işçinin tüzel kişi adına suç oluşturan bir fiili işlemesi ve tüzel kişinin 

bundan yarar sağlaması bu tüzel kişi hakkında faaliyet izninin iptali güvenlik tedbirinin uygulanmasına 

neden olmaz. Zira işçinin, organ ya da temsilci sıfatıyla bu suçu işlediğinden bahsedilemez. Ancak işçinin, 

örneğin tüzel kişinin temsilcinin talimatlarını yerine getirmesi, tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirlerinin 

uygulanmasına neden olur. Bu kapsamda tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğuna gidilebilmesi için 

suçun bizatihi tüzel kişinin organını ya da temsilcisini oluşturan gerçek kişilerce işlenmesi gerekli 

değildir.2650  

                                                
2644 BAKICI, s. 1364. 
2645 TCK’nın 60. maddesinin gerekçesi için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 153. 
2646 SARIŞTAŞ, s. 81-83. 
2647 KÜÇÜKTAŞDEMİR, s. 173. Nitekim 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un 5. maddesi uyarınca 
“Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir.” Bkz. 25504 sayılı 26.6.2004 tarihli 
Resmi Gazete 
2648 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1953. 
2649 COFFEE, s. 397. 
2650 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 337. 
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Organın ya da temsilcinin kendisine tanınan yetkilerin sınırını aşmak suretiyle suç işlemesi halinde 

tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğunun olup olmayacağı hususu üzerinde durulmalıdır.2651 Ultra 

vires teorisi ceza hukuku bakımından da tartışılmıştır. Örneğin bir tüzel kişinin organı ya da temsilcisi 

kendi yetkisini aşarak ya da tüzel kişi tarafından kendisine verilen talimatların dışına çıkarak tüzel kişinin 

yararına suç işlemişse, tüzel kişinin işlenen bu suç nedeniyle güvenlik tedbiri sorumluluğunun söz konusu 

olup olamayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır.2652 Anglo-Sakson hukuk sisteminde tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun 1700’lerin başına kadar kabul edilmemesindeki temel engellerden birini de ultra vires 

teorisi oluşturmaktaydı.2653 Her ne kadar bir suç işlenmesi tüzel kişinin amacı ve konusu kapsamında yer 

almasa da, gizli amaçların güdülmesi ya da yürütülen faaliyetler kapsamında tesadüfi olarak suç işlenmesi 

mümkündür.2654 Hiçbir tüzel kişinin organına ya da temsilcisine kendi adına suç işleme yetkisi 

vermesinden bahsedilemez. Zira bu durum işin doğasına aykırıdır. Tüzel kişinin organının ya da 

temsilcisinin bir suç işlemesi halinde kendilerine verilen yetki içinde davranmadıkları belirtilmelidir. Tüzel 

kişinin işlenen suç nedeniyle güvenlik tedbiri sorumluluğunu, kendi adına davranan organının ya da 

temsilcinin yetki alanıyla sınırlamak, hukuka aykırı bir şekilde geniş ceza sorumsuzluk alanlarının 

oluşmasına sebebiyet verecek niteliktedir.2655 Tüzel kişiler nasıl ki haklara ve bu kapsamda örneğin 

malvarlığına sahipse, haklarını kısıtlayan ya da ortadan kaldıran ve bu kapsamda örneğin malvarlığına 

yönelik yaptırımlara da muhatap olabilmelidir.2656 Ayrıca bu teorinin sözleşmesel ilişkiler bakımından söz 

konusu olduğu ve dolayısıyla özel hukuk alanında söz konusu olduğu ceza hukuku bakımından herhangi 

bir geçerliliğe sahip olmadığı da ileri sürülmektedir. Nitekim TCK’da organın ya da temsilcinin yetkilerini 

aşıp aşmadığı şeklinde bir ayrım yer almamaktadır.2657 Tüzel kişilerde perdenin kaldırılması şeklindeki 

uygulamaysa söz konusu durumun bir istisnasını oluşturmaktadır. Zira tüzel kişinin kendi oluşturan 

kişilerden ayrı ve bağımsız bir varlığa sahip olması bazı hallerde tüzel kişilerin kurulmasına izin 

verilmesine ilişkin amaçla bağdaşmayan sonuçların ortaya çıkması mümkün olmaktadır. Hukuk 

düzenince yasaklanan bir sonucu elde etmek ya da öngörülmüş bir yükümlülükten kurtulmak amacıyla 

tüzel kişinin söz konusu bağımsız yapısının arkasına saklanıldığı görülmektedir.2658  

Fransız hukukunda tüzel kişilerin ceza sorumluluğuyla ilgili olarak isnadiyet modelinin2659 

güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak Türk ceza hukuku sisteminde benimsendiği belirtilmelidir. Yani tüzel 

kişiye söz konusu tedbirlerin uygulanması dolaylı bir nitelik arz etmektedir. Öncelikle davranış yeteneği 

ve kınanabilirlik yargısı sadece organ ya da temsilci niteliğini taşıyan gerçek kişiler bakımından söz 

                                                
2651 YARSUVAT, s. 910. 
2652 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 337. 
2653 KHANNA, s. 1479-1480. 
2654 KANGAL, Tüzel, s. 147. 
2655 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 337. 
2656 KANGAL, Tüzel, s. 147. 
2657 ÖZCAN, s. 337. 
2658 AKÜNAL, s. 16-17; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 272. 
2659 PRADEL, s. 154.  
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konusu olabileceğinden bu gerçek kişilerin sorumlu bulunmaları halinde tüzel kişi hakkında güvenlik 

tedbirine hükmedilmesi mümkün hale gelebilmektedir.2660 Tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğu 

organının ya da temsilcinin sorumluluğu ve kusuruyla paralel olmaktadır. Ayrıca tüzel kişinin sorumlu 

tutulması için ek bir koşul aranmamaktadır. Tüzel kişi hakkında faaliyet izninin iptaline karar verilebilmesi 

için suçun “özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle” işlenmesinden 

bahsedildiğinden, organ veya temsilcilerinin suça iştiraki faillik, azmettirme ya da yardım etme şeklinde 

olabilir.2661 Örneğin bir tüzel kişinin organının ya da temsilcisinin yapılacak bir ihaleyi kazanabilmek 

amacıyla herhangi bir suç örgütünden yardım istemesi halinde tüzel kişinin isnadiyet modeli uyarınca 

azmettiren organının ya da temsilcisinin fiili nedeniyle güvenlik tedbiri sorumluluğundan bahsedilir. Yine 

bir tüzel kişinin organının ya da temsilcisinin, göçmen kaçakçılığını gerçekleştirmek isteyen başka bir tüzel 

kişiye yardımcı olmak için kendi kamyonlarından birini vermesi halinde kamyonu veren şirketin organ ya 

da temsilcisinin suça iştiraki yardım etme şeklindedir ve bu durumda da tüzel kişinin güvenlik tedbiri 

sorumluluğundan bahsedilir.2662  Ancak burada iştirak kavramına yüklenen anlamdan farklı olarak, tüzel 

kişinin bizatihi değil, temsilcisinin ya da organının iradesinin vasıta kılınarak suçun işlenmiş olması 

gereklidir. Zira tüzel kişinin irade yeteneği bulunmamaktadır. Bu nedenle de bir tüzel kişinin tek başına ya 

da başka bir tüzel kişiyle yahut bir gerçek kişiyle birlikte iştirak halinde suç işlemesi mümkün değildir. 

Buradaki iştirakin teknik anlamdaki iştirakten farklı anlaşılması gereklidir. Zira tüzel kişilerin organları 

aracılığıyla yani vasıtasıyla işlenen suçlardan dolayı güvenlik tedbri sorumluluğu bulunmaktadır.2663 

Örnek olarak yönetim kurulunun kararıyla muhasebe müdürünün vergi kaçırmak için sahte faturalar 

düzenlemesi verilebilir.2664 Böylece bu kimselerin işledikleri suçlardan dolayı diğer şartları da varsa tüzel 

kişi hakkında güvenlik tedbirinin uygulanması mümkün hale gelir.2665 

Faaliyet izninin iptaline karar verilebilmesi için mahkûmiyet kararının varlığı zorunlu olduğundan 

iznin iptali bu kararla doğrudan bağlantılıdır.2666 Ancak ceza mahkûmiyetinin kanuni sonucu değildir.2667 

                                                
2660 KANGAL, “Türk”, s. 203. 
2661 “…Hükümde Akal Turistik Tesis İşletmesi Makine ve İnşaat Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi hakkında 5237 sayılı 
TCK’nın 60. maddesi gereğince güvenlik tedbirine hükmedip, otel işletme izninin iptaline karar verildiği, ancak kararın anılan 
şirkete tebliğ edilmediği gibi fuhuş suçundan sanık İ.T’ın bu şirketin yetkili temsilcisi olup olmadığının şirketin bağlı bulunduğu 
Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde araştırılmadığı anlaşıldığından; bu konuda gerekli araştırmanın yapılarak hüküm tarihi itibari 
ile sanığın şirketi temsile yetkili olmadığı anlaşılır ise, CMK’nun 249. madde 1 ve 2. fıkraları gereğince tüzel kişinin organ veya 
temsilcisinin sanık yanında duruşmaya kabul edileceği ve bu Kanunun sanığa sağladığı haklardan yararlanacağı nedeni ile 
hükmü temyiz etme hakkı bulunduğu gözetilerek, kararın hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen ilgili şirkete tebliği ile verildiği 
takdirde temyiz ve cevap dilekçelerinin eklenmesinden sonra bu hususta ek tebliğname de düzenlemek üzere incelenmeyen 
dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriuet Başsavcılığına tevdiine karar verildi…” Y. 14. CD. 2894/4502, 
01.12.2011 T. (Karar metni için bkz. ÇAKIR, s. 135, dp. 8). Tüzel kişinin söz konusu güvenlik tedbiri sorumluluğuna yalnızca 
organları ya da temsilcisiyle sınırlandırılmasının günümüzde tüzel kişilerin organizasyon yapısına uymaması nedeniyle 
boşlukların ortaya çıkabileceği yönünde bkz. PARLAR/HATİPOĞLU, s. C. 1, s. 352. 
2662 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 338. 
2663 ÖZEN, Genel, s. 834. 
2664 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 655. 
2665 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 334. 
2666 İÇER, s. 167. 
2667 Faaliyet izninin iptalinin “fer’i ceza niteliğinde” olduğu, nitekim TCK’nın 60. maddesinin 1. fıkrasında “karar verilebilir” 
denilmeyip “karar verilir” denildiği zira 3. fıkrasının sadece orantılılıkla ilgili olduğu, orantılılığın varlığı halinde mahkumiyete 
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Zira ceza mahkûmiyetine hâkim kararıyla takdire bağlı olarak eklenebilmektedir.2668 Mahkûmiyet 

hükmünün tüzel kişinin organı ya da temsilcisi hakkında olması gereklidir.2669 Şayet mahkûmiyet hükmü 

verilmeyip beraat kararı verilmişse ya da cezanın verilmesine yer olmadığı kararı verilmişse tüzel kişi 

hakkında güvenlik tedbirine başvurulamaz.2670  

Faaliyet izninin iptal edilebilmesi için bu tedbire neden olan suçla ilgili mahkûmiyetin yani 

kesinleşmiş bir kararın varlığının aranması eleştirilmektedir.2671 Tüzel kişilerin işlenen suç nedeniyle 

güvenlik tedbiri sorumluluğunun kabul edilmesindeki gerekçelerden birini, suçu işleyen gerçek kişinin, 

tüzel kişinin karmaşık örgütlenmesi nedeniyle tespit edilemediği hallerin varlığı oluşturmaktadır. Örneğin 

tüzel kişinin yönetim kurulunca alınan ve suç oluşturan bir kararın gizli oyla alınması halinde hangi üyenin 

kusurlu olduğunun tespiti güç ve hatta imkânsız olabileceğinden mahkûmiyet şartı gerçekleşmeyebilir.2672 

Yine konusu suç teşkil eden fiilin gerçekleştirilmesine karar verenin ya da bu kararı yerine getirenin 

örneğin yurt dışına çıkması, ölümü gibi nedenlerle de muhakeme gerçekleştirilip mahkûmiyet hükmü 

verilemeyebilir. Ancak ortada söz konusu kişi ya da kişiler tarafından alınan ve ceza normunu ihlal eden 

kararlar vardır ve bu kararın yerine getirilmesi nedeniyle tüzel kişinin yarar sağlaması söz konusudur. 

Güvenlik tedbirlerinin esasınıysa tehlikelilik oluşturmaktadır. Suçu işleyen kimsenin belirlenemediği ya 

da öldüğü hallerde soruşturma ya da kovuşturma sonuçlanamayacağından söz konusu güvenlik tedbirine 

başvurulamaması gibi bir tehlike vardır.2673 Tüzel kişi hakkında iznin iptaline karar verilebilmesi için 

muhakkak mahkûmiyet hükmünün gerekli olması, “aşırı bağlılık kuralı” olarak nitelendirilmektedir. 

Mahkûmiyet kavramından ne anlaşılması gerektiği hususu da tartışılmaktadır. Ancak mahkûmiyet 

hükmünün varlığı yeterlidir ve yerine getirilmesi gerekli değildir. Bu kapsamda “hapis cezasının 

ertelenmesi”, “kısa süreli hapis cezasının seçenekli yaptırımlara çevrilmesi” mahkumiyet hükmü 

kapsamında kabul edilmelidir.2674 CMK’nın 223. maddesi uyarınca, “beraat”, “ceza verilmesine yer 

olmadığı”, “davanın reddi” ve “düşme” kararları mahkûmiyet hükmü olmadığından söz konusu hallerde 

faaliyet izninin iptaline karar verilemez.2675 Her ne kadar doktrinde “hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması” halinde verilen bir hüküm bulunduğundan, tüzel kişinin faaliyet izninin iptaline karar 

                                                
bağlı olarak faaliyet izninin iptaline karar verilmesinin zorunlu olduğu ayrıca hükümde tehlikelilikten ve de toplumundan 
korunmasından da hiç bahsedilmediği ancak bu durumun tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmadığının kabulü karşısında 
sorunlu olduğu yönünde bkz. KIZILARSLAN, s. 336-338. 
2668 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 720. 
2669 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1954. 
2670 KANGAL, “Yeni”, s. 88-89. 
2671 Doktrinde söz konusu şartın varlığının aranmasının yerinde olduğu, zira söz konusu şart aranmazsa bu güvenlik tedbirinin 
uygulanmasının ağır sonuçlara sebebiyet verebileceği, ayrıca özel hukuk tüzel kişisinin mülkiyet hakkına müdahale bakımından 
da sorunlara sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu belirtilmektedir. Bkz. KIZILARSLAN, s. 380-381.  
2672 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden Fransa’da söz konusu durumda organ tarafından gerçekleştirilen bir fiilin 
varlığı sorumluluk için yeterli görülmektedir. Zira “organ” ifadesi mahyeti gereği kural olarak bir topluluğu ifade etmektedir. Bkz. 
TRICOT, s. 68. 
2673 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 340-341, dp. 137. 
2674 AKBULUT, Genel, s. 900. 
2675 ŞAHBAZ, C. I, s. 738. 
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verilmesinin mümkün olduğu2676 ve de tehlikeliliğin varlığı halinde şayet tüzel kişinin faaliyetine devam 

etmesi toplum açısından tehlikeye sebebiyet veriyorsa bunun gerekli olduğu2677 ileri sürülmekteyse de   bu 

durumda faaliyet izninin iptaline karar verilemez.2678 Yalnızca deneme süresi içinde suç işlendiği takdirde 

bu konuda karar verilmesi mümkündür.2679 Yine uzlaşma halinde de ortada bir mahkumiyet hükmü 

bulunmayacağından faaliyet izninin iptaline karar verilemez.2680 

Doktrinde tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğunun öngörülmesinin “ne bis in idem” ilkesine 

aykırılık oluşturacağı da dile getirilmektedir. Zira bu görüşe göre bir maddi olaydan iki ayrı kamu davası 

çıkmaktadır. Ayrıca suçu işleyen gerçek kişi hakkında cezanın uygulanması tüzel kişiye karşı 

uygulanmasından daha etkindir denilmektedir. Bu kapsamda herhangi bir gerçek kişinin fail olarak tespit 

edilemediği hallerde tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğuna gidilmesi önerilmektedir.2681 Bu konu 

çalışmanın “ne bis in idem” başlığı altında incelenmesinden ötürü burada tekrar edilmeyecektir. 

Güvenlik tedbirleri, failin tehlikeliliğiyle bağlantı içindedir. Söz konusu tehlikelilik halinin ne 

kadar devam edeceği bilinmediğinden tedbirin infazına tedbir amacına ulaşıncaya kadar yani fail 

iyileşinceye kadar devam edilir. Bu nedenle de güvenlik tedbirlerinin süresi önceden belli olmaz.2682 Tüzel 

kişilerin kendilerine verilen izni kötüye kullanmak suretiyle faaliyet alanlarında gerçekleştirilen suçların 

işlenmesi ve böylece kişilere ve topluma zarar verme tehlikesi sebebiyle söz konusu güvenlik tedbiri 

öngörülmüştür.2683 Ancak tüzel kişiler hakkında öngörülen iznin iptali yaptırımı bir güvenlik tedbiri olarak 

kabul edilse dahi, bu tedbirin uygulanması neticesinde tüzel kişinin iyileşmesi ya da iyileşmemesi 

durumundan bahsedilemeyeceğinden2684  kanun koyucu tarafından bu tedbirin infazının belirli bir süreyle 

sınırlı olarak düzenlenmemesi eksiklik olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca tüzel kişinin iyileşmesinin 

mümkün olduğu kabul edilse dahi, faaliyet izninin iptalinin güvenlik tedbiri olması karşısında tehlikelilik 

hali ortadan kalkan bir tüzel kişinin iptal edilen izninin nasıl ve ne şekilde geri alınabileceği ya da 

                                                
2676 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 457-459, 493. 
2677 KIZILARSLAN, s. 381. 
2678 Zira söz konusu durum mahkûmiyet hükmü olarak nitelendirilemez. Bkz. MALKOÇ, C. I, s. 935. 
2679 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1954. Özel hukuk tüzel kişisi hakkında faaliyet izninin iptaline karar verilmesi ve bu kararın 
kesinleşmesinin ardından hükmü veren mahkeme tarafından ilamın infazı için kesinleşme kaydıyla birlikte Cumhuriyet savcılığına 
gönderilmesi gereklidir. Ancak burada özel hukuk tüzel kişiliğininin merkezinin bulunduğu yer Cumhuriyet savcılığı yetkilidir. 
Cumhuriyet savcısınca ilam alınır alınmaz, özel hukuk tüzel kişisinin yönetimine, faaliyet izni veren kamu kurumuna ilamın 
örneğinin ve işlem yapılmasına ilişkin talimatın gönderilmesi gereklidir. Faaliyet izninin iptaline ilişkin işlem izni veren kamu 
kurumunca yapılmaktadır ve iptalin gerçekleştiğine ilişkin belgelerin hazırlanarak Cumhuriyet savcılığına ilamın infazıyla ilgili 
olarak bilgilendirmenin yapılması gereklidir. Savcılıkça bu konuda mankemeye infazın gerçekleştiğine ilişkin  bildirimde 
bulunularak evrakın sonlandırılması sağlanmaktadır. Faaliyet izninin iptali aşamasında iyiniyetli üçüncü kişileri ve tüzel kişinin 
paydaşlarını koruyabilmek adına ilamın mutad vasıtalarla ilan edilmesinin gerekli olduğu yönünde bkz. Bkz. KIZILARSLAN, 
s. 383. 
2680 ŞAHBAZ, s. 738-739. 
2681 WAGNER, s. 152. 
2682 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 55-56. 
2683 AKBULUT, Genel, s. 896. 
2684 NUHOĞLU, Emniyet, s. 61-62. Nitekim tüzel kişi hakkında uygulanan güvenlik tedbirinin, tüzel kişiyi ne şekilde ıslah 
edeceğinin anlaşılamayan bir durum olduğu yönünde bkz. TÜRK CEZA KANUNU TASARI'SI HAKKINDA 
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NİN GÖRÜŞÜ, s. 286. 
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tehlikelilik halinin ortadan kalktığının ne şekilde tespit edileceği de eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır.2685 

Ne TCK’da ne de gerekçesinde iptal süresine ilişkin bir açıklamaya yer verilmiştir. Ayrıca tekrar izin 

alabilmek için tüzel kişinin başvuruda bulunup bulunamayacağı da düzenlenmemiştir.2686 Nitekim 

hükümde “iznin geri alınması”ndan da değil “iznin iptali”nden bahsedilmektedir.2687 Bu durum anayasal 

ilkelere aykırılık teşkil ettiği gibi, güvenlik tedbirleriyle bir anlamda kurumun ıslahı amaçlansa da bu 

amaçla da uyumlu değildir.2688  

Gerçekleştirilen bir suç nedeniyle tüzel kişiler hakkında yaptırım uygulanması durumunda söz 

konusu fiile herhangi bir katkısı bulunmayan kimselerin, örneğin bir anonim şirketin küçük ortaklarının 

da zarar görebileceği düşüncesinden hareket ederek tüzel kişilerin cezaen sorumlu tutulmamaları gerektiği 

de savunulmaktadır. Nitekim faaliyet izninin iptali güvenlik tedbiri uygulandığında tüzel kişinin içine 

düşeceği ekonomik kriz, hatta karşı karşıya kalması olası olan iflas tehlikesi, korunmak istenen küçük 

ortakları da etkiler. Bu durum üst kurullar ya da vergi dairesi tarafından karar verilmesi mümkün olan 

yüksek miktardaki idari para cezaları bakımından da söz konusu olabilmektedir.2689 Ancak güvenlik 

tedbirleri bakımından orantılılık ilkesi geçerli olduğundan söz konusu sorun çözülebilirse de güvenlik 

tedbirlerinin niteliği gereğince geçici bir özellik arz etmesi karşısında süresiz bir şekilde bu tedbire karar 

verilmesi yerinde değildir.2690 Üst sınıra yer verilmeksizin bir güvenlik tedbirinin öngörülmesi cezadan 

daha ağır sonuçlara sebebiyet verebilecek niteliktedir.2691 Kişilerin ekonomik hayattan tümüyle 

uzaklaştırılmasına neden olan söz konusu uygulamanın bazı temel hak ve hürriyetlerin kullanılması 

örneğin anayasanın 48. maddesinde düzenlenen “çalışma ve sözleşme hürriyeti” bakımından özellikle de 

özel teşebbüs kurma hakkı bakımından sorun yarattığı belirtilmelidir. Zira söz konusu uygulama hakkı 

kullanılamaz hale getirerek anayasanın 13. maddesi uyarınca öze dokunmama yasağına aykırılık 

taşımaktadır.2692 Nitekim liberal bir toplumda ve özellikle serbest piyasa ekonomisinde, devlet müdahalesi 

olmadan iş yapma özgürlüğü sistemin kilit bir unsurudur.2693 Hatta Çekya’da tüzel kişilerin ceza 

                                                
2685 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 327. 
2686 Gerekçe metni için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 153. 
2687 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 720. Bu nedenle artık tekrar iznin alınmasının mümkün olmadığı yönünde bkz. 
ALDEMİR, Hüsnü, Ceza Hukuku Genel Hükümler Rehberi, Ankara 2019, s. 1572. 
2688 MALBELEĞİ, s. 72. 
2689 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 667. 
2690 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1370. Uygulamada başka bir özel hukuk tüzel kişiliği oluşturulmak suretiyle iptal 
edilen faaliyet izninin yeniden alınma olanağı bulunmaktaysa da bu durumun kanuna karşı hile oluşturacağı belirtilmektedir. 
Ayrıca mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş faaliyet izninin iptaline ilişkin kararın idareyi ne kadar bağladığının sorunlu olduğu 
ifade edilmektedir. Ancak örneğin aynı özel hukuk tüzel kişisinin faaliyet izni iptal edilen alanda tekrar faaliyette bulunabilmek 
için izin başvurusu yaptığında idarenin buna izin vermemesi gereklidir. Söz konusu durumda da değişen şartların ve özel hukuk 
tüzel kişisinin değişen yapısının  dikkate hiçbir şekilde alınmamasının idarenin takdir hakkını kısıtlaması nedeniyle sorunlu olduğu 
söylenmektedir. Bu nedenle faaliyet izninin iptalinin yalnızca kararın verildiği ana kadar ki kamu kurumundan aldığı izne dayalı 
faaliyetleri nedeniyle verildiği ve yaptırımın o noktada sonlandığı, bundan sonra kamu kurumunun söz konusu tüzel kişiyle ilgili 
olarak yeni bir başvurunun varlığı halinde yeniden değerlendirme yaparak karar vermesinin olanaklı olmasının kabul edilmesinin 
daha yerinde olacağı savunulmaktadır. Ancak bu durumda da fiilen mahkemece verilen faaliyet izninin iptali kararı geçersiz hale 
gelecektir. Bkz. KIZILARSLAN, s. 384. 
2691 ÜNVER, “Güvenlik”, s. 373. 
2692 ÖZBEK, Şerhi, s. 930; ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 655. 
2693 ENGELHART, s. 53. 
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sorumluluğu her ne kadar kabul edilmekteyse de, girişimciliğe engel olmamak ve yabancı yatırımcıları 

itmemek söz konusu sorumluluğun 2012 yılına kadar kabul edilmemesinde önemli bir etken olmuştur.2694 

Bu nedenle örneğin suçun basit ve nitelikli hali ya da tekerrür hükümlerinin uygulanması halleri 

bakımından kanunda faaliyet izninin iptaliyle ilgili farklı sürelerin öngörülmesi gereklidir.2695 Bir diğer 

çözüm olaraksa süre bakımından hakime takdir yetkisinin tanınması sürenin tehlikelilikle orantılı şekilde 

belirlenmesi önerilebilir.2696 Ayrıca faaliyet izninin iptaline karar vermeden evvel geçici süreyle faaliyet 

izninin iptali ya da geçici süreyle faaliyetten men yaptırımı öngörülmesi de bir diğer öneri olarak 

düşünülebilir.2697 Esasında güvenlik tedbirleri failin gösterdiği tehlikeli durumla ilgili olduğundan azami 

ya da asgari bir sürenin önceden öngörülmesinden bahsedilemez.2698 Niteliği gereği süresiz olarak 

öngörülür.2699 Bu nedenle güvenlik tedbirlerinin kanuniliği cezaların kanuniliği gibi katı değildir. Suç 

karşılığında uygulanacak güvenlik tedbirinin tür olarak belli olması yeterlidir.2700 Lakin bu durum failin 

uslandırılması bakımından olumsuz bir etkiye sahiptir ve bu nedenle asgari ve azami hadlerin ikisinin de 

ya da en azından birinin öngörülmesi de önerilmektedir. Şayet azami süre öngörülmüş ancak failin 

tehlikeliliği halen devam ediyorsa mahkemeye bu süreyi uzatmak konusunda yetkinin verilmesi 

gereklidir.2701 Örneğin Hollanda’da bu yaptırıma güvenlik tedbiri olarak başvurulmakta olup en fazla 1 

yıl için başvurulabileceği kabul edilmektedir.2702 

TCK’da faaliyet izninin iptalinin süreli mi yoksa süresiz mi olması gerektiği konusunda herhangi 

bir açıklığın bulunmadığı görülmektedir.2703 TCK’da açık bir düzenleme bulunmadığından iznin iptalinin 

süresiz olacağı2704 ve ayrıca bu özel hukuk tüzel kişine artık o faaliyet alanıyla ilgi izin verilemeyeceğini 

söylemek mümkündür. Mahkûmiyet kararıyla birlikte kötüye kullanılarak suç işlenen faaliyetle ilgili 

olarak iznin iptaline karar verilir. Kararın kesinleşmesinin ardından varlığını devam ettiren tüzel kişi iptal 

edilen bu faaliyeti gerçekleştiremez.2705  Ancak daha önce de belirtildiği üzere örneğin bir turizm şirketinin 

otellerinde fuhuş yapılması ya da kumar oynatılması halinde, buna ilişkin faaliyet izninin iptali şirketin 

şehirlerarası otobüs işletmesine engel teşkil etmez.2706 TCK’da faaliyet izninin iptaline karar verildikten 

sonra tüzel kişinin durumunun ne olacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bazı hallerde faaliyet 

izninin iptal edilmesiyle tüzel kişiliğin varlık sebebinin artık ortadan kalkması da söz konusu olabilir. Özel 

                                                
2694 JELİ́NEK/BERAN, s. 352. 
2695 MALBELEĞİ, s. 72. 
2696 MALKOÇ, C. I, s. 935. 
2697 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 327. 
2698 KÖNİ, s. 194. 
2699 EREM, “Emniyet”, s. 353; NUHOĞLU, “Güvenlik”, s. 194. 
2700 ZAFER, s. 594. 
2701 ARTUK, “Güvenlik”, s. 476-477. 
2702 Örneğin, Hollanda’da bu yaptırıma insanların tüketimine uygun olmayan şekilde süt üreten bir tüzel kişi hakkında 
başvurulmuştur. Bkz. KEULEN/GRITTER, s. 186. 
2703 CENTEL, 3319. 
2704 BAKICI, s. 1364; ÖZEN, Genel, s. 287; ALDEMİR, s. 1572. 
2705 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 959. 
2706 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1955. 
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kanunlarda söz konusu duruma değinildiği görülmektedir.2707 Örneğin 5411 sayılı “Bankacılık 

Kanunu”nun 106. maddesinde bir bankanın 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu” “hükümlerine göre faaliyet 

izninin kaldırılması halinde yönetim”in ve denetimin “Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu”na (TMSF) 

geçeceği ve TMSF’nin “bankadaki sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu doğrudan veya ilân 

edeceği başka bir banka aracılığıyla öde”mek suretiyle, “mevduat ve katılım fonu sahipleri yerine 

bankanın doğrudan doğruya iflasını iste”yeceği belirtilmiştir. Bu gibi haller doktrinde faaliyet izninin 

iptalinin bir güvenlik tedbiri olma niteliğini aştığı şeklinde yorumlanmaktadır.2708 AYM de kapatma ve 

geçici süreli çalışmadan yasaklanmayı ceza olarak kabul etmektedir.2709 

c. Müsadere 

Özel hukuk tüzel kişileri hakkında öngörülen bir diğer güvenlik tedbiri müsaderedir.2710 

Müsadere, yeni suçların işlenmesinin önüne geçmek amacıyla suç oluşturan fiilden kaynaklanan ya da 

bunların işlenmesiyle ilgili olduğu için suç düşüncesini ve suçun çekiciliğini canlı tutan eşyaya devlet 

tarafından el konulması şeklinde tanımlanabilir.2711 Müsadere genel ve özel olmak üzere kendi içinde 

ikiye ayrılmaktadır. Genel müsadere, hakkında müsadereye başvurulan kişinin malvarlığının tamamının 

devletin mülkiyetine geçmesidir.2712  Özel müsadereyse kişiye ait malvarlığının yalnızca suçla ilgili olan 

bölümünün adeta sıyrılarak2713 devlet tarafından el konulmasıdır.2714 

Temel bir hak olan mülkiyet hakkının özünü zedeleyen ve orantılılık ilkesiyle bağdaşmayan ve 

bu nedenle anayasanın 13. maddesine aykırılık oluşturacak şekilde müsadere kararı verilmesinin bir hukuk 

devletinde anayasanın 38. maddesinde de belirtildiği üzere uygulanmasından bahsedilemez.2715 Zira 

                                                
2707 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1369, dp. 43. 
2708 BAYRAKTAR, Köksal, “Türk Ceza Kanunu Tasarısı’na İlişkin Genel Bir Değerlendirme ve Genel Hükümler Üzerine 
Birkaç Eleştiri”, Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Ankara 2004, s. 29; ERMİŞ, s. 260. 
2709 AYM, 1988/15 E. 1989/9 K. 14.2.1989 T. (Karar metni için bkz. 20776 sayılı 4.2.1991 tarihli Resmî Gazete) 
 Yine TTK’nın 210. maddesinin 3. fıkrası “Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde 
hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri hakkında, özel kanunlardaki hükümler 
saklı kalmak kaydıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, bu tür işlem, hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir yıl 
içinde fesih davası açılabilir” şeklinde olup, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip bir ticaret şirketi hakkında TCK’nın 60. maddesi 
uyarınca faaliyet izninin iptaline karar verilmesi TTK’nın ilgili hükmünün uygulanmasına sebebiyet verecek niteliktedir. Nitekim 
idareye iznin iptali ve/veya müsadere uygulanmış özel hukuk tüzel kişisi hakkında tasfiye sürecinin başlatılması açısından yetki 
verilmektedir. Bkz. KIZILARSLAN, s. 385-386.  
2710 Arapçada “sadr” kökünden türeyen bu kavram, tanzimattan evvel “herhangi kabahatli bir kimsenin malının hükümet” 
tarafından, “padişah adına zaptedilmesi”, “yasak bir şeyin kanuna uygun” şekilde zaptı (bkz. DEVELLİOĞLU, s. 862), 
“zoralım” (bkz. TÜRK DİL KURUMU, s. 1731) şeklinde tanımlanmaktadır.  
2711 TOROSLU/TOROSLU, s. 469-470. 
2712 SOYASLAN, Genel, s. 601; GEDİK, Müsadere, s. 9. 
2713 ESER, Albin/SCHUSTER, Frank, “Siebenter Titel, Einziehung, Vorbemerkungen”, Schönke/Schröder Strafgesetzbuch 
Kommentar, Müchen 2019, Rn. 2. 
2714 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 628. “…Müsaderenin suç ile ilgili veya varlığı suçu oluşturan şeylere ilişkin 
olması hali haklı bir durum yaratmaktadır. Ancak suçla hiçbir ilgisi olmayan taşınır, taşınmaz bütün mallarla kişinin haklarına 
varıncaya kadar bir genel müsadere cezası Anayasa'ya aykırıdır…” AYM 1987/28 E. 1988/16 K. 3.6.1988 T. (Karar metni için 
bkz. 19905 sayılı 20.8.1988 tarihli Resmî Gazete) 
2715 Lakin ACK’nın 78. maddesinde “Düşman tarafına kaçan veya seferberlikte mükellef olduğu hizmetten uzak kalmak kastiyle 
yabancı bir memlekete sığınanların veya yabancı memlekette kalanların mevcut ve ileride vücut bulacak menkul ve gayrimenkul 
bütün mal ve mülklerinin millet namına zaptına karar verilir.” şeklinde öngörülen hüküm anayasaya aykırı nitelik taşımaktadır. 
Bkz. MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1259, dp. 15; GEDİK, Müsadere, s. 13. Yine anayasanın 38. maddesine rağmen 
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hukuk devleti ilkesinin bir yansıması olan orantılılık, kanun koyucunun hareket serbestisi alanını 

çerçevelendirmektedir.2716  

                                                
ETCK’nın 403. maddesinin son fıkrasında 9.7.1953 günlü, 6123 sayılı Kanun ile eklenen “Birinci, ikinci bentlerle beşinci, altıncı 
ve yedinci bentlerin idam cezası tertip veya bu cezalar yerine başka bir ceza tayin olunduğu hallerde failin bilcümle menkûl ve 
gayrimenkul mallarının müsaderesine dahi hükmolunur” şeklinde yer alan hükmün anayasaya aykırı olduğu yönündeki itiraz 
üzerine AYM, “…Müsadere yasağı, 1924 yılından bu yana Anayasalarda yer almıştır. 1924 Anayasa'nın 73. maddesinde 
"İşkence, eziyet, müsadere ve angarya memnû'dur" denilmek suretiyle müsadere yasaklanmıştır. 1961 Anayasa'nın "Cezaların 
kanuni ve şahsi olması; zorlama yasağı" başlığını taşıyan 33. maddesinin son fıkrasında da "Genel müsadere" cezası 
konulamayacağı belirtilmiştir. 1982 Anayasa'nın "Suç ve cezalara ilişkin esaslar" başlıklı 38. maddesinin yedinci fıkrasında 
"Genel müsadere cezası verilemeyeceği" kesin olarak açıklanmıştır. Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu tarafından, 
Danışma Meclisince kabul edilen 37. ve 38. maddeler, 38. madde olarak birleştirilip yeniden düzenlenirken "Uyuşturucu madde, 
kaçakçılık ve vatandaşlıktan çıkarılma" ile ilgili istisnalar metinden çıkarılmıştır. Anayasa'nın 38. maddesinde yer alan "Genel 
müsadere cezası verilemez" biçimindeki kural ayrık durumlara izin vermeyen mutlak bir düzenleme niteliğindedir. Türk Ceza 
Kanunu'nun 403. maddesinin son fıkrasında, koşulların gerçekleşmesi halinde "Failin bilcümle menkul ve gayrimenkul mallarının 
müsaderesine" hükmolunacağı belirlenmiştir. Genel müsadere, "Suçlunun menkul veya gayrimenkul bütün mallarının üstündeki 
mülkiyetini ortadan kaldıran ve bunları devlete nakleden bir ceza" olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre, Türk Ceza Kanunu'nun 
403. maddesinin son fıkrasındaki müsadere genel niteliktedir. Öğretideki görüşler de dava konusu kuralın, bir genel müsadere 
hükmü içerdiğini ortaya koymaktadır. Anayasa'nın 38. maddesinde "Genel müsadere cezası verilemez" denilerek, genel müsadere 
bir ceza olarak nitelendirilmiştir. Günümüzde ceza hukuku suç ve suçlu ile ilgili eşyanın müsaderesini kabul etmekte, suçlunun 
bütün mamelekini veya bir kısmını kapsayan "genel müsadereyi" kabul etmemektedir. Öğretide de genel müsaderenin ceza 
niteliğinde olduğu kanısı yaygındır. A- Anayasa'nın 38. maddesi yönünden inceleme: Türk Ceza Kanunu'nun 403. maddesinin 
son fıkrasında yer alan hüküm, genel müsadere cezası niteliğindedir. Bu ceza, Anayasa'nın genel müsadere cezası 
verilemeyeceğini öngören 38. maddesine aykırılık oluşturmaktadır. Öğretide de aynı görüş paylaşılmaktadır. Özellikle bir 
suçlunun suçu oluşturan eylemi ile hiçbir ilgisi olmayan tüm mamelekinin müsaderesi bugünkü ceza hukukunda haklı 
görülmemektedir. Failin bütün taşınır ve taşınmaz mallarının müsadere olunmasının Anayasa'nın 38. maddesine aykırı olduğu 
şüphesizdir. Müsaderenin suç ile ilgili veya varlığı suçu oluşturan şeylere ilişkin olması hali haklı bir durum yaratmaktadır. Ancak 
suçla hiçbir ilgisi olmayan taşınır, taşınmaz bütün mallarla kişinin haklarına varıncaya kadar bir genel müsadere cezası 
Anayasa'ya aykırıdır. Uyuşturucu maddelerin, imal, ithal ve ihracı ile ilgili suçların önlenmesindeki toplumsal yarar ne kadar 
büyük olursa olsun, bunun Anayasa'ya aykırı bir uygulama için neden teşkil etmeyeceği kuşkusuzdur. Devletimizin taraf olduğu 
uluslararası anlaşmalarda da genel müsadere cezasına yer verilmemiştir... "Genel müsadere cezası verilemez" hükmü çağdaş 
ceza hukukunca benimsenmiştir. Öğretide, genel müsadere cezasının yalnız, Anayasa'nın 38. maddesinin yedinci fıkrasına değil 
aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan "Ceza sorumluluğu şahsidir" kuralına da aykırı düştüğü ileri sürülmektedir. Bu 
nedenlerle fıkra hükmü Anayasa'nın 38. maddesine aykırıdır. B- Anayasa'nın 11, 13 ve 35. maddeleri yönünden inceleme: 
Başvuruda bulunan mahkemece, itiraz konusu kuralın, Anayasa'nın 35. maddesinde yer alan mülkiyet ve miras haklarının özüne 
dokunan bir düzenleme içerdiği ileri sürülmektedir. Gerçekten Anayasa'nın herkesin, mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğunu 
ve bu hakların ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceğini öngören sözü edilen kuralı karşısında kişinin tüm taşınır 
ve taşınmaz mallarına el konulması sonucunu doğuran düzenlemenin Anayasa ile uyum içinde bulunduğu söylenemez. Zira 
burada bir hakkın sınırlandırılması değil tümüyle ortadan kaldırılması söz konusudur. Amacı suçları önlemek olan cezanın kamu 
yararı düşüncesine dayandığı bir gerçektir. Ancak bu düşünceyle de olsa Anayasa'yla güvence altına alınmış bir temel hakkın 
ortadan kaldırılamayacağı duraksamaya yer vermeyecek kadar açıktır. Şu halde, temel hak ve özgürlüklerin kaldırılmasından 
değil, sadece sınırlandırılmasından söz edilebilir ki, bu da ancak Anayasa'nın 13. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi ile 
olanaklıdır. Bu maddede, "Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine 
aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz" denilerek sınırlandırmanın ölçüsü de konulmuştur. İtiraz konusu 
genel müsadere cezası, sınırlandırmayı aşan, hakkı ortadan kaldıran niteliği ile bu ölçünün dışına taştığı gibi, modern ceza 
hukukundaki gelişmeyle de çelişki yaratmaktadır. Bu durumun demokratik toplum düzeninin gerekleri ile bağdaşamayacağı 
kuşkusuzdur. Öte yandan, başvuru kararında ileri sürülen ve "Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz" hükmünü içeren Anayasa'nın 
11. maddesine doğrudan bir aykırılık değil belki dolaylı bir aykırılık söz konusu olabilir. Gerçekten, bir kuralın Anayasa'ya aykırı 
olduğu sonucuna varılacak olursa, Yasalar Anayasa'ya aykırı olamayacağından o kuralın iptali gerekecektir. Dolayısıyla bir yasa 
kuralının Anayasa'nın herhangi bir kuralına aykırılığının tesbiti onun kendiliğinden Anayasa'nın 11. maddesine de aykırılığı 
sonucunu doğuracaktır. Yukarıda açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural Anayasa'nın 11., 13. ve 35, maddelerine de 
aykırıdır…” diyerek hükmün iptaline karar vermiştir. AYM, 1987/28 E. 1988/16 K. 3.6.1988 T. (Karar metni için bkz. 19905 
sayılı 20.8.1988 tarihli Resmî Gazete) 
2716 OTTO, Allgemeine, s. 9. 
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Özel hukuk tüzel kişisinin yararına gerçekleştirilen suçla ilgili olarak,2717 TCK’nın 54. ve 55. 

maddelerinde öngörülen müsadere faile yönelik olmayıp, eşyaya ya da kazanca yöneliktir.2718 Müsadere, 

1929’da Bükreş’te gerçekleştirilen uluslararası ceza hukuku kongresinden bu yana2719 tüzel kişilerin 

faaliyeti alanında işlenen suçlarda önemli bir mücadele aracı olarak görülmektedir.2720 Ancak anayasanın 

30. maddesi uyarıncaysa tüzel kişinin, “kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan 

basımevi”nin ve “eklentileri ile basın araçları”nın, “suç aleti olduğu gerekçesiyle” müsaderesine 

hükmedilemez ya da “işletilmekten alıkonulması söz konusu olamaz.”   

TCK’nın 60. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen koşullar yalnızca iznin iptali için geçerlidir. 

Müsadere bakımından özel hukuk tüzel kişisinin yararına kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetin varlığının 

                                                
2717 “…Dava konusu mazotun hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulan…  Petrol Ürünler San. Tic. Paz. Ltd. 
Şirketine ait olduğu ve müsaderesine yönelik kararın bu şirket hakkında yapılacak soruşturma sonucuna göre verilmesi gerektiği 
gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi…” Y. 7. CD. 2011/12650 E. 2012/20180 K. 06.06.2012 T. (Karar metni için bkz. 
YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1771) 
2718 BERTOSSA, s 241. Eşya ya da kazanç müsaderesine karar verebilmek için soruşturma aşamasında “elkoyma” koruma 
tedbirine başvurulması mümkündür. Aksi takdirde fail tarafından müsadere konusu olabilecek eşyanın, alacağın, hakkın veya 
diğer malvarlığı değerlerinin elden çıkarılması, müsadere kararının yerine getirilememesine neden olabilir. Bu kapsamda elkoyma, 
müsaderenin uygulanmasını amaçladığından müsadere bakımından araç niteliğinde bir koruma tedbiridir. Bkz. PARLAR, 
Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer, Türk Ceza Kanunu Yorumu, C. I, Ankara 2008, s. 915; YILMAZ, Zekeriya, s. 38. Elkoyma 
CMK’nın 123 vd. maddelerinde öngörülmüştür. CMK’nın 123. maddesine göre “ispat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya 
veya kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı değerleri”nin, muhafaza altına alınacağı ancak “yanında bulunduran 
kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya elkonulabil”eceği belirtilmiştir. CMK’nın 123. maddesinde öngörülen şeyleri 
“yanında bulunduran” kimse, “istem üzerine bu” şeyleri “göstermek ve teslim etmekle yükümlüdür.” Şayet kaçınırsa hakkında 
CMK’nın 60. maddesinde öngörülen “disiplin hapsine ilişkin hükümler uygulanır. Ancak, şüpheli veya sanık ya da tanıklıktan 
çekinebilecekler hakkında” disiplin hapsi uygulanmaz (CMK m. 124). Şüpheli veya sanık ile CMK’nın 45. ve 46. maddeleri 
uyarınca “tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektuplara ve belgelere; bu kimselerin nezdinde bulundukça 
elkonulamaz” (CMK m. 126). CMK’nın 128. maddesinde öngörülen suçlarla sınırlı olarak, kazanç müsaderesine konu olması 
mümkün olan şüpheli veya sanığa ait “taşınmazlara, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer malî 
kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulunduğu 
şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer malvarlığı değerlerine” el konulabileceği öngörülmüştür. Bkz. 
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 1127. CMK’nın 128. maddesiyle tek amacın müsadereyi güvence altına almak olmadığı 
aynı zamanda delil elde etme amacının da bulunduğu belirtilmektedir. Bkz. KIZILARSLAN, s. 219. Her ne kadar CMK’nın 
128. maddesinde öngörülmemişse de 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun”un 17. maddesiyle “aklama ve 
terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde” de CMK’nın 128. maddesi uyarınca el koyma 
işleminin yapılabileceği belirtilmiştir.  
 Müsadere kararının verilebilmesi için elkoyma zorunlu değildir. Ancak ETCK’nın 36. maddesinde “zabıt ve müsadere 
olunur” denildiğinden ve “zabıt” ifadesine ayrıca yer verildiğinden müsadereye karar verilebilmesi için elkoymanın zorunlu 
olduğu kabul edilmekteydi. Örneğin Y. 3 CD.’nin 1992/10577 E. 1992/14247 K. 23.12.1992 T. kararında “…Emval naklinde 
kullanılan atın yediemin edilmediği ve bu nedenle müsaderesine karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi…”nin bozmayı 
gerektirdiğine hükmedilmiştir. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com). Ancak her ne kadar CMK’nın 123. maddesinde 
koşulları gerçekleştiği takdirde müsadereye konu olabilecek şeye elkonulacağı belirtilmişse de TCK’da müsaderenin 
gerçekleşebilmesi için öncelikle elkoymanın gerçekleşmesine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle müsadereye konu 
olabilecek şeye elkonulmaması müsadere kararının verilmesine engel teşkil etmez. Bu kapsamda müsadereye konu olan eşyanın 
olduğu gibi kalması ve fiilen müsaderenin mümkün olması durumunda elkoymanın gerçekleşmediği eşya hakkında müsadere 
kararının verilmesi mümkündür. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 56-57. Ancak Yargıtay’ın elde olmayan eşyanın müsadere 
edilemeyeceği yönünde kararları bulunmaktadır. Örneğin Y. 1. CD. 3941-749, 26.2.2007 tarihli kararında suçta kullanılan 
tabancanın ele geçmediğinden müsaderesine karar verilemeyeceğini belirtmiştir. (Karar metni için bkz. 
YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1721, dp. 346.) Ancak müsadere edilecek şeye el konulmadığı hallerde şeyin olmasa da bu 
şeyin değeri kadar paranın müsaderesine karar verilmesi mümkündür. “…Suçta kullanılan, ancak elde edilemeyen ekek bıçağının 
değeri belirlenerek, TCK’nın 54/2. maddesi uyarınca tutarı kadar paranın zoralımına karar verilmesi…” Y. 6. CD. 2006/3967 
E. 2007/13574 K. 13.11.2007 T. (Karar metni için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1721, dp. 347.) 
2719 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 12.  
2720 DONATSCH/TAG, s. 390-391. 
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gerekli olduğu ileri sürülmüşse de2721 mahkûmiyetin varlığı hükmün 2. fıkrasında aranmamıştır.2722 

“Duruşmanın sona erdiği açıklan”masının ardından “hüküm verilir” ve “güvenlik tedbirine 

hükmedilmesi”, bu kapsamdadır (CMK m. 223/1). Nitekim “yüklenen suçu işlediğinin sabit olması 

durumunda, belli bir cezaya mahkûmiyet yerine ya da mahkûmiyetle birlikte güvenlik tedbirine 

hükmolun”ması mümkündür (CMK m. 223/6).2723 Bu nedenle eşya ve kazanç müsaderesine karar 

verilebilmesi için mahkûmiyet kararının varlığı gerekli değildir.2724 Ancak bir ceza hukuku yaptırımı olan 

güvenlik tedbirine2725 hükmedilebilmesi için bir suçun varlığı zorunludur.2726 Müsadereyle, 

gerçekleştirilen suçla bağlantılı olan eşyanın ya da kazancın mülkiyetinin2727 devlete geçmesi mümkün 

olmaktadır.2728 Kamu yararı amacıyla temel olarak TCK’nın 54. ve 55. maddelerinde ve bazı özel 

kanunlarda müsadereye yer verilmiştir.2729 TCK’da tüzel kişiler hakkında uygulanması mümkün olan ayrı 

                                                
2721 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 655-656. Esasında TCK’nın 60. maddesine bakıldığında, “müsadere”nin de 
“faaliyet izninin iptali” düzenlemesi üzerine inşa edildiği şeklinde bir izlenim yarattığı yönündeki görüş için bkz. 
KIZILARSLAN, s. 372. 
2722 ETCK döneminde, tüzel kişi hakkında müsaderenin uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin açık bir düzenleme 
bulunmamaktaydı.  
2723 “Güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen” kararlar 
“temyiz edilemez” (CMK m. 286/2-h). 
2724 ÖZGENÇ, Genel, s. 827. 
2725 GEDİK, Müsadere, s. 88. 
2726 ÖZGENÇ, Genel, s. 824. 
2727 Mülkiyet hakkı, anayasanın “Temel Hak ve Ödevler” başlığını taşıyan “İkinci Kısmı”nın “Kişinin Hakları ve Ödevleri”ne yer 
veren “İkinci Bölümü”nde, 35. maddede düzenlenmiştir. Herkesin, mülkiyet hakkı vardır ve bu hak “ancak kamu yararı amacıyla, 
kanunla sınırlanabilir.” Ayrıca bu hakkın kullanılması toplumun “yararına aykırı olamaz” (Ay. m. 35). Müsadere, bu kapsamda 
mülkiyet hakkının kamu yararına aykırı kullanımı halinde uygulama alanı bulmaktadır. Bkz. AYM, 1966/14 E. 1966/36 K. 
21.9.1966 T. (Karar metni için bkz. 12526 sayılı 13.2.1967 tarihli Resmî Gazete). Mülkiyet hakkı temel bir haktır. Ancak 
Anayasanın “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlığını taşıyan 13. maddesi uyarınca sınırlanabilir. Bu kapsamda mülkiyet 
hakkı, özüne “dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 
sınırlanabilir” ve bu sınırlama, “Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine 
ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” Mülkiyet hakkı, anayasanın 90. maddesi uyarınca iç hukuk normu niteliğindeki AİHS’in Ek 
1 No’lu Protokol’ünün “Mülkiyetin Korunması” başlıklı 1. maddesinde de yer almaktadır. Bu hükme göre “her gerçek ve tüzel 
kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı” bulunmaktadır. Yalnızca “kamu yararı sebebiyle ve 
yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak” kişi “mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.” 
Ancak bu durum, “devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka 
katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları 
hakka” engel teşkil etmez. 
2728 CENTEL, s. 3320. 
2729 Kural olarak TCK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte diğer yasalarda öngörülen müsadereye ilişkin hükümler 5728 sayılı 
“Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
ile kaldırılarak ya da TCK’nın 54 ve 55. maddelerine gönderme yapılmak suretiyle genel hükümler alanında müsadere bakımından 
da birlik sağlanmaya çalışılmıştır. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1719. Örneğin 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu”nun 13. maddesinde TCK’nın müsadereye ilişkin hükümlerine atıfta bulunmakla beraber söz konusu hükümleri 
tamamlayıcı düzenlemeler de öngörülmüştür: 
“Müsadere 
MADDE 13 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçlarla ilgili olarak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve 
kazanç müsaderesine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs 
edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilebilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir: 
a) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli 
tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması. 
b) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya 
naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması. 
c) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den çıkması yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından 
zararlı maddelerden olması. 
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bir müsadere hükmüne yer verilmemiştir. Müsadereyle ilgili genel hükümler tüzel kişiler hakkında da 

uygulama alanı bulmaktadır. Nitekim TCK’nın 60. maddesinin 2. fıkrası gönderme hükmü olup,2730 

müsadereye ilişkin hükümlerin (hem kazanç hem de eşya müsaderesi) özel hukuk tüzel kişileri 

bakımından ve suçun bunların yararına işlenmesi halinde uygulama alanı bulacağı öngörülmüştür.  

ETCK dönemindeyse tüzel kişiler hakkında müsaderenin uygulanıp uygulanamayacağı hususu 

tartışmalıydı. Bu tartışmanın temelindeyse tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı 

sorunu yatmaktaydı.2731 Failin bir tüzel kişinin adına ve hesabına hareket eden kimse olması halinde, tüzel 

kişinin üçüncü kişi olarak kabul edilmesi gerektiği,2732 zira eşyanın mülkiyetine sahip tüzel kişinin 

davranış yeteneğinin ve ceza sorumluluğunun bulunmadığı, kaldı ki eşyanın da faile ait olmaması 

nedeniyle müsadere edilemeyeceği ileri sürülmekteydi.2733  Aksi yöndeki görüşse tüzel kişinin ceza 

sorumluluğunu kabul etmekte ve şayet tüzel kişinin adına ve hesabına hareket eden bir kişi, bir suç işlemiş 

ve bu suç nedeniyle tüzel kişi yarar sağlamışsa, artık tüzel kişi de bu suçun işlenmesine karışmış 

olduğundan tüzel kişinin de fail sayılmasını ve tüzel kişi hakkında müsadereye gidilmesi gerektiğini 

savunmaktaydı. Şayet tüzel kişi suçun işlenmesine karışmamışsa bu durumda iyi niyetli olması nedeniyle 

hakkında müsadereye karar verilmemesi gerektiği belirtilmekteydi.2734 

Güvenlik tedbirlerinin konusunu fail ya da suçun maddi konusu yahut suçun işlenmesinde 

kullanılan araçlar oluşturabilir.2735 Doktrinde “müsadere”nin, hukuki niteliği ve uygulama koşulları 

hakkında farklı görüşler bulunmaktadır.2736 Bu kapsamda müsaderenin bir güvenlik tedbiri mi,2737 fer’i 

                                                
(2) Etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya hükmolunmaması veya kamu davasının düşmesine karar verilmesi, sadece suç 
konusu eşya ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.” Yine 6831 sayılı “Orman Kanunu” da bu 
kapsamda örnek olarak verilebilir. 
2730 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 493. 
2731 GEDİK, Müsadere, s. 100. 
2732 WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DEUTSCHER BUNDESTAG, s. 5-6. 
2733 AYDIN, Öykü Didem, “Malvarlığına İlişkin Bir Emniyet Tedbiri Olarak Türk Ceza Yasası’nda Müsadere”, AÜHFD, 1993, 
C. 43, S. 1, s. 153-154. “…Olay sırasında sanığın, Başak Turizm şirketine ait otobüste şoför muavini olarak çalıştığı anlaşıldığına 
göre; suçta kullandığı tornavidanın sanığa mı, yoksa şirkete mi ait olduğu araştırılarak, neticesine göre bir karar vermesi 
gerekirken, eksik soruşturma sonucu, sanığa ait olduğu kabul edilerek, müsaderesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir…” 
Y. 2. CD. 7540/7758, 1.12.1981 T. (Karar metni için bkz. ÇAĞLAYAN, M. Muhtar, En Son Değişiklikleri ile Birlikte Gerekçeli, 
Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, C. I, Ankara 1984, s. 322.) 
2734 ŞEN, Anayasa, s. 181-182. 
2735 ÇAKIR, s. 132. 
2736 ÖNDER, Dersleri, s. 536; GÜNGÖR, Devrim/TOROSLU, Haluk, “Müsadere ve Hükmün Açıklanmasının Geri 
Bırakılması İlişkisi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, AÜHFD, C. 65, S. 4, 2016, s. 1968. 
2737 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1718; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 924; ÖZGEN, s. 93-94. Müsadere, 
tek başına korkutucu bir etkiye sahip olmaması nedeniyle güvenlik tedbiri olup, esasında tamamlayıcı nitelikte bir tedbirdir. Bkz. 
DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 467-468. Nitekim Macaristan’da (bkz. SANTHA/DOBROCSI, s. 322) ve Hırvatistan’da da 
müsaderenin güvenlik tedbiri olduğu kabul edilmektedir. Bkz. SOKANOVIĆ, s. 983. Güvenlik tedbirleri, şahsi veya mali 
nitelikte olabilir. Müsadereyse mali nitelikteki bir güvenlik tedbiridir. Bkz. PISAPIA, s. 175, 179. Ayrıca örneğin uyuşturucu veya 
uyarıcı maddenin ya da kazancın müsaderesi, suçun maddi konusuyla ilgili güvenlik tedbiridir. Ancak suçun maddi konusu 
olmayan ve suçta kullanılan araç olarak eşya müsaderesi, suçun işlenmesinde kullanılan araçla ilgili güvenlik tedbiridir. Bkz. 
ÖZGENÇ, Gazi, s. 634. 
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ceza mı,2738 yoksa ceza mı2739 yahut sui generis bir yaptırım mı olduğu hususu tartışmalıdır.2740 Kazanç 

müsaderesinde hukuka aykırı suretle yani işlenen suçla elde edilen yarara el konulması söz konusudur. 

Faile ek bir ceza yüklememekte bu nedenle de ne ceza ne de fer’i ceza olarak kabul edilmelidir denilerek 

sui generis bir yapıya sahip olduğu ileri sürülmektedir.2741 Ayrıca müsaderenin özel hukuktaki sebepsiz 

zenginleşme kurumuna benzer şekilde zenginleşmenin ortadan kaldırılması gayesi taşıması karşısında sui 

generis bir yaptırım olduğu belirtilmektedir.2742 Müsaderenin mahkûmiyet hükmünü gerektirdiği haller 

bakımından ödetici, gerektirmediği haller bakımındansa önleyici bir niteliğe sahip olduğu da 

söylenmektedir.2743 Bu kapsamda eşya müsaderesinin ceza, kazanç müsaderesininse güvenlik tedbiri 

niteliğinde olduğu belirtilmektedir.2744 Nitekim suçun işlenişinde kullanılan eşyanın müsaderesi fail 

üzerinde zorlayıcı, bastırıcı bir etki bırakmaktadır. Ayrıca suçun işlenişinde kullanılan ya da kullanılmak 

üzere hazırlanan eşya ile fail ve/veya şerikler arasında sıkı bir bağın varlığın yani yalnızca suça iştirak 

edenlere ait olması gerektiği savunulmaktadır. Örneğin tüzel kişiye ait bir eşyanın, bu tüzel kişinin organ 

ya da temsilcisinin bir suçun işlenmesinde vasıta olarak kullanması durumunda bu eşyanın müsaderesine 

gidilemez. Zira eşyanın mülkiyetinin sahibi tüzel kişi olup, suçu işleyen gerçek kişi değildir. Bu eşyanın 

tehlikelilik arz etmesi gereklidir ve müsaderesi için mahkûmiyetin varlığı şarttır. Yine işlenen fiille ilgili 

olarak failin kastının ya da taksirinin ve de isnat yeteneğinin varlığı gereklidir.2745 Bu nedenle suçun 

                                                
2738 WELZEL, s. 254, 256; BAYRAKTAR, “Eleştiri”, s. 29. YCGK, tüzel kişilere uygulanan güvenlik tedbirlerinin ek bir ceza 
olduğunu şu şekilde belirtmiştir: “…Uyuşmazlık, ağır hapis cezasını gerektiren eylemler yönünden uyarlama uygulamasında, 765 
SK'nın lehe olduğu kabul edilerek, bu yasa uyarınca uygulama yapılan hallerde 765 SK'nın 31. ve 33. maddelerinin varlıklarını 
sürdürüp sürdürmeyeceği noktasında toplanmaktadır. 5237 sayılı yeni TCK "cürüm-kabahat", "asli-fer'i ceza" ayırımını 
kaldırmış; yaptırım olarak cezalar ve güvenlik tedbirlerine yer vermiştir. Güvenlik tedbirleri, belli hakları kullanmaktan yoksun 
bırakılma, eşya müsaderesi, kazanç müsaderesi, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, sınır 
dışı edilme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri olarak yeni yasada ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Esasen güvenlik tedbirleri 
olarak adlandırılan ve mahkumiyetin yasal sonucu olarak bu hak mahrumiyetleri, ek-fer'i ceza niteliğindedir. Lehe olan hüküm, 
önceki ve sonraki kanunların ilgili tüm hükümleri olaya ayrı ayrı uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların karşılaştırılması suretiyle 
belirlenmelidir. Eski ve yeni TCK'nın suça ve yaptırımlara ilişkin hükümleri karşılaştırılarak lehe yasanın tespitinden sonra tedbir, 
erteleme ve hapis cezasının yasal sonucu olarak belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya ilişkin hükümleri düzenleyen 
647 SK ve 765 SK'nın konuya ilişkin hükümleri ile 5237 SK'nın infaza ilişkin maddelerinin karşılaştırılması suretiyle lehe 
hükümlerin belirlenmesi usul ve yasaya aykırıdır…” YCGK 2006/9-52 E. 2006/96 K. 4.4.2006 T.; “…Gerek öğretide, gerekse 
uygulamada güvenlik tedbirlerinin hukuki niteliği itibarıyla "ek- feri ceza" niteliği taşıdığı düşüncesi baskın görüş olarak kabul 
edilmektedir…” YCGK 2011/10-119 E. 2011/162 K. 5.7.2011 T. (Karar metinleri için bkz. www.kazanci.com). 
2739 DONAY, Şerhi, s. 89. AYM müsaderenin yani zoralımın ceza mı yoksa tedbir mi olduğu şeklindeki tartışmaların “bir yana 
bırakıl”ması halinde, “suçta kullanılan eşyanın zoralımı”nın, “genellikle ceza olarak nitelendiril”diğini ve 1961 Anayasası’nın 33. 
maddesinde “genel zoralım yasağı”na yer verilmesini ve zoralım için söz konusu hükümde “ceza” kavramının kullanılmasının 
“bu görüşü destekle”diğini belirtmektedir. Bkz. AYM, 1966/14 E. 1966/36 K. 21.9.1966 T. (Karar metni için bkz. 12526 sayılı 
13.2.1967 tarihli Resmî Gazete). Nitekim 1961 Anayasasının 33. maddesinin 5. fıkrası “genel müsadere cezası konulamaz” 
şeklindedir. 
2740 JESCHECK/WEIGEND, s. 789. Ancak mahiyeti gereği güvenlik tedbirleriyle ceza yaptırımlarının arasında kalın aşılmaz 
duvarların bulunmadığı belirtilmelidir. Zira uygulanan bir ceza yaptırımı dolaylı olarak failin tehlikeliliğine etki edebilmektedir. 
Bkz. EREM, “Emniyet”, s. 355. 
2741 KEMPF, s. 462. 
2742 ERMAN, R. Barış, 284-285. 
2743 AYDIN, “Müsadere”, s. 145. 
2744 Hatta bu nedenle tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun Almanya’da bir anlamda kabul edildiğinin söylenebileceği yönünde 
bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 229. Ancak kazanç müsaderesinin “ceza” niteliğinde olduğu kabul edildiğinde bunun tüzel kişinin 
cezalandırılması anlamına geldiği yönünde bkz. KÜÇÜKTAŞDEMİR, Özgür, Ekonomik Suçlar Bağlamında Türk Ticaret 
Kanununda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar, Ankara 2018, s. 171.  
2745 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 342-343. 
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işlenişinde kullanılan ya da kullanılmak üzere hazırlanan eşyanın müsaderesinin ceza niteliğinde olduğu 

söylenmektedir.  

ETCK döneminde de müsaderenin hukuki niteliği tartışmalıydı. Lakin baskın görüş ETCK’nın 

36. maddesinin 1. fıkrasında2746 öngörülen müsaderenin ceza;2747 2. fıkrasında öngörülen2748 

müsadereninse güvenlik tedbiri olduğu yönündeydi.2749 ETCK’da müsadereye esaslar başlığını taşıyan 

“Birinci Kitabın” “Ceza Mahkûmiyetlerinin Neticeleri ve Tarzı İcraları”nın öngörüldüğü “Üçüncü 

Babında” yer verilmiştir. 

 TCKÖT’nin 27. maddesinde “fiili işleyen” gerçek kişi “hakkında hükmedilen” ya da 

“hükmedilmesi gereken… müsadere cezaları”nın “tüzel kişi hakkında da ayrıca hükm”edileceği 

belirtilerek müsadereden “ceza” şeklinde bahsedilmiştir. Bu nedenle TCKÖT’de müsaderenin bir “ceza” 

olarak kabul edildiğini söylemek mümkündür.  14.4.2003 tarihinde kararlaştırılan “Türk Ceza Kanunu 

Tasarısı”nın 78. maddesinde düzenlenen müsaderenin de “ceza” olduğu gerekçesinde belirtilmiştir.2750  

Anayasanın 38. maddesiyle ilgili olarak gerekçesinde ceza yerine bazı hallerde, “failin kişisel durumuna 

daha uygun düşecek” güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının mümkün olduğu ve bu nedenle güvenlik 

tedbirlerinin de ceza hükmünde olduğu belirtilmiştir.2751 Mahiyeti, müsaderenin sürekli olmasını 

gerektirmektedir.2752 Güvenlik tedbirlerinin geçici bir nitelik arz etmesi gerektiği ancak, müsaderenin 

kalıcı olması nedeniyle de ceza olduğu ileri sürülmektedir.2753 Ancak “üretimi, bulundurulması, 

kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya”nın müsadere edilmesinin güvenlik tedbiri 

olarak kabul edilmesi gereklidir. Zira bu eşya üzerinde mülkiyetin kurulması tehlikeli kabul edilmektedir.  

Diğer eşya ve kazanç müsaderesinin gerçekleştiği haller bakımından ise failin yoksun bırakılması suretiyle 

cezanın korkutucu etkisinin yaratıldığı bu nedenle de ceza niteliğinin söz konusu olduğu görüşü de 

                                                
2746   “Mahkumiyet halinde cürüm veya kabahatte kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan veya fiilin irtikabından husule 
gelen eşya fiilde methali olmıyan kimselere ait olmamak şartiyle mahkemece zabıt ve müsadere olunur.” 
2747 İÇEL, Kayıhan, “Kaçakçılıkta Kullanılan Üçüncü Kişilere Ait Taşıtların Zoralımı”, İÜHFM, Y. 1978, C. 44, S. 1-4, s. 301. 
Söz konusu fıkra bakımından müsaderenin mahkûmiyetin sonucu olduğu yönünde bkz. YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılaması 
Hukuku, İstanbul 1991, s. 633. Tedbir olduğu yönünde bkz. EREM, Faruk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, C. 
II, Genel Hükümler, Ankara 1971, s. 385. Yargıtay’ın aksi yöndeki kararı için bkz. “…Müsadere bir ceza değildir. Gerçekten 
cezaları belirleyen TCK.nun 11. maddesinde müsadereden söz edilmemiştir. Bilindiği gibi, TCK.nun 54. maddesine göre suç 
işlediği sabit olan küçükler hakkında ceza tertip edilmeyecektir. Hal böyle olunca suçta kullanılan bıçağın müsaderesine karar 
vermek zorunludur…” YCGK. E. 1982/129 K. 1982/279 T. 14.6.1982 (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2748  “Kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması ve satılması cürüm veya kabahat teşkil eden eşya bir ceza mahkumiyeti 
olmasa ve faile ait bulunmasa bile mutlaka zabıt ve müsadere olunur.” 
2749 İÇEL, “Kaçakçılıkta”, s. 302. Söz konusu durumda ceza mahkûmiyetinin varlığı gerekli olmadığından bu fıkradaki 
müsaderenin ceza niteliğinde olduğu da ileri sürülmüştür. Bkz. YURTCAN, Yargılaması, s. 633. Fıkralar arasında herhangi bir 
ayrıma gidilmeksizin müsaderenin güvenlik tedbiri niteliğinde olduğunu savunanların yanında (bkz. EREM, 
Faruk/DANIŞMAN, Ahmet/ARTUK, Mehmet Emin, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
Ankara 1997, s. 906-907) ceza niteliğinde (bazı durumlarda asli bazı durumlardaysa fer’i olmak üzere) olduğunu kabul edenler 
(bkz. ŞEN, Anayasa, s. 179) de bulunmaktaydı. 
2750 Gerekçe metni için bkz. BAŞBAKANLIK VE KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 14.4.2003 Tarihinde 
Kararlaştırılan Türk Ceza Kanunu Tasarısı, 12.5.2003, s. 37.  
2751 Gerekçe metni için bkz. TC DANIŞMA MECLİSİ, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/463), 30.07.1982, s. 23.  
2752 AYDIN, “Müsadere”, s. 145. 
2753 ŞEN, Yeni, s. 176.  
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doktrinde yer almaktadır.2754 Anayasanın 38. maddesinde “genel müsadere cezası”nın verilemeyeceğinin 

öngörülmesi de müsaderenin bir ceza olduğuna işaret etmektedir.2755 Bu kapsamda TCK’nın 60. 

maddesinde öngörülen güvenlik tedbirlerinin önleme amacından ve bu kapsamda faili iyileştirmekten 

ziyade caydırıcı niteliği ağır basan yaptırımlar olduğunu söylemek mümkündür.2756 Karşılaştırmalı 

hukuka bakıldığında bu kurumun bir ceza olarak kabul edildiği de görülmektedir.2757 

YİBGK, 1948/21 E. 1950/7 K. 5.4.1950 T. kararında müsaderenin önemli ve kuvvetli bir 

“müeyyide” olduğuna işaret etmiştir.2758 Lakin bu yaptırımın niteliği açıklanmamıştır. Müsaderenin 

hukuki niteliğinin fer’i ceza olduğunu savunanlar, asıl cezaya ve bu kapsamda mahkûmiyete bağlı olarak 

ortaya çıkmasını gerekçe göstermektedirler.2759 Lakin müsadereye karar verilebilmesi için mahkûmiyet 

kararının tesis edilmesinin zorunlu olmaması bir çelişki yaratmaktadır.2760 Ancak her ne kadar 

mahkûmiyet kararı gerekli değilse de suçun işlendiğinin sabit olması gereklidir.2761 Müsaderede örneğin 

eşyanın müsadere edilebilmesi için, bir mahkûmiyet kararının gerekli olup olmadığıyla ilgili olarak 

TCK’nın 54. maddesinin gerekçesinde müsadereye hükmedilebilmesi için bir suçun işlenmesinin zorunlu 

olduğu,  ancak söz konusu suç nedeniyle bir kimse hakkında cezaya mahkûm edilmenin gerekli olmadığı 

belirtilmiştir.2762 Ancak gerekçede müsaderenin uygulanabilmesi için mahkûmiyet hükmünün 

aranmaması,2763 polis tedbirleri2764 ile güvenlik tedbirlerinin birbirine karıştırıldığı ve bu durumun 

demokratik bir devlette kabul edilemeyecek sonuçlara neden olması nedeniyle eleştirilmektedir.2765 Yine 

mahkûmiyet şartının aranmamasının keyfiliğe neden olabileceği de belirtilmektedir.2766 Ancak gerekçede 

ceza mahkûmiyeti kastedildiğinden,2767 söz konusu mahkûmiyetin gerekli olmamasından, hakkında 

müsadere tedbirine başvurulacak kişinin cezalandırılabilir olmasının gerekmemesi anlaşılmalıdır. 

Esasında güvenlik tedbirlerinin esas gayesi, cezalandırılabilir olmayan kimselere karşı toplumun 

                                                
2754 ERMAN, Ticari, s. 198; GEDİK, Müsadere, s. 19; DEMİRBAŞ, Genel, s. 642-643.  
2755 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1257, dp. 8. AYM, bireysel başvuruyla ilgili olarak verdiği bir kararında “AİHM'in 
müsadere yoluyla yapılan müdahalelere ilişkin genel yaklaşımı; müsaderenin, mülkten yoksun bırakmayı içerse dahi Sözleşme'ye 
Ek 1 No.lu Protokol'ün 1. maddesinin ikinci paragrafı kapsamında bir "ceza" olarak uygulandığı”na işaret etmiştir. AYMBBK, 
Başvuru Numarası: 2013/3044, Karar Tarihi: 17/12/2015 (Karar metni için bkz. 29613 sayılı 3.2.2016 tarihli Resmî Gazete) 
2756 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 310. 
2757 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 143. 
2758 Karar metni için bkz. www.kazanci.com 
2759 WELZEL, s. 254. 
2760 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1275, dp. 45. 
2761 İÇER, s. 175.  
2762 Örneğin akıl hastası olan failin suçun işlenmesinde kullandığı tehlikeli eşyanın müsaderesi her ne kadar fail hakkında ceza 
verilemese de mümkün olmaktadır. Bkz. TÜRK CEZA KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU 
(1/593), s. 462. 
2763 Gerekçe metni için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 148. 
2764 Esasında polis hukuku, polis suçları, polis tedbirleri ya da yaptırımları şeklindeki ifadelerin kullanılması yerinde değildir. Zira 
ilk olarak polislere özgü bir hukuku dalını akla getirmektedir. Ayrıca söz konusu kavramlar artık idari ceza hukuku alanında 
olduğundan kullanılmamalarında fayda vardır. Aynı yorum zabıta tedbirleri için de geçerlidir. Zira zabıta, şehrin güvenliğini 
sağlamakla görevli olan idare ya da polis anlamına gelmektedir. Bkz. MAHMUTOĞLU, Kabahatleri, s. 100. Nitekim polis 
hukuku aslında idare hukukudur. Bkz. KÜHNE, s. 118. 
2765 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 481. 
2766 TOROSLU/ERSOY, s. 14. 
2767 Gerekçe metni için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 148. 
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savunmasız bırakılmaması oluşturduğundan, mahkûmiyet hükmünün aranmaması yerinde bir tercihtir. 

Ancak bir ceza hukuku yaptırımı olan güvenlik tedbirine başvurulabilmesi, bir suçun işlenmesini 

gerektirir. Şayet kişi hakkında suçu işlediğinin sabit olduğuna ilişkin herhangi bir kesin hüküm yoksa ve 

“suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak 

açısından tehlike” arz etmiyorsa müsadereye başvurulamaz.2768 Bir suçun işlendiğinin kabul edilmesi de 

hiç şüphesiz hukuk devletinde mahkemenin bu konuda bir karar vermiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla kişi 

hakkında suçu işlediğinin sabit olduğunu ortaya koyan bir kesin hüküm bulunmadığı takdirde, 

müsaderenin uygulanması mümkün değildir.2769 Gerçekleştirilen yargılama neticesinde beraat kararı 

verilmesi halinde ise eşyanın başlı başına suç oluşturmadığı hallerde,2770 suçla ilgili olduğu gerekçesiyle 

müsadereye gidilemez.2771 Hukuka uygunluk nedenleri bakımından sınırın taksirle aşılması halinde ortada 

kasten işlenen bir suç olmadığından müsadereye karar verilemez. Ancak hukuka uygunluk nedenlerinde 

sınırın aşılması heyecan, korku ve telaştan ileri gelmişse fiil suç oluşturmaya devam etmektedir. Bu 

durumda her ne kadar fail hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmekteyse de müsadere kararı 

verilmesi mümkündür.2772 Örneğin TCK uyarınca fail hakkında şahsi cezasızlık sebeplerinin varlığı ya da 

etkin pişmanlık nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilecekse de şartların varlığı halinde 

müsadereye karar verilmesi gereklidir.2773 Gönüllü vazgeçme halinde failin gönüllü olarak vazgeçtiği ana 

kadar ki kısım şayet bir suç oluşturmuyorsa kural olarak müsadereye karar verilemez. Ancak söz konusu 

kısım suç oluşturuyorsa müsadereye karar verilmesi mümkündür.2774 Fikri içtima halinde, daha az cezayı 

gerektiren suç nedeniyle dikkate alınmayan suçta kullanılan eşyanınsa yine müsaderesi mümkündür.2775 

                                                
2768 CENTEL, s. 3320-3321. 
2769 GÜNGÖR/TOROSLU, s. 1972-1973. 
2770 GEDİK, Müsadere, s. 173. 
2771 “…Delil yetersizliğinden beraat hükmü kurulması karşısında yediemindeki emval ve nakil vasıtası aracın bizatihi müsaderesi 
gerekmemekle geri alımı mümkün olmak üzere orman idaresine bırakılması gereği gözetilmeden müsaderelerine karar 
verilmeleri, Bozmayı gerektirmiş… bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMK’nin 322. maddesi uyarınca 
“zaptolunup yediemine alınan araç ve emvalin müsaderesine” paragrafının karardan çıkarılıp, yerine “yediemindeki araç ile 
emvalin beraat hükmü gereği geri alımı mümkün olmak üzere orman idaresine bırakılmasına” cümlesinin karara eklenmesi 
sureityle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA…” Y. 3. CD. 2011/9164 E. 2012/2034 K. 17.5.2012 T.; “…Mahkumiyet 
kararı bulunmayan hallerde, münhasıran müsadereye tabi olmayan silahın müsaderesine karar verilemeyeceğinden, sanığın 
ibraz ettiği taşıma ruhsatının suç tarihinde geçerli olup olmadığının araştırılarak sonucuna göre müsadere veya iadeye karar 
verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması…” Y. 3. CD. 20009/23359 E. 2012/5661 K. 20.02.2011 T. (Karar 
metinleri için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1763). 
2772 GEDİK, Müsadere, s. 182-184. 
2773 AKBULUT, Genel, s. 876; YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1742. Ancak “rüşvet” suçu bakımından etkin pişmanlığın 
öngörüldüğü TCK’nın “Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaşmaya varan kişinin, durum resmi makamlarca 
öğrenilmeden önce, pişmanlık duyarak durumdan yetkili makamları haberdar etmesi halinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı 
cezaya hükmolunmaz” şeklindeki 254. maddesinin 2. fıkrası uyarınca rüşvet konusu menfaatin müsaderesine hükmedilmemekte, 
verilen rüşvet kamu görevlisinden alınarak rüşvet verene iade edilmektedir. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 187. 
2774 BAKICI, s. 1245. Her iki durumda da müsadere kararının verilebileceği yönünde bkz. GEDİK, Müsadere, s. 191. 
2775 Örneğin (A), yeni aldığı ruhsatlı tabancasını denemek amacıyla silahla ateş etse ancak kurşun (B)’nin taksirle yaralanmasına 
neden olsa bu durumda “taksirle yaralama” suçundan dolayı tabanca müsadere edilemese de şartları oluştuğu takdirde “genel 
güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçunu öngören TCK’nın 170. maddesinin 1. fıkrasının c bendi uyarınca müsadere 
gerçekleştirilmelidir. Zira müsadere, güvenlik tedbiri olup uygulanması, mahkûmiyet kararını gerektirmez sadece suçun varlığı 
yeterlidir. Ayrıca fikri içtima kapsamında yer alan suçlar cezanın verilmesi dışında bağımsızlıklarını korumaya devam etmektedir. 
Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 192. Nitekim YCGK’nın da ETCK döneminde bu yönde verdiği kararı için bkz. YCGK. 1996/2-195 
E. 1996/206 K. 12.11.1996 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
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Al. CK’nın sistematiğine bakıldığındaysa aslında müsaderenin suçun hukuki bir sonucu olduğu 

ancak ceza ya da güvenlik tedbiri niteliğinde olmadığı görülmekteyse de2776 Al. CK’nın 11. paragrafı 

kapsamında “tedbir” niteliğinde olduğu kabul edilmektedir.2777 Buna karşın doktrinde kısmen 

cezalandırıcı bir niteliğe sahip olduğu belirtilmektedir.2778  

Müsaderenin hukuki niteliği hususunda genel bir yargıya varılmasının doğru olmadığı da dile 

getirilmektedir. Bu görüşe göre müsadere konusunun, suçun işlenmesindeki konum farklılıkları dikkate 

alınmalıdır.2779 Müsaderenin hukuki niteliğini belirleyebilmek için kurumları birbirinden ayıran en önemli 

farklardan biri olan amaca da bakılması gereklidir. Cezanın bir yönüyle geçmişe yönelik olması, güvenlik 

tedbirlerininse geleceğe yönelik olması2780 değerlendirildiğinde müsaderenin diğer suçların işlenmesini 

önlemek şeklinde bir amacı bulunduğu yadsınamaz.2781 Zira suçla bağlantılı olan ya da suçla bağlantılı 

olup olmadığına bakılmaksızın “üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç 

oluşturan eşya”nın müsaderesiyle, bu eşyaların ortaya çıkardığı tehlikenin önüne geçilmekte ve yeni 

suçların işlenmesi önlenmektedir.2782 Bu nedenle işlenen bir fiile tepki olarak değil ileride işlenmesi 

muhtemel suçlardan failin ve toplumun korunmasına hizmet etme söz konusudur. Henüz cezalandırılan 

bir fiilin işlenmediği hazırlık evresinde dahi kullanılan eşyanın müsaderesinin mümkün olması karşısında 

eşya müsaderesi işlenmiş bir fiile tepki değil, ortaya çıkan tehlikeyi bertaraf etmeye yönelik güvenlik 

tedbiridir.2783 Kazanç müsaderesiyle de suç işlemek suretiyle elde edilen kazancın önüne geçilmekte, suç 

işlemenin bir kazanç kaynağı olarak görülmesini ve suçtan elde edilen gelirin kişinin yanına kar kalmasını 

engellemek söz konusu olduğundan suçun önlenmesine hizmet edilmektedir.2784 Herhangi bir ödetme 

amacı taşımaması nedeniyle güvenlik tedbiri niteliğindedir. Ancak kazanç müsaderesinde genel önleme 

amacının ön planda olması, genel güvenlik tedbirlerinden ayıran bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 

Nitekim güvenlik tedbirlerindeki öncelikli amacı özel önleme oluşturmaktadır,2785 genel önleme amacıysa 

arka planda kalmaktadır. Lakin söz konusu özellik kazanç müsaderesinin bir güvenlik tedbiri niteliğinde 

olmasına engel oluşturmaz.2786  Zira işlenen bir suçtan kaynaklanan ya da bir suçun işlenmesiyle ilgili 

                                                
2776 Nitekim Al. CK’nın 74e paragrafında da tüzel kişinin organının ya da temsilcisinin suç işlemesi halinde müsadereye ilişkin 
koşulların gerçekleşmesi halinde tüzel kişi hakkında müsadereye hükmedilebileceği düzenlenmiştir. Ancak bu durum 
Almanya’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edildiği şeklinde yorumlanmamaktadır. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 228-
229. 
2777 LAUE, s. 341. 
2778 HIRSCH, “Strafrechtliche, s. 285. 
2779 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 338. 
2780 ROXIN, I, s. 2. 
2781 AYDIN, “Müsadere”, s. 143-144. 
2782 GEDİK, Müsadere, s. 19. 
2783 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1258. 
2784 BÖSE, “Corporate”, s. 228. Kazanç müsaderesinin kabul edilmesine paralel olarak nispi adli para cezası TCK’da 
öngörülmemiştir. Bu kapsamda suçtan kaynaklanan kazancın belli bir katı kadar para cezası verilmesinden bahsedilemez. Söz 
konusu durumun tek istinasını ise TCK’nın 158. maddesinin 1. fıkrasının “Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde 
hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.” şeklindeki 
son cümlesi oluşturmaktadır. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1719. 
2785 BERTOSSA, s. 57. 
2786 ÖNDER, Dersleri, s. 535. 
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olması nedeniyle suç düşüncesini ve suçun çekiciliğini canlı tutan eşyaya devlet tarafından el 

konulmaktadır. Bu anlamda suçla ilgili olan hususların yok edilmesine imkân veren bir güvenlik 

tedbiridir.2787  

Müsaderenin güvenlik tedbirlerinin amaçları arasında yer alan, suçların engellenmesi şeklindeki 

bir amacı bulunduğu yadsınamaz. Ancak diğer güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında failin tehlikelilik 

halinin varlığı gerekliyken, müsaderede önemli olan failden ziyade “eşyanın tehlikeliliği” olmaktadır. 

Yani kişiye değil şeye bağlı bir güvenlik tedbiri söz konusudur. Müsaderede, suç işlemede kullanılan veya 

suçla ortaya çıkan ve objektif açıdan tehlikeli olan eşyaya sahip olunmasının, sübjektif nitelikte olan ve 

failde yaratacağı suç işleme isteği dikkate alınarak eşyanın potansiyel tehlikeliliğinin kişiye geçtiği de 

söylenmektedir. Zira eşya, failde suç işleme düşüncesini tetikleyebilecek niteliğe sahiptir.2788  

Müsaderenin ek bir ceza niteliğinde olduğu görüşünün temelini ise, müsaderenin suç karşılığı 

olarak faile yönelmesi ve tehlikelilik durumunun önemli olmaması oluşturmaktadır. Bu kapsamda, 

müsadere, hak yoksunluğu şeklinde mahkûmiyete bağlı olarak ortaya çıkan ek bir ceza olarak dikkate 

alınmaktadır.2789 Nitekim TCK tasarısında da““müsadere” ve “suç nedeniyle mülkiyetin devlete 

geçmesi” başlığını taşıyan yaptırımlar… “fer'i ceza” olarak” kabul edilmişti. Ancak “müsadere”nin “bir 

şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sonuçlayan bir yaptırım” olması nedeniyle, “müsadere”nin 

“yanında “suç nedeniyle mülkiyetin devlete geçmesi” adıyla ayrı bir yaptırım”ın “düzenlenmesi”, doğru 

olmadığı için çıkarılmıştır. Ayrıca suç nedeniyle herhangi bir “kimse mahkûm edilemese” dahi 

“müsadereye hükm”olunabilmesi karşısında bu yaptırımın bir ceza olmadığı zira ceza niteliğindeki bir 

yaptırımı zorunlu kılması nedeniyle “güvenlik tedbiri” olarak kabul edildiği hükmün gerekçesinde 

öngörülmüştür. “Ceza niteliğindeki bir yaptırıma, bir kimsenin mahkûmiyeti olmadan başvurulamayacağı 

açıktır.”2790 Ayrıca TCK’da müsaderenin güvenlik tedbirleri içinde düzenlenmesi nedeniyle artık ceza 

niteliğinde olduğunun söylenmesi güçtür.2791 Nitekim düzeltici yorum yapmak da mümkün değildir.2792 

Ancak günümüzde güvenlik tedbirlerinin cezalardan daha fazla genel önleme ve kefaret amacını izleyerek 

etkileri bakımından cezalara yaklaştıkları ve böylece mahiyeti gereği taşıması gereken nitelik ve 

amaçlardan uzaklaşıldığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle bir yaptırımın kanun koyucu tarafından 

“güvenlik tedbiri” olarak nitelendirilmesi eğer ki sahip olması gereken özellikleri taşımıyorsa bunun 

güvenlik tedbiri olarak kabulünü gerektirmeyeceği yönünde haklı olarak eleştirilmektedir.2793 Yine 

                                                
2787 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 479, 483-484; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 735. 
2788 AYDIN, “Müsadere”, s. 144, 146. 
2789 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 575. 
2790 Gerekçe metni için bkz. TÜRK CEZA KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/593), s. 462. 
2791 GÜNGÖR/TOROSLU, s. 1969-1970. Hukuki niteliği bu denli tartışmalı olan bir kurumun TCK’da düzenlendiği başlığın 
yerinde olmadığı, hukuki niteliğinin belirlenmesinin yargıya ve doktrine bırakılması gerektiği yönündeki görüş için bkz. GEDİK, 
Müsadere, s. 281-282. 
2792 GEDİK, Müsadere, s. 20. 
2793 ÜNVER, Yener, “Güvenlik Tedbirleri ile Cezalar Arasında Bir Fark Kaldı mı? (Alman Anayasa Mahkemesi’nin Konuyla 
İlgili Bir Kararı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme)”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2010/1, Prof. Dr. Köksal 
Bayraktar’a Armağan, C. I, s. 367. 
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müsadere aracılığıyla, suç sonucunda ortaya çıkan suçla ilgili ortamın giderildiği ve böylece kişilerin ceza 

hukuku kurallarına uymasının sağlandığı belirtilerek, tedbir olduğu ifade edilmektedir.2794 

Müsadere, tüzel kişiler hakkında uygulanması mümkün olan etkili bir yaptırımdır ancak 

görüldüğü üzere niteliği oldukça tartışmalıdır. Ancak fail olamayan tüzel kişi hakkında esasında bu tedbire 

başvurulmamalıdır. Bu nedenle müsadereye benzer nitelikteki tedbirin idari bir yaptırım olarak 

öngörülmesi yerinde bir tercih olacaktır. Söz konusu tercih gerçekleştiği takdirde dahi, gerçek kişinin 

işlediği suç nedeniyle iyiniyetli olmayan tüzel kişi hakkında elbette ki müsaderenin uygulanmasına 

herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak TCK’nın 60. maddesinde tüzel kişinin güvenlik tedbiri 

sorumluluğu öngörüldüğünden ve bu kapsamda tüzel kişi hakkında müsadere hükümlerinin uygulanması 

mümkün olduğundan; eşya ve kazanç müsadereleri bu başlık altında incelenecektir. 

aa. Eşya Müsaderesi 

Tüzel kişinin yararına işlenen suç nedeniyle, TCK’nın müsadereyle ilgili “hükümlerindeki 

koşullar gerçekleşmiş ise, o suçla bağlantılı olan eşya ve maddî çıkarların”, anayasada öngörülen 

mülkiyet hakkının ihlal edilmemesi için2795 “iyi niyetli üçüncü kişilerin2796 hakları korun”mak suretiyle 

müsaderesine hükmedilmelidir.2797  “Üçüncü kişi” ifadesinden suçun işlenişine iştirak etmeyen ya da 

                                                
2794 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 483-484. 
2795 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1718; GEDİK, Müsadere, s. 134. 
2796 Zira müsadereyle, eşyanın failin elinde kalması halinde ileride suç işleme olasılığının önlenmesi amaçlanmaktadır. Bkz. 
AYDIN, “Müsadere”, s. 152. 
2797 TCK’nın 60. maddesinin gerekçesi için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 153. Bu kapsamda iyi niyetten suça iştirak etmeyen 
müsadere konusu eşyanın sahibinin bu eşya ile suç işleneceğini, eşyanın suçta kullanılacağını bilmemesi ya da bilmek zorunda 
olmaması anlaşılmalıdır. Şayet malik kendisinden beklenen tüm özeni göstermiş ve eşyanın suçta kullanılacağını bilmiyorsa iyi 
niyetlidir. Şayet rızası ile faile ya da suça iştirak edenlere verdiği eşyanın suçta kullanılacağını biliyor ya da bilmek zorundaysa 
iyiniyetinden bahsedilemez. Örneğin (A), (B)’ye arabasının yolda kaldığını ve kazmaya ihtiyacı olduğunu söylese (B) ise 
kazmasını vermesine karşın (A) bu kazmayla komşusu (C)’nin bahçesinin duvarına zarar verirse (B)’nin iyi niyetli olduğundan 
bahsedilir. Ancak (B), (A)’nın arabasının olmadığını ya da sürekli olarak mala zarar verme fiilini işleyen biri olduğunu biliyorsa 
(B)’nin iyi niyetinden bahsedilemez. Yine (A), sevdiği 14 yaşındaki kızı kaçıracağını sürekli olarak dile getiriyor ve bunu babası 
(B) duyuyor ve de bir gece (A), (B)’den arabasının anahtarını istiyor, (B)’ ise sorgusuz sualsiz arabayı (A)’ya veriyorsa ve (A), 
kızı o gün kaçırıyorsa, aracın iyi niyetli üçüncü kişiye ait olduğundan bahsedilemez. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1733-
1734. “…Polis, memuru olan sanık H.K., olay günü düğüne gideceğinden bahisle müdahil A.U.'dan aldığı kamyonla, yanında 
arkadaşı sanık Ö.D.olduğu halde düğünden dönerlerken yol kenarında gördükleri oraman emvalini bu kamyona yüklemişler, 
yolda yapılan aramada, suç konusu orman emvaliyle birlikte, hakkında kamu davası açılmayan müdahil A.U.'ya ait kamyona da 
el konulmuştur… Uyuşmazlık konusu; idaresiyle yaptığı tesliminde kusurlu sayılamayacak bir şahsa ait aracın, onun bilgi ve 
istemi dışında sanıklarca kaçak orman emvalinin naklinde kullanılması halinde zoralımına karar verilip verilmeyeceğidir… 
Anayasa mahkemesi müsadere ( zoralım ) cezasının üçüncü kişiler yönünden de kusurun aranması gerektiğini öngördüğünden ve 
aksine bir yorumun Anayasada yer alan "Ceza sorumluluğu şahsidir" kuralına aykırı sonuçlar doğuracağını belirttiğinden; 
Anayasa Mahkemesi kararında yer alan bu esaslara göre, değerlendirme yapılmasında hukuki zorunluluk vardır. 6831 sayılı 
Yasanın 108 /son maddesinin uygulanmasında aranan kusur, en azından taksir şeklindeki kusurdur. Yani araç sahibi aracının 
kaçak orman mallarının taşınmasında kullanılmaması için gereken dikkat ve itinayı göstermekle yükümlü olduğu halde, bu 
yükümlülüğü yerine getirmezse müsadere ( zoralım ) cezası uygulanabilecektir… müdahil A.U polis memuru olduğunu bildiği 
sanık H.K'a güvenerek komyonunu teslim etmiştir. Sade bir vatandaşın polise güvenmesi ve olağan sayılacak bir isteğini geri 
çevirmemesi doğal bir davranış olup; kendisinden beklenen ve yerine getirmediği ileri sürülebilecek herhangi özen veya önlem 
eksikliği sağlamakla görevli bir kişidir. Bu nedenle, "kusuru" tesbit edilmeyen müdahilin sanıkların eylemlerinden dolayı sorumlu 
tutulmasına olanak bulunmadığından, müdahil idare vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme hükmünün onanmasına karar 
verilmelidir…” YCGK 1988/327 E. 1988/505 K. 5.12.1988 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com). Nitekim Yargıtay, 
TCK döneminde iyi niyetten malikin müsadere konusu eşyanın suçta kullanılacağını konusunda bilgisinin ve rızasının 
bulunmamasını aramaktadır. “…Suçta kullanıldığından bahisle müsaderesi talep edilen adli emanette kayıtlı tabancanın sahibinin 
rızası ve bilgisi olmadan sanık tarafından alınarak kullanıldığının anlaşılması karşısında ruhsatını ibrazı halinde sahibine iadesine 
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suçun işlenmesinden haberi olmayan kişi anlaşılmalıdır.2798  Gerçek kişi olabileceği gibi kamu2799  ya da 

özel hukuk tüzel kişisi de olabilir.2800 TCK’nın müsadereye ilişkin hükümleri dikkate alındığında tüzel 

kişinin “iyi niyetli üçüncü kişi” olarak kabulünün mümkün olmadığı ileri sürülmekteyse de2801 buna engel 

yoktur.2802 Nitekim Yargıtay’ın da görüşü bu yöndedir.2803 Mağdur ya da suçtan zarar gören de bu 

kapsamdadır.2804 Üçüncü kişinin elinden müsadere konusu eşya, rızası dışında çıkmışsa müsadere söz 

konusu olmaz.2805 Esasında şayet müsadere konusu eşya malikinin elinden rızasıyla çıkmışsa2806 artık 

malikin iyi niyetli olup olmadığının araştırılması gereklidir.2807 “Eşyanın üzerinde iyiniyetli üçüncü 

                                                
karar verilmesi gerekirken bu hususta olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi…” Y. 2. CD. 9599-741, 25.1.2007 T. (Karar 
metni için bkz. YALVAÇ, s. 437) 
2798 “Ait olma”nın suç tarihindeki mi yoksa karar tarihindeki duruma göre mi belirlenmesi gerektiği hususuysa tartışmalıdır. Bir 
görüşe göre karar tarihindeki durum esas alınmalıdır. Böylece suç tarihinden sonraki iyi niyetli üçüncü kişi korunmuş olacak ve 
eşyanın fail bakımından geleceğe yönelik olarak tehlike oluşturup oluşturmayacağı değerlendirilebilecektir. Bkz. AYDIN, 
“Müsadere”, s. 153. Diğer bir görüşe göreyse müsadereye konu eşya taşınır ise zaten yetkili makamlarca el konulacağından; 
taşınmaz ya da araba ise siciline şerh düşüleceğinden mülkiyet el değiştirse dahi alan kişinin iyi niyetli olduğundan bahsedilemez. 
Bu nedenle ait olmada suç tarihinin esas alınması gerektiği belirtilmektedir. Bkz. BAKICI, s. 1241; GEDİK, Müsadere, s. 149. 
Yargıtay’ın da suç tarihinin esas alınması gerektiği yönündeki kararı şöyledir: “…Suçta kullanılan 10 . 0.. Plaka sayılı kamyonetin, 
suç tarihi itibariyle kayden maliki araştırılıp saptanmadan, TCK’nın 36. maddesine göre zoralımına karar verilmesi…” Y. 6. CD. 
6799/6699, 21.5.2002 T. (Karar metni için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1736.) 
2799 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1733. 
2800 “…müsadereye konu eşyanın iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmama ön koşulu arandığından, suçla ilgisi olmadığı anlaşılan 
müdahil Adahan Nakliyat A.Ş. ait “34 AV 4221/34 AV 4242” plaka sayılı tırın müsaderesi yerine sahibine iadesi zorunluluğu, 
bozmayı gerektirdiğinden…” Y. 8. CD. 2092/7386, 9.10.2006 T. (Karar metni için bkz. PARLAR/HATİPOĞLU, C. I, s. 932-
933) 
2801 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1370. Suçun işlenmesinde kullanılan ve tüzel kişiye ait olan eşyanın müsaderesi ceza 
niteliğinde olduğundan müsadere edilemeyeceği yönünde bkz. ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 344. 
2802 Ancak suçta kullanılan eşyanın bizatihi tüzel kiye ait olması müsaderenin uygulanması bakımından tek başına yeterli değildir. 
Bkz. KIZILARSLAN, s. 396. 
2803 “…Dosyada mevcut ruhsat fotokopisinden, suçta kullanılan aracın B. Limited Şirketine ait olduğunun anlaşılmasına, 5237 
sayılı TCK’nın 54/1. maddesinde iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla suçta kullanılan eşyanın müsaderesine karar 
verileceğinin düzenlenmesine, sanığın da aracın kendisine emanet olarak bırakıldığını savunmasına göre araç ile bilirkişi 
vasıtasıyla tesbit edilecek emval değerleri de karşılaştırılarak, aracın sanıkla ilgisinin ve TCK’nin 54/3. maddesinin de 
değerlendirilerek müsaderenin hakkaniyete uygun olup olmadığının tartışılmasından sonra aracın müsaderesi yönünden bir 
karar verilmesi gerektiğinin nazara alınmaması…” Y. 3. CD. 2011/20343 E. 2012/32932 K. 4.10.2012 T (Karar metni için bkz. 
YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1766-1767) 
2804 AYDIN, “Müsadere”, s. 154. 
2805 “…Dava konusu silahın Yaşar A…’e ait taşıma ruhsatlı olduğu ve dosya kapsamından silahın evinden hırsızlandığının 
anlaşılması karşısında sahibine iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi…” Y. 8. CD. 2006/8355 E. 2007/7812 K. 15.11.2007 
T; “…Suçta kullanılan ve adli emanete kayıtlı ağaç sopanın, müştekiye ait olup, müştekinin rızası olmadığı halde, sanık tarafından 
müştekinin elinden çekip alınmak suretiyle olayda kullanıldığı tarafların beyanlarında sabit olmasına rağmen, müştekiye iadesi 
yerine yazılı şekilde müsaderesine karar verilmesi…” Y. 2. CD. 2666/6551, 9.5.2007 T. (Karar metinleri için bkz. 
YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1733, dp. 399.) 
2806 Bu kapsamda örneğin “hırsızlık” suçunda suçun maddi konusunu oluşturan taşınır mal müsadere edilemez. Bkz. 
HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 480. 
2807 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1733. 
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kişilerin lehine tesis edil”en “sınırlı ayni hak” varsa “müsadere kararı”nın “bu hak saklı kalmak” 

kaydıyla2808 verilmesi gereklidir (TCK m. 54/1).2809   

TCK’nın 54. maddesine göre iki grup eşya2810 üzerine müsaderenin gerçekleşmesi 

mümkündür.2811 İlk grubu 1. fıkrada öngörülen ve suçla ilgili eşya yani “suçun işlenmesinde kullanılan”, 

“suçun işlenmesine tahsis edilen”, “suçtan meydana gelen” ya da “kamu güvenliği, kamu sağlığı ya da 

genel ahlak bakımından tehlikeli olması” şartıyla “suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya” 

oluşturmaktadır. İkincisiniyse suç oluşturan yani TCK’nın 54. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen eşya 

oluşturmaktadır.2812   

“Kasten öldürme”de bıçağın,2813 “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”da arabanın2814 ya da 

“hırsızlık”ta maymuncuğun2815 ve merdivenin kullanılması halinde, “suçun işlenmesinde kullanılan” eşya 

söz konusudur. Kural olarak bu eşyanın suçta kullanılması gerekli olup,2816 suçta kullanılması ihtimalinin 

                                                
2808 “…somut olayda suça konu aracın mülkiyetinin sanığa geçtiğini gösterir nitelikte ve geçerli bir satış ve devir işleminden söz 
edilemeyeceği cihetle, öncelikle soruşturmanın genişletilerek aracın trafikte kimin adına kayıtlı olduğu ilgili Trafik Şubesinden 
sorulup kesin biçimde saptanmalı, araç sahibi de dinlenilerek aracın sanığa hangi nedenle teslim edildiği hususu açıklığa 
kavuşturulup, aracın malikinin onayı ile suçta kullanılıp kullanılmadığı belirlendikten sonra zoralım hususunda bir karar 
verilmelidir…” YCGK E. 2003/6-176 K. 2003/195 T. 17.6.2003 (Karar metni için bkz. www.kazanci.com). Suçun motorlu araçta 
işlenmesi halinde bazen aracın ticari yönünü temsil eden plakanın da müsaderesi gerekli olabilir. Şayet suç aracın ticari olması 
kötüye kullanılmak suretiyle işlenmişse araç ile birlikte plakasının da müsaderesi gerekir. Örneğin ticari bir taksiye bu aracın ticari 
olması nedeniyle binen kimsenin hürriyetinden yoksun kılınması bu kapsamda düşünülmelidir. Ancak ticari taksi sahibi sevdiği 
kadını araca zorla bindirerek “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işlerse aracın tek başına müsadere edilmesi ve plakanın 
edilmemesi gereklidir. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1725. 
2809 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29906 sayılı 2.12.20016 
tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte üçüncü kişiye “ait olmadan” yalnızca mülkiyet hakkının 
anlaşılması gerektiği bu nedenle zilyetlik ya da sınırlı ayni hakların bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiği yönündeki 
görüşün (bkz. GEDİK, Müsadere, s. 147-148) artık sınırlı ayni haklar bakımından geçerli olduğundan bahsedilemez.  
2810 Eşya, maddi bir varlığa sahip, üzerinde hâkimiyet kurulabilen nesne olup, alacak hakkı gibi maddi varlığı bulunmayan 
ekonomik değerler eşya müsaderesinin konusunu oluşturamaz. Bkz. ÖZBEK, Şerhi, s. 889. Yine insanın bedeni ya da organları 
eşya sayılamayacağından müsadereye konu olamaz. Ancak vücuttan ayrılabilen doku, sperm, yumurta, saç, kan, diş gibi parçaların 
müsaderesi mümkündür. Ceset, cesedin bir bölümü, ölen bir kimsenin organları, ölü doğmuş çocuk da ekonomik bir değer ifade 
edebileceğinden müsadere edilebilir. İnsanın vücudundan ayrılabilen şeyler örneğin peruk, takma diş gibi şeyler müsadere 
edilebilecekken, insan vücudundan ayrılamayan vücutla bütünleşmiş olan örneğin diş dolgusu gibi şeyler müsaderenin konusunu 
oluşturamaz. Bu kapsamda yasa dışı silah ticaretinde kullanılan bir gemi, kaçakçılıkta kullanılan katır, çıkarılarak karşısındaki 
kimseye vurulan takma kolun müsaderesi mümkündür. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1722. 
2811 TCK’nın 54. maddesinde müsaderesi mümkün olan eşyalar tahdidi olarak sayılmıştır. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, 
s. 1728; HAKERİ, Genel, s. 681. Nitekim “…suça konu kredi kartları ile sliplerin dosyada delil olarak saklanması gerekirken 
zoralımına karar verilmesi…” (Y. 11. CD. 2006/3685 E. 2006/7376 K. 20.9.2006 T.) ve “…sanığa ait olan ve suçta 
kullanılmayan emanette kayıtlı öğrenci kimlik kartı ile delil olarak dosyada saklanması gereken olay yeri görüntülerini içeren 
CD'nin müsaderelerine karar verilmesi…” yasaya aykırı bulunmuştur.  Y. 11. CD. 2006/6297 E. 2006/9324 K. 21.11.2006 T. 
(Karar metinleri için bkz. www.kazanci.com) 
2812 GEDİK, Müsadere, s. 106. 
2813 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 631. 
2814 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1728. 
2815 KÖNİ, s. 186. 
2816 “…Diş teknisyeni olan sanık, Laboratuarına diş hastalarını kabul ederek; diş çekimi ve tedavisi yapma suretiyle 1219 sayılı 
Yasaya aykırı davranışta bulunduğu ihbarı üzerine, hükümet tabibi refakatindeki bir ekibin sanığın Laboratuarına giderek 
yaptıkları aramada, diş çekiminde kullanılan bazı alet ve gereçlerle ilaçları ele geçirerek zaptetmişlerdir. Ele geçirilen bu alet, 
gereç ve ilaçların hangilerinin diş çekimi ve tedavisinde, hangilerinin protez yapımında kullanıldığı, tutanağın düzenlenmesi 
sırasında belirlenmemiştir. Diş teknisyeni olan ve protez yapma yetkisini haiz bulunan sanığın atölyesinde ele geçirilen alet ve 
ilaçlardan bir bölümünün protez yapımında, kullanılması mümkündür. Bu nedenle sanığın atölyesinde ele geçirilen alet, gereç ve 
ilaçların bu konuda uzman bulunan bir bilirkişiye incelettirilerek hangilerinin diş tedavi ve çekiminde kullanıldığı tespit 
ettirildikten sonra, diş çekimi ve tedavisinde kullanılanların zoralımına, diğerlerinin iadesine karar verilmesi gerekir…” YCGK, 
410-210, 11.6.1984 T. (Karar metni için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1729) 
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bulunması yeterli değildir.2817 Bu nedenle en azından teşebbüs aşamasında kalmış bir suçun varlığı 

gereklidir.2818 

“Suçun işlenmesine tahsis edilen” eşyadan neyin anlaşılması gerektiği hususunda doktrinde birlik 

bulunmamaktadır. Tartışmanın temelindeyse tahsisin bir sürekliliği gerektirip gerektirmediği hususu 

yatmaktadır. Bir görüşe göre, suçun işlenmesi için sürekli olarak hazır tutulan, suçun işlenmesine ve 

işlenmesinde kullanılmasına özgülenen eşya, suça tahsis edilen eşyadır. Yani tahsiste bir devamlılık söz 

konusudur.2819 Bu nedenle sürekli olarak suçun işlenmesi bakımından hazır tutulmayan bir eşya bu 

kapsamda değerlendirilemez.2820 Aksi halde hükmün uygulama alanının daralacağı da 

belirtilmektedir.2821 Tahsisin devamlılık arz etmesi halinde, örneğin örgütün işlerinin görülmesinde 

olduğu üzere, müsadere için eşyanın suçun işlenmesinde kullanılması gerekli değildir denilmektedir. Bu 

görüşe göre söz konusu eşyanın suçun işlenmesinde kullanılmasa da suçun işlenmesine tahsis edildiği 

anlaşılıyorsa müsadere edilmesi gereklidir. Bu kapsamda “göçmen kaçakçılığı” suçunun işlenebilmesi 

için tasarlanmış deniz taşıtları örnek olarak verilmektedir.2822 Ancak tahsis, “bir şeyi bir kimseye veya bir 

yere ayırma”, tahsis etmekse “ayırmak, özgülemek”tir.2823 Hükmün uygulama alanının daralmasından 

bağımsız olarak tahsis kavramının tanımında süreklilik bulunmadığından sürekliliğin aranması yerinde 

değildir. 

                                                
2817 Eşyanın suçta kullanılmasının olağan olması halinde dahi şayet kullanım gerçekleşmemişse müsaderesine karar verilemez. 
Örneğin (A), kavgada lazım olur diye yanına ruhsatlı silahını almış ancak kavga esnasında silahını kullanmayıp yumruğunu 
kullanmışsa ya da hırsızlık yapmak amacıyla gittiği evin kapısının açık unutulması nedeniyle yanındaki maymuncuğu 
kullanmamışsa silah ve maymuncuğun müsaderesinden bahsedilemez. Araba, şayet suçta kullanılmışsa ya da suç eşyasının 
taşınmasında kullanılıyorsa müsadere edilmesi mümkündür. Ancak araba suç yerine gelip gitmede kullanılmışsa müsadere 
edilemez. Örneğin (A), (B)’yi öldürmek için (B)’nin işyerine arabasıyla gelmiş, (B)’yi silahıyla vurmuş ve olay yerinden arabasıyla 
uzaklaşmışsa arabanın müsaderesi söz konusu olamaz. Ancak (A), (B)’yi arabasını öldürmek amacıyla (B)’nin üzerine doğru 
sürmüş ve (B)’yi öldürmüşse artık bu arabanın müsadere edilmesi gereklidir. Yine hırsızlık yapan (A), hırsızlık yapacağı yere 
arabasıyla gelmiş, hırsızlık sonucu ele geçirdiği cep telefonuyla arabasına binip olay yerinden uzaklaşmışsa arabanın müsadere 
mümkün değildir. Zira (A) cep telefonunu götürmek için arabayı kullanmak zorunda değildir. Ancak (A) hırsızlık yaptığı evdeki 
eşyaları alıp aracına yükleyip evden uzaklaşsaydı arabayı suç eşyasının taşınmasında yardımcı olarak kullandığından arabanın 
müsadere edilmesi gerekirdi. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1729. Yine “cinsel saldırı” ya da “çocukların cinsel 
istismarı” suçunun işlendiği ev, araba gibi yerler de müsadereye konu olamaz. Bkz. BAKICI, s. 1239. 
2818 AYDIN, “Müsadere”, s. 148. Müsadere edilecek şeyin suçta araç olarak kullanılması gerekmekte olup suçun üzerinde 
işlendiği aracın müsaderesiyse mümkün değildir. Nitekim Yargıtay’ın bu yönde vermiş olduğu karar şu şekildedir: “…Aboneli 
elektrik sayacının, elektrik kullanımı için zorunlu olduğu, sanığın müdahalesi sonucu devre dışı bırakılan sayacın, hırsızlık 
eylemini işlemek için suç aleti olarak kullanılmadığı gözetilmeden, sahibine iadesi yerine, zoralımına karar verilmesi…” ni Y. 6. 
CD. 2003/20145 E. 2006/452 K. 30.1.2006 T. (Karar metni için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1729, dp. 379.) 
2819 ÖZGENÇ, Gazi, s. 695; AKBULUT, Genel, s. 875. Örneğin fuhşa aracılık suçunda fuhşa tahsis edilen ve içinde fuhuş 
yapılan otobüs ya da ev bu kapsamdadır. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1729-1730. 
2820 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 579. “…Sanık Aytaç T. tarafından çalınan 14 adet tişörtün, çalındığı yerden 100 metre ileride 
bulunan sanık Adnan T.’a ait otomobile konularak götürülmesi şeklinde gelişen olayda, 34 … 156 plakalı otomobilin suçun 
işlenmesinde kullanıldığından veya çalınan eşyaların taşınmasının bu otomobilin kullanılmasını gerekli kılmaması nedeniyle de 
suçun işlenmesine tahsis edildiğinden bahsedilemeyeceğinde 34 … 156 plakalı otomobilin sanık Adnan T.’a iadesi yerine TCK. 
nun 54. maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi…” (Karar metni için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1770) 
2821 GEDİK, Müsadere, s. 122. 
2822 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1730. “…Suçu konu tabancaların el ya da sırtta taşınmasının mümkün olduğu, silahları 
gizlemek için araçta özel bölme (zula) yapılmadığı, bu nedenle aracın TCK.nın 54/1. maddesinde suçun işlenmesine tahsis 
edilen eşya niteliğinde bulunmadığı ve müsaderesinin zorunlu olmadığı gözetilmeden sanığa iadesi yerine yazılı biçimde 
müsaderesine karar verilmesi…” Y. 8. CD. 2019/10267 E. 2019/9443 K. 3.7.2019 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2823 TÜRK DİL KURUMU, s. 2245. 
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Eşyanın suçun işlenmesine tahsis edilmesiyle, suçun işlenmesinde kullanılması arasındaki fark 

kolaylıkla ayırt edilemez. Bu nedenle eşyanın suç işlenmesinde kullanılmasının, eşyanın kanunda 

öngörülen fiili gerçekleştirmede kullanılması şeklinde anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir. Suç 

oluşturan fiilin öncesinde ya da sonrasında kullanılan eşyanınsa “suçun işlenmesine tahsis edilen” eşya 

kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. Örnek olarak suç işledikten sonra suçun işlendiği yerden 

kaçmak için kullanılan eşya verilebilir.2824 Diğer görüşe göreyse bu eşyadan hazırlanmasına karşın kısmen 

ya da tamamen kullanılmamış eşya anlaşılmalıdır. Bu sebeple suçun teşebbüs aşamasında kalması 

nedeniyle kullanılamayan eşya2825 örneğin “hırsızlık” suçunda kullanılmak üzere hazırlanan araçların 

kullanılamaması gibi haller bu kapsamda düşünülmelidir denilmektedir. Suç teşebbüs aşamasında kalmış 

olmasına rağmen şayet eşya kullanılmışsa artık suçta kullanılan eşyanın müsaderesinden bahsedilir.2826 

Tamamlanmış ya da teşebbüs aşamasında kalan bir suçta, suçun işlenmesinde kullanılan eşya dışında 

kalan ancak suçun işlenmesine hizmet eden yardımcı nitelikteki eşya bu kapsamda düşünülmelidir.2827 

Suç örgütünün infazlarını gerçekleştirdiği şehir dışındaki yere gidebilmek amacıyla öldürülecek kişileri 

taşımak için kullandığı aracın bu kapsamda olduğu söylenebilirse de2828 burada da esasında araç “kişiyi 

hürriyetinden yoksun kılma” suçunda kullanılan bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. 

“Suçtan meydana gelen” eşyadan,2829 daha önceden var olmayan ancak suçun işlenmesi 

neticesinde ortaya çıkan eşya anlaşılmalıdır.2830 “Gıda Kodeksi”ne aykırı şekilde üretilen ürünler,2831 

izinsiz olarak üretilen haşhaş,2832 hint keneviri2833  “parada sahtecilik” suçunda üretilen sahte para 

                                                
2824 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 631. 
2825 MAJNO CEZA KANUNU ŞERHİ, C. I, Ankara 1977, s. 134. 
2826 “…sanığın ruhsatlı silahını ihkakı hakka eksik kalkışma suçu esnasında kullandığı sabit olduğuna göre silahın müsaderesine 
karar vermek zorunludur…” YCGK 218/303, 16.12.1997 T. (Karar metni için bkz. GEDİK, Müsadere, s. 117.) 
2827 GEDİK, Müsadere, s. 123. 
2828 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 622. 
2829 “…Suçta kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan şey'den maksat, suçun işlenmesini kolaylaştıran harici bir vasıtadır ki 
o vasıtanın cürümden maksut olan gaye ile münasebeti mücerret suçun işlenmesinden beklenen neticenin elde edilmesine yardım 
etmiş olmaktan ibarettir. Bu sebeple mal üzerinde işlenen suçlarda bir binaya girmeğe hizmet eden merdiven, sandık kıran veya 
çivi söken alet, kilit açan maymuncuk veya anahtar, kaçak maddeyi tartan ölçü, memnu maddelerin imal veya istihsalinde 
kullanılan alat ve edevat gibi şeyler suçta kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan şeylerdir. Fakat suça mevzu olan yani 
üzerinde suç işlenen şey değildir. Üzerinde suç işlenen şey ise zatı cürmü vücuda getiren amildir ki Ceza Kanunu bakımından 
bunlar mesela kaçak mal gibi esasen memnu olan veya kemiyet ve keyfiyetinde hile yapılmak suretiyle memnuiyet iktisap etmiş 
bulunan mahiyette olmadıkça müsadereye tabi değildir. Böyle bir malın müsadereye tabi bulunması nefsel'emirde memnu 
olmasına veya üzerinde işlenmiş bir fiil dolayısiyle memnu hale gelmiş bulunmasına bağlıdır…” YİBGK, 1943/33 E. 1944/1 K. 
5.1.1944 T (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2830 “…Suça konu binaların yapılan inceleme keşif ve bilirkişi raporu ile tüm dosya münderacatından kesinleşen orman kadastro 
sınırlarında kaldığı 23.08.2000 tarihli olurla yapılaşma olamayacağı öngörülmekle izinsiz yapılan tesislerin 6831 sayılı Kanunun 
93/4 maddesi uyarınca müsadereleri gerekirken bu konuda bir karar verilmemesi…” Y. 3 CD. 2010/19515 E. 2012/4166 K. 
10.02.2012 T. (Karar metni için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1761) 
2831 MAJNO CEZA KANUNU ŞERHİ, C. I, s. 134; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 622. 
2832 AYDIN, “Müsadere”, s. 149. 
2833 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1730.  
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verilebilir.2834 Örneğin “parada sahtecilik” suçunun işlenmesiyle elde edilen sahte paralar suçun maddi 

konusunu oluşturmakla birlikte müsadereye tabidir.2835 

“Kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak” bakımından tehlikeli olan ve “suçun 

işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya” henüz suç işlenmese dahi müsadere edilmektedir.2836 

Söz konusu durumda eşyanın iyi niyetli bir kimseye ait olup olmamasının müsadere bakımından önemi 

bulunmamaktadır. Ayrıca, buradaki eşyadan, suçun icra hareketlerinin yapılmasını kolaylaştırmak üzere 

hazırlanan eşya anlaşılmalıdır.2837 Ancak yetersiz olması gibi herhangi bir nedenle kullanılmaması ya da 

kullanılmasına karşın bir kısmı artan eşya da bu kapsamda düşünülmelidir.2838 Esasında kural olarak suçta 

kullanılmayan eşyanın müsaderesinden bahsedilemez. Burada eşyanın suçun işlenmesinde kullanılmak 

üzere hazırlanması ancak tamamen ya da kısmen kullanılmaması gereklidir.2839 Söz konusu durumda iki 

ihtimal bulunmaktadır. İlki suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşya suçun hiç işlenememesi nedeniyle 

ikincisi ise suçun işlenmesine karşın kullanılmamasıdır.2840 Bu eşyanın hiçbir şekilde suçun işlenmesinde 

kullanılmaması gereklidir. Aksi takdirde suçta kullanılan eşya söz konusu olur.2841 Ancak suçun 

işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşyanın bu amaçla hazırlandığının ispatı güçtür. İspat edilse 

                                                
2834 JESCHECK/WEIGEND, s. 796. Nitekim sahte paraların müsadere edilebileceği “Sahte Banknotların İncelenmesi ve 
Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in (bkz. 25901 sayılı 09.08.2005 tarihli Resmî Gazete) ve 
“Sahte Madenî Paraların ve Sikkelerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 
(bkz. 26163 sayılı 09.05.2006 tarihli Resmî Gazete) 14. maddelerinde açıkça belirtilmiştir. 5320 sayılı “Ceza Muhakemesi 
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 17. maddesi “…Parada sahtecilik suçundan dolayı elkonulan 
sahte paralar ve bunlara ilişkin bilgiler, Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından paraların asıllarını tedavüle 
çıkaran kurumca oluşturulacak sistemde incelenmek ve değerlendirilmek üzere paraların asıllarını tedavüle çıkaran kurumun 
ilgili birimine gönderilir. Gönderilen bilgilerin içeriği ve bildirimin sureti, paraların asıllarını tedavüle çıkaran kurum ile İçişleri 
Bakanlığının görüşü alınarak, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.” şeklinde olup sahte paraların 
müsaderesine karar verildikten sonra Merkez Bankası’na gönderilmektedir. “suça konu sahte paraların 5237 sayılı TCK.nun 54. 
maddesi uyarınca müsaderesine karar verildikten sonra 5320 sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca T.C Merkez Bankasına 
gönderilmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi…” Y. 8. CD. 2008/8025 E. 2011/2132 K. 17.3.2011 T. (Karar metni 
için bkz. www.kazanci.com). Esasında “resmî belgede sahtecilik” suçunda düzenlenen sahte belge de suçtan meydana gelen 
eşyadır. Bkz. MAJNO CEZA KANUNU ŞERHİ, C. I, s. 134; TOROSLU/TOROSLU, s. 470). Ancak bu belge aynı zamanda 
suç delilini oluşturduğundan, bu belgenin, yine örneğin ölene ait giysinin, hakaret etmede kullanılan mektup gibi eşyaların 
müsaderesine karar verilemez, nitekim bunların dosyada delil olarak saklanması gereklidir. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, 
s. 1728; HAKERİ, Genel, s. 681. Zira “Suç Eşyası Yönetmeliği”nin 18. maddesinde “Emanete alınmakla birlikte mahiyetleri 
itibarıyla müsadereye konu edilemeyen eşya”nın, “yargılama sonunda verilen bu yöndeki karar doğrultusunda, ilgili dosyasında 
delil olarak muhafaza edilmek üzere mahkemesine gönderil”eceği öngörülmüştür. Bkz. 29662 sayılı 23.3.2016 tarihli Resmî 
Gazete 
2835 ÖZGENÇ, Genel, s. 846. 5320 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 
17. maddesi “…Parada sahtecilik suçundan dolayı elkonulan sahte paralar ve bunlara ilişkin bilgiler, Cumhuriyet başsavcılıkları 
ve mahkemeler tarafından paraların asıllarını tedavüle çıkaran kurumca oluşturulacak sistemde incelenmek ve değerlendirilmek 
üzere paraların asıllarını tedavüle çıkaran kurumun ilgili birimine gönderilir. Gönderilen bilgilerin içeriği ve bildirimin sureti, 
paraların asıllarını tedavüle çıkaran kurum ile İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikle belirlenir.” şeklinde olup sahte paraların müsaderesine karar verildikten sonra Merkez Bankası’na gönderilmektedir. 
“suça konu sahte paraların 5237 sayılı TCK.nun 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar verildikten sonra 5320 sayılı Yasanın 
17. maddesi uyarınca T.C Merkez Bankasına gönderilmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi…” Y. 8. CD. 2008/8025 
E. 2011/2132 K. 17.3.2011 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2836 DONAY, Şerhi, s. 89. 
2837 GEDİK, Müsadere, s. 128, 136. 
2838 DEMİRBAŞ, Genel, s. 644. 
2839 GEDİK, Müsadere, s. 128-129. 
2840 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1730 
2841 GEDİK, Müsadere, s. 128-129.  
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dahi bu durumda hazırlık hareketleri bakımından ceza hukuku sorumluluğu söz konusu olmaktadır.2842 

Bu nedenle eşyanın tehlikeli olması bakımından açıklığın bulunmadığına yönelik eleştiriler doktrinde 

haklı olarak ileri sürülmektedir.2843 Fiilin işlenişine herhangi bir şekilde iştirak etmeyen üçüncü kişilere bu 

kapsamda örneğin tüzel kişiye ait bir eşyanın müsadere edilmesi mümkündür. Mahiyeti bakımından 

olmasa dahi bir eşyanın içinde bulunduğu konum bakımından tehlikelilik arz etmesi mümkündür.2844 

Örneğin suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüte tahsis edilen her türlü maddi menfaat bu kapsamda 

düşünülmelidir. Söz konusu halde müsadere bir önleme tedbiri olarak kabul edilmelidir. Müstehcenlik 

gibi içeriği suç oluşturan basılmış bir eserin müsaderesi de tedbir niteliğindedir. Tehlikelilik, genel olarak 

topluma değil, hukuken korunan varlık veya menfaatlere yöneliktir. Ancak bu tehlikeliliğin soyut mu 

yoksa somut mu olduğu hususu tartışmalıdır. Ayrıca burada nisbi tehlikenin varlığı dahi yeterlidir. Bizatihi 

tehlikeli bir mahiyet arz etmeyen eşyanın somut olayın koşullarına göre tehlike arz etmesi mümkündür ve 

müsadere edilmesi gerekmektedir. Oluşturduğu tehlikelilik nedeniyle müsadere edilmesi gereken eşyanın 

suçtan elde edilmesiyle, suçun işlenişinde araç olarak kullanılması arasında herhangi bir fark 

bulunmamaktadır.2845  

Şayet bir şeyin sadece “bazı kısımlarının müsaderesi gerek”liyse ve “tümüne zarar 

ver”ilmeksizin “bu kısmı ayırmak olanaklı”ysa artık yalnızca söz konusu kısmın müsaderesine karar 

verilir (TCK m. 54/5).2846  Eşyanın müsaderesiyle ilgili olarak mütemmim cüzüne (bütünleyici parça) ve 

                                                
2842 Tehlikenin önlenmesi adına gerçekleştirilen bu müsadere türünde, işlenen fiilin hukuka aykırı olmasının yeterli olduğu, fiille 
ilgili olarak kastın ya da taksirin yahut failin isnat yeteneğinin bulunup bulunmamasının bir öneminin bulunmadığı yönündeki 
görüş için bkz. ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 341. 
2843 DONAY, Şerhi, s. 89; NUHOĞLU, “Güvenlik”, s. 198. Örneğin çocuk pornosu çekmek üzere kamera ya da diğer eşyaların 
hazırlanması ve filmde oynayacak çocuğun aranması esnasında genel ahlak bakımından tehlikeli olması nedeniyle söz konusu 
eşyaların müsaderesine karar verilebilir. Yine dişçi olmayan bir kimsenin, bir büro açması ve dişçilik faaliyetleri için gerekli olan 
malzemeleri bulundurması halinde henüz dişçilik faaliyeti yapmasa dahi ruhsatsız dişçilik yapmaya imkân tanıyan eşyalar genel 
sağlık bakımından tehlike oluşturacağından müsadere edilir. Suçta kullanılmak üzere hazırlanan tehlikeli bir aletin hazırlanmasına 
karşın kavga esnasında bu aletin fırsat bulunarak kullanılmaması halinde aletin faile iadesi tehlikeye neden olacağından müsadere 
edilebilir. Dolandırıcılık suçunda kullanılmak üzere ünlü heykeltıraşlara ait heykellerin imitasyonu, öldürülecek kimselere ait 
listelerin ve resmi binalara ait krokilerin bu kapsamda değerlendirilebileceği belirtilmektedir. Bkz. BAKICI, s. 1241. 
2844 “…sanığın evinde ele geçirilen 1 adet ... ... seri numaralı modem, 1 adet ... ibareli ... seri numaralı modem, 1 adet açık vaziyette 
yarım paket ... marka A4 fotokopi kağıdı, açık vaziyette ... marka ... fotoğraf baskı kağıdı, açık vaziyette yarım paket ... marka A4 
fotokopi kağıdı, açık vaziyette yarım paket ... marka 10x15 cm ebadında fotoğraf kağıdının dosya kapsamına göre suçta 
kullanılmadığı, A4 fotokopi kağıtları her ne kadar suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya niteliğinde olsalar da; 
sözü geçen eşyaların kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikelilik koşullarının gerçekleşmediği 
anlaşılmakla sahibine iadesi yerine yazılı şekilde müsaderelerine karar verilmesi…” Y. 8. CD. 2016/3826 E. 2016/8269 K. 
21.6.2016 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2845 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 341-342, dp. 71. Ancak yine de söz konusu tehlikeliliğin belirlenmesi sorunludur. Aksinin kabulü 
tüzel kişiye ait tüm üretim tesislerin, depoların, malvarlığının müsaderesine imkan verebilir. Ancak uygulamada bazen tüzel kişinin 
organ ve temsilcilerinin karıştıkları bir suç öncesinde tüm faaliyetlerinin ve varlık sebebinin suçun işlenmesi hali de söz konusu 
olabilmektedir. Örneğin bazı ulaştırma sektöründeki tüzel kişilerin yalnızca insan ve uyuşturucu kaçakçılığını gerçekleştirme, bazı 
kimyasal üretim tesislerine sahip tüzel kişilerinse yalnızca uyuştrucu üretmek amacıyla kuruldukları haller söz konusu 
olabilmektedir. Yine bazı ululararası şrketlerin insanlığa karşı suçları işlemek amacıyla kurulduğu ve faaliyette bulunduğu 
hallerden bahsetmek mümkündür. Söz konusu durumda tüzel kişilerin varlığının bizatihi tehlikelilik arz ettiği belirtilmekte ve bu 
nedenle hakkında müsaderenin uygulanması mümkündür denilmekteyse de (bkz. KIZILARSLAN, s. 401-403) söz konusu 
hallerde bizatihi tüzel kişinin varlığı suç işlenmediği sürece tehlikelilik arz ettiği gerekçesiyle hakkında müsaderenin 
uygulanmasına imkan vermez. 
2846 Burada kanun koyucunun eklentiyi değil bütünleyici parçayı kastettiği anlaşılmaktadır. Zira eklentinin çoğu zaman asıl 
eşyadan kolay bir şekilde ayrılması mümkündür. Bu nedenle şayet bir bütünleyici parça asıl eşyadan eşyanın tamamına zarar 
vermeksizin ayrılabiliyorsa yalnızca bu parçanın müsaderesine karar verilebilir. Örnek olarak “kişilerin huzur ve sükûnunu 
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teferruatına (eklenti) değinmekte fayda vardır.2847 Bütünleyici parça asıl eşyayla birlikte müsadere 

edilmektedir. Örneğin suçta kullanılan araba müsadere edilirken, bütünleyici parçası olan motorunun, 

müsadere edilmemesinden bahsedilemez. Eklentiyse şayet suçun işlenmesinde asıl eşyayla birlikte suçun 

işlenmesinde doğrudan bir fonksiyon yerine getirmişse müsadere edilmelidir. Ancak böyle bir fonksiyonu 

yerine getirmemişse müsadere edilemez.2848 Örneğin suçta kullanılan silahın kılıfı suç işlenirken silahla 

birlikte bir görev yerine getirmediğinden müsadere edilemez. Lakin silah şarjörü olmaksızın ateşleme 

yapmayacağından şarjörüyle beraber müsadere edilir.2849 

Birinci grupta yer alan eşyanın müsadere edilebilmesi için her ne kadar kasıtlı2850  bir suçun 

işlenmesi gerekliyse de mahkûmiyet kararının varlığı gerekli değildir.2851 Nitekim TCK’nın 54. 

maddesinin gerekçesinde “tasarıda” müsaderenin “ceza” yaptırımı “olarak öngörülmesine” karşın “suç 

dolayısıyla” kimse “mahkûm edilmese de müsadereye hükmedile”ceğinin öngörülmesi eleştirilmiş ve 

“ceza niteliğindeki bir yaptırıma, bir kimsenin mahkûmiyeti” bulunmadığı takdirde “başvurulamayacağı” 

belirtilmiştir.2852 

Müsaderesine karar verilmesi gereken “eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, 

tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız olması halinde; bu eşyanın değeri kadar para 

                                                
bozma” suçu bakımından A, B’nin evinin yakınına gelip arabasında yüksek sesle müzik dinliyor ve suç bütün unsurlarıyla 
oluşuyorsa arabanın tamamının değil yalnızca teybinin müsaderesi mümkündür. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1723. 
Örneğin Yargıtay filmin müstehcen olan kısımları çıkartıldığında şayet filmin bütünlüğü kaybolmuyorsa müstehcen bölümlerin 
müsaderesine karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bkz. Y. 5. CD. 2269-2585, 23.6.1993 T. (Karar metni için bkz. 
PARLAR/HATİPOĞLU, C. 1, s. 924.) Yine Türkiye’ye kaçak olarak getirilen motorun bir arabaya monte edilmesi halinde 
şayet motor sökülerek tek başına müsadere edilebiliyorsa, bu durumda motorun tek başına müsaderesi mümkündür.  Ancak 
eşyanın tamamına zarar vermeksizin bir kısmının ayrılması mümkün değilse eşyanın tamamının müsaderesi gereklidir. Bkz. 
HAFIZOĞULLARI, “Güvenlik”, s. 99. 
Ayırma olanağı yoksa ne yapılacağının kanunda öngörülmediği bu durumda hükmün 2. fıkrasını uygulamanın da mümkün 
olmadığı bu nedenle müsadere yoluna gidilemeyeceği yönünde bkz. DONAY, Şerhi, s. 90. ETCK dönemindeyse kısmi müsadere 
açıkça hükümde öngörülmemesine karşın, uygulamada kısmi müsadereye başvurulmaktaydı. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 98-99. 
2847 Bütünleyici parça, yerel âdetler uyarınca “asıl şeyin temel unsuru… ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya 
yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parça”yken (TMK m. 684/2); teferruat “asıl şey malikinin 
anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak 
özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır mal” (TMK m. 686/2) 
şeklinde tanımlanmış olup eklentinin, “asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetme”yeceği öngörülmüştür. 
2848 GEDİK, Müsadere, s. 112. 
2849 Yine traktörün römorku eklentidir ve traktörle birlikte suçun işlenmesinde kullanılmamışsa müsadere edilemez. Ancak 
örneğin kaçakçılık suçu römorka konulan eşyalar ile gerçekleştirilmişse römorkun traktörle birlikte müsaderesi gereklidir. Yine 
eşeğin semeri de eklenti niteliğindedir. Şayet suç semer de kullanılmak suretiyle işlenmişse müsaderesi gereklidir. Bkz. 
YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1722. 
2850 “…Suçun kasten değil, taksirle işlendiği gözönünde tutulmaksızın taşıma ruhsatlı tabancanın zoralımına karar verilmesi 
yasaya aykırı olduğundan, hükmün tebliğnamedeki isteme uygun şekilde BOZULMASINA, bozma nedeni gözönünde tutularak 
ve CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, yerel mahkeme kararından "emanetin 1995/78 sırasına kayıtlı 9 mm. 
çaplı 1 adet boşkovanın ve emanetin 1995/73 sırasına kayıtlı sanığa ait 2750 numaralı MOD 5906 sayılı 9 mm. çaplı Smith 
Wesson marka tabancanın olayda kullanılması nedeniyle TCK.nun 36. maddesi gereğince " ZORALIMINA" yazılı kısmın 
kaldırılıp, sözkonusu boşkovan ve tabancanın sanığa iadesine karar verilmek suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan 
hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA) 27.11.1995 gününde ve oybirliği ile karar verildi…” Y. 1. CD. 1995/3198 
E. 1995/3449 K. 27.11.1995 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2851 TOROSLU/TOROSLU, s. 471. Ancak ETCK’nın 36. maddesinde mahkûmiyet hükmünün varlığı yalnızca kullanılması, 
yapılması, taşınması, bulundurulması ve satılması suç ya da kabahat oluşturan eşyalar bakımından aranmayıp, diğer müsadere 
türleri bakımından aranmaktaydı. 
2852 Gerekçe metni için bkz. TÜRK CEZA KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/593), s. 462. 
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tutarının müsaderesine karar veril”melidir (TCK m. 54/2).2853 Doktrinde bu durum için eş değer 

müsaderesi denildiği görülmektedir.2854 Örneğin çalınan kimyasalların tüketilmesi durumunda bunların 

değeri kadar para üzerinde müsadere gerçekleştirilecektir.2855 Her ne kadar hükümde eşyanın değerinin 

ne şekilde belirleneceğine ilişkin ayrı bir hükme yer verilmemişse de müsadereye tabi ve elden çıkarılan 

eşyanın özelliklerinin belirlenerek bu özelliklere göre eşyanın değerinin bilirkişiye başvurulmak suretiyle 

belirlenmesi gereklidir. Şüphelinin ya da sanığın müsadereden kurtulmak amacıyla eşyayı iyi niyetli 

üçüncü kişilere devretmesi de bu kapsamda örnek olarak verilebilir.2856 İcra hareketleri başlamadan evvel 

tehlikeliliği nedeniyle müsadereye tabi olabilecek eşyanın elden çıkarılması halinde bu eşyanın değerinin 

müsaderesi söz konusu olmaz. Yani TCK’nın 54. maddesinin 2. fıkrası yalnızca 1. fıkrasının 1. cümlesinde 

öngörülen eşyalar bakımından geçerlidir.2857 Burada TCK’nın 54. maddesinin 1. fıkrası kapsamında 

öngörülen eşyanın müsaderesinden bahsedilmelidir.2858 Eş değer müsaderesi, müsadereye konu eşyanın 

ele geçirilememesi haliyle sınırlıdır. Örneğin eşyaya el konulmuş ve eşya emanete alınmışsa ya da 

yediemin sıfatıyla birine teslim edilmişse yahut eşyanın kaydına satılamaz ya da devredilemez şeklinde 

bir şerh düşülmüşse artık eşyanın müsaderesi gerekir.2859 “Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya” 

bakımındansa, sadece suça “iştirak eden kişinin payının müsaderesine hükm”edilmesi mümkündür (TCK 

m. 54/6).2860 

Üretiminin, bulundurulmasının, kullanılmasının, taşınmasının, alım ve satımının “suç olduğu 

eşya”nın da müsaderesine karar verilir (TCK m. 54/4).  Söz konusu eşyanın kime ait olduğu önemli 

                                                
2853 Bu para tutarının tazminat olmadığı, özel bir para cezası niteliğini taşıdığı ve CGTİHK’ya göre tahsil edilmesi gerektiği 
yönünde bkz. DONAY, Şerhi, s. 86, 90.  
2854 Kaim değer müsaderesi olarak da nitelendirildiği görülmektedir. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 130.  
2855 (A), (B)’yi kasten öldürmek amacıyla arabasını (B)’nin üzerine doğru sürmüş, ancak araba ele geçirilememişse bu aracın 
değeri bilirkişiye başvurulmak suretiyle belirlenerek, bu değer tutarındaki paranın müsaderesine karar verilmelidir. Bkz. 
ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 629. Hükmün müsadereyi güvenlik tedbiri olmaktan çıkarıp cezaya dönüştürdüğü 
yönünde bkz. BAKICI, Ceza Hukuku, s. 1242. 
2856 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1737-1738. 
2857 HAFIZOĞULLARI, “Güvenlik”, s. 98; GEDİK, Müsadere, s. 133. 
2858 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 633. 
2859 “…Yedieminde mevcut nakil aracının teminat karşılığı ve muhafaza kaydıyla sanığa teslim edildiği nazara alınarak 
müsaderesine hükmedilmesi yerine araç değerinin katılan lehine gelir kaydına karar verilmesi…” Y. 3. CD. 8477-3433, 
16.4.2007 T. (Karar metni için bkz. YALVAÇ, s. 436); “…kaçak emvalin naklinde kullanılan araçların mahkemece zoralımına 
karar verilebilmesi için, bu araçların idarece zapt ve muhafaza altına alınmış bulunması gerekmektedir. Hal böyle iken sanığın 
kaçak emvali taşımakta kullandığı at idarece zapt edildiği halde, hüküm verilmeden önce satılarak bedeli emanete alınmıştır. 
Böylece suçta kullanılan at idarece satılmak suretiyle zaptı ve muhafaza altına alınma işlemi sona erdirilmiş bulunmaktadır. Artık 
idarenin zapt ve muhafazası altında bulunmayan ve satılarak mülkiyeti 3. şahsa yasal olarak geçmiş bulunan suçta kullanılan at 
hakkında zoralım kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Atın emanete alınan satış bedelinin hazineye gelir kaydı ile yetinilmesi 
gerekir…” YCGK, 73/106, 19.4.1993 T. (Karar metni için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1738, dp. 416) 
2860 İştirak halinde yani elbirliğiyle mülkiyet halinde müsaderenin ne şekilde gerçekleşeceği öngörülmemiştir. Elbirliğiyle 
mülkiyette her bir paydaş şeyin her yerinin paydaşı olduğundan şeyin paylaştırılması ayrı bir işlemi gerektirmektedir. Ayrıca bir 
işlem yapılmadığı sürece, şeyin paylaştırılması mümkün değildir. Bu nedenle eşyanın tamamının müsadere edilmesi için iyiniyetli 
üçüncü kişilerin paylarının değerinin kendilerine para olarak verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Söz konusu durumda kişilerin 
paylarının değerinin ödenmesine ayrıca karar verilmesi gereklidir. Bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 483; 
ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 625, 629. Söz konusu durumda orantılılık ilkesinin ve müsaderenin olanaklı 
olmasının dikkate alınması gerektiği, örneğin bir tablonun iki kişiye ait olması halinde yalnızca bir kişiye ait kısmın müsaderesi 
mümkün olmayacağından müsadereye gidilemeyeceği yönünde bkz. DONAY, Şerhi, s. 90. Bu durumda müsaderenin yalnızca 
failin hissesi kadar olan bölüm için yapılması gerektiği yönündeki bir diğer farklı görüş için bkz. KIZILARSLAN, s. 395. 
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değildir. Ayrıca bir suçun işlenmiş olması da gerekli değildir.2861 Zira eşyanın kendisi konu itibariyle suç 

oluşturmaktadır.2862 Ancak bu düzenlemenin bir anlamda tekrar niteliğinde olduğu, zira bu nitelikteki 

eşyanın zaten TCK’nın 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca2863 ya da suçun konusunu oluşturması sebebiyle 

TCK’nın 55. maddesinin 1. fıkrası uyarınca müsaderesinin gerekeceğinin altı çizilmelidir.2864 Bu 

kapsamda eşyanın faile ait olup olmadığının bir önemi bulunmamaktadır.2865 Yine asıl suçtan dolayı bir 

mahkûmiyetin varlığı gerekli değildir.2866 Örneğin ateşli silahın ruhsatsız olarak taşınması yasaktır ve 

silahın kime ait olduğu belli olmadan sokakta bulunması halinde dahi müsaderesine karar verilir. Yine 

esrar, suça konu olmasa bile ele geçirildiğinde müsadere edilir. Söz konusu eşyaların kime ait olduğu 

önemli olmadığı gibi bu eşyalar suçun işleneceğinden haberi bulunmayan ve suçun işleneceğini bilmek 

zorunda bulunmayan kimselere ait olsa dahi müsadere edilir.2867 Hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı 

halinde suç oluşmadığından müsadere kararı verilemese de örneğin TCK’nın 54. maddesinin 4. fıkrasında 

“üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya”yla ilgili olarak 

müsadere kararı verilmesi mümkündür.2868 Hukuka uygunluk nedenlerinin kasten aşılması halindeyse 

ortada bir suç bulunduğundan yine müsadere mümkündür.2869 

                                                
2861 “…Suçta kullanılmadığı gibi bulundurulması da bizatihi suç teşkil etmeyen 3 adet dolu av fişeğinin sanık İsmaile iadesi yerine 
zoralımına karar verilmesi… yasaya aykırı…” Y. 1. CD. 1999/864 E. 1999/1871 K. 20.5.1999 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
2862 “…Olayda, “üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir maddesi” 
uyarınca suça konu maddelerin müsaderesine karar verilmesi gerekirken uyuşturucu maddelerin “İyiniyetli üçüncü kişilere ait 
olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen 
eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya 
genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir” maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi hatalıdır…” 
Y. 20. CD. 2015/10826 E. 2019/1485 K. 11.3.2019 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2863 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 737. 
2864 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 580. 
2865 GEDİK, Müsadere, s. 194. 
2866 “…Yerel mahkeme hükmü, Yerel C. Savcısı tarafından "Suça konu altınların taklit olduğu anlaşılmasına göre, TCK.nun 36. 
maddesi gereğince zoralımına karar verilmesi gerekirken iadesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" denilmek suretiyle 
temyiz edilmiştir. Görüldüğü gibi, yerel C. Savcısı, sanığın beraatine karar verilmesinin yasaya aykırı olduğunu ileri sürmemekte; 
başka bir deyişle sanığın mahkumiyetine karar verilmesine bağlantılı olarak, TCK.nun 36/1. maddesi gereğince altınların 
müsaderesine karar verilmesini istememekte; 36/2. madde hükmünün gözönünde tutularak, tedbir mahiyetinde altınların 
zoralımına karar verilmemesinin yasaya aykırı olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle ceza uygulaması yönünden sanık aleyhine 
bir temyizin varlığından sözedilemeyeceğinden, C. Başsavcılığı itirazının kabulüne karar verilmelidir. Çoğunluk görüşüne 
katılmayan Üyeler: (Müsaderesine karar verilmesi istenen altınlar sanığa ait olduğuna göre, yerel C. Savcısınca aleyhe temyiz 
yoluna başvurulduğunda kuşku bulunmamaktadır) diyerek, itirazın reddine karar verilmesi gerektiği yolunda oy 
kullanmışlardır…” YCGK 1988/8-522 E. 1989/62 K. 20.2.1989 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2867 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1731. Ancak söz konusu durumun esasında polis tedbiri niteliğinde olduğu, zira eşyanın 
sanık bakımından değil herkes açısından yaratacağı tehlikenin yani sanık tarafından işlenebilecek yeni suçun değil genel olarak 
yeni suçların işlenmesinin önüne geçilmek gayesini taşıdığı ifade edilmektedir. Bir anlamda eşyanın bizatihi kendisinin topluma 
saçtığı tehlikelilik söz konusudur. Güvenlik tedbirlerine belirli bir failin yeni suçları işlememesi adına hükmedilirken, polis 
tedbirlerine genel olarak suçların işlenmemesi adına hükmedilmektedir. Örneğin ruhsatsız bir silahı çantasında taşıdığı için 
yargılanan bir kimse, söz konusu silahın çantasına başkası tarafından konulduğunu kanıtlayıp beraat etse dahi silahın müsaderesi 
gereklidir. Bkz. AYDIN, “Müsadere”, s. 146-147. 
2868 GEDİK, Müsadere, s. 182-184. 
2869 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1742. 
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bb. Kazanç Müsaderesi 

Suç işlemek bizatihi bir kazanç kaynağı olarak görülemez ve suçtan elde edilen gelir kişinin 

kendisine bırakılamaz.2870 Bu nedenle sorumluluğu suçla elde edilen faydaya koymak gereklidir.2871 

Kazanç müsaderesiyle, “suç işlemek” suretiyle “kazanç elde edilmesi” engellenmek istenmektedir. 

“Karapara aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, dolandırıcılık, kaçakçılık, ihaleye fesat 

karıştırma gibi ekonomik çıkar elde etme”k için “işlenen suçlara karşı” caydırıcı özellik taşıyan etkin bir 

yaptırımdır.2872 “Suçun işlenmesi ile elde edilen”2873 ya da “suçun konusunu oluşturan”2874 yahut “suçun 

işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler2875 ile bunların değerlendirilmesi2876 veya dönüştürülmesi2877” 

neticesinde “ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesi” kazanç müsaderesini oluşturmaktadır 

(TCK m. 55/1, c. 1).2878 Örneğin ticari faaliyetin yürütüldüğü tüzel kişilerin organ ya da temsilcilerinin 

suç işlemek suretiyle ilgili tüzel kişi lehine sağladıkları maddi menfaatler bu kapsamdadır. Ancak brüt 

kazanç üzerinde müsadere gerçekleştirileceğinden, suçu işlemek için yapılan masraflar kazanç 

müsaderesine konu olan miktardan düşülmez.2879 

                                                
2870 JESCHECK/WEIGEND, s. 789-790. 
2871 COUNSIL OF EUROPE, Liability, s. 5. 
2872 TCK’nın 55. maddesinin gerekçesi için bkz. TÜRK CEZA KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU 
RAPORU (1/593), s. 464. 
2873 Suçun işlenmesinden evvel mevcut olmayan lakin suçun işlenmesiyle elde edilen kazançlar bu kapsamda düşünülmelidir. 
Örnek olarak uyuşturucu madde kaçakçılığından ya da kumar oynama için yer ve imkân sağlama bakımından elde edilen 
kazançlar verilebilir. Bkz. YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 624. 
2874 Örneğin “rüşvet” suçu bakımından rüşvet alanın aldığı para bu kapsamdadır. Bkz. YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 624. 
2875 Suçun işlenmesinin teşviki için ya da suçun işlenmesi halinde ödüllendirileceği vaadiyle suçu işleyen kişilere sağlanan maddi 
menfaatler bu kapsamdadır. Bkz. ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 338-339. Bir tüzel kişinin hesabına bazı kişilerin telefonlarının 
dinlenmesi için yatırılan para bu kapsamda örnek olarak verilebilir. Bkz. İÇER, s. 116. Burada suçun işlenmesine azmettirme ya 
da yardım etme şeklinde iştirak eden başka bir kimse bulunmaktadır. Sağlanan maddi menfaatle suçun işlenmesi arasında 
nedensellik bağının bulunması gereklidir. Şayet maddi menfaat sağlanmasaydı bu suç işlenemezdi deniyorsa suçun işlenmesi için 
sağlanan menfaat söz konusudur. Bu menfaatin suçun işlenmesinden evvel sağlanması ya da vaat edilmesi gereklidir. Bu nedenle 
işlenen suçun ardından suçun onaylanması nedeniyle sağlanan menfaat bu kapsamda düşünülemez. Bkz. 
YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1790.   
2876 “Değerlendirme”den, elde edilen maddi menfaate değer kazandırma, kıymetlendirme anlaşılmalıdır. Örneğin suçla elde edilen 
menfaatin mevduat hesabına yatırılması halinde mevduat hesabına yatırılan para ile mevduat hesabından kazanılan faiz birlikte bu 
kapsamdadır. Bkz. İÇER, s. 117. “…Sanığın, iddianamede açıklanan borç alan kişiler ve izinsiz borç verme (eylem) tarihlerine 
göre suç tarihlerini kapsayan dönem içerisinde vergi denetmenlerince hazırlanan rapora göre ne kadar faiz geliri elde ettiği 
saptanıp, sanığın uzlaşma sonucu vergi dairesine ödediği 171.000,51 TL'nin ne kadarının, suç tarihlerini kapsayan dönemde, 
dosyanın mağdurlarından elde edilen kazanca karşılık olduğu, bilirkişiden alınacak ek raporla tespit edilerek elde ettiği gelirden 
uzlaşma sonucu ödediği miktar düşünülmek suretiyle, kazanç müsaderesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik 
araştırmayla fazla kazanç müsaderesine hükmedilmesi…” Y. 4. CD. 2011/9115 E. 2013/17476 K. 5.6.2013 T. (Karar metni için 
bkz. www.kazanci.com) 
2877 “Dönüştürme”dense elde edilen maddi menfaatin başka bir şekle çevrilmesi anlaşılmalıdır. Örnek olarak bir tüzel kişinin 
uyuşturucu ticaretinden elde ettiği maddi menfaatle araba alması halinde bu araba kazanç müsaderesine konu edilecektir. Bu 
nedenle elde edilen menfaatler suçla bağlantılıysa hangi nitelikte olursa olsun her çeşit hak, nakdi ya da ayni değer kazanç 
müsaderesinin konusunu oluşturmaktadır. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 209. Paranın hisse senedine dönüştürülmesi de bu 
kapsamda örnek olarak verilebilir. Bkz. ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 634. 
2878 “…Adli emanette muhafaza edilen rüşvet teklifine konu paranın, suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaat niteliğinde 
olması nedeniyle TCK’nın 55/1. maddesine göre müsaderesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden 54. maddesi uyarınca 
müsaderesine hükmedilmesi…” Y. 5. CD. 2011/1137 E. 2012/13100 K. 17.12.2012 T. (YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1769) 
2879 JESCHECK/WEIGEND, s. 791. Ancak müsaderenin brüt kazanç yerine net kazanç üzerinden gerçekleşmesiyle, 
müsaderenin ceza olma niteliğinden artık bahsedilemeyeceği haklı olarak savunulmaktadır. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 239, 250. 
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Eşya müsaderesinin konusunu yalnızca maddi bir varlığa sahip olan şeyler oluşturmaktayken 

kazanç müsaderesinin konusunu ekonomik değer taşıyan her türlü menfaat oluşturmaktadır. Kazanç 

müsaderesi Türk hukuk sisteminde oldukça yeni bir düzenleme olup,2880 ceza hukuku aracılığıyla 

dokunulabilecek malvarlığının kapsamı genişletilmiştir.2881 Lakin eşya müsaderesinin konusunun eşya; 

kazanç müsaderesinin konusununsa maddi menfaatler ve ekonomik kazançlar olduğu şeklinde bir ayrım 

yapılması doğru değildir. Örneğin bir otomobil “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunda 

kullanıldığında eşya, bir işin yapılması için rüşvet olarak verilmesindeyse kazanç müsaderenin konusunu 

oluşturmaktadır.2882 Ekonomik değerin hesaplanamadığı örneğin suç işlenmesinin karşılığı olarak cinsel 

birleşmenin gerçekleştirilmesi halinde müsadereden bahsedilemez.2883 Söz konusu ekonomik olmayan 

menfaatler ekonomik menfaatlerle ilişkilendirilmediği sürece müsadere edilemez.2884 

Bir tüzel kişiliğin faaliyeti çerçevesinde tüzel kişinin yararına işlenen örneğin “dolandırıcılık” suçu 

neticesinde tüzel kişiliğin malvarlığına kazandırılan para, suçun işlenmesiyle elde edilen menfaat 

olduğundan kazanç müsaderesine konu olmaktadır.2885 Bu yaptırım tüzel kişilerin faaliyeti alanında 

gerçekleştirilen suçlarla mücadele edebilmede son derece yararlı olup örneğin İsviçre’de de 

uygulanmaktadır.2886 “Suçun işlenmesi ile elde edilen” maddi menfaat suçun işlenmeden evvel mevcut 

olmayan suçun işlenmesiyle birlikte elde edilen maddi kazanımları ifade eder. Ekonomik suçların 

işlenmesi halinde daha ziyade kazanç; diğer suçlar bakımındansa eşya müsaderesi söz konusu olabilir. 

Örneğin uyuşturucu madde ticareti neticesinde elde edilen menfaatler, kumar oynatma neticesinde 

kazanılan paralar, kaçakçılık yoluyla getirilen eşya ve bu eşyanın ticaretiyle kazanılan maddi menfaatler, 

ihalenin belli bir kimsede kalması için yapılan anlaşmadan sağlanan maddi menfaat, bir kimseye tarihi 

eser olduğu belirtilen heykellerin satımından elde edilen paralar “suçun işlenmesi ile elde edilen” menfaate 

örnek verilebilir.2887 Bazı hallerde “suçun işlenmesi ile elde edilen” menfaatlerin aynı zamanda suçun 

                                                
2880 Zira ETCK’da kazanç müsaderesi öngörülmemişti ve kazanç müsaderesine konu şeylerin müsadere edilip edilemeyeceği 
doktrinde oldukça tartışmalıydı. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 199. Nitekim YCGK, 1987/464 E. 1987/85 K. 2.3.1987 T. kararında 
ETCK döneminde, müsadere olunabilecek eşya tahdidi olarak gösterildiğinden, yalnızca suçta kullanılan veya suçta kullanılmak 
üzere hazırlanmış olan veyahut suçtan husule gelmiş bulunan eşyanın müsadere edilebileceğini bu nedenle de sanığın mağduru 
kaçırma fiiline iştirak etmesini sağlamak için diğer sanığa verdiği paranın müsaderesine karar verilemeyeceğini belirtmiştir. (Karar 
metni için bkz. www.kazanci.com). ETCK döneminde kazanç müsaderesi öngörülmediğinden, kazanç müsaderesini gerekli kılan 
hallerde ETCK’nın 36. maddesinde öngörülen genel müsadere hükmü uygulanmaya çalışılmakta ancak bu durum bazı zorluklara 
neden olmaktaydı. Nitekim bazı hallerde yanlış sonuçlara neden olunmaktaydı. TCK’da kazanç müsaderesinin öngörülmesiyle 
birlikte suç işleyerek maddi durumun iyileştirilmesinin ve yaşamın belli bir döneminin hapiste geçirilmek suretiyle geriye kalan 
kısmının rahat bir şekilde geçirilmek istenmesinin önüne geçilmesi istenmiştir. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1780. 
2881 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 633. 
2882 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s.1787. 
2883 GEDİK, Müsadere, s. 204. 
2884 ESER, Albin/SCHUSTER, Frank, “StGB § 73”, Schönke/Schröder Strafgesetzbuch Kommentar, München 2019, Rn. 8. 
2885 İÇER, s. 116. 
2886 WEHRENBERG, s. 24. 
2887 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s.1788. 



360 
 

maddi konusu olması da mümkündür. Örneğin “hırsızlık” neticesinde elde edilen paralar hem suçun 

maddi konusunu hem de suçun işlenmesiyle elde edilen menfaati oluşturur.2888  

Kazanç müsaderesine konu olan “suçun işlenmesi ile elde edilen” menfaatle, eşya müsaderesine 

konu olan “suçtan meydana gelen” eşya arasındaki farka değinmekte fayda vardır. “Suçtan meydana 

gelen” eşya adı üzerinde suçun işlenmesi nedeniyle meydana gelir. Örnek olarak sahte belgenin üretilmesi 

verilebilir. “Suçun işlenmesi ile elde edilen” menfaat ise aslında suç işlenmeden evvel de vardır ancak 

suçun işlenmesi nedeniyle hukuka aykırı bir el değiştirme söz konusu olmaktadır.2889 

Kazanç müsaderesi, genellikle ekonomik çıkar amacına yönelik suçlarda suçun işlenmesiyle ya 

da dolayısıyla elde edilen gelir bakımından söz konusudur.2890 Örneğin “rüşvet” suçunun maddi konusunu 

da yapılması ya da yapılmaması gereken bir işi yapmak için sağlanan yarar oluşturduğundan söz konusu 

maddi konu kazanç müsaderesine tabidir. Ancak kazanç müsaderesinin gerçekleştirilebilmesi için, 

“maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerek”mektedir2891 (TCK 55/1, c. 2).2892 Örneğin 

“hırsızlık” suçunun maddi konusunu oluşturan taşınır malın maliki ya da zilyedi belliyse ya da mağdura 

iade etkin pişmanlıkta olduğu üzere gerçekleşmişse artık müsadereye karar verilemez.2893 Aksi halde 

                                                
2888 GEDİK, Müsadere, s. 205. Her ne kadar eşya olsa da para eşya değil ancak kazanç müsaderesinin konusunu 
oluşturabilmektedir. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 113; HAFIZOĞULLARI, Zeki, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cezalar 
ve Güvenlik Tedbirleri”, ABD, Y. 65, S. 1, 2007, s. 97. 
2889 Ancak eşya müsaderesine tabi olan suçtan meydana gelen eşyanın bazı hallerde suçun maddi konusunu oluşturması ve bu 
nedenle kazanç müsaderesinin de konusunu oluşturmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Örnek olarak izinsiz olarak 
yetiştirilmesi yasak olan uyuşturucu madde verilmektedir. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 125-126, 205-206. Ancak burada TCK’nın 
54. maddesinin 4. fıkrası da söz konusudur. Yargıtay söz konusu durumda müsaderenin “TCK'nın 54/4. maddesi yerine, 
TCK'nın 55. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi”nin bozmayı gerektirdiği görüşüne sahiptir. Y. 20. CD. 2015/11321 
E. 2018/4115 K. 9.10.2018 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com). Nitekim TCK’nın 54. maddesinin 4. fıkrası çok daha 
özel bir düzenlemedir.  
2890 ÖZGENÇ, Gazi, s. 699. 
2891 (A)’nın işlediği “hırsızlık” suçu neticesinde elde ettiği cep telefonunun sahibinin bulunamaması halinde bu telefon kazanç 
müsaderesine tabi tutulmalıdır. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1789. Böylece her ne kadar “orantılılık ilkesi”ne yer 
verildiği savunulmaktaysa da (bkz. PARLAR/HATİPOĞLU, C. I, s. 950), bu durumun söz konusu ilkeyle herhangi bir ilgisi 
yoktur. Zira mağdurun ya da iyiniyetli üçüncü kişilerin mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi amaçlanmaktadır. Bkz. GEDİK, 
Müsadere, s. 210, dp. 655. 
2892 “…5237 sayılı TCY'nin 55. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde; "...Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi 
için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir" hükmüne yer verildiği, bu nedenle, el konulmuş olan maddi 
menfaatlerin suçun mağduruna iade edilebildiği veya iade edilebilme olanağının bulunduğu ya da suçun mağdurunun belli 
olduğu durumlarda kazanç müsaderesine hükmetme olanağının bulunmadığı, bu durumda suçun mağdurunun, "kazanç 
müsaderesinin konusunu oluşturan değeri", sanıktan talep etme hak ve olanağına sahip olduğu, yakınanı belli olan ve yağma 
suçunun konusunu oluşturan ziynet eşyalarının toplam tutarının özel hukuk davası yoluyla talep edilebileceği, sanık ve annesinden 
elde edilen cep telefonlarının yağma suçunun konusunu oluşturan ziynet eşyalarının bozdurulmasından elde edilen para ile 
alındığı gözetilmeden, 5237 sayılı TCK'nın 55. maddesine yanlış anlam verilerek, telefonların yakınana iadesi yerine 
müsaderesine karar verilmesi…” Y. 6. CD. 2009/5489 E. 2010/3584 K. 1.4.2010 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com). 
Şayet mağdura iade edilmesi gereken menfaate el konulmamışsa, iade ya da müsadere kararı verilmeyip, mağdurun hukuk 
mahkemesinde dava açma serbestisinin bulunduğuna karar verilmelidir. Nitekim Yargıtay’ın da görüşü bu yöndedir: “…Yakınanı 
belli olan ve yakınan Ş.. G..’ye yönelik hırsızlık suçunun konusunu oluşturan eşyanın toplam tutarının özel hukuk davası yoluyla 
talep edilebileceği gözetilmeden, 5237 sayılı TCK. nun 55. maddesine yanlış anlam verilerek kazanç müsaderesine karar 
verilmesi…” Y. 6. CD. 2006/16038 E. 2007/11814 K. 8.11.2007 T. (Karar metni için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 
1798, dp. 487.) 
2893 “…Katılan noterler, 1512 sayılı Kanunun 162. maddesi gereğince baş katip olan sanığın zimmetine geçirdiği tutarları faiziyle 
birlikte tamamen maliyeye ödediklerini belirtip bu hususa dair belgeler ibraz ettiklerinden, bu durum araştırılarak devletçe her 
hangi bir alacağın kalmadığını saptanması durumunda TCK.nun 55/1. maddesinin 2. cümlesi de gözetilerek kazanç müsaderesine 
karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi…” Y. 5. CD. 2007/11704 E. 2008/504 K. 29.1.2008 T. (www.kazani.com) 
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failin elde ettiği menfaati iki kez iade etmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalınır.2894 Ayrıca burada 

mağdurun korunması da söz konusudur. Şayet mağdura iade edilmeyip müsaderesine karar verilirse, 

mağdur kendisine ait değerin iade edilmemesi nedeniyle mağdur olmaya devam eder. Kanunda açıkça 

belirtilmesine karşın mağdurun yanında suçtan zarar görene, suça iştirak etmeyen üçüncü kişilere de iade 

mümkündür.2895 Ancak “hırsızlık” ya da “dolandırıcılık” suçunun işlenmesi sonucunda elde edilen 

menfaatin başka bir malvarlığına ya da değere dönüştürülmesi halinde artık müsadere mümkündür.2896 

“Rüşvet” suçunda suçun mağduru devlet olduğundan ve rüşvet alan ile veren fail olduğundan rüşvet 

suçuna konu olan paranın müsaderesine karar verilmelidir. Bu nedenle suça konu olan menfaati temin 

eden kimse aynı zamanda suçu işlemekteyse menfaatin temin edildiği kişiye iadesi söz konusu olamaz.2897 

Hükümde “maddi menfaat”ten bahsedilip “ekonomik kazanç”a değinilmediği görülmektedir. Maddi 

menfaat, TCK’nın 55. maddesinin 1. fıkrasında “suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu 

oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan” şeylerken; maddi menfaatin değerlendirilmesi ya da 

dönüştürülmesi neticesinde ortaya çıkan kazanç ise ekonomik kazançtır.2898 Bu kapsamda ekonomik 

kazancın mağdura iadesinden bahsedilemez. Ancak mağdurun maddi menfaatin değerlendirilmesi ya da 

dönüştürülmesi suretiyle elde edilen geliri tazminat yoluyla alması mümkündür. Bu nedenle kaim değer 

müsaderesinde maddi menfaat elde bulunmadığından mağdura iade söz konusu olmaz ve müsadereye 

gitmek gerekir.2899 “Suçun işlenmesi ile elde edilen” maddi menfaate bir diğer örnek olarak uyuşturucu 

veya uyarıcı madde ticaretinden elde edilen kazanç verilebilir. “Suçun işlenmesi ile elde edilen” maddi 

menfaatin aynı zamanda suçun maddi konusunu da oluşturması mümkündür. Ancak mağdurun toplum 

olduğu2900 ya da belirlenemediği suçlarda, suçla elde edilen kazancın her zaman müsadere konusu 

edilmesi gerekmektedir.2901   

“Müsadere konusu eşya”ya “veya maddi menfaatlere elkonula”mıyorsa ya da bunlar “merciine 

teslim edil”emiyorsa, “bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedil”melidir (TCK 

                                                
2894 “…TCK.nun 55.maddesi gereğince kazanç müsaderesinin, maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi halinde 
mümkün olduğu gözetilmeden yazılı şekilde kazanç müsaderesine hükmolunması yasaya aykırı…” Y. 11. CD. 2006/8133 E. 
2006/10582 K.  27.12.2006 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2895 Nitekim bu husus hükmün gerekçesinde “mağdurun ve iyi niyetli üçüncü kişilerin hakları korunacak, bunlara ait maddî 
değerler kazanç müsaderesine tabi tutulmayacaktır” denilerek belirtilmiştir. Gerekçe metni için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 149. 
Örneğin fail bir suçun işlenmesiyle elde ettiği menfaati değerlendirmek suretiyle iyi niyetli üçüncü bir kişiye bağış yaptığında, iyi 
niyetli bu kişinin mülkiyet hakkı korunacaktır. Ancak bu üçüncü kişinin failin yakınları olması halindeyse söz konusu kabul geçerli 
değildir denilmekteyse de (bkz. GEDİK, Müsadere, s. 212) yakınları iyi niyetli olduğu sürece bu kabulün geçerli olmasına engel 
yoktur. 
2896 KIZILARSLAN, s. 403-404. 
2897 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1798. 
2898 “…madde metninde yer alan "maddi menfaat" ibaresinden anlatılmak istenilenin malın kendisi, "ekonomik kazanç" 
ifadesinden ise suçun işlenmesiyle elde edilen maddi menfaatlerin değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan 
kazançların tamamı olduğu kabul edilmelidir…” YCGK 2011/10-119 E. 2011/162 K. 5.7.2011 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
2899 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1797. 
2900 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 485. 
2901 ÖZGENÇ, Genel, s. 847; GEDİK, Müsadere, s. 211. 
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m. 55/2). Doktrinde bu durum “kaim değerin müsaderesi” olarak ifade edilmektedir.2902 Zira TCK’nın 

55. maddesinin gerekçesinde de “kaim değerin müsaderesi”nin öngörüldüğü belirtilmektedir. “Buna göre 

müsadere konusu ekonomik değer” şayet “harcama, imha, tüketme gibi hareketler” nedeniyle müsadere 

edilmesi “imkânsız” hale gelmişse “karşılığı para tutarının2903 müsaderesine karar veril”melidir.2904 

Örnek olarak çalınan arabanın satılması neticesinde elde edilen paranın müsaderesi verilmektedir.2905 Zira 

burada maddi menfaat ya da ekonomik kazanç iyi niyetli üçüncü kişinin elindedir denilmektedir.2906 

Ancak esasında burada kaim değer müsaderesi değil dönüştürülen şeyin müsaderesi söz konusudur.  

TCK’nın 54. maddesinin 2. fıkrası “eşdeğer”,2907 55. maddesinin 2. fıkrası ise “kaim değer” olarak ifade 

edilmektedir ve birbirlerinden farklıdır.2908 Kaim değer müsaderesinde, kazanç müsaderesine yani maddi 

menfaatin malvarlığından çıkması nedeniyle müsadereye tabi değerin karşılığı kadar para müsadere 

edilmektedir.2909 Ancak kazanç müsaderesine konu malvarlığı değerinin yerini başka bir şey almışsa artık 

kaim değerden değil, “bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik 

kazançların” müsaderesini öngören TCK’nın 55. maddesinin 1. fıkrasından, malvarlığına herhangi bir 

değer girmemesi halindeyse TCK’nın 55. maddesinin 2. fıkrasından yani kaim değerin müsaderesinden 

bahsedilmesi gereklidir.2910 

Failin birden fazla olması durumunda maddi menfaat veya ekonomik kazanç fiilen elde değilse 

hâkim tarafından belirlenen tutarın faillerden müteselsilen müsaderesine karar verilmesi gereklidir.2911 

                                                
2902 Kaim değerin müsaderesi esasında Türk hukuk sisteminde daha önceden de 4208 sayılı “Karaparanın Aklanmasının 
Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 
178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”un 7. maddesiyle “karapara aklanması” suçu bakımından öngörülmüştü (bkz. 22822 sayılı 19.11.1996 tarihli Resmî 
Gazete). Ancak “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, TCK’da suç olarak öngörüldüğünden artık bu suç 
bakımından TCK’da öngörülen müsadere hükümleri geçerlidir. Bkz. ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 633. 
2903 Bunun yalnızca para olmasına gerek olmadığı, müsadere edilecek şeyin karşılığını oluşturan başka bir eşyanın da 
müsaderesinin mümkün olduğu yönünde bkz. ŞEN, Yeni, s. 181. 
2904 Gerekçe metni için bkz. TÜRK CEZA KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/593), s. 464. 
Söz konusu imkânsızlık failin kasıtlı ya da taksirli davranışından kaynaklanabilir. Bkz. ARSLAN, Çetin/AZİZAĞAOĞLU, 
Bahattin, Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara 2004, s. 224. 
2905 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 629. Doktrinde uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin satılması neticesinde elde 
edilen parayla hisse senedinin alınması ya da bir şirkete ortak olunması durumunda hisse senedinin ve şirketteki ortaklıktan elde 
edilen gelirlerin müsadere edilmesinin gerektiği, yine bu parayla ev, otomobil alınması halinde de bunların müsadere edilmesi 
gerektiği yönünde savunulan görüş için bkz. BAKICI, Ceza Hukuku, s. 1304-1305. 
2906 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1799. 
2907 Bu durumu ifade etmek için “kaim değer” ifadesini kullananlar da bulunmaktadır. Bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 640. 
2908 ETCK’da kaim ve eşdeğer müsadere öngörülmediğinden söz konusu hallerde müsadere gerçekleşmemekteydi. Bkz. 
GEDİK, Müsadere, s. 97. Kaim değerin müsaderesinde, müsadere edilebilenin yerine malvarlığına giren değerin müsaderesinin 
söz konusu olduğu, eşdeğer müsaderedeyse müsadereye konu eşyanın yerine malvarlığına bir değerin girmesinin zorunlu 
olmadığı belirtilmektedir. Örneğin “hırsızlık” suçuyla elde edilen para ile otomobil alınmışsa ya da otomobil çalınmış ve satılarak 
para elde edilmişse ilk durumda otomobilin ikinci durumda ise paranın müsaderesi kaim değer, şayet bu otomobil ya da para 
tüketilmiş, yok edilmiş, armağan olarak verilmiş ve yerine malvarlığına yeni bir değer eklenmemişse artık koşulları varsa bu 
eşyanın değeri kadar paranın eşdeğer müsaderesinden bahsedilir denilmektedir. Bkz. BAKICI, Ceza Hukuku, s. 1305. 
2909 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1738. 
2910 GEDİK, Müsadere, s. 215. 
2911 “…yağmalanan cep telefonu ve paranın geri verilmediğinin anlaşılması karşısında, işledikleri yağma suçu nedeniyle 
edindikleri maddi çıkar karşılığı paranın, 5237 sayılı TCK’nın 55/1. maddesi uyarınca sanıklardan dayanışmalı olarak zor 
alımına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılamamıştır…” Y. 6. CD. 
6907/6652, 26.6.2006 T. (Karar metni için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1799, dp. 490.) 
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CMK’da, kaim değerin müsaderesi için, geçici olarak muhafaza altına alma gibi bir imkânın 

öngörülmemesi eleştirilmektedir. Örneğin çevre suçları gibi failin menfaatinin masraflardan tasarruf etme 

şeklinde olduğu hallerde, failin hakkında hüküm verilinceye kadar malvarlığını ortadan kaldırmak 

bakımından yeterli zamana sahip olduğu belirtilmektedir. Ancak kaim değerin müsadere edilebilmesi için 

geçici olarak muhafaza altına alma imkânının CMK’nın 128. maddesi uyarınca mümkün olduğu 

belirtilmelidir.2912 

Kazanç müsaderesinin “kapsamına giren bir eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı sonradan 

iktisap eden kişinin” TMK’nın “iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlan”maması 

gerekmektedir2913 (TCK m. 55/3).2914 Elde edilen kazancın suça iştirak edenlerin ya da üçüncü kişilerin 

lehine olması müsadere kararı verilmesi bakımından önem taşımaz.2915 Bu nedenle suçun işlenmesiyle 

elde edilen maddi menfaatin müsaderesinin bir tedbir olduğu zira önleyici etkisinin bulunduğu2916 ancak 

tehlikeli eşyaya özgü müsadere gibi önleyici olmayıp nev’i şahsına münhasır bir tedbir olduğu 

belirtilmektedir.2917 Esasında güvenlik tedbirleri de ceza gibi, üzerinde uygulandığı kişi bakımından bir 

                                                
2912 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1800.  
2913 İyiniyet TMK’nın 3. maddesinde şu şekilde öngörülmüştür: 
“Madde 3- Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. 
Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.” 
2914 TCK’nın “Eşya müsaderesi” başlıklı 54. maddesinin 1. fıkrasının başında “İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla...” 
ifadesine açıkça yer verilmesine karşın, “Kazanç müsaderesi” başlıklı 55. maddenin 1. fıkrasının son cümlesindeyse “Bu fıkra 
hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir.” hükmüne yer 
verilmiştir. Her ne kadar 55. maddenin gerekçesinde, “Bu hükmün uygulanmasında mağdurun ve iyiniyetli üçüncü kişilerin hakları 
korunacak, bunlara ait maddi değerler kazanç müsaderesine tabi tutulmayacaktır” denilse de (gerekçe metni için bkz. 
ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 149) madde metninde iyiniyetli üçüncü kişilerden bahsedilmemiştir. Ancak “suçun işlenmesi” sonucunda 
“elde edilen ya da suçun konusunu oluşturan eşya”nın suçun işlenmesinin ardından “bir başkasının mülkiyetine geçebil”mesi 
mümkündür. Şayet söz konusu eşyayı bu niteliğini bilerek edinen “kişinin fiili esasen suç oluşturduğu için, bu” halde “kazanç 
müsaderesine ilişkin hükümlerin” uygulama alanı bulmasında sakınca yoktur. Ancak TMK’nın iyi niyet kuralları çerçevesinde 
söz konusu eşyayı edinen kimsenin durumu sorunludur. Zira suçun tamamlanmasının ardından söz konusu eşyayı edinenin “iyi 
niyetli olup olmadığı” incelenmemektedir. Bu durumsa “haksızlığa sebebiyet vere”cek nitelikte olduğundan TCK’nın 55. 
maddesinin 3. fıkrasına söz konusu düzenleme 2009 yılında 5918 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”un 2. maddesiyle eklenmiştir. Kanunun gerekçe metni için bkz. TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI İLE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM VE 
ADALET KOMİSYONLARI RAPORLARI (1/670), Dönem 23, Yasama Yılı 3, S. Sayısı 353, s. 2-3. Ancak iyi niyet 
iddiasının varlığını ceza hâkiminin araştırmasının yerinde olmadığı ve bunun uygulamada önemli sıkıntılara neden olabileceği 
yine TCK’nın 54. maddesinin gerekçesinde iyi niyet “iştirak” kurumuyla ya da suçtan “haberdar olmama”yla açıklanırken, 
(gerekçe metni için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 148) 55. maddede TMK’ya atıf yapılmasının sorunlu olduğu belirtilmelidir. Bkz. 
ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 636. TMK’nın 2. maddesi uyarınca iyi niyet asıl olduğundan malikin iyi niyetli 
olmadığının yargılama makamlarınca ya da katılan tarafından ispatı gereklidir. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1735. 
Örneğin maddi menfaat, iyiniyetli üçüncü kişi tarafından suçun işlenmesi için faile verilmemişse bu durumda menfaatin kazanç 
müsaderesi konusu edilmesi söz konusu olamaz. Örneğin bir kimse kendisine emanet edilen el yazması bir kitabı, bir kimseyi 
öldürmesi karşılığında bir başkasına verirse bu kitap kazanç müsaderesine konu edilemez. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, 
s. 1795. Kazanç müsaderesine konu edilen değerin sonradan iyi niyetli üçüncü bir kimsenin eline geçmesi de mümkündür. 
Örneğin bir kimse “rüşvet” ya da “ihaleye fesat karıştırma” suçu neticesinde elde ettiği menfaatleri ya da bu menfaatlerin 
dönüştürülmesi ya da değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan menfaatleri aile üyelerinin ya da bir tüzel kişinin üzerine aktarması 
halinde müsaderenin mümkün olmadığı üzerinde durulmalıdır. Şayet aktarımın gerçekleştirildiği kişiler bu değerin fail tarafından 
hukuki yollardan elde edilmediğini biliyorlarsa ya da bilebilecek durumda iseler bu kişilerin iyi niyetli olduğundan bahsedilemez. 
Ancak üçüncü kişinin iyi niyetli olması halinde fail hakkında kaim değer müsaderesi hükümlerinin uygulanması söz konusu 
olabilir. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1795-1796. 
2915 GEDİK, Müsadere, s. 202-203. 
2916 LAUE, s. 341. 
2917 ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 340. 
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kötülüktür. Zira uygulandığı kişinin hukuki varlık veya menfaatlerinde azalmaya, bunlardan mahrum 

kalmaya neden olur. Yine ceza gibi zorlayıcı tedbirlerdir. Ancak cezadan farklı olarak bastırıcı değil, 

önleyicidir.2918 Bu kapsamda ekonomik alanda faaliyette bulunan tüzel kişinin organ ya da temsilcilerinin 

suç işleyerek ilgili tüzel kişi lehine sağladığı maddi menfaatler müsadere edilebilir.2919 

Kazanç müsaderesinde, suçun işlenmesiyle meydana gelen zararın tazmin edilmesi gibi bir amaç 

bulunmamaktadır. İşlenen bir fiil nedeniyle, örneğin kamunun uğradığı zararın tazmini amacıyla 

uygulanan müeyyideyle bu fiilin işlenmesi neticesinde elde edilen menfaatin müsadere edilmesi 

birbirlerinden farklıdır.2920 İşlenen suç neticesinde elde edilen gelirin miktarının belirlenememesi halinde 

müsadere karar verilmesi mümkün olmayacağından ilgili suç tanımlarında hapis cezasına ek olarak adli 

para cezasının öngörüldüğü ve üst sınırının da ayrıca belirlendiği ifade edilmektedir.2921 

d. Orantılılık ilkesi  

TCK’nın 3. maddesinin 1. fıkrası uyarınca somut olayda verilecek cezanın “işlenen fiilin 

ağırlığıyla orantılı” olması gerektiği açıktır. Lakin güvenlik tedbirlerinin de işlenen “işlenen fiilin 

ağırlığı”na göre hükmedilmesinin söylenmesi cezalarda olduğu gibi açık değildir. TBMM Adalet 

Komisyonunda TCK’ya ilişkin müzakereler esnasında söz konusu hükmün yerinde olarak “Suç işleyen 

kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı cezaya hükmolunur. Keza, işlenen suçun ortaya çıkardığı 

tehlikelilik durumuna göre güvenlik tedbiri uygulanır” şeklinde değiştirilmesi önerilmiştir. Ancak 

komisyon tarafından bu önerinin dikkate alınmadığı ifade edilmektedir.2922 Yine de TCK’nın 3. 

maddesinin 1. fıkrasında “işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur” 

şeklinde öngörülen hükümdeki “işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı” olmanın “ve” bağlacı nedeniyle 

güvenlik tedbirlerini işaret ettiği şekilde geniş yoruma imkân vermesi mümkündür. Ancak bu yorum da 

failin işlenen fiil nedeniyle ortaya çıkan tehlikeliliğini ifade etmek açısından yetersizdir. Zira “fiilin 

ağırlığıyla”, failin fiil nedeniyle ortaya çıkan tehlikeliliği aynı olmayabilir.2923 

Eşya ve kazanç müsaderesi arasındaki temel ayrımı hâkimin takdir yetkisi oluşturmaktadır. Eşya 

müsaderesinin uygulanması bakımından hâkimin takdirine bırakılan hallerde ihtiyari güvenlik tedbiri 

vardır.2924 Lakin kazanç müsaderesinde hâkime bırakılan bir takdir yetkisi bulunmadığından zorunlu 

müsadere söz konusudur.2925 “Suçta kullanılan eşyanın müsadere edil”diği takdirde, “işlenen suça 

                                                
2918 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 432. 
2919 JESCHECK/WEIGEND, s. 790-791. 
2920 “…Yaş ağaçların yasaya aykırı olarak kesilmelerinden ötürü Orman Yönetimince ödence istenilmesi durumunda o ağaçların 
zoralımının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Devlet Ormanları için yapılan bedel çizelgelerine göre ödeneceye karar 
verilmelidir…” YİBGK, 1945/35 E. 1946/1 K. 9.1.1946 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2921 ÖZGENÇ, Genel, s. 846, dp. 290. 
2922 ÖZGENÇ, Genel, s. 826, dp. 254. 
2923 TOROSLU, Müeyyidesi, s. 27-28. 
2924 ETCK’nın 36. maddesindeyse eşya müsaderesi bakımından zorunlu müsadere kabul edilmişti. 
2925 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 576; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 925; MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 
1371. 
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nazaran daha ağır sonuçlar doğur”ması ve “bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı”nın anlaşılması 

halinde, “müsaderesine hükmedilme”mesi mümkündür (TCK m. 54/3).2926 Ancak TCK’nın 54. 

maddesinin 3. fıkrası uyarınca orantılılık ilkesi yalnızca suçta kullanılan eşyaya hasredilmiş olup, örneğin 

“suçun işlenmesine tahsis edilen” eşya bakımından öngörülmediğinden müsadere edilebilecek diğer 

eşyalar bakımından uygulama alanı bulamaz.2927 TCK’nın 54. maddesinin 3. fıkrasıyla hâkime tanınan 

takdir hakkıyla müsadere mecburilik ilkesinden ayrılınmıştır. Ancak burada takdir hakkı kullanıldığında 

ya da kullanılmadığında gerekçenin gösterilmesi gereklidir.2928 Güvenlik tedbirlerinin işlenen fiille orantılı 

olması şeklindeki gerekliliğin bir sonucu olan söz konusu düzenlemenin suçta kullanılan eşya ile ilgili 

olarak sınırlandırılması eleştirilmektedir.2929 Bu nedenle TCK’nın 3. maddesinin 1. fıkrasında “suç işleyen 

kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolun”acağı belirtildiğinden 

dolayı bu maddenin, müsadereye tabi diğer eşyalar bakımından da uygulama alanı bulacak şekilde geniş 

yorumlanması önerilmektedir.2930 Nitekim ETCK döneminde söz konusu hükme benzer bir düzenleme 

bulunmamasına karşı Yargıtay orantılılık ilkesini uygulamaktaydı.2931 Oranlı olan her şeyin hakkaniyete 

uygun olduğundan bahsedilemez. Bu nedenle müsaderenin hakkaniyete de uygun olması gereklidir.2932 

Hakkaniyetten, kişinin yıkımına neden olmaması anlaşılmalıdır.2933  

                                                
2926 “…Sanığın adına kayıtlı Audi 80 marka araç ile net 595 gram MCPP etken maddesi içeren tabletleri naklettiği, suç konusu 
uyuşturucunun miktarı ve oluşturduğu tehlikeye bağlı olarak fiilin ağırlığı ile aracın bilinen değerine göre aracın müsaderesinin 
TCK'nın 54. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği şekilde 'hakkaniyete aykırı' olacağı gözetilmeksizin aracın sanığa iadesi yerine 
müsaderesine karar verilmesi… yasaya aykırı…” Y. 10. CD. 2014/344 E. 2014/5317 K. 9.7.2014 T.; “…TCK’nın 54/3. 
maddesinde “suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle 
hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebileceğinin” belirtilmesi karşısında, suça konu koyunların 
ve bunların taşınmasında kullanılan sanık Hacı’ya ait ... plaka sayılı aracın değeri bilirkişiye tespit ettirilerek, çalınan koyunların 
değerinin aracın değeri ile karşılaştırılması suretiyle, müsadere kararının hakkaniyete aykırı olup olmayacağının denetime olanak 
sağlayacak biçimde karar yerinde tartışılması gerekirken bu hususta hiçbir araştırma yapılmadan yazılı şekilde karar 
verilmesi…” Y. 2. CD. 2012/14958 E. 2012/46392 K. 21.11.2012 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2927 TOROSLU/TOROSLU, s. 471. 
2928 Örneğin kendisine ait kepçeyle inşaatta çalışma yapan (A), inşaat alanının hemen yanında top oynayan çocuklardan rahatsız 
olur ve kasten çocuklara ait topun üzerinden kepçeyle geçer ve topu patlatırsa, (A)’nın kepçeyi kullanmak suretiyle “mala zarar 
verme” suçunu işlediği sabittir. Söz konusu suçta kullanılan eşya olarak kepçenin müsaderesi topun değeriyle kıyaslandığında ağır 
sonuçlara neden olabilecektir ve hakkaniyete aykırı düşecektir. Yine ormandan değeri 5 TL olan odunun getirilmesinde kullanılan 
50.000 TL değerindeki kamyonun müsadere edilmesi de hakkaniyete aykırı sonuçlara neden olacak niteliktedir. Bkz. 
YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1736-1737. Orantılılık ilkesi nedeniyle, eşyanın müsaderesi, olanaksız olduğunda aynı 
miktarda paranın talep edilerek hükmün 2. fıkrasının uygulanabileceği ancak 2. fıkranın yalnızca 1. fıkraya hasredilmiş olması 
nedeniyle bu kabulün sorunlu olduğu belirtilmektedir. Bkz. DONAY, Şerhi, s. 89-90. Ancak işin mahiyeti gereği orantılılık ilkesi 
uygulandığı takdirde eşdeğer müsadereye gidilemez. Zira orantılılık ilkesi nedeniyle suçta kullanılan eşyanın müsaderesine karar 
verilmemesi, dolaylı olarak orantılılık gereği örneğin elden çıkarılan bu eşyanın karşılığını oluşturan paranın müsaderesine de 
engel olur. 
2929 TOROSLU/TOROSLU, s. 471.  
2930 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1738. 
2931 “…traktörün değeri ve verilen zararın miktarı karşısında, çok basit bir ayak darbesi ile de yıkılması mümkün olan duvarın, 
traktör ile zarar verildiği ileri sürülerek müsaderesine karar verilmesi, adalet ve nesafet kurallarına uymadığı gibi, TCK.nın 36. 
maddesinin ruhuna da aykırı olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde zoralım kararı verilmesi…” Y. 10. CD. 2002/30413 
E. 2003/1645 K. 17.3.2003 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2932 GEDİK, Müsadere, s. 121. 
2933 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 482. “…Dava; akaryakıt kaçakçılığı suçuna ilişkindir. Ulusal marker seviyesi 
geçersiz akaryakıtın miktarı ile davaya konu nakil aracının niteliği dikkate alındığında davaya konu eşyanın, hacim ve miktar 
itibari ile aracın taşıma kapasitesinin ağırlıklı bölümünü oluşturmadığı, nakil aracında gizli bölme ya da tertibatın yer almadığı 
ayrıca davaya konu eşya ve nakil aracının değerleri göz önüne alındığında nakil aracının müsaderesinin işlenen suça nazaran 
daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu sebeple 5237 Sayılı TCK'nın 54/3. maddesi uyarınca hakkaniyete aykırılığın bulunduğu 
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TCK’nın 60. maddesinin 3. fıkrasında özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanacak güvenlik 

tedbirlerinin “işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda” hâkimin “bu 

tedbirlere hükmetmeyebil”eceği öngörülmüştür. Bu durumda hakimin “işlenen fiilin ağırlığı” ve de 

“güvenlik tedbinin uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek sonuçlar” olmak üzere iki ölçütü dikkate alması 

gereklidir.2934 Böylece faaliyet izninin iptali ve müsadere bakımından herhangi bir farklılaştırmaya 

gitmeksizin her ikisi bakımından da orantılılık ilkesinin uygulanmasını öngörmüştür.2935 Ancak 

münhasıran müsadereye tabi olan eşya bakımından, eşdeğer müsaderenin öngörüldüğü TCK’nın 54. 

maddesinin 2. fıkrası ile orantılılık ilkesinin öngörüldüğü TCK’nın 54. maddesinin 3. fıkrası 

uygulanamaz.2936 Ayrıca tüzel kişi hakkında eşya ve kazanç müsaderesine karar verildiğinde, bu kararın 

işlenen fiile göre daha ağır sonuçlar doğurma olasılığı azdır.2937 

TCK’nın 60. maddesinin 3. fıkrasıyla, tüm yaptırım ve güvenlik tedbirleri bakımından geçerliliği 

bulunan orantılılığa vurgu yapılmıştır. Özellikle de ekonomik hayatta faaliyet gösteren tüzel kişiler 

hakkında bu güvenlik tedbirine hükmedilirken, meydana gelebilecek durumlar tüm ayrıntılarıyla 

değerlendirilmeli ve ekonomik hayata zarar verecek adımlar atılmamalıdır. Nitekim suç oluşturan fiil, 

tüzel kişilik bünyesinde iradesini açıklayan organa yansıtılmaktadır. Bu iradenin oluşumuna etkisi 

olmayan kimselerin ağır bedeller ödemesiyse hakkaniyete uygun düşmez.2938 Tüzel kişi hakkında 

uygulanacak olan yaptırımın, ekonomiyi etkilemesi ihtimal dâhilinde olduğundan kanun koyucunun bu 

durumu dikkate alması gereklidir. Söz konusu durum suç ve ceza politikası olarak ortaya çıkmaktadır.2939 

Şayet iznin iptali ve müsadere tedbirlerinin uygulanması “örneğin çok sayıda kişinin işsiz kal”ması,2940 

“iyi niyetli üçüncü kişiler”le ilgili olarak “telafisi güç kayıplar”a neden olunması2941 gibi2942 işlenen fiilin 

meydana getirdiğinden daha ağır sonuçların çıkmasına neden olacaksa gerekçelendirmek koşuluyla 

TCK’nın 60. maddesinin 3. fıkrasına göre hâkimin bu tedbirlere hükmetmemesi mümkündür.2943 Örneğin 

                                                
anlaşılmakla, müsadere koşullarının oluşmadığı tespit edilen davaya konu nakil aracının iadesi yerine yazılı şekilde müsaderesine 
karar verilmesi…” Yargıtay 7. CD. 2016/8029 E.  2016/8895 K. 23.6.2016 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2934 KIZILARSLAN, s. 369-370. 
2935 ARSLAN/AZİZAĞAOĞLU, s. 237; HAKERİ, Genel, s. 33. 
2936 GEDİK, Müsadere, s. 199. 
2937 BAKICI, s. 1364. Ancak yine de söz konusu olasılık ihtimal dahilindedir. Nitekim büyük çaplı özel hukuk tüzel kişilerinin 
endüstriyel ve teknolojik üretim tesislerinden bazılarının suç işlemede kullanılması halinde söz konusu tesislerin müsaderesi 
bakımından orantısızlık söz konusu olabilir. Bkz. KIZILARSLAN, s. 397. 
2938 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1371. 
2939 NISCO, s. 80 
2940 CENTEL, s. 3319. 
2941 Örnek olarak alacaklarını tahsil edememeleri verilebilir. Bkz. KANGAL, “Yeni”, s. 89. 
2942 TCK’nın 60. maddesinin gerekçesi için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 153. 
2943 Bu kapsamda yasalara uygun şekilde kurulan ve tüzel kişiliğe sahip bir ticari şirket perdesinin arkasında yalnızca uyuşturucu 
imal ve ticareti amacı bulunmakta ve buna ilişkin faaliyetler yürütülmekteyse bu şirket hakkında faaliyet izninin iptalinin ve /veya 
müsaderenin uygulanmasıyla; ülkedeki en büyük ilaç üreticilerinden biri konumunda olup ürettiği ilaçlarla yıllar içinde sağlık 
sisteminde önemli görev üstlenen ve halen de üstlenmekte olan ve tüzel kişiliğe sahip bir ticari şirketin, bazı yönetici veya 
temsilcilerinin şirketin olanaklarını kullanarak uyuşturucu imal ve ticaretini gerçekleştirmeleri halinde bu şirket hakkında faaliyet 
izninin iptalinin ve/veya müsaderenin uygulanmasına karar vermek sonuçları bakımından aynı etkiye sahip olmaz. Söz konusu 
durumda hakimin yalnızca eşit bir şekilde yaptırımı uygulamaması adına uygulanan güvenlik tedbirinin toplumun, şirketin 
çalışanlarının, ekonominin üzerinde yaratacağı etkileri göz önünde bulundurması gereklidir. Bkz. KIZILARSLAN, s. 370. 
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tüzel kişiye ait fabrikanın kapatılması birçok kişinin işsiz kalmasına neden olacaksa hâkimin iznin iptaline 

karar vermemesi mümkündür.2944 Yine deniz kenarında beş yıldızlı bir otel işleten şirketin genel 

müdürünün, bu otelin küçük bir odasında kumar oynatması halinde otelin faaliyet izninin iptal edilmesi 

yüzlerce kişinin işsiz kalmasına neden olacak ve işlenen suça göre ağır sonuçlar doğuracaksa mahkeme 

otel hakkında iznin iptaline karar vermeyebilir.2945 Halka açık anonim şirket hisselerinin borsada işlem 

görmesi nedeniyle, birçok kişinin faaliyet izninin iptali kararından olumsuz etkilenecek olması da bu 

kapsamda örnek olarak verilebilir. Ancak aynı suç nedeniyle tüzel kişiler arasındaki büyüklük farkı 

nedeniyle güvenlik tedbirine başvurulması ya da başvurulmamasının ne derece isabetli olacağı 

tartışmalıdır. Nitekim büyük çaplı tüzel kişiler bakımından söz konusu tedbirin uygulanması, doğuracağı 

sonuçlar düşünüldüğünde neredeyse imkansızlaşmaktadır ve küçük çaplı tüzel kişilere nazaran avantajlı 

bir konumda yer almaları ihtimal dahilindedir.2946 Hatta haksız rekabet suçları bakımından tüzel kişi 

hakkında faaliyet izninin iptal edilmesinin piyasa açısından doğurabileceği riskler karşısında söz konusu 

yaptırıma başvurulmaması büyük bir olasılıktır. Ancak tüzel kişi ticari faaliyetini, organizasyonunu ya da 

kazancını örneğin “başkasının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmaya ilişkin” haksız rekabete 

dayandırmışsa artık bu yaptırım uygulanması gerektiği söylenebilir.2947 Lakin bu tedbire ölçüyü aşacak 

sonuçlara neden olmasının mümkün olduğu hallerde de karar verilmesinde herhangi bir engel 

bulunmamaktadır.2948 Zaten hükümle büyük ve ülke ekonomisi bakımından önemli bir yere sahip olan 

tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirinin uygulanmasının önüne geçilmesi bakımından istisna 

yaratılmamaktadır. Bu durumda tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenen suçun ağırlığı önem 

taşımaktadır.2949 Ayrıca orantılılık ilkesini öngören söz konusu hükümle mahkemenin tüzel kişi hakkında 

her iki güvenlik tedbirine de başvurmasının önü kapatılmamış olup, bunlardan yalnızca birine hükmetmesi 

de mümkündür.2950 Yani mahkemenin, tüzel kişi hakkında TCK’nın 60. maddesinde öngörülen güvenlik 

                                                
2944 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 656. Benzer bir düzenlemeye ETCK’nın 402. maddesinde de yer verilmiş olup 
“umumun suhhatine, yenecek ve içecek şeylere” ilişkin suçlar bakımından mahkûmiyet halinde ayrıca, “tertip olunacak ağır hapis 
veya hapis cezası müddetine müsavi olarak failin cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatın ve ticaretin tatiline ve fiilin işleniş şekli 
veya niteliğine göre yedi günden altı aya kadar iş yerinin kapatılmasına da hükmolu”nacağı, “ancak, işyeri bulunduğu mahal için 
hayati önem taşıdığı takdirde işyerinin kapatılmasına karar verilme”yeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda ilçede tek fırın olması 
nedeniyle ekmek teminin olanaksız olması halinde fırının kapatılmasına karar verilmemelidir. Bkz. BAKICI, s. 1364, dp. 2. 
2945 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1956. 
2946 SARITAŞ, s. 81, 83. 
2947 KÜÇÜKTAŞDEMİR, s. 174. 
2948 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1369. 
2949 Bu kapsamda örneğin TCK’nın 304. maddesinde öngörülen “devlete karşı savaşa tahrik” ya da 309. maddesinde düzenlenen 
“anayasayı ihlal” suçunun ulusal ya da uluslararası nitelikteki ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin faaliyeti kapsamında işlenmesi, 
şirketin tüm gelirlerini söz konusu suçların işlenmesinde kullanması halinde suçun ağırlığıyla tüzel kişi hakkında uygulanan 
güvenlik tedbirlerinin sonuçlarının arasında bir dengenin bulunmadığı söylenemez. Ancak yine de her bir somut olayda TCK’nın 
60. maddesinin 3. fıkrasının değerlendirilerek güvenlik tedbirinin uygulanmasındaki ya da uygulanmamasındaki gerekçenin 
belirtilmesi gereklidir. Bkz. KIZILARSLAN, s. 370-371. Nitekim bu durum Anayanın 141. maddesinin 3. fıkrasında “bütün 
mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır” denimek suretiyle belirtilmiştir. 
2950 ŞEN, Yeni, s. 193. 



368 
 

tedbirlerinden her ikisini de aynı olayla ilgili olarak uygulaması2951 ya da orantılılık ilkesi uyarınca, 

yalnızca birini uygulayıp, diğerini uygulamaması yahut her ikisini de uygulamaması mümkündür. 

TCK’nın 60. maddesine bakıldığında esasında tüzel kişiler hakkında öngörülen güvenlik tedbiri 

sorumluluğunun oldukça kısıtlı olduğu böylece neredeyse uygulanmasının imkânsız hale geldiği 

belirtilmelidir.2952 Hükmün 3. fıkrasıyla, zaten zayıf bir niteliğe sahip olan tüzel kişilerin güvenlik tedbiri 

sorumluluğu daha da zayıflatılmıştır.2953 Bu kapsamda söz konusu sorumluluk ilki hangi suçlar için bu 

sorumluluğa başvurulacağının açıkça öngörülmesinin zorunlu olması; ikincisiyse daha ağır sonuçlar 

doğurma ihtimalinin bulunduğu hallerde hâkimin takdir yetkisinden kaynaklanan iki tür kısıtlamayı 

içermektedir.2954 TCK’nın 60. maddesinde öngörülen sıkı koşulların yanında bu koşullar gerçekleşmiş 

olsa dahi TCK’nın 60. maddesinin 3. fıkrasında hâkime takdir hakkının verilmesi karşısında, söz konusu 

güvenlik tedbirlerinin uygulanabilirliği şüphelidir.2955 Bu nedenle tüzel kişinin yararına işlenen suçlar 

bakımından tüzel kişiler hakkında uygulanabilecek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının takdiri değil 

zorunlu tutulmasının gerektiği belirtilmektedir.2956 

Kanun koyucunun tüzel kişilerin güvenlik tedbiri sorumluluğunu tüzel kişilerin sorumluluğuna 

nazaran istisnai bir sorumluluk olarak düzenlemesi klasik ceza hukuku sistemine bağlılığının bir göstergesi 

olarak yorumlanabilir. Böylece tüzel kişiler hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin ülke 

ekonomisinde yaratacağı olumsuzlukların da önüne geçilmektedir. Tüzel kişinin güvenlik tedbiri 

sorumluluğunun bu derece sıkı olmaması halinde tüzel kişinin merkezini başka bir ülkeye taşıması söz 

konusu olabilir. Tüzel kişilerin ekonomik hayatta üstlendiği rol ve başka ülkelere gitmesinin engellenmek 

istenmesi, kanun koyucu tarafından uygulanması güç bir güvenlik tedbiri sorumluluğunun 

benimsenmesine neden olabilmektedir. Ancak bu yaklaşım, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul 

                                                
2951 ÇAKIR, s. 143. 
2952 “…Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan dolayı özel hukuk tüzel kişisi hakkında uygulanabilecek güvenlik 
tedbiri TCY’nın 60. maddesinin (1) fıkrasında düzenlenen “iznin iptaline” ilişkin güvenlik tedbiridir. Bu güvenlik tedbirinin 
uygulanabilmesi için aynı yasa maddesinde, işlenen suçtan tüzel kişinin çıkar sağlaması koşul olarak aranmaktadır. Ayrıca, suç, 
kamu kurumunun özel hukuk tüzel kişisine verdiği yetkinin kötüye kullanılarak kasten işlenmesi gerekmektedir. Bu koşulların 
oluştuğuna ilişkin dosya içinde bilgi ve belge bulunmamaktadır. Kaldı ki, bu “iznin iptali” güvenlik tedbirinin uygulanmasının, 
işlenen suça göre daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda yargıcın bu tedbire hükmetmeyebileceği TCY’nın 60. 
maddesinin 3. fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Açıklanan nedenlerle yasa yararına bozma istemindeki Genç Futbolcular 
Yardımlaşma Deneği Başkanı sanık hakkında ceza uygulamanın yanında bahsi geçen dernek hakkında da anılan Kanun’un 60. 
maddesindeki güvenlik tedbirlerine hükmedilmemesinde isabet görülmediği şeklindeki düşünce yerinde görülmediğinden yasa 
yararına bozma isteminin reddine karar verildi…” Y. 2. CD. 14476/13000 10.10.2007 T. (Karar metni için bkz. ÇAKIR, s. 143, 
dp. 36) 
2953 Bu nedenle caydırıcığın sağlanmasında sorunlar söz konusudur. Bkz. YOKUŞ SEVÜK, Handan, Çevre Hukuku, Ankara 
2017, s. 256. 
2954 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 312. Söz konusu durumun tüzel kişiler bakımından adeta yaptırım uygulanmaması ve suç işlemeye 
teşvik anlamına gelebileceği bu nedenle de adaletsizliğe ve dengesizliğe de sebebiyet verebilecek bu boşluğa karşı başka bir 
yaptırım şeklinin öngörülmesi önerilmektedir. Bkz. MALKOÇ, C. I, s. 935. 
2955 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 342. 
2956 En azından mutlak şekilde adli para cezasının veya süreli ya da süresiz işyeri kapatma yahut suçla bağlantılı mallar üzerinde 
müsadere hükümlerinin uygulanmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiği, aksinin kabulünün gerçek kişiler bakımından da 
orantılılık ilkesinin tartışılmasına sebebiyet vereceği yönünde bkz. ŞEN, Yeni, s. 192. 
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edilmesi taraftarlarını tatmin etmeyeceği gibi ceza sorumluluğuna karşı çıkanları da tatmin 

etmemektedir.2957  

TCK’nın 60. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen takdir hakkı kullanılırken hangi sonucun daha 

ağır olacağının ya da bu ağırlığın neye göre belirleneceğinin kanunda öngörülmemesi, “suçta ve cezada 

kanunilik” ilkesinin bir alt prensibi olan “belirlilik” ilkesini zedeler niteliktedir. Nitekim güvenlik 

tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi halinde tüzel kişinin suça iştirak edenler dışında kalan ortakları 

bakımından telafisi güç zararların ortaya çıkmadığı bir durumun neredeyse imkânsız olduğunun altının 

çizilmesinde fayda vardır.2958 Örneğin hâkim ekonomik kriz dönemlerinde söz konusu hüküm uyarınca 

tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmaması yönünde karar vereceklerdir. Zira hâkim 

tüzel kişi hakkında güvenlik tedbiri öngördüğü takdirde bu hükmün kolektif bir etkiye neden olacağının 

farkındadır. Bu nedenle hakimin tüzel kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulamak yönünde istekli olmaması 

mümkündür. Böylece ekonomik değerler bir anlamda diğer değerlerin üzerinde tutulmuştur. Bu durum 

eleştirilebilirse de esasında bu hüküm tüzel kişilerin güvenlik tedbiri sorumluluğunun olmaması 

gerektiğinin kanundaki, açık ifadesi olarak yorumlanmalıdır.2959  

e. Dava ve Ceza İlişkisini Sona Erdiren Nedenlerle Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanan 

Güvenlik Tedbirleri Arasındaki İlişki 

İznin iptaline karar verilebilmesi için mahkûmiyet kararının varlığı zorunluyken müsaderede söz 

konusu zorunluluk bulunmayıp suçun işlendiğinin sabit olması yeterlidir. Bu kapsamda, dava ve ceza 

ilişkisini sona erdiren nedenlerin söz konusu olduğu durumlarda, tüzel kişiler hakkında güvenlik 

tedbirlerine başvurulup başvurulamayacağı hususu farklılık arz etmektedir.2960 

Müsaderede, sanığın ölümü, mahkûmiyeti engellemekteyse de müsadereyi engellemez.2961 Bu 

durumda “kamu davasının” düşmesine “karar veril”ir. Ancak niteliği bakımından “müsadereye tabi 

eşya ve maddi menfaatler hakkında” (TCK m. 64/1), şayet müsadere talep edilmişse davaya devam 

edilerek müsadereye konu eşya bir suç işlemekte kullanılmış mı, suç işlemeye tahsis edilmiş mi ya da bu 

eşya suç sonucu mu elde edilmiş araştırılarak bu hususların sabit olması halinde, bunların müsaderesine 

karar verilmesi mümkündür.2962 Esasında düşme kararı verildiğinde artık suçun varlığına ya da yokluğuna 

ilişkin bir değerlendirme yapılamaz. Bu nedenle sanığın ölümü halinde yüklenen suçun sabit olmamasına 

karşın müsadereye karar verilmesi, müsadere için işlenen bir suçun varlığı temel kuralına istisna 

oluşturmaktadır.2963 Hükümde geçen “niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler”den 

TCK’nın 54 ve 55. maddelerde öngörülen tüm müsadere şekilleri anlaşılmalıdır. Ancak bu yorum, madde 

                                                
2957 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 342, dp. 141. 
2958 DONAY, Şerhi, s. 98. 
2959 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 343. 
2960 İÇER, s. 175.  
2961 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 749. 
2962 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, S. 1741. 
2963 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1273-1274. 
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metninde yer alan “niteliği itibariyle” ifadesine neden yer verildiğini açıklayamadığı için eleştirilmektedir. 

Bu nedenle söz konusu ifadeden, TCK’nın 54. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen “üretimi, 

bulundurulması, kullanılması, taşınması, alımı ve satımı suç oluşturan eşya” ile 55. maddede öngörülen 

menfaatlerin analaşılması önerilmektedir.2964 Bu görüşe göre TCK’nın 54. maddesinin 1. fıkrasında 

öngörülen müsadere konusu eşyanın söz konusu olduğu hallerde sanık ölmüşse müsadere kararı 

verilemez. Ancak TCK’nın 64. maddesi uyarınca sanığın ölümü halinde müsadereye karar verip 

vermemek konusunda hâkimin takdir hakkı bulunmaktadır ve bu durum eleştirilmektedir. Zira TCK’nın 

54. maddesinin 4. fıkrası kapsamında öngörülen eşyaların varlığı halinde müsadere yaptırımına karar 

verilmesi zorunludur. Sanığın ölümü durumunda müsadere kararına hükmedilmesi konusunda hâkime 

takdir hakkının verilmesi, niteliği bakımından müsadereye tabi olan eşya ile TCK’nın 54. maddesinin 1. 

fıkrasının kastedildiği şeklinde yorumlanmaya imkân vermektedir. Ayrıca sanığın ölümü halinde 55. 

madde uyarınca kazanç müsaderesine karar verilmesi mümkünken, 54. maddenin 1. fıkrası bakımından 

bunun mümkün olmadığının ileri sürülmemesi bir çelişkidir. Zira her iki müsadere türü için de bir suçun 

varlığı gereklidir. Ayrıca TCK’nın 54. maddesinin 4. fıkrasında yer alan eşya türlerinin müsaderesi için 

öngörülen ayrı usule karşın 64. madde ile bu durumun tekrar düzenlediğinin ileri sürülmesi de 

sorunludur.2965 TCK’nın 64. maddesinde sanığın ölümü halinde sadece müsadere bakımından 

muhakemenin devam edebileceği öngörüldüğünden iznin iptali bakımından muhakemeye devam 

edilemez. Zira iznin iptaline karar verebilmek için sanığın mahkûm edilmesi gerektiğinden ölüm 

halindeyse muhakemeye son verileceğinden artık tüzel kişi hakkında faaliyet izninin iptaline karar 

verilemez.2966 Ancak müsadere kararı verilmesi, mahkûmiyet hükmünü gerektirmediğinden 

mümkündür.2967 

“Hükümlünün ölümü” durumunda her ne kadar “hapis ve henüz infaz edilme”yen “adlî para 

cezalarını ortadan kal"kmaktaysa da müsadereyle ilgili olan ve hükümlünün ölümünden evvel kesinleşen 

hüküm infaz edilir (TCK m. 64/2).2968 Hükümlünün ölümünden evvel tüzel kişiye yönelik faaliyet izninin 

iptali kararı verilmişse ve bu karar kesinleşmişse, bundan faaliyet izninin iptali kararının infazı etkilenmez. 

TCK’nın 64. maddesinde faaliyet izninin iptali kararının özel olarak düzenlenmemesi de bu yorumu 

destekler niteliktedir.2969 Şüphelinin ölümü halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verileceğinden yine 

tüzel kişi hakkında iznin iptali güvenlik tedbirinin uygulanması ortada bir mahkumiyet hükmü 

                                                
2964 GEDİK, Müsadere, s. 218. 
2965 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1274-1275. 
2966 İÇER, s. 118. 
2967 İÇER, s. 120. 
2968 Bu kapsamda hükümlünün mirasçılarına gitmek mümkündür. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 219. Ancak müsadere, güvenlik 
tedbiri niteliğinde olduğundan, muhakeme sırasında sanığın ölmesi halinde tedbir muhakemesine devam edilerek müsadere kararı 
verileceğinden, hükmün ölümden önce kesinleşmiş olmasının aranması yerinde değildir. Bkz. CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, 
s. 628. 
2969 Ancak ölümden evvel henüz müsadereye ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmamaktaysa artık tüzel kişi hakkında müsadareye 
karar verilemeyeceği yönünde bkz. İÇER, s. 119. 
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bulunmadığından mümkün değildir. Ancak bu durumda CMK’nın 256. maddesi uyarınca “Cumhuriyet 

savcısı veya katılan” tarafından “davayı görmeye yetkili mahkemeye başvur”ularak müsadere talebinde 

bulunulması mümkündür.  

Mahkûmiyetten evvel genel af çıkarılması halinde, kamu davasının düşmesine karar verilir. 

Mahkûmiyetten sonra genel affın çıkarılması halindeyse hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte 

ortadan kalkar (TCK m. 65/1, CMK m. 223/8). “Genel af… müsadere olunan şeylerin geri alınmasını 

gerektirme”yeceğinden (TCK m. 74/3), henüz infaz edilmeyen bir müsadere kararının yerine getirilmesi 

genel af halinde mümkün gözükmemektedir. Genel af, kamu davasını düşüreceğinden müsadere kararının 

verilmesini de engeller. Zira muhakemeye devam edilmek suretiyle suçun işlenip işlenmediğinin 

belirlenmesi imkânı ortadan kalkmaktadır. Niteliği bakımından müsadereye tabi eşya bakımındansa genel 

affa rağmen müsadere mümkündür.2970 Genel af halinde karar kesinleşmiş olsa dahi henüz infaz 

edilmeyen müsadere kararları her ne kadar hukuki niteliğiyle bağdaşmasa da yerine getirilmez.2971 Ancak 

niteliği bakımından müsadereye tabi olan eşyanın müsaderesi söz konusudur.2972 Genel af mahkûmiyet 

hükmünün ardından çıkarılmışsa tüzel kişi hakkında artık uygulanan faaliyet izninin iptali kararı sonlanır 

ancak infaz edilen müsadere etkilenmez.2973 Zira müsadere, mahkûmiyetin kanuni bir sonucu değildir. 

İşlenen suç nedeniyle yüklenen bir güvenlik tedbiridir.2974 Bu nedenle müsadere olunan şey genel af 

nedeniyle geri verilmez.  

Özel af ise, cezanın infazının sonlanmasına, kısalmasına ya da türünün değişmesine imkân 

vermektedir (TCK m. 65/2). Yani mahkûmiyeti etkilememektedir. Bu nedenle özel af hem faaliyet izninin 

iptaline karar verilmesine ve infazına2975 hem de müsadereye karar verilmesine ve infazına engel 

oluşturmaz.2976 Zira kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmünün özel af nedeniyle infaz edilememesi, failin 

tehlikeliliğini ortadan kaldırmaz. Güvenlik tedbirleri failin tehlikeliliği nedeniyle uygulandığından, 

tedbirlerin neticelerinin belirlenmesinde yalnızca tehlike hali dikkate alınmalıdır.2977  

Dava zamanaşımı, kamu davasının açılamamasına; açılmışsa da düşmesine neden olur. Dava 

zamanaşımı söz konusu olduğunda mahkûmiyet hükmü verilemeyeceğinden faaliyet izninin iptaline de 

                                                
2970 GEDİK, Müsadere, s. 222. 
2971 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1742.  
2972 GEDİK, Müsadere, s. 223. 
2973 ARTUK, “Güvenlik”, s. 480. “…Hükümlülükle birlikte zoralımına karar verilen hayvanların bu kez cezaların genel af 
kapsamına girdiği gerekçesiyle geri verilmesi TCK nun 100. maddesine aykırıdır…”  Y. 7. CD. 9390/10064, 15.11.1966 T. (Karar 
metni için bkz. YILMAZ, Zekeriya, Teori ve Uygulamada Müsadere, Ankara 2003, s. 62) 
2974 YÜCE, Temel, s. 190; İÇER, s. 120-121. 
2975 İÇER, s. 121. 
2976 YÜCE, Temel, s. 190-191; EREM, “Emniyet”, s. 354. “…1803 sayılı Af Kanununun 13 ncü maddesi cezası kısmen affa tabi 
adam öldürme eyleminden suçta kullanıldığı saptanan faile ait silahın av tüfeği dahi olsa müsaderesine engel bir hüküm 
getirmemiş ve sanığın TCK.nun 449/1, 59, 449/1. 62, 59 ve 1803 sayılı Af kanununun uygulamaları sonucu neticeden 21 sene ağır 
hapse hükümlendirilmiş bulunmasına göre, suçta kullanılan av tüfeğinin TCK.nun 36 ncı maddesi gereğince müsaderesine ilişkin 
mahkemece verilen karar ile müsaderenin yasaya aykırılığına dair olan itirazların reddi yolundaki özel daire karar usule ve 
yasaya uygun görülmüştür…” YCGK, 1975/1-82 E. 1975/92 K. 21.4.1975 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2977 ARTUK, “Güvenlik”, s. 481. 



372 
 

karar verilemez.2978 Müsadere kararının verilmesiyse asıl suç için öngörülen zamanaşımına tabi 

olduğundan,2979 müsadereye konu olan şey münhasıran müsadereye tabi değilse,2980 kural olarak 

mümkün değildir.2981 Dava zamanaşımının durma ve kesilme nedenleri de yine ilgili suça göre belirlenir. 

“Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya”nın müsadere 

bakımından herhangi bir zamanaşımı söz konusu olmayıp bu eşyaların müsaderesi her zaman 

mümkündür.2982 Şayet kovuşturmada işlenen suçun sabit olduğu anlaşılmış ancak dava zamanaşımı 

nedeniyle mahkûmiyet hükmü verilememişse müsadere kararının verilmesi gerektiği önerilmektedir.2983 

Ancak TCK’nın 64. maddesinde yalnızca sanığın ölümü halinde müsadereye hükmolunabileceği 

öngörülmüştür. Zamanaşımıyla ilgili benzer bir düzenlemeye yer verilmemiştir.  

Hükmedilen cezanın belli süreler geçtikten sonra infaz edilememesiyse ceza zamanaşımıdır. Ceza 

zamanaşımının faaliyet izninin iptaline herhangi bir etkisi olmaz. Zira faaliyet izninin iptali için işlenen 

suç nedeniyle mahkûmiyet hükmü yeterli olup bunun infazı gerekli değildir.2984 Müsadere bakımındansa 

müsaderenin infaz edilebilmesi mahkûmiyetin infazına bağlanmadığından ceza zamanaşımından 

etkilenmez.2985 Ancak TCK’nın 70. maddesinde özel olarak belirtildiğinden, “müsadereye ilişkin hüküm, 

kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilemez.”2986 TCK’nın 70. maddesinin başlığı 

“müsadere zamanaşımı” şeklinde olduğundan, bundan dava zamanaşımı değil kesin hükümle beraber 

müsadere edilme kararının anlaşılması gereklidir. Müsadere zamanaşımını kesen ya da durduran herhangi 

bir neden TCK’da öngörülmemiştir. Bu nedenle müsadere kararının bağlı olduğu ceza mahkûmiyetine 

                                                
2978 İÇER, s. 122. Ancak tehlikelilik devam ettiği için dava zamanaşımının güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına engel olmaması 
gerektiği yönündeki görüş için bkz. ARTUK, “Güvenlik”, s. 485. 
2979 “…Münhasıran zoralıma tabi olmayan eşyaya ilişkin zoralım davaları hariç, bağımsız olarak açılan zoralım davaları (bir 
suçun işlenmesinde kullanılan veya suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesi), asıl suç için öngörülen zamanaşımı süresine 
tabidir…” Askeri Yargıtay Daireler Kurulu Kararı 2009/80 E. 2009/90 K. 2.7.2009 T. (Karar metni için bkz. 
YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1757.) 
2980 Bu halde müsadere zamanaşımını söz konusu değildir. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 228; KIZILARSLAN, s. 405. 
2981 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1741. “…4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Yasasının 31. maddesinin 4. fıkrasındaki; 
Ölüm, af, 34 üncü maddeye göre ödeme veya zamanaşımı sebebiyle sanık hakkındaki ceza soruşturma veya kovuşturmasının 
devamına olanak kalmayan hallerde, Cumhuriyet savcısı veya ilgili idare dava konusu eşyanın zoralımını görevli mahkemeden 
talep eder. Görevli mahkemece, suç konusu olduğu belirlenen eşyanın zoralımına, suç konusu olmayan eşyanın iadesine Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 392 ve sonraki maddelerinde öngörülen usul dairesinde karar verilir." hükmü uyarınca, 
nakledilen motorinin zoralımı veya iadesi hakkında karar verilmesi, cezai sorumluluk, zamanaşımı nedeniyle kamu davasının 
düşürülmesiyle ortadan kalksa dahi yargılamanın sürdürülerek eşyanın suç konusu olup olmadığının saptanmasını ve zoralımına 
yer olup olmadığının belirlenmesini zorunlu kıldığından, direnme hükmünün bu yönüyle incelenmesi gerekmektedir… Şef 
Hayvancılık Turizm ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketinin defter ve belgelerinin, 213 sayılı VUY ve TTY'nın defter ve belgelerin 
saklama süreleri de nazara alınarak, bilirkişi tarafından yeniden incelenmesi, bunun olanaklı bulunmaması halinde ise ilk raporu 
düzenleyen Yılmaz Taner'den ek rapor alınması suretiyle fatura tarihi olan 08.05.1996 tarihinden önce, motorin alımının bulunup 
bulunmadığı ve fatura tarihinde stoklarının yeterli olup olmadığı, her türlü kuşkudan uzak bir şekilde saptanmalı, incelenen 
belgelerin onaylı örnek veya fotokopileri denetime olanak sağlayacak şekilde rapora eklenmeli, motorinin suç konusu olup 
olmadığı kesin olarak saptandıktan sonra müsadere veya iade konusunda karar verilmelidir. Bu itibarla eksik inceleme ve yetersiz 
araştırmaya dayanan Yerel Mahkeme direnme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir…” YCGK 2007/7-96 E. 2007/201 K. 
9.10.2007 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2982 Ayrıca söz konusu eşyanın müsaderesi, sanığın ya da hükümlünün ölümü, genel ve özel af ve şikâyetten vazgeçmeden de 
etkilenmez. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 197. 
2983 İÇER, s. 122. 
2984 İÇER, s. 122-123. 
2985 YILMAZ, Zekeriya, s. 64. 
2986 İÇER, s. 123. 
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ilişkin ceza zamanaşımı, TCK’nın 71. maddesinde öngörülen sebeplerle kesilse dahi söz konusu durum 

müsadere zamanaşımı etkilemez. Müsadere zamanaşımı, münhasıran müsadereye tabi olan eşyalar 

bakımından geçerli değildir.2987 Aksinin kabulü halinde müsadere kararı yerine getirme zamanaşımına 

uğrarsa, elde edilen uyuşturucu maddenin ne olacağı sorunu ortaya çıkar. Söz konusu durumda uyuşturucu 

maddenin hükümlüye iadesinden bahsedilemez. Bu nedenle müsadere zamanaşımının TCK’nın 54. 

maddesinin 4. fıkrasındaki eşya dışındaki eşya ve kazancın müsaderesi için geçerli olduğu 

belirtilmelidir.2988  

Önödeme nedeniyle “kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması… müsadereye 

ilişkin hükümleri etkilemez” (TCK m. 75/5).2989 Önödemede, soruşturma evresinde kovuşturmaya yer 

olmadığı kararı verildiğinde CMK’nın 256. maddesi uyarınca “Cumhuriyet savcısı veya katılan” 

tarafından “davayı görmeye yetkili mahkemeye başvur”ularak müsadere talebinde bulunulması 

mümkündür. Şayet kovuşturma evresinde önödeme önerisine uyulmuşsa da düşme kararıyla beraber 

koşulları gerçekleşmişse müsadereye karar verilmesi gereklidir.2990 

TCK’da tüzel kişilerin güvenlik tedbiri sorumluluğunun öngörüldüğü “malvarlığı itibarıyla büyük 

bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit” (m. 106/1), “haberleşmenin 

gizliliğini ihlal” (m. 132, 139), “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” (m. 133, 

139), “özel hayatın gizliliğini ihlal” (m. 134, 139), “hırsızlık suçunun; paydaş veya elbirliği ile malik 

olunan mal üzerinde” ya da “bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla” işlenmesi (m. 144), 

“kullanma hırsızlığı” (m. 146), “güveni kötüye kullanma” (m. 155/1), “ticarî sır, bankacılık sırrı veya 

müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması” (m. 239/1-2) suçları şikâyete bağlıdır.  

Muhakeme şartı olan şikâyet bakımından, takibi şikâyete bağlı bir suçta şikâyet koşulu 

gerçekleşmeksizin muhakeme gerçekleştirilemez. Şikâyetten vazgeçilmesi ya da şikâyetin geri alınması 

(kovuşturma evresindeyse sanığın kabulüne bağlı olarak) halinde tüzel kişi hakkında muhakeme 

gerçekleştirilemeyeceğinden iznin iptaline hükmedilemez. Ancak soruşturma veya kovuşturma 

evresindeyse sanığın kabulüne bağlı olarak şikayetin geri alınması halinde CMK’nın 256. maddesi 

uyarınca “Cumhuriyet savcısı veya katılan” tarafından “davayı görmeye yetkili mahkemeye başvur”ularak 

müsadere talebinde bulunulması mümkündür. Ayrıca kovuşturma evresinde şikâyetin geri alınmasının 

                                                
2987 GEDİK, Müsadere, s. 229. 
2988 KIZILARSLAN, s. 419; YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1746-1747. 
2989 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1741-1742. “…Sanık hakkında meskun mahalde ateş etmek suçundan yapılan soruşturma 
sırasında çıkarılan ön ödeme ihtarına uyulması nedeniyle takipsizlik kararı verilerek suçta kullanılan ruhsatlı tabancanın 
müsaderesinin talep edildiği ve mahkemece sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 170/1-c maddesinde düzenlenen suçu 
oluşturduğu kabul edilerek tabanca ve eklerinin müsaderesine karar verildiği, ancak suç tarihi itibariyle 765 sayılı TCK.nun 551. 
maddesinde düzenlenen meskun mahalde silah atmak suçunun sanık lehine bir düzenleme olduğu gözetilerek; 
SONUÇ: Müsadere davasının dayanağı olan ve 765 sayılı TCK’nun 551. maddesinde düzenlenen meskun mahalde silah atmak 
suçunun gerektirdiği cezanın miktar ve nev’i itibariyle tabi olduğu 765 sayılı TCK.nun 102/5 ve 104/2. maddelerine göre 
hesaplanan üç yıllık zamanaşımının suç ve inceleme tarihleri arasında gerçekleştiği anlaşılmakla, hükmün BOZULMASINA…” 
Y. 2. CD. 2011/2865 E. 2012/5660 K. 8.3.2012 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
2990 GEDİK, Müsadere, s. 221-223. 
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kabul edilmesi halinde, bu durumun konusu suç teşkil eden eşya açısından müsadereye etkisi olmaz.2991 

Ancak hükmün kesinleşmesinden sonra şikâyetin geri alınması hükmedilen iznin iptali ya da müsadere 

kararının infazına engel oluşturmaz (TCK m. 74/4). Bu nedenle kesinleşen ancak henüz infaz edilmeyen 

müsadere (niteliği itibariyle müsadereye tabi eşya hariç olmak üzere) ve iznin iptali kararlarının infazı 

gereklidir. Bu nedenle şikâyetin geri alınması, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adlî para cezasının 

geri alınmasını gerektirmez.2992 

Uzlaşma, muhakemeyi engellemesi nedeniyle şekli, devletin faili cezalandırma yetkisini 

sonlandırması nedeniyle de maddi ceza hukuku kurumu olup karma bir niteliğe sahiptir.2993 Soruşturma 

evresinde kovuşturmaya yer olmadığı, kovuşturma evresindeyse düşme kararının verilmesini sağlayan 

uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde tüzel kişi hakkında münhasıran müsadereye tabi eşya dışında müsadere 

ya da iznin iptali güvenlik tedbirinin uygulanmasından bahsedilemez.2994  

f. Hapis Cezasına Seçenek Kurumlarla Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanan Güvenlik 

Tedbirleri Arasındaki İlişki 

 “Uzlaştırma ve önödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, Cumhuriyet savcısı, üst sınırı 

üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, 

kamu davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine karar verebilir.” (CMK m. 171/2). Kamu 

davasının açılmasının ertelenmesi koşullarının oluştuğu ve tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin 

öngörüldüğü suç tiplerinde, örneğin TCK’nın 135. maddesi uyarınca “kişisel verilerin kaydedilmesi” 

suçunun basit halinde olduğu üzere, kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilirse, artık tüzel 

kişi hakkında iznin iptaline başvurulamaz. Ancak CMK’nın 171. maddesi uyarınca “erteleme süresi 

içinde” failin kasıtlı bir suç işlemesi halinde diğer şartları da varsa, iznin iptaline hükmedilmesi 

mümkündür. Müsadereyse, mahkûmiyet hükmüne bağlı olmadığından şartları gerçekleşmişse kamu 

davasının açılmasının ertelenmesine karar verilse dahi uygulama alanı bulur.2995 

CMK’nın 231. maddesi uyarınca “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” halinde fail hakkında 

verilen hüküm açıklanmamaktadır. Tüzel kişiler hakkında faaliyet izninin iptali güvenlik tedbirinin 

uygulanabilmesi mahkûmiyet kararı gerekli olduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 

verilmesi tüzel kişi hakkında iznin iptalinin uygulanmasına engel oluşturmaktadır. Ancak hakkında 

“hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı verilen kişinin CMK’nın 231. maddesi uyarınca 

“denetim süresi” içinde kasten yeni bir suç işlemesi ya da denetimli serbestlik tedbirine ilişkin 

yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklayacağından artık tüzel kişi hakkında 

                                                
2991 YILMAZ, Zekeriya, s. 63. 
2992 GEDİK, Müsadere, s. 233-234. 
2993 CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2016, s. 525. 
2994 GEDİK, Müsadere, s. 236. 
2995 İÇER, s. 124. 
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iznin iptalinin uygulanması mümkündür.2996  Müsadereye başvurulabilmesi için kural olarak bir suçun 

işlenmesi gerekli olup söz konusu durumu tespit eden kesin bir hüküm bulunmadıkça müsadereye 

gidilemez. Ancak mahkûmiyet hükmünün hukuken sonuç doğurmamasına neden olan “hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması”na karar verildiğinde eşya ve kazanç müsaderesine de karar verilemez. 

TCK’nın 54. maddesinin 1. fıkrasına göre şayet “suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, 

kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak bakımından tehlike” arz ediyorsa, artık bir suçun işlenmiş 

olması aranmadığından müsadere kararının verilmesi mümkündür. Yine, 54. maddesinin 4. fıkrasına göre 

üretiminin, bulundurulmasının, kullanılmasının, taşınmasının, alımının ve satımının suç olduğu eşyanın 

da herhangi bir kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmamasına karşın müsaderesine karar verilebilir.2997 

Hatta deneme süresi içinde suç işlenmemesi halinde kamu davasının düşmesine karar verilse dahi, 

müsadere kararı geçerliliğini korur.2998 Yargıtay, suçla ilgili olan eşya müsaderesinin konusunu oluşturan 

eşyanın denetim süresi içinde ve gerektiğinde belirlenecek şartlar içinde yediemin sıfatıyla sanığa teslim 

edilmesi gerektiği görüşündedir.2999  

TCK’nın 51. maddesi uyarınca hakkındaki hapis cezası ertelenen bir kişinin işlediği suçla ilgili 

olarak tüzel kişi hakkında bir güvenlik tedbirine hükmedilip hükmedilemeyeceği üzerinde de 

durulmalıdır. TCK’nın 51. maddesi “hapis cezasının ertelenmesi”yle ilgili olup güvenlik tedbirlerinin 

ertelenmesi bu kapsamda değildir.3000 Bu nedenle, “hapis cezasının ertelenmesi”ne ilişkin karar tüzel kişi 

hakkında bir güvenlik tedbiri kararının verilmesine ve bu kararın infazına etki etmez. Zira toplumu 

tehlikeye karşı koruyan tedbirlerin ertelenmesinden bahsedilemez.3001 Yine gerçek kişi hakkında verilen 

“hapis cezasının ertelenmesi”yle ilgili olarak TCK’nın 51. maddesi uyarınca belirlenen “denetim süresi” 

içinde bu gerçek kişinin kasıtlı bir suç işlemesi de tüzel kişi hakkında hükmedilen güvenlik tedbirinin 

infazını etkilemez.3002  

                                                
2996 İÇER, s. 123-124. 
2997 GÜNGÖR/TOROSLU, s. 1967. 
2998 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1723. 
2999 “…Uyuşmazlık; açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde yer alan müsadere kararının temyizen 
incelenmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir. Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması 
nedeniyle hükmün henüz hukuken varlık kazanmaması ve beş yıllık denetim süresi göz önünde bulundurulduğununda, hak 
kayıplarına neden olunmasının önüne geçilebilmesi amacıyla, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen 
durumlarda, TCK'nun 54/4. maddesinde belirtilen üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan 
eşyalar hariç olmak üzere, müsadereye konu eşyanın denetim süresi içerisinde ve gerektiğinde belirlenecek şartlar dahilinde 
yediemin sıfatıyla sanığa teslimine karar verilip verilemeyeceği hususu da ayrıca yerel mahkemelerce değerlendirilmelidir. Yerel 
mahkemece sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, bu karar itiraz kanun yoluna tabi 
olduğundan, hükmün parçası olan müsadere kararının da itiraz kanun yoluna tabi olması gerekmektedir. Yerel mahkemece 
müsadere kararının temyiz kanun yoluna tabi olduğuna karar verilmesi ve Özel Dairece de temyiz isteminin kabulü ile müsadere 
yönünden sınırlı inceleme yapılması usul ve kanuna aykırıdır…” YCGK 2014/6-66 E. 2014/365 K. 11.7.2014 T. (Karar metni 
için bkz. www.kazanci.com) 
3000 EREM, “Emniyet”, s. 354; GEDİK, Müsadere, s. 259; AKBULUT, Genel, s. 876. 
3001 HAFTER, s. 337. 
3002 İÇER, s. 125. 
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TCK’nın 50. maddesi uyarınca “kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlar”a çevrilmesine 

karar verilmesi halinde de tüzel kişi hakkında faaliyet izninin iptaline3003 ve müsadereye karar verilmesi 

mümkündür. 

D. CMK 

CMK’nın “Özel Yargılama Usulleri”ni düzenleyen “Beşinci Kitabı”nın “Birinci Kısmı”nın 

“Üçüncü Bölüm”ü “Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili” başlığını3004 taşımakta olup 

249. maddesinde tüzel kişiler bakımından uygulanacak güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak tüzel kişilerin 

soruşturmada ve kovuşturmada temsili düzenlenmiştir. Zira tüzel kişinin ete kemiğe bürünüp şüpheli ya 

da sanık olarak somut bir görünürlüğünden bahsedilemez.3005 Ancak CMK’nın 249. maddesinin ve 

özellikle de “Üçüncü Bölüm”ün başlığına karşın, maddede tüzel kişinin yalnızca kovuşturma evresinde 

temsili öngörülmüştür.3006 Nitekim madde metninde “tüzel kişinin organ ya da temsilcisi”nin “duruşmaya 

kabul”ünden bahsedilmiştir.3007 Ayrıca makam olarak savunma esas olarak duruşmada söz konusudur. 

Kamu davasına katılma da yalnızca CMK’nın 237. maddesi uyarınca kovuşturma evresinde geçerlidir. 

Maddenin 3. fıkrasında “sanık” ifadesine yer verilmesi de maddedeki düzenlemenin kovuşturmaya ilişkin 

olduğunun bir göstergesidir. Nitekim CMK’nın 2. maddesinde sanığın, “kovuşturmanın başlamasından… 

hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişi” olduğu belirtilmiştir. Sanıklık ise bu 

kişinin içinde bulunduğu hukuki durumdur.3008 Tüzel kişinin suçtan zarar gören olması durumunda organ 

ya da temsilcisi aracılığıyla TCK’nın 73. maddesi uyarınca şikâyet hakkını kullanması ancak Cumhuriyet 

savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmesi halinde, bu karara karşı itiraz 

hakkını kullanabilmesi mümkündür. Ancak tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenen suçlarda, 

muhakemenin sonunda hakkında güvenlik tedbiri uygulanması olasılığı bulunan tüzel kişinin, soruşturma 

evresinde temsil edilme imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenle soruşturma evresinde tüzel kişinin faaliyeti 

çerçevesinde işlenen suçlarda tüzel kişinin temsilcisine tüzel kişinin lehine olan delillerin toplanmasını 

isteme gibi şüpheliye ait hakları kullanabilme imkânının sağlanması gereklidir. Aksi halde tüzel kişinin 

savunma hakkının kısıtlanmasından bahsedilir.3009 Her ne kadar doktrinde soruşturma evresinde söz 

konusu hükmün uygulanmasına herhangi bir engelin bulunmadığı ileri sürülmekteyse3010 ve bunun 

amaçsal yorumun bir gereği olduğu söylenebilirse de açık bir şekilde öngörülmesinde fayda vardır.  

                                                
3003 ÇAKIR, s. 136. 
3004 Bu başlığın özel yargılama usulleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı yönünde bkz. SOYASLAN, Doğan, Ceza 
Muhakemesi Hukuku, Ankara 2018, s. 498. 
3005 BERTOSSA, s. 113. 
3006 ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005, s. 760.  
3007 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden Fransa’da da tüzel kişinin temsilcisi, tüm muhakeme faaliyeti boyunca tüzel 
kişiliği temsil etmektedir. Bkz. TRICOT, s. 62.  
3008 KANGAL, Tüzel, s. 166. 
3009 YILDIZ, “Tüzel”, s. 218-222.  
3010 YURTCAN, Erdener, Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Ankara 2019, s. 957; KIZILARSLAN, s. 149. 
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Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirinin uygulanması, tüzel kişilerin ceza muhakemesine hangi 

sıfatı taşıyarak katılabileceği sorununu gündeme getirmektedir. Tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen 

suçlardan dolayı ilgili gerçek kişiler şüpheli ve sanık sıfatını almaktadır.3011 “Tüzel kişinin organ veya 

temsilcisi” ise “katılan veya savunma makamı yanında yer alan sıfatıyla duruşmaya kabul edilir” (CMK 

m. 249/1). “Bu durumda, tüzel kişinin organ veya temsilcisi” CMK’nın “katılana veya sanığa sağladığı 

haklardan yararlanır” (CMK m. 249/2).  

Ceza hukukunda şüpheli ve sanık olabilmek için bazı koşulların varlığı gereklidir. İlk koşulu, 

sanığın gerçek kişi yani insan ve hayatta olması oluşturur.3012 Yani tüzel kişi şüpheli ya da sanık 

olamaz.3013 Ayrıca bu gerçek kişinin isnat yeteneğine sahip olması zorunlu değildir.3014 Bir diğer 

koşuluysa, sanığın belli olması oluşturur. Yani bir fiilden ötürü kimin sanık olduğu belirlenmişse, bu 

sıfattan bahsedilir.3015 Somut bir varlığa sahip bulunmayan, gözle görünmeyen, yalnızca tabi olduğu 

kanuna göre kurulan bir varlığın yani tüzel kişinin savunulması esasında mistiktir. Temsilcinin hazır 

bulunmasıyla adeta somut bir varlığı olmayan tüzel kişinin görünür hale getirilmesi söz konusudur.3016 

Kaldı ki söz konusu temsilci de yine gerçek kişidir.3017 Ayrıca gerçek kişinin somut bir varlığının 

bulunması ve gözle görünür olması onun kişi olarak kabul edilmesi için zorunlu bir unsur da değildir. Zira 

insan ve kişi farklı iki kavramdır.3018 Ancak her insan, kişidir. 

“Ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi, tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna olanak 

tanımamaktadır. Bir suçu sadece gerçek kişiler işleyebilir ve sanık olabilir. Bu nedenle tüzel kişinin sanık 

sıfatı almasından bahsedilemez. İşlenmiş olan bir suç nedeniyle bu suçu işleyen gerçek kişi, yani, tüzel 

kişinin organı, temsilcisi, personeli gibi gerçek kişiler sanık statüsünde olabilir.3019 Ceza muhakemesinde 

sanığın bedensel olarak bulunması gereklidir. “Doğrudan doğruyalık” ilkesi şayet tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu kabul edilirse tam olarak uygulanamaz. Bu nedenle tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul 

                                                
3011 “…Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan sanık Ö... Tarım Ürünleri Ltd. Şti.nin İİK.nun 338. maddesi uyarınca 1 ay 
hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık vekili tarafından temyiz edildiğinden 
Yargıtay C.Başsavcılığınca dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ 
GÖRÜŞÜLDÜ: KARAR : Tüzel Kişiliğin sanık olarak gösterildiği şikayet dilekçesine dayalı olarak mahkumiyet kararı 
verilemeyeceği, İİK.nun 345. maddesi uyarınca şikayetin, tüzel kişiliği temsile yetkili gerçek kişiler hakkında olması gerektiği 
gözetilmeden davanın reddi yerine yazılı şekilde mahkumiyete dair hüküm kurulması…” Y. 16. HD. 2004/8950 E. 2005/306 K. 
3.2.2005 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
3012 TOSUN, Öztekin, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, Cilt I, Genel Kısım, İstanbul 1984, s. 627; KUNTER, 
Muhakeme, s. 442; YURTCAN, Erdener, Şahsi Dava ve Uygulaması, Ankara 1989, s. 74; ŞAHİN/ÖZTÜRK, s. 31, 137. 
3013 SCHMIDT, s. 45. “…5237 sayılı TCK’nın 20/2 fıkrasında tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamayacağının 
düzenlenmesi ve şikayet dilekçesinde de bu yönde bir cezalandırma talebinin bulunmamasına karşın borçlu şirketin gerekçeli karar 
başlığına sanık olarak yazılması ve UYAP sitemine sanık sıfatıyla yazılması kanunu aykırı…” Y. 19. CD. 2016/8672 E. 
2018/8955 K. 17.9.2018 T. (Karar metni için bkz. ALDEMİR, s. 165.) 
3014 Aksi yönde bkz. ÖZTÜRK, Bahri/TEZCAN, Durmuş/SIRMA GEZER, Özge/SAYGILAR KIRIT, Yasemin F./ALAN 
AKCAN, Esra/ÖZAYDIN, Özdem/ERDEN TÜTÜNCÜ, Efser/ALTINOK VILLEMIN, Derya/TOK, Mehmet Can, 
Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2019, s. 243. 
3015 SOYASLAN, Muhakemesi, s. 206-207; YURTCAN, Şerhi, s. 621. 
3016 COLOMER, s.163. 
3017 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 144. 
3018 SAYMEN, s. 40; ÖZTAN, Tüzel, s. 8. 
3019 YURTCAN, Şahsi, s. 74; ÖZTÜRK/TEZCAN/SIRMA GEZER/SAYGILAR KIRIT/ALAN 
AKCAN/ÖZAYDIN/ERDEN TÜTÜNCÜ/ALTINOK VILLEMIN/TOK, s. 242-243. 
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edildiğinde muhakeme kurallarının tüzel kişilerle ilgili olarak yeniden düzenlenmesi gereklidir. Esasında 

söz konusu durum yalnızca ceza muhakemesi hukukuna özgü olmayıp medeni ve idari muhakeme için 

de geçerlidir.3020 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının mümkün olması, tüzel 

kişilerin şüpheli ya da sanık olarak nitelendirilmelerine neden olmaz.3021 Ancak her ne kadar yerinde 

olmasa da doktrinde tüzel kişilerin şüpheli ya da sanık sıfatına sahip olabileceği de ileri sürülmektedir.3022 

Nitekim Yargıtay’ın da görüşü bu yöndedir.3023 Ancak CMK’nın 249. maddesinden tüzel kişilerin sanık 

olamayacağı dolaylı olarak anlaşılmaktadır.3024 Esasında tüzel kişiler muhakemede sui generis bir statüye 

sahiptir.3025 Bu kapsamda, bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan ötürü gerçekleştirilen 

“soruşturma ve kovuşturmada” “organ veya temsilcisi”, “savunma makamı yanında yer alan sıfatı”yla 

duruşmaya kabul edilmektedir. Her ne kadar “yanında yer alan sıfatı” ceza muhakemesinde yeni bir 

kavram olsa da3026 sahip olduğu haklar ve yükümlülükler savunma makamı gibidir. Aynı yorum katılan 

“makamı yanında yer alan sıfatı” bakımından da geçerli olup bu durumda da sahip olduğu haklar ve 

yükümlülükler katılan makamı gibidir.3027 

Organ ya da temsilcinin kim olacağı hususu çalışmanın birinci bölümünde de üzerinde durulduğu 

üzere tüzel kişinin ilgili olduğu mevzuat hükümleri uyarınca belirlenir. Ayrıca tüzel kişiliğin kendi 

düzenlemelerine bakılması da gereklidir. Organ ya da temsilci duruşmaya bizzat kendisi katılabileceği 

gibi, kovuşturmadaki sıfatına göre vekil ya da müdafiyle de kendini temsil ettirebilir.3028 CMK’nın 249. 

maddesiyle ilgili olarak “tüzel kişinin organ veya temsilcisinin”, suçun işlendiği tarihteki organ ya da 

temsilci değil, soruşturma ve kovuşturma esnasındaki organ ya da temsilci olması gereklidir. Zira suçun 

işlendiği tarihte “tüzel kişinin organ veya temsilcisi” olan ancak soruşturma ve/veya kovuşturma evresinde 

bu sıfatını kaybeden ya da tüzel kişiyle artık hiçbir bağı kalmayan bir kişinin soruşturma ve kovuşturmada 

tüzel kişiyi temsil etmesi işin mahiyetine uymaz. Şayet soruşturma veya kovuşturma evresinde “organ 

veya temsilci” değişirse bu durumun mahkemeye bildirilmesi gereklidir. “Sanığın aynı zamanda tüzel 

kişinin organ veya temsilcisi sıfatını taşıması hâlinde” (CMK m. 249/3) “bir tüzel kişinin faaliyeti 

                                                
3020 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 298, dp. 46. 
3021 İÇER, s. 155. 
3022 ÜNVER/HAKERİ, Muhakemesi, s. 201-202; SOYASLAN, Muhakemesi, s. 207. 
3023 “…Sanık Y... Otomotiv Makine Treyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkındaki hükümle ilgili olarak; 20.12.2009 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin 
Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”un yürürlükten kaldırılmış ve adına karşılıksız çek düzenlenen 
tüzel kişiler hakkında sadece güvenlik tedbiri olarak “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” öngörülmüş ise de; 20.12.2009 
tarihinden önce işlenen karşılıksız çek keşide etme fiilinden dolayı TCK'nın 5 ve 20/2. maddeleri ile 5560 sayılı Kanunla değişik 
5252 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca tüzel kişiler hakkında yaptırım uygulanmasına olanak kalmaması nedeniyle, 
sanık şirketin beraatine karar verilmesinde zorunluluk bulunması…” Y. 10. CD. 2007/22854 E. 2010/199 K. 18.1.2010 T. (Karar 
metni için bkz. www.kazanci.com) 
3024 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Muhakemesi, s. 217-218. 
3025 BERTOSSA, s. 128. 
3026 ŞAHİN, Ceza, s. 760. 
3027 CUMHUR/ÖZTÜRK, I, s. 137. 
3028 YILDIZ, “Tüzel”, s. 219-220. Hollanda’da ise tüzel kişinin müdürlerinden biri tarafından temsil edileceği “Hollanda Ceza 
Muhakemesi Kanunu”nda öngörülmüştür. Bkz. KEULEN/GRITTER, s. 188. 
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çerçevesinde işlenen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada tüzel kişinin organ veya 

temsilcisi, katılan veya savunma makamı yanında yer alan sıfatıyla duruşmaya” (CMK m. 249/1) kabul 

edilmez.3029 Zira burada gerçek kişi ile tüzel kişi arasındaki menfaat çatışması bulunmaktadır.3030 

Yargılanan gerçek kişinin kendi kişisel yararlarına göre hareket etmesi insanın doğası gereğidir.3031 “Tüzel 

kişinin organ veya temsilcisinin” aynı zamanda sanık olması halinde CMK’nın 249. maddesi uyarınca 

tüzel kişiyi temsil etmesi mümkün olmadığından,3032 tüzel kişiyi temsile yetkili başka bir organ ya da 

temsilci bulunuyorsa bu organ ya da temsilcinin tüzel kişiyi temsil etmesi mümkün olmalıdır.3033 Ancak 

“organ veya temsilci”nin, şüpheli ya da sanık olması halinde tüzel kişiyi temsilen duruşmaya katılamaması 

sorunludur. Zira hükmün 3. fıkrasında “veya” ifadesi hatalıdır. Nitekim şayet organ veya temsilci sanıksa, 

artık hükmün 1. fıkrasının uygulanma ihtimali kalmamaktadır. Kendisi de sanık olan kimsenin tüzel kişiyi 

duruşmada temsil etmesini önlemek her ne kadar önem arz etse de tüzel kişinin duruşmada temsilcisiz 

bırakılmaması gereklidir. Bu nedenle hükmün 3. fıkrasında organ ya da temsilciden hangisi sanık 

konumunda ise diğerinin temsiline imkân tanınması gerekirdi. Nitekim işlenen her bir suçta tüzel kişinin 

organının ve temsilcisinin birlikte sanık olacağının kabulü doğru değildir. Zira sanık, organ ve temsilci 

sıfatları, üç farklı kişide toplanabileceği gibi bunlardan ikisinin ya da üçünün aynı kişide toplanması da 

mümkündür. Ayrıca sanık şayet hem tüzel kişinin organı hem de temsilcisiyse bu durumda tüzel kişinin 

temsil edilemeyeceğini söylemek de ortaya bir boşluğun çıkmasına neden olmaktadır.3034 Söz konusu 

durum tüzel kişilerin yargılanmasının tümüyle gerçek kişiler gibi olamayacağının bazı sapmaların ve yeni 

düzenlemelerin gerektirdiğini göstermektedir.3035  

                                                
3029 YARSUVAT, s. 916. 
3030 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 161. 
3031 YARSUVAT, s. 916. 
3032 “…Resmi Belgede sahtecilik ve Dolandırıcılık suçlarından sanık S.S.’nın yapılan yargılaması sonunda: 5237 Sayılı TCK.nun 
204/1, 43, 158/1-e-f, 43, 53 ve 63 maddeleri uyarınca mahkumiyetine, TCK.nun 60. maddesi gereğince Mis-Sina Gümrük İthalat, 
İhracat, Hayvancılık Limited Şirketinin ithalat izninin iptaline dair… 5237 sayılı TCK’nın 60. maddesi gereğince hakkında 
güvenlik tedbiri uygulanan Mis-Sina Gümrük İthalat İhracat Hayvancılık Limited Şirketinin yokluğunda verilen hükmün, şirket 
müdür olan sanık S.S. vekili Av. A.S.Ö’e 01.11.2007 tarihinde tebliğ edilmiş ise de, 06.04.2007 gün ve 2403 yevmiye no’lu 
vekaletnameden adı geçen avukatın sadece sanık S.S.’nin vekili olduğu, kendisine şirket tüzel kişiliğini temsilen vekalet verilmediği, 
dolayısıyla şirket tüzel kişiliği adına tebligat alma yetkisinin bulunmadığı gibi menfaat çatışması nedeniyle sanık ve ilgili şirketin 
vekilliğinin aynı vekilde birleşmesi nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Yasasının 12 ve 13. maddelerine uygun olarak usulünce adı 
geçen şirkete yeniden tebligat yapılarak, verilmesi halinde temyiz dilekçesi de eklenmek suretiyle dosyanın iadesinin temini için 
Yargıtay C. Başsavcılığına tevdiine, …” Y. 11. CD. 21.1.2008 T.  10064/78 (Karar metni için bkz. MALKOÇ, C. I, s. 937.) 
3033 YILDIZ, “Tüzel”, s. 220. 
3034 ÜNVER/HAKERİ, Sorularla, s. 485-486. 
3035 Al. CMK’nın 444. paragrafında tüzel kişiler ve kişi toplulukları hakkında ADAK’ın 30. paragrafı uyarınca idari yaptırımların 
uygulanmasına ilişkin muhakemenin ne şekilde gerçekleştirileceği öngörülmüştür. Hükümde mahkemenin olayla ilgili olduğu 
ölçüde tüzel kişilerin ve kişi topluluklarının muhakemeye katılmalarına karar vereceği belirtilmiştir. Sonuç olarak idari yaptırım 
uygulandığından düzenleme ceza muhakemesiyle tam olarak uyumlu değildir. Ancak müsadere bakımından Al. CMK’nın 421 
ila 439. paragraflarında öngörülen usul söz konusudur. Örneğin Al. CMK’nın 421. paragrafında müsaderenin uygulanamayacağı 
haller takdiri olarak düzenlenmiş olup, bu haller değerin azlığı, hükmedilmesi mümkün olan ceza veya iyileştirme ve güvenlik 
tedbirlerinin karşısında önem taşımaması, müsadere için gerçekleştirlecek muhakemenin ölçüsüz şekilde masraflı olması ya da 
işlenen fiille ilgili diğer hukuki sonuçlara karar verilmesini ölçüsüz şekilde zorlaştırması şeklinde sayılmıştır. Yine bu kapsamda 
sanığın sahip olduğu haklardan yararlanamasa da temel haklar garanti edilmektedir. Bkz. BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 161. ADAK’ın 
35. paragrafı uyarınca işlenen bir kabahat nedeniyle idari yaptırım kararı kural olarak idare tarafından verilmektedir. Ancak işlenen 
bir suç nedeniyle idari yaptırımın uygulanmasında ise sadece mahkeme yetkilidir. Bkz. HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 319.  
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Tüzel kişiyi temsil edecek başka bir kimsenin bulunmaması halinde ne olacağı sorununun cevabı 

CMK’da öngörülmemiştir. Söz konusu durumda mahkeme tarafından kayyım atanması gerekli 

olduğundan3036 bunun açık bir şekilde CMK’nın 249. maddesinde öngörülmesi gereklidir. Nitekim aksi 

halde “şirket yönetimi için kayyım tayini” başlığını taşıyan CMK’nın 133. maddesi uyarınca şirket 

dışındaki tüzel kişilerin duruşmada temsili mümkün değildir.3037 Kaldı ki CMK’nın 133. maddesinde 

öngörülen kayyım tayini bir güvenlik tedbiri olmayıp koruma tedbiridir.3038 Bu kapsamda şartları oluştuğu 

takdirde mahiyetine uygun düşen koruma tedbirlerinin tüzel kişiler hakkında da uygulanması 

mümkündür.3039 Şirket “faaliyeti çerçevesinde işlen”en bir suçun ortaya çıkarılması için bu tedbire 

başvurulmaktadır. Bu nedenle suçun sabit olması ya da suça ilişkin bir mahkûmiyet kararının varlığı 

gerekli değildir. Ayrıca bu koruma tedbirine maddede tek tek sayılan suçlar bakımından 

gidilebildiğinden,3040 sayılanların dışındaki suçlar bakımından kayyım tayini ve kovuşturma evresinde 

temsilden bahsedilemez.3041 Şirket yönetimi için kayyım tayini geçici nitelikte olup şirketin varlığını sona 

erdirmez. Uygulamada genellikle bu koruma tedbirine tüzel kişinin hukuka aykırı faaliyetlerine, hakkında 

                                                
3036 KOÇ, s. 120; KANGAL, “Yeni”, s. 90. Nitekim Fransa’daki uygulama da bu yöndedir. Bkz. TRICOT, s. 62. Kayyım tüzel 
kişinin yönetimi bakımından tayin edildiğinden, onay makamı ya da organ sıfatına sahip olup olmadığı fark etmeksizin, CMK’da 
açıkça belirtilmediğinden, kayyımın yetkisinin özel hukuk alanı bakımından geçerli olduğu, tüzel kişiyi ceza muhakemesinde 
temsil yetkisinin bulunmadığı yönünde bkz. CENTEL/ZAFER, s. 902. 
3037 Yani özel hukuk tüzel kişiliğine sahip ve TTK’da öngörülen kolektif, komandit, limited ve anonim şirketler bakımından 
kayyım tayini mümkünken, özel hukuk tüzel kişisi olmasına karşın şirket vasfına haiz olmayan dernekler, vakıflar, siyasi partiler, 
sendikalar ve kooperatifler bakımından kayyım tayini mümkün değildir. Bkz. İÇER, s. 169; KIZILARSLAN, s. 166, 258. 
3038 “…5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133/1. maddesinde düzenlenen şirket yönetimi için kayyım tayini, el koyma 
koruma tedbirinin özel bir şeklidir… Bu nedenledir ki, karar verme mercii itibariyle daha güvenceli, şartları itibariyle de daha 
sınırlayıcı sıkı koşullara bağlanmıştır. CMK'nın 128. maddesinden farklı olarak bu tedbir şirketin bütününü ilgilendirir…” Y. 16. 
CD. 2018/5333 E. 2018/5602 K. 31.12.2018 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
3039 KIZILARSLAN, s. 181. 
3040 “a) Türk Ceza Kanununda yer alan, 
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 
2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
3. Parada sahtecilik (madde 197), 
4. Fuhuş (madde 227),  
5. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), 
6. Zimmet (madde 247), 
7. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 
8. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 
9. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337), 
Suçları, 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları, 
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, 
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, 
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.” (TCK m. 133/4) 

 Katalogda yer alan suçlardan yalnızca “göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti” (madde 79, 80), “uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti” (madde 188), “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” (madde 228) ve “suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama” (madde 282) suçları ve 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”nda tanımlanan ve hapis 
cezasını gerektiren suçlar bakımından şirket niteliğine sahip özel hukuk tüzel kişileri hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
mümkündür. 

CMK’nın 133. maddesinde katalogda yer alan suçların tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğuna ilişkin 
kuvvetli şüphenin bulunması gerektiğinden, katalogda yer alan suçların şirket ortaklarından biri tarafından tüzel kişiliğin faaliyeti 
dışında ancak tüzel kişiliğin yararına işlenmesi halinde söz konusu koruma tedbirine başvurulamaz. 
ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Muhakemesi, s. 382. 
3041 ÜNVER/HAKERİ, Sorularla, s. 485-486; YILDIZ, “Tüzel”, s. 222. 
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uygulanması mümkün olan faaliyet izninin iptali güvenlik tedbirine karar verilinceye kadar devam 

edememesi amacıyla da başvurulmaktadır.3042 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirine başvurulması ise 

son derece ciddi sonuçlara neden olabilir. Örneğin tüzel kişi malvarlığını kaybedebilir ya da iznin iptali 

neticesinde varlığı dolaylı olarak ortadan kalkabilir.3043 CMK’nın 249. maddesinde bakıldığında esasında 

yeterli bir düzenleme olmadığı görülmektedir.3044 Bu nedenle 2003 CMK tasarısında söz konusu durumla 

ilgili düzenlemeye 261. maddede şu şekilde yer verilmiş olup bu hükmün CMK’nın 249. maddesi 

bakımından kanun değişikliği ile getirilmesi haklı olarak önerilmektedir: 

“Kamu davası, fiilin işlendiği tarihte tüzel kişinin yasal temsilcisi olan kişiye karşı açılır; bu kişi 

bütün usul işlemlerinde tüzel kişiyi temsil eder. Tüzel kişi yararına suçu işleyen kişi, aynı zamanda yasal 

temsilci ise mahkeme, tüzel kişiyi temsil etmek üzere bir kayyım atar. Ancak tüzel kişi, kanuna veya 

statüsüne göre, yasal temsilciye vekâlet edebilmek olanağına sahip diğer bir kişi tarafından da temsil 

edilebilir. Bu kişi, kimliğini ve kabulü istemini Cumhuriyet Savcısı veya mahkemeye yazılı olarak bildirir.  

Usul işlemleri veya yargılama devam etmekte iken temsilci değiştiğinde de aynı hüküm uygulanır.  

Bu maddede yer alan hükümlere göre tüzel kişiyi temsil etmek hususunda yetkili bir kişi 

bulunmadığında mahkeme Cumhuriyet Savcısı'nın veya katılanın istemi üzerine, tüzel kişiyi temsil etmek 

üzere bir kayyım atar.”3045   

CMK’nın 249. maddesinin 1. fıkrası bakımından şayet “tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 

işlenen” bir suçtan dolayı gerçekleştirilen yargılama neticesinde tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik 

tedbiri uygulanması ihtimali bulunmaktaysa, bu konuda herhangi bir talebe ya da mahkemenin kabulüne 

bağlı olmaksızın tüzel kişinin organ ya da temsilcisi aynı davada sanık sıfatını taşımama şartıyla doğrudan 

duruşmaya kabul edilir. Ancak tüzel kişiye karşı işlenen suç nedeniyle tüzel kişinin organ ya da 

temsilcisinin suçtan zarar gören olarak duruşmaya katılmak istemesi durumunda CMK’nın 237 vd. 

maddelerinde öngörülen usul uyarınca katılma talebinde bulunması ve talebin mahkemece kabulü 

gereklidir.3046 

CMK’nın 249. maddesinde tüzel kişinin soruşturma ve kovuşturma evresinde temsiliyle ilgili 

olarak suçun “tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlen”miş olmasının aranması eleştirilmelidir. Örneğin 

TCK’nın 189. maddesinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin 

faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında” güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı 

belirtilmişse de örneğin TCK’nın 111. maddesinde “tehdit, şantaj, cebir veya kişiyi hürriyetinden yoksun 

kılma suçlarının işlenmesi sonucunda” tüzel kişinin yararına haksız menfaat sağlanması halinde tüzel kişi 

                                                
3042 KIZILARSLAN, s. 196. 
3043 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 653, dp. 175. 
3044 NUHOĞLU, “Sonuç”, s. 230. 
3045 CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU TASARISI İLE CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ 
KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BU KANUNA BAZI MADDELER 
EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/535, 1/292) 
3046 YILDIZ, “Tüzel”, s. 220. 
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hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı belirtilmiştir. Bu durumda “tüzel kişinin 

faaliyeti çerçevesinde” işlenen bir suç olmamasına karşın tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirinin 

uygulanmasını öngören bir suç işlendiğinde tüzel kişinin temsili mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu 

boşluk, özellikle savunma hakkının gerçekleştirilebilmesi için gereken değişikliklerin yapılmasını 

gerektirmektedir.3047 Ayrıca hükümde “tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan” 

bahsedilmesi, tüzel kişinin suçtan zarar gören olduğu haller bakımından da sıkıntılıdır. Nitekim tüzel 

kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmemesine karşın tüzel kişiye karşı işlenen ve tüzel kişinin suçtan zarar 

gören olduğu suçlarda tüzel kişinin ceza muhakemesinde temsili hususunun daha doğru bir şekilde 

öngörülmesi gereklidir.3048  

Günümüzde kaynak transferinin kolaylaşması karşısında, faaliyet izni iptal edilen bir tüzel kişinin 

yeni bir paravan şirket kurmak suretiyle o alanda faaliyette bulunmaya devam etmesi, başka bir şirketle 

birleşmesi ya da tür değiştirmesi mümkündür. Tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğuna neden olan 

bir suçun işlenmesinin ardından hakkında muhakeme başlamadan, yürütülürken ya da sona erdikten 

sonra3049 fesih, tür değiştirme, birleşme, devir,3050 iflas ya da başka bir şekilde son bulması halinin 

soruşturma ve kovuşturmaya olan etkisi CMK’da ve TCK’da öngörülmemiştir ve söz konusu sorunun 

çözümü kolay değildir.3051 Aynı sorun tüzel kişilerin kabahat sorumluluğu bakımından da söz 

konusudur.3052 Ancak tüzel kişilerin ceza ve/veya güvenlik tedbiri sorumluluğunu kabul eden bir sistemde 

söz konusu sorunların açıklığa kavuşturulmasında fayda vardır.3053 Şayet suç fesihten önce işlenmişse, 

esasında tüzel kişinin muhakemesi mümkündür. Ancak söz konusu durumun faydası azdır. Nitekim tüzel 

kişinin feshi halinde, tasfiye işlemlerinin bitirilmesine kadar adli para cezasının ya da müsaderenin 

uygulanması mümkündür. Tüzel kişinin feshinden sonra suçun işlenmesi halindeyse tasfiye süreci içinde 

                                                
3047 ÜNVER/HAKERİ, Sorularla, s. 488. 
3048 YILDIZ, “Tüzel”, s. 222. Esasında “faaliyeti çerçevesi”nden anlaşılması gerekenin ne olduğu hususu da sorunludur. Nitekim 
bu suçun tüzel kişinin tüzüğünde yer alan faaliyetlerden mi kaynaklanması gerektiği yoksa herhangi bir suç olmasının mümkün 
olup olmadığı açık değildir. Bu nedenle “faaliyeti çerçevesinde”nden “faaliyeti sırasında” olmanın anlaşılması önerilmektedir. Bu 
önerinin tüzel kişinin katılan olduğu halleri de kapsamına aldığından yerinde olduğu ileri sürülmekteyse de (bkz. DONAY, 
Muhakemesi, s. 400) tüzel kişinin katılan olduğu hallerin yalnızca “faaliyeti sırasında” işlenen suçlarla sınırlı olduğu söylenemez. 
3049 KEULEN/GRITTER, s. 186. 
3050 “…Devlet hesabına yapılan alım satıma fesat karıştırma, zimmet ve buna iştirak suçlarından sanıklar Ömer Bilgin, Nevin 
Biltekin, Ali Beykoz, Gürsel Erk, Şakir Özsürekcigil, Nevzat Türe ve Mustafa Kurdak'ın yapılan yargılamaları sonunda; sanık 
Ömer Bilgin'in beraetine, sanık Nevin hakkındaki kamu davasının ölüm sebebiyle düşürülmesine, diğer sanıkların eylemlerinin 
ise dolandırıcılık ve sahtecilik olarak kabulüyle dolandırıcılık suçundan dolayı kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan 
kaldırılmasına, resmi evrakta sahtecilikten ise mahkumiyetlerine dair, Bolu Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 01.04.2008 gün ve 
1997/98 Esas, 2008/60 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar Ali, Gürsel, Şakir, Nevzat ve Mustafa 
müdafiileri ve katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye 
gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü; KARAR: Hükmü temyiz eden Sümer Holding vekili 11.09.2003 günlü dilekçesi ile 
Turban A.Ş.nin tüzel kişiliğinin sona erdirildiğini, tüm hak ve yükümlülüklerinin Sümer Holding A.Ş.'ne devredildiğini belirterek 
davaya katılma talebinde bulunduğu anlaşılmakla, vaki talep karşısında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi, Kanuna 
aykırı…” Y. 5. CD. 2008/10607 E. 2008/8310 K. 13.10.2008 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
3051 VOGEL, “Rethinking”, s. 340. 
3052 Kabahat sorumluluğunun sayılan hallerden etkilenmeyeceği yönünde bkz. KANGAL, Kabahatler, s. 219. 
3053 BERTOSSA, s. 110-111. 
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yine tüzel kişinin muhakemesi mümkündür. Zira tasfiye aşamasında tüzel kişi henüz sona ermemiştir.3054 

Ancak suçun işlendiği anda hak ehiyetine sahip olmasına karşın fiil ehliyetine sahip olmayan bir tüzel 

kişininse tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edildiği bir sistemde ceza sorumluluğunun, güvenlik 

tedbiri sorumluluğununsa kural olarak olamayacağı belirtilmelidir.3055 Ancak güvenlik tedbiri 

sorumluluğu bakımından şayet tüzel kişi örneğin iyi niyetli olmadığı sürece hakkında eşya müsaderesinin 

uygulanması mümkündür. 

Birleşme, bölünme, gibi hallerdeyse kural olarak cezalandırmaya engel olmakla birlikte,3056 

sayılan haller gerçekleşmeden evvel tüzel kişi hakkında ceza verilmişse, bu karar infaz edilir.3057 Söz 

konusu haller gerçekleşmeden evvel ceza verilmemişse örneğin A ve B şirketlerinin birleşerek C şirketini 

oluşturması ya da A şirketinin B şirketi tarafından içine alınıp eritilmesi gibi hallerde birleşmeyle adı 

değişen C şirketinin ya da eriten B şirketinin, birleşen yahut eritilen şirket tarafından işlenen suçlar 

bakımından ağırlıklı olarak ceza sorumluluğunun bulunmadığı kabul edilmektedir. Bu kabulün 

temelindeyse birleşmeden doğan ya da eriterek oluşturulan tüzel kişinin yeni bir tüzel kişi olması 

yatmaktadır.3058 Ancak bunun için kanuna karşı bir hilenin bulunup bulunmadığının araştırılması 

gereklidir. Örneğin kanuna karşı hile hariç olmak üzere yani hakkında henüz ceza soruşturmasının ya da 

kovuşturmasının başlamadığı ya da başladığı bir tüzel kişinin soruşturma veya kovuşturmadan kaçmak ya 

da bu kapsamda hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının önüne geçebilmek adına mı bu yolu 

denediği, yoksa gerçekten hukuka uygun bir sona ermenin mi bulunduğunun araştırılması gereklidir. 

Nitekim ceza hukukunun görünüşle yetinmesinden bahsedilemez ve ceza hukuku gerçekçi bir hukuktur. 

Şayet kanuna karşı hile yoksa bu tıpkı gerçek kişinin ölmesi gibi sonuç doğurmalıdır. Aksinin kabulü 

“ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık taşır. Bu nedenle ön bir kabulden hareket yerine fiili 

                                                
3054 PRADEL, s. 164. Fransız ceza hukuku sisteminde suç, tüzel kişinin feshinden evvel işlenmişse tüzel kişi hakkında 
muhakemenin gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak söz konusu olanak sınırlıdır. Zira Fr. CK’nın 133-1. maddesinde tüzel 
kişinin feshedilmesi halinde cezanın infazının engelleneceği ya da durdurulacağı, ancak tüzel kişinin feshinden sonra ancak tasfiye 
işlemlerinin bitirilmesine kadar para cezasının ve muhakeme masraflarının tahsil edilmesinin ve müsadere cezasının 
uygulanmasının mümkün olacağı öngörülmüştür. Tüzel kişinin feshinin ardından suç işlenmesi halindeyse şirket, tüzel kişiliğin 
kapatılma ilanına dek tasfiye işlemleri gereğince varlığını sürdürdüğünden (örneğin “Medeni Kanun”un 1844-8; 24 Temmuz 
1966 tarihli “Ticari Şirketler Hakkında Kanun”un 39. maddesinin 1. fıkrasında ve 23.9.1967 tarihli “Ekonomik Çıkar Birlikleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 15. maddesinde belirtildiği gibi) tüzel kişi hakkında muhakemenin 
gerçekleştirilmesi mümkündür. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 92-93. 
3055 KIZILARSLAN, s. 50. 
3056 ETCK dönemindeyse Yargıtay birleşmenin ceza sorumluluğuna etki etmeyeceği görüşüne sahipti.“…Tüzel kişiliğin cezai 
sorumluluğu 1567 sayılı özel Yasadan kaynaklanan ve özel hukuktaki sorumluluğa benzer bir sorumluluk olup Ticaret Hukukunda 
( Türk Ticaret Kanunu 146, 151, 452. maddeleri ) özel hukuka ilişkin işlemlerde şirketlerin birleşmesiyle sorumluluğun devamlılığı 
esas olduğu, bu nedenle birleşen ve yeniden oluşan şirket bünyesinde cezai sorumluluğun devam ettiği gözetilerek iddianamenin 
düzenlenme tarihinden önce sanık şirketin başka bir anonim şirketle birleştiği de nazara alınıp Ticaret Sicilinden birleşme ile yeni 
oluşan şirketin isim, ünvan ve merkezi de araştırılarak yeni oluşan şirket hakkında gerektiğinde iddianamenin de 
düzelttirilmesinden sonra karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi…” Y. 7. CD. 2002/11516 E. 
2002/10931 K. 10.7.2002 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) Yargıtay’ın bu kararının cezaların şahsiliği ilkesine 
aykırılık oluşturduğu yönünde bkz. MALBELEĞİ, s. 72, dp. 134. 
3057 TRICOT, s. 58.  
3058 PRADEL, s. 165. Fransız ceza hukuku sisteminde iki şirketin birleşerek yeni bir şirket oluşturması ya da bir şirketin başka bir 
şirketi bünyesine alıp eritmesi durumunda birleşen ve eritilen şirketler tarafından işlenmiş suçlar nedeniyle yeni şirketin ve eriten 
şirketin ceza sorumluluğu kanuna karşı hile olmadığı sürece mümkün değildir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 92-93. 
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durumun araştırılması gereklidir. Böylece sanık lehine kıyas yoluna gidilerek TCK’nın 64. maddesi 

uyarınca sorunun çözümlenmesi önerilmektedir. Şayet soruşturmaya başlanmamışsa artık soruşturmaya 

başlanmamalı, başlanmışsa kovuşturmaya yer olmadığı, kovuşturmaya başlanmışsa düşme kararı 

verilmeli,3059 hüküm infaz ediliyorsa da infaza derhal son verilmelidir.3060 Ölüm her ne kadar işlenen bir 

suçu ortadan kaldırmasa da artık cezanın amaçlarının gerçekleşmesi olanaksızdır. Birleşme ya da devir 

halinde tüzel kişi tasfiye sürecine de girmemekte derhal fesih kararı verilmektedir. Bu durumda tüzel kişi 

hakkındaki kamu davası hakkında düşme kararı verilmelidir.3061 Tüzel kişinin örneğin limited şirketken 

anonim şirkete dönüşmesi gibi tür değiştirmesi halinde yönetim merkezinin, tüzüğünün, adının 

değiştirilmesi yeni bir şirketin kurulması anlamına gelmeyeceğinden, tüzel kişinin bu tür değişiminden 

evvel gerçekleştirilen suçlardan dolayı güvenlik tedbiri sorumluluğu devam eder.3062 Hukuki bir 

değişiklikle tüzel kişinin organının ya da yetkili temsilcisinin işlediği suç nedeniyle tüzel kişinin geçmişi 

silinmez.3063 Tüzel kişinin yasal türünün değiştiği hallerde varlığı son bulan tüzel kişiyle diğer tüzel kişinin 

ekonomik açıdan aynı olduğu görülmektedir. Bu durum bir şirketin başka bir şirket tarafından devralındığı 

ya da birden fazla şirkete dönüştüğü hallerdeyse tam olarak açık değildir. Ancak burada da büyüme ya da 

küçülme yoluyla yine ekonomik açıdan benzer amaçların taşındığı söylenebilir. Nitekim bu gerekçelerden 

hareket ederek “Alman Federal Yüksek Mahkemesi” tüzel kişiler hakkında ADAK’ın 30. paragrafı 

uyarınca idari para cezası vermektedir. Ancak bu durumun kabul edilemez olduğu bir anlamda kıyasın 

yapıldığı belirtilerek eleştirilmekteyse de kanun koyucu ADAK’ın 30. paragrafın 2a maddesinde bu 

durumu öngörerek yasalaştırmıştır.3064 Doktrinde tür değiştirme halinde esasında hukuki ayniyetten ve 

devamlılıktan bahsedilemeyeceği ve tür değiştiren şirketin bağımsız yeni bir tüzel kişi olacağı görüşünü 

savunanlar da bulunmaktadır.3065 

Tür değiştirme bakımından tartışma olmakla birlikte, birleşme ya da devir hallerinde yeni tüzel 

kişinin eski tüzel kişilerin fesihlerinden evvel işlenen suçlarla ilgili olarak güvenlik tedbiri 

sorumluluğundan bahsedilmemelidir. Zira bu durum ceza hukukunun mantığına aykırıdır. Nitekim sona 

                                                
3059 Örneğin CMK’nın 325. maddesinin 4. fıkrasında “hüküm kesinleşmeden sanık ölürse, mirasçılar giderleri ödemekle yükümlü 
tutulmaz” denilmekteyse de tüzel kişiler bakımından benzer bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bkz. ÜNVER/HAKERİ, 
Sorularla, s. 554-555, 563-565. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden Fr. CK’nun 133-1. maddesinde tüzel kişiliğin sona 
ermesi ve bunun ceza muhakemesine olan etkisi öngörülmüştür. Bkz. https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740 
3060 ÜNVER/HAKERİ, Sorularla, s. 581-582. Nitekim “Corpus Juris 1997”nin ve “2000”in “Davanın Açılması ve Sona 
Ermesi” başlığını taşıyan 22. maddesinin 2. fıkrasında sanığın ölümüyle topluluğun dağılması birbirine eş tutularak davanın 
düşeceği öngörülmüştür. Bkz. AVRUPA BİRLİĞİNİN MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN CEZA 
HUKUKU KURALLARI (CORPUS JURIS), s. 75, 115. 
3061 ÜNVER/HAKERİ, Sorularla, s. 565. 
3062 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 316. Fransız ceza hukuku sisteminde tüzel kişinin feshedilmeksizin kurallara uygun olarak statü 
değiştirmesi de mümkündür. Örneğin tüzel kişi hukuki şeklini değiştirebilir, örneğin limited şirket anonim şirket olabilir. “Medeni 
Kanun”un 1844-3. maddesi uyarınca bir şirketin başka şekildeki şirkete dönüştürülmesi yeni bir tüzel kişinin oluşturulmasına 
neden olmadığından, bu yeni anonim şirketin muhakemesi mümkündür. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 92-93. 
3063 PRADEL, s. 165. 
3064 Benzer düzenleme Avusturya, Amerika ve Fransa tarafından da öngörülmüştür. Ancak söz konusu düzenlemeler cezai 
olmaktan ziyade finansal gaye taşıdıkları nedeniyle eleştirilmekteyse de haksız rekabeti önlediği için yerindedir. Nitekim AB’nin 
de uygulaması bu yöndedir. Bkz. BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 153-154. 
3065 ÜNVER/HAKERİ, Sorularla, s. 561. 
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eren bir tüzel kişinin fiillinden, yeni tüzel kişinin ya da yeni ve eski tüzel kişinin üyelerinin ceza hukuku 

yaptırımlarına muhatap kılınması, “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık taşır.3066 Söz konusu 

kabul tüzel kişiler hakkından iznin iptalinin uygulanmasına engel oluşturmaktaysa da iyiniyetli üçüncü 

kişi olmadığı sürece yeni tüzel kişi hakkında müsadere hükümlerinin uygulanması mümkündür.3067 Zaten 

başlı başına gerçek kişi tarafından işlenen bir suç nedeniyle tüzel kişilerin güvenlik tedbiri sorumluluğuna 

gidilmesi doğru değildir.  

Güvenlik tedbirleri, özel hukuk yaptırımları niteliğinde olmadığından devredilemez ve hatta karşı 

taraf, bu devri kabul etse dahi yaptırıma yine de muhatap kılınamaz. Ancak bu durum tüzel kişilerin 

örneğin birleşme suretiyle ceza hukuku sorumluluğundan kurtulmasına imkân vereceği için endişe verici 

olsa da kanuna karşı hile durumuyla söz konusu sorunun önüne geçmek mümkündür.3068 Söz konusu 

hallerde tüzel kişinin ceza hukuku sorumluluğuna hangi şartlar altında gidilebileceği belirlenmelidir. Zira 

gerçek kişi örneğin öldüğünde bu kişi hakkında verilecek ceza mirasçılarına uygulanamaz. Söz konusu 

durum dahi gerçek kişilerle tüzel kişiler arasındaki sorumluluğun farkını açıkça göstermektedir. Yine bir 

tüzel kişinin birden fazla tüzel kişiliğe bölünmesi de bu kapsamda örnek olarak verilebilir. Söz konusu 

halde malvarlığının intikali mümkünse de işlenen suç nedeniyle sorumluluğun intikalinin nasıl ve hangi 

gerekçelerle olacağı önemli bir sorundur. Zira belli şartlar altında söz konusu sorumluluk kabul 

edilmektedir.3069 Yine fesih halinde bulunan tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirlerine başvurulup 

başvurulamayacağı net değildir. Benzer durum tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden TCKÖT’de 

da öngörülmemiştir. Tasfiye edilen ya da tasfiye halinde bulunan tüzel kişinin ceza sorumluluğunun 

bulunup bulunmadığı belirtilmemiştir. Ancak tüzel kişinin faaliyetine son verilmesi uzun bir tasfiye 

sürecini gerekli kıldığından bir anlamda tüzel kişilerin birinci bölümde belirtildiği üzere tasfiye sürecinde 

de yaşamaya devam ettiği ve söz konusu süreç içinde suç işlenmesinin mümkün olduğu kabul 

edilmelidir.3070 Tasfiyenin söz konusu olmadığı, birleşme hallerinde, tüzel kişilik birleşmeyle birlikte sona 

ermektedir.3071 Nasıl ki gerçek kişiler bakımından ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği, nüfus kayıtlarına 

bakılarak yapılıyorsa, tüzel kişinin sona erip ermediği ise “Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”ne sorularak 

gerçekleştirilmektedir. Aksi halde örneğin kovuşturma evresinde düşme kararı verilemez.3072 

Suç, Türkiye’de işlenmişse Türk mahkemeleri yetkilidir. Ancak küreselleşmeyle beraber 

uluslararası şirketler faaliyet göstermekte ve merkezlerinin bulunduğu ülkeler çeşitlilik gösterebilmektedir. 

Tüzel kişinin işletme merkezinin bulunduğu yerde işlenen suç nedeniyle başka bir ülkede zararın ya da 

                                                
3066 ÜNVER/HAKERİ, Sorularla, s. 576. 
3067 Nitekim Alman ceza hukukunda, müsadere, üçüncü kişiler üzerinde de uygulandığından, şayet bir tüzel kişinin edindiği 
malvarlığı başka bir tüzel kişiye aktarılırsa, söz konusu yaptırım bu tüzel kişi hakkında da uygulama alanı bulur. HIRSCH, 
“Strafrechtliche”, s. 306. 
3068 ÜNVER/HAKERİ, Sorularla, s. 561-562.  
3069 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 152-153. 
3070 YARSUVAT, s. 908. 
3071 ÜNVER/HAKERİ, Sorularla, s. 569. 
3072 ÜNVER/HAKERİ, Sorularla, s. 571. 
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tehlikenin doğması mümkündür. Bu durumda hangi devletin mahkemesinin yetkili olduğu hususu 

uluslararası sözleşmelere bakılarak çözümlenmelidir.3073  

Cumhuriyet savcısınca, “iddianamenin sonuç kısmında”, “suçun tüzel kişinin faaliyeti 

çerçevesinde işlenmesi” durumunda, “ilgili tüzel kişi hakkında uygulanabilecek” “güvenlik tedbiri”nin 

“açıkça belirtil”mesi gereklidir (CMK m. 170/6). Şayet iddianamede tüzel kişilere uygulanacak güvenlik 

tedbiri açıkça belirtilmemişse CMK’nın 174. maddesi uyarınca 170. “maddeye aykırı olarak 

düzenlendiğinden” iddianamenin iadesi gereklidir.  

“Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 

Tüzük”ün3074 63. maddesinin 1. fıkrasında “tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri”nin, “kasıtlı bir 

suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde” TCK’nın 60. maddesinde öngörülen tedbirler olduğu belirtilmiştir.3075  

Hükmün 2. fıkrasına göre tüzel kişiler hakkında hükmedilen güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak 

“mahkemece Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen ilâm”ın, “infaz defterine kaydedil”eceği ve 

“Cumhuriyet başsavcılığınca, güvenlik tedbirini içeren bu ilâm”ın, “tedbirin niteliğine göre tüzel kişiliğin 

faaliyetine izni vermeye yetkili makamlara bildiril”eceği, söz konusu “makamlarca yargı kararının gereği 

yerine getirildikten sonra, durum”un “Cumhuriyet başsavcılığına bildiril”eceği ve ilâmın iade edileceği 

belirtilmiştir. 

Faaliyet izninin iptaline ilişkin muhakeme usulüne CMK’da ayrıca yer verilmemiştir.3076 Faaliyet 

izninin iptaline ceza mahkemesince karar verilir. Bunun için iddianamede hakkında güvenlik tedbirinin 

uygulanması istenen tüzel kişinin isminin yazılması, duruşma gününün tüzel kişiye bildirilmesi, böylece 

mahkemede savunma yapmasına imkân tanınması ve tüzel kişiyle ilgili karar verilmesi gereklidir.3077 

                                                
3073 COLOMER, s. 167. 
3074 26131 sayılı 6.4.2006 tarihli Resmî Gazete 
3075 Kanun koyucu tarafından müsadere için mahkûmiyet şartı aranmamasına karşın, tüzük ile mahkûmiyet hükmünün 
verilmesinin hem faaliyet izninin iptali hem de müsaderenin uygulanabilmesi için bir koşul olarak aranması hukuka aykırıdır. Zira 
müsadere için ceza mahkûmiyeti bir koşul olarak aranmamaktadır, ortada suç oluşturan bir fiilin varlığının bulunması yeterlidir. 
Bkz. ÇAKIR, s. 142; ÖZCAN, “Tüzel”, s. 342; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 749. 
3076 Güvenlik tedbirlerinin muhakemesinin yalnızca müsaadeyle sınırlı kalmayacak şekilde CMK’da düzenlenmesi gerektiği 
yönünde bkz. NUHOĞLU, “Güvenlik”, s. 193. 
3077 “A- K… M… AŞ. Hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması istemine ilişkin temyiz davasının incelenmesinde; 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmadığı kabul edilmiş, ancak tüzel kişi yararına suç 
işlenmesi durumunda, 60. madde uyarınca tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunması esası belirlenmişti. Bu 
düzenleme uyarınca her ne kadar sanık sıfatını alamayacak ise de, iddianame ile hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmesi talep 
edilen tüzel kişinin bu sıfatla yargılamada yer almasının ve duruşma günü tebliğ edilerek şirketi temsilen savunmasının alınması 
da zorunlu bulunmakla birlikte, Ticaret Sicil Memurluğu yazısı ile münferiden her türlü işlem yapmaya yetkili olduğu belirtilen 
şirket yönetim kurulu üyesi E.Y…’e duruşma gününün tebliğ edilmesi ve yapılan savunmanın bu konuyu da kapsaması karşısında 
belirtilen yasal gereklerin yerine getirildiği düşünülmüş ve mahkemece TCK’nın 60/3. maddesi uyarınca yapılan değerlendirme, 
takdir ve gerekçeler yerinde görüldüğünden; Yükletilen eyleme ve … A.Ş. hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmesine yer 
olmadığına ilişkin hükme yönelik O yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnamaye uygun 
olarak temyiz davasının esastan reddiyle HÜKMÜN ONANMASINA, B- Sanıkların, çevrenin kasten kirletilmesi eylemlerine 
yönelik temyize gelince: Başka nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; … Bu açıklamalar çerçevesinde dosyada incelenen 
uyuşmazlığa gelince: 1- Her ne kadar dosyada mevcut bilirkişi raporunda kullanılmış akü geri kazanım işlemi sonucu ortaya 
çıkan cüruf şeklindeki atıkların, analiz gerekmeksizin Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-7 Listesinde (A) 
kategorisinde “tehlikeli atık” niteliğinde bulunduğu belirtilmekte ise de, sanıklar ve müdafilerinin savunmalarında; Eskişehir’deki 
fabrikada yapılan üretim sonucu ortaya çıkan artıkların bir kısmının evsel atıklarla aynı yere atılabileceğinin, diğer kısmının ise 
tehlikeli atık olması nedeniyle rutin olarak yıllardır İzmit’te bulunan İZEYDAŞ firmasındaki lisanslı depoya gönderildiğini ve bu 
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Mahkûmiyet hükmünde hangi faaliyet izninin iptal edileceği gösterilmelidir.3078 Zira söz konusu tüzel 

kişinin birden fazla izne bağlı faaliyette bulunması mümkündür. İddianamede tüzel kişi hakkında faaliyet 

izninin iptalinin uygulanması talep edilmişse, kovuşturma evresinde “tüzel kişinin organ veya temsilcisi” 

savunma makamının “yanında yer alan sıfatıyla” savunmasının alınması şartıyla ve sanık hakkında 

mahkûmiyet hükmü verildiği takdirde tüzel kişinin faaliyet izninin iptaline karar verilebilir. İznin iptali 

yaptırım olduğundan tüzel kişinin savunması alınmaksızın bu yaptırıma başvurulması savunma hakkının 

ihlal edilmesine neden olur. Şayet iddianamede sanığa verilecek cezanın yanında tüzel kişi hakkında 

faaliyet izninin iptali tedbirinin uygulanması talep edilmemişse, kovuşturma evresinde bu talebin 

Cumhuriyet savcısınca ya da katılan tarafından talep edilmesi mümkündür. Söz konusu talep 

yapılmamışsa veya “kamu davası açılmamış” ya da “kamu davası açılmış olup da esasla beraber bir karar 

verilmemişse” müsadereye ilişkin usul hükümlerine kıyasen başvurmanın mümkün olduğu 

belirtilmektedir. Bu durumda CMK’nın 256. maddesi uyarınca “Cumhuriyet savcısı ya da katılan davayı 

görmeye yetkili mahkemeye” iznin iptalinin uygulanması için başvurabilir denilmektedir.3079 Ancak ceza 

muhakemesinde istisnai ve tahdidi normlar bakımından kıyas yapılması mümkün olmadığından3080 

CMK’nın 256. maddesi yalnızca müsadereye ilişkin istisnai ve tahdidi bir norm olduğundan iznin iptali 

bakımından uygulama alanı bulamaz. Bu nedenle CMK’nın 256. maddesinin iznin iptalini de kapsamına 

alacak şekilde değiştirilmesinde fayda vardır.  

                                                
gönderilerle ilgili belgeleri dosyaya ibraz ettiklerini, evsel atık türündeki cürufun ise Eskişehir bölgesinde belediye atık alanına 
dökülmekte olduğunu, nitekim bu yöndeki uygulama nedeniyle Çevre İl Müdürlüğünce önce idari para cezası uygulanmış ise de, 
yaptıkları itiraz üzerine Bakanlıktan alınan görüş doğrultusunda Eskişehir İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 15.1.2007 tarihli 
ve 124 sayılı yazısı ile işletmenin atıklarının tehlikesiz olarak depolanabilme özelliğine sahip bulunması sebebiyle evsel atık düzenli 
depo tesislerinde ayrı olarak depolanabileceğinin belirtilmesi nedeniyle uygulamalarının bu yönde devam ettiğini, şirketin aldığı 
malları getirmek üzere Ankara’ya gidecek kamyonları ile Çevre İl Müdürlüğü yazısında belirtilen nitelikteki atıkların, Sincan 
Belediyesi tarafından gösterilen alan ücreti ödenip makbuz alınarak ve diğer atıklarla karışmayacak şekilde depo edildiği ancak 
numune alınan son kamyondan boşaltılan atıklar üzerinde yapılan incelemede tehlikeli atık nitelikte bulunduğunun belirlenmesi 
üzerine yaptıkları araştırma neticesinde, son kamyonun yüklenmesi sırasında, lisanslı şoförlerin yükleme için aracı depo önüne 
bırakıp yemeğe gittikleri sırada yakında bulunan bir kısım tehlikeli atığın yanlışlıkla işçiler tarafından kamyona yüklendiğinin 
taraflarınca sonradan anlaşılması karşısında, önceki kamyonlarca dökülen atıkların Çevre İl Müdürlüğünce uygun bulunan 
yöntemle belediyenin evsel atıklar alanına ve diğer atıklarla karışmayacak şekilde dökülmesi nedeniyle suç kastının 
bulunmadığını, son kamyondaki atıkların ise taksirle depo alanına döküldüğünü ileri sürmeleri ve dosyada mevcut Eskişehir İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğünün sanıkların çalıştıkları Kudret Metal AŞ. adlı şirkete hitabeden 15.1.2007 tarihli ve 124 sayılı 
yazısında "işletmenin atıklarının EK-11 A’ya göre tehlikesiz olarak depolanabilme özelliğine sahip atık olması sebebiyle, Katı 
atıkların Kontrolü Yönetmeliği beşinci bölümünde yer alan teknik standartlara ve alt yapıya haiz evsel atık düzenli depo 
tesislerinde ayrı olarak (tek tür) depolanarak nihai bertarafının sağlanabileceğinin belirtilmesi karşısında; Eskişehir İl Çevre ve 
Orman Müdürlüğü’nden, anılan bu yazıdan sonra suç tarihine kadar ilgili şirketin belediye çöplüğüne dökme şeklinde yaptığı 
uygulamanın yasaklanmasına yönelik bir işlem yapılıp yapılmadığı da araştırılarak, idarenin yönlendirmesiyle bu şekilde bir 
uygulamanın ortaya çıktığı sonucuna ulaşılması durumunda suç kastının oluşmayabileceğinin gözetilmesi ve maddi olgunun 
savunmadaki gibi son kamyonda tehlikeli atıkların özensizlikle toprağa bırakıldığı biçimde kabul edilmesi durumunda da çevrenin 
taksirle kirletilmesi suçunun tartışılması gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle TCK’nın 181. Maddesi ile 
hüküm kurulması (…) yasaya aykırı, O yer Cumhuriyet savcısının ve sanıklar E… Y…, O… K…, H… Y.. ile A… T… müdafiinin 
temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA…” Y. 4. CD. 
2010/31681 E. 2012/32675 K, 27.12.2012 T. (Karar metni için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1957-1958) 
3078 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1368. 
3079 Bu görüşe göre yetkili mahkeme mahkûmiyet hükmünü veren mahkemedir. Başvurunun ardından muhakemenin duruşmalı 
olarak yapılması gereklidir. Tüzel kişinin mahkûm edilen organ ya da temsilcisi dışındaki organ veya temsilcisi faaliyet izninin 
iptali muhakemesine çağrılır ve sanığın sahip olduğu hakları kullanabilir.  Bkz. İÇER, s. 168. 
3080 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 16. 
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Tüzel kişilerle ilgili olarak ayrı bir müsadere usulü kabul edilmemiştir. Genel anlamda eşya ve 

kazanç müsaderesi tüzel kişiler hakkında uygulama alanı bulmaktadır.3081 Müsadere konusunda karar 

vermeye yetkili ve görevli olan mahkeme asıl suç için yetkili ve görevli olan mahkemedir. Müsaderenin 

istendiği kamu davasında görevsizlik, yetkisizlik, birleştirme, davanın reddi ya da durma kararları 

verildiğinde müsadere hakkında karar verilemez.3082 Genelde müsadereye konu eşyanın müsaderesi 

iddianamede istenir ve müsadere yargılaması asıl davayla birlikte gerçekleştirilir. Şayet sanığın suçu 

işlediği sabitse diğer şartları da varsa müsadereye karar verilir. Şayet fiil suç değilse ya da suç olmasına 

karşın müsadere konusu eşya iyi niyetli üçüncü kişiye aitse eşyanın iadesine karar verilir.3083 Müsadere 

konusu eşyanın müsaderesi asıl dava ile beraber istenmemişse ya da istenmesine karşın müsadere kararı 

verilmemişse müsadere CMK’nın 256 ila 259. maddeleri uyarınca gerçekleştirilir. Bu nedenle 

mahkemenin herhangi bir talep olmaksızın kendiliğinden ek bir kararla müsadereye karar vermesi 

mümkün değildir.3084 Yani tüzel kişi hakkında müsadere hükümleri işlenen suçla ilgili yürütülen 

kovuşturma evresinde verilebileceği gibi ayrı bir müsadere davasıyla da verilebilir.3085  

CMK’da münhasıran müsadereye tabi olan ve olmayan eşyalar bakımından iki ayrı usul 

öngörülmüştür.3086 CMK’nın 256 ila 259. maddelerinde müsaderenin usulüne şu şekilde yer verilmiştir: 

“Başvuru  

                                                
3081 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1370. Al. CMK’da da benzer düzenleme söz konusudur. Bkz. BÖSE, “Corporate”, 
s. 246.    
3082 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1743-1744. 
3083 Ancak eşyanın kime ait olduğu belli değilse, Cumhuriyet Başsavcılığına gerçek faillerin araştırılması için gerçekleştirilen suç 
duyurusu ile beraber müsadere konusunda gerekenin yapılabilmesi için yazı yazılmasına karar verilerek müsadereye ya da iadeye 
karar verilemez. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1740-1741. 
3084 “…Açılmış dava olmadan av tüfeğinin zoralımına karar verilmesi yasaya aykırıdır…” Y. 4. CD. 1994/8474 E. 1994/10806 
K. 8.12.1994 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
3085 Tüzel kişi hakkında müsadereye karar verilebilmesi için tüzel kişinin savunma makamının yanında yer alan sıfatıyla 
dinlenmesi gereklidir. İddianamede şayet tüzel kişi hakkında müsadere hükümlerinin uygulanması talep edilmemişse her ne kadar 
CMK’nın 256. maddesinde Cumhuriyet savcısının ya da katılanın kamu davasının açılmasından önce ya da hüküm verildikten 
sonra müsadere tedbirinin uygulanması için başvurabilecekleri belirtilmişse de kamu davası yürütülürken söz konusu talepte 
bulunmalarına engel bir durum bulunmamaktadır. Bu durumda savunması alınmaksızın tüzel kişi hakkında müsadere tedbiri 
uygulanamaz. Bkz. İÇER, s. 167-169. 
3086 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1743. 
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Madde 256 – (1) Müsadere kararı verilmesi gereken hâllerde, kamu davası açılmamış veya kamu 

davası açılmış olup da esasla beraber bir karar verilmemişse; karar verilmesi için,3087 Cumhuriyet savcısı 

veya katılan,3088 davayı görmeye yetkili mahkemeye başvurabilir.3089  

                                                
3087 Örnek olarak önödeme nedeniyle kamu davasının açılmaması ya da kamu davası açılmış olmasına karşın unutulduğu için 
müsadereyle ilgili herhangi bir hükmün verilmemesi verilebilir. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 243. 
3088 Burada katılan ifadesinden eşya üzerinde hak iddiasında bulunmak suretiyle iadesini isteyen, malen sorumlu olan ve iade 
yönünde davaya katılma hakkı bulunanların dahil olduğu ileri sürülmekteyse de (BAKICI, s. 1249) müsadere konusu edilen eşya 
nedeniyle malen sorumlu olanlar kendi eşyalarının müsaderesini isteyemeyecekleri için ve söz konusu fıkra iade edilecek eşyayla 
değil müsadere edilecek eşyayla ilgili olduğundan buradaki katılan ifadesinden suçtan zarar görmesi nedeniyle davaya katılan 
kimse anlaşılmalıdır. Katılan mahkemeye vereceği bir dilekçeyle müsadere talebinde bulunabilir. Yine Cumhuriyet savcısının da 
kendiliğinden ya da emanet memurunun harekete geçirmesi suretiyle mahkemeye yönelik talep yazısı düzenleyip göndermesi 
mümkündür. Söz konusu istem iddianame olarak değerlendirilemeyeceğinden CMK’nın 174 vd. maddeleri uyarınca iadesi söz 
konusu değildir. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1744.  

“Suç Eşyası Yönetmeliği”nin 20. maddesi ile CMK’nın 256. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen cumhuriyet savcısının 
başvurusuna ilişkin düzenlemeye şu şekilde yer verilmiştir: 
“Suç eşyası ve malvarlığı değerleri ile ilgili işlem sonuçlarının takibi 
MADDE 20 – (1) Suç eşyası ve malvarlığı değerleri ile ilgili işlem sonuçlarının araştırılması, takibi ve kontrolü aşağıdaki şekilde 
yerine getirilir: 
a) Emanet memuru, emanet bürosuna teslimi tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, hakkında herhangi bir karar verilmemiş olan 
eşya veya paraları, ilgili mahkemeden sorulmak üzere, Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma veya esas kaydı sayısını ihtiva eden 
bir yazı ile Cumhuriyet başsavcılığına bildirir. Mahkeme veya daire yazı işleri müdürü ile Cumhuriyet başsavcılığı yazı işleri 
müdürü en geç on beş gün içinde bu eşya ve paraların ilgili bulundukları iş veya davaların karara bağlanıp bağlanmadıklarını, 
hakkında bir karar verilmiş ise, kararın bir suretini de eklemek suretiyle aynı yoldan durumu emanet bürosuna bildirirler. 
b) İlgili oldukları iş veya davalar karara bağlanmış olup da eşya, mal varlığı değerleri veya paralar hakkında müsadere yahut 
iadeye ilişkin bir karar verilmemiş olduğunun anlaşılması hâlinde, ilgilisi veya Cumhuriyet savcısı, davayı gören ya da görmeye 
yetkili mahkemeden eşya, malvarlığı değerleri ve paralar hakkında bir karar verilmesini ister. 
c) Müsaderesine, iadesine ya da elden çıkarılmasına karar verilen eşyanın tür, cins, nitelik, marka, sayı ve sair vasıflarında 
tereddüt doğduğu takdirde, Cumhuriyet savcısı ilgili mahkemeden bu konuda ek bir karar verilmesini ister; müteakip işlemler bu 
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 
ç) Her yıl sonunda suç eşyası esas kaydında hâlen emanet bürosu uhdesinde ve sorumluluğunda görülen eşyanın depolardaki 
mevcutları ile kayıtların uyumlu olup olmadığının tespiti için sayım ve kontrolleri yapılır, yapılacak bu işlemler bir tutanak ile kayıt 
altına alınır.” (2662 sayılı 23.3.2016 tarihli Resmî gazete) 
3089 Bu durumda iddianamenin düzenlenmesine gerek yoktur. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 243. “…6136 S.Y. Kanuna aykırı 
davranmak suçundan sanık R. B. Hakkındaki hazırlık soruşturması sonunda C. Başsavcılığınca verilen 27/05/2005 gün ve 2005/... 
hazırlık sayılı takipsizlik kararını müteakip, adli emanette kayıtlı tabancanın müsaderesine ilişkin aynı tarihli talep yazısının 5271 
sayılı CMK'nın 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair Asliye Ceza 
Mahkemesi'nin 20/06/2005 gün ve 2005/... iddianamenin değerlendirilmesi ... sayılı kararına itirazın reddine ilişkin Antalya 3. 
Ağır Ceza Mahkemesi 'nin 27/06/2005 gün ve 2005/323 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya ile ilgili olarak; Tüm dosya 
kapsamına göre, taşınması ve bulundurulması başlı başına suç olan eşyalar istem tarihi itibariyle 765 sayılı TCK'nın 36/2 
maddesine göre müsaderesinin zorunlu olduğu, buna ilişkin talep yazısının bir şüpheli hakkında düzenlenmiş iddianame 
niteliğinde bulunmadığından 5271 sayılı CMK'nın 170. maddesindeki unsurları taşıması gerekmediği gözetilmeksizin itirazın bu 
yönde kabulu yönünde yazılı şekilde red kararı verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle CMK'nın 309. maddesi uyarınca 
anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı CİGM'nin 25/08/2005 gün ... sayılı yazılı emirle bozma istemine atfen 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tebliğnağme ile dairemize tebliğ kılınmakta incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü: 
KARAR : 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan hakkında takipsizlik kararı verilen R.B'ye ait tabancanın zoralımına karar 
verilmesini talep eden C. Başsavcılığı'nın isteminde CMK'nın 170. maddesinde öngörülen hususları bulunmadığından bahisle 
anılan istem yazısının CMK 174. maddesi gereğince Başsavcılığa iadesine dair Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının 
kaldırılmasını isteyen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının kabulü yerine reddine dair Antalya 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 
kararında isabet görülmediğinden, kanun yararına bozma istemine dayalı ihbarname içeriği bu nedenle yerinde 
bulunduğundan…” Y. 8. CD. 2005/2622 E. 2005/9017 K. 4.10.2005 T.; “…6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan hakkında 
takipsizlik kararı verilen R.B'ye ait tabancanın zoralımına karar verilmesini talep eden C. Başsavcılığı'nın isteminde 
CMK'nın 170. maddesinde öngörülen hususları bulunmadığından bahisle anılan istem yazısının CMK 174. maddesi gereğince 
Başsavcılığa iadesine dair Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasını isteyen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının 
kabulü yerine reddine dair Antalya 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında isabet görülmediğinden…” Y. 8. CD. 2005/2622 E. 
2005/9017 K. 4.10.2005 T. (Karar metinleri için bkz. www.kazanci.com) 
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(2) Kamu davası açılmış olup da3090 iade edilmesi gereken eşya veya malvarlığı değerleri ile ilgili 

olarak esasla birlikte bir karar verilmemiş olması durumunda, mahkemece re'sen veya ilgililerin istemi 

üzerine bunların iadesine karar verilir.  

Duruşma ve karar  

Madde 257 – (1) 256 ncı maddeye göre verilmesi gereken kararlar, duruşmalı olarak verilir.3091  

(2) Müsadere veya iade olunacak eşya veya diğer malvarlığı değerleri üzerinde hakkı olan 

kimseler de duruşmaya çağrılır. Bu kişiler, sanığın sahip olduğu hakları kullanabilirler.3092  

(3) Çağrıya uymamaları, işlemin ertelenmesine neden olmaz ve hükmün verilmesini 

engellemez.3093  

Kanun yolu  

Madde 258 – (1) 256 ncı maddeye göre verilecek hükümlere karşı Cumhuriyet savcısı, katılan ve 

257 nci maddede belirlenen kişiler için istinaf yolu3094 açıktır.3095  

                                                
3090 Hükümde kamu davasının açılmış olmasından bahsedildiğinden söz konusu hüküm yalnızca kamu davasının açılıp iade 
edilmesi gereken eşyanın iade edilmemesi halinde uygulanır. İade kararlarının duruşma açılarak verilmesi gereklidir. Bu nedenle 
kamu davasının açılmadığı hallerde iade Cumhuriyet savcısında gerçekleştirilecektir. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 
1743. 
3091 “…Suç konusu olup, münhasıran müsadereye tabi olmayan eşyanın iadesi talebinin CMUK. nun 392/1. maddesi uyarınca 
yetkili mahkemece duruşma açılıp, yapılarak sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucu 
talebin reddine karar verilmesi…” Y. 11. CD. 2002/6230 E. 2002/7222 K. 19.9.2002 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
3092 Örneğin delil gösterip savunmada bulunabilecekleri gibi avukat da tutabilirler. Bkz. BAKICI, s. 1250. 
3093 Bu kapsamda davetiyede CMK’nın 195 ve 257/3. maddeleri uyarınca duruşmaya gelmemeleri halinde duruşmanın 
yokluklarında yapılıp kararın yoklukta verileceğine ilişkin şerh düşülür. Bu şekilde gerçekleştirilen duruşmada tüm deliller 
toplanır, gerektiğinde keşif yapılır, şartları varsa müsadereye yoksa da eşyanın iadesine karar verilir. Bkz. 
YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1745. 
3094 İstinaf mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinde kadar bu yol 5320 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanununun 
Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 8. maddesi uyarınca temyiz olarak kabul edilmiştir. Bkz. 
ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 932. 
3095 ETCK’nın ve CMUK’un yürürlükte olduğu dönemde geçerli olan “…Bir suçun taalluk eylediği eşyanın müsaderesi de kanun 
icabından olan yerlerde müsadere cihetinin asıl cezaya müteallik davadan ayrı ve müstakil olarak esas davayı görmeye me'zun 
mahkemelerce görülebilmesinin ve mahkemelerden bu hususta sadır olacak hükümlere karşı kanun yoluna gidilebilmesinin 
cevazı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun müsadere usulünden bahseden faslında kabul ve tespit olunmuş bir esas olmasına ve 
kanunun şu suretle başlı başına gözönüne alarak mahsus ve müstakil hükme bağlamış ve miktar veya kıymet zikretmeksizin mutlak 
olarak kanun yolunu açık bulundurmuş olduğu bir mevzua müteallik hükümlerde aranacak temyiz kabiliyetinin de yine esası 
davadan ayrı ve müstakil olarak bizatihi mülahazası o fasıl hükümlerinin istihdaf eylediği gaye ve maksadın tabii ve zarure bir 
icabı olmasına ve diğer taraftan müsadere keyfiyetinin mahkemelerde esas davadan ayrı ve müstakil olarak tetkik mevzuu olması 
kanunda kabul ve tecviz olunmuş olunca bu cevazın tatbikattaki şümul sahasını herhangi bir düşünce ile tahdit ve takyit dahi 
kanun maksadına aykırı düşeceğine binaen Ceza Kanunu bakımından ceza ile birlikte mevzuu bahsolduğu yerlerde ceza 
mahkumiyetinin hukuki neticelerinden olan müsadere keyfiyeti esas davadan ayrı ve müstakil bir dava halinde esası tetkike vazifeli 
olan sulh ve Asliye Mahkemeleri nezdinde mutlak surette tetkik mevzuu olabileceği gibi Temyiz Mahkemesi nezdinde de yine 
mutlak surette kabili tetkik bulunduğuna ve bu sahada aranacak temyiz kabiliyeti haddinin tayini bahsinde Ceza Muhakemeleri 
Usulü sakit bulunmasından dolayı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunun medarı tatbik olacağına çoğunlukla 4.6.1936 gününde 
karar verildi…” şeklindeki YİBGK’nın 1935/80 E. 1936/14 K. 4.6.1936 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) kararının 
TCK ve CMK döneminde de geçerli olup olmadığı hususu üzerinde durulmalıdır. Zira CMK’nın 258. maddesi ile aynı hususu 
düzenleyen CMUK’un 394. maddesi birbirine benzerdir. CMUK’ta kanun yolundan bahsedilmesine karşın CMK’da istinaftan 
bahsedilmiştir. Söz konusu farklılığın nedeni CMUK döneminde olağan kanun yolunun yalnızca temyiz, CMK döneminde ise 
istinaf ve temyiz olarak öngörülmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca CMUK’un 305. maddesi 5320 sayılı “Ceza Muhakemesi 
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 8. maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemeleri göreve 
başlayıncaya kadar yürürlükte kalmıştır. Bu nedenle yürürlükte kaldığı dönemde YİBGK’nın söz konusu kararının uygulanır 
nitelikte olduğu belirtilmelidir. Bu nedenle asıl davadan ayrı ve bağımsız olarak açılan davada duruşma yapılarak verilen hükmün 
temyiz edilebilir olup olmadığının belirlenmesinde 6100 sayılı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu”nun 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe 
girerek (bkz. 27836 sayılı 4.2.2011 tarihli Resmî Gazete) yürürlükten kaldırdığı 1086 sayılı “Hukuk Usulü Muhakemeleri 
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Kanunu”nun (HUMK) 427. maddesinin dikkate alınması gereklidir. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 252-253. Hükmün verildiği 
tarihte HUMK’un 427. maddesi gereğince müsadereye konu olan eşyanın değeri kesinlik sınırı içindeyse temyiz edilemez, 
müsadereye ilişkin karar kesindir. Ancak söz konusu sınır aşıyorsa temyizi mümkündür. Bu nedenle müsadere davasında 
müsadere konusu şeyin değerinin bilirkişi vasıtasıyla belirlenmesi gereklidir, belirlenmediği takdirde Yargıtay bilinen değerine 
göre karar vermelidir. Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1745-1746. 

Söz konusu hususlar yalnızca asıl davadan bağımsız ve ayrı olarak açılan müsadere davası bakımından geçerlidir. Asıl 
dava ile karara bağlanan müsadere istemlerine ilişkin kararlar ise asıl davanın usulüne tabidir. Şayet asıl suçtan verilen ceza 
CMUK’un 305. maddesine göre kesin değilse müsadere edilen eşyanın değerinin önemi yoktur ve temyize tabidir. Ancak asıl 
suçtan verilen ceza CMUK’un 305. maddesine göre kesinse bu durumda müsadere konusunun eşyanın değerine bakılır. Şayet bu 
değer HMUK’un 427. maddesi uyarınca kesinlik sınırının altındaysa kesin niteliktedir, HMUK’un 427. maddesinde öngörülen 
kesinlik sınırını aşıyorsa temyizi mümkündür. Ancak ikinci ihtimalde asıl ceza kesinlik sınırında olmasına karşın müsadere 
edilecek eşyanın HMUK’un 427. maddesinde öngörülen sınırı aşması nedeniyle kesin olmayacak ve temyize tabi olacaktır. 
“…TCY.nın 11. maddesinde sayılan cezalar arasında yer almayan müsadere ( zoralım ), bir ceza olmayıp, cezai mahkumiyetin 
sonucu bulunan bir tedbirdir. CMUY.nın 305. maddesinde, ceza mahkemelerinden verilen hükümlerin ( son karar ) temyiz 
olunabilecekleri ilke olarak kabul edilmiş olup, yine bu maddede temyiz edilmeseler bile, kendiliğinden Yargıtay incelemesine tabi 
olan hükümler gösterilmiş, daha sonra temyiz edilemeyecek olan hüküm ve kararların hangileri olduğu sıralanmıştır. "Tedbir" 
kararı da, Ceza Mahkemelerinden bir hükümle yani son kararla verildiğine ve CMUY.nın 305. maddesinde ayrık bırakılanlar 
arasında sayılmadığına göre, temyiz incelemesine tabi tutulması zorunludur. CMUY.nın 392 ve devamı maddeleri gereğince; 
dava açılmamış veya dava açılmış olup esasla beraber müsadere hususunda bir karar verilmemiş ise, duruşma açılarak karar 
verilecektir. Bu karara karşı yasa yolları açıktır. TCY.nın 36. maddesinin 2 ve, 3. fıkraları ayrık olmak üzere, birinci fıkra uyarınca 
zoralıma karar verilebilmesi için, sanığın eyleminin suç teşkil edip etmediği, kime ait olduğu saptanmalıdır. Zoralım, eyleme 
bağlıdır. Eylem suç oluşturmuyorsa, kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması ve satılması, cürüm veya kabahat teşkil 
etmeyen eşyaların müsaderesine karar verilemez. Bu nedenle, kesin olarak verilen mahkumiyet hükmünün incelenmesi 
gerekmektedir. 1.7.1942 gün, 25/18 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile "hükmolunan ceza miktarı itibariyle kesin olan hükmün 
elli lirayı geçen zoralıma bağlı olarak temyiz yeteneği olduğu" kabul edildiği gibi Ceza Genel Kurulu ve Özel Daireler, asıl ceza 
yönünden temyiz incelemesine tabi tutulmayan bir hükme bağlantılı olarak verilen "müsadere", "meslek ve sanatın tatili", 
"işyerinin kapatılması", "tazminata hükmolunması", "sürücü belgesinin geri alınması" ve benzeri kararların, kesin hükme temyiz 
edilebilirlik vasfını kazandırdığına karar vermişlerdir. Bu nedenlerle, temyiz incelemesine konu yapılan "müsadere" ile bağlantılı 
ve kesin olarak verilen mahkumiyet kararının da her yönüyle hiç bir husus inceleme dışı bırakılmaksızın bütün yasaya aykırılıkları 
kapsamak üzere temyiz incelemesine tabi tutulmalıdır. Dosya içeriğine göre; sanığın 2935 sayılı Yasanın 25/1-1; 647 sayılı 
Yasanın 4. maddeleri uyarınca, sonuç olarak dokuzbin lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, silahların müsaderesine ilişkin 
Yerel mahkeme kararı, sanığın temyizi üzerine Özel Dairece, hükmün esası incelenmeksizin sadece zoralımla ilgili bölümü 
incelenerek bozulmuştur. Müsadere ile bağlantılı olarak, mahkumiyet hükmünün her yönüyle incelenmesi gerektiğinden ve bu 
aşamada direnme hükmünün sair yönlerinin incelenmesine gerek görülmediğinden, bu incelemenin yapılması için dosyanın özel 
daireye gönderilmesine karar verilmelidir…” YCGK. 1989/8-200 E. 1989/274 K. 2.10.1989 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 

Ancak Yargıtay burada müsaderenin ETCK’ın 36. maddesine göre yapılması halinde HUMK’un 427. maddesine göre 
temyiz edilebilirlik sınırının belirleneceğini, şayet TCK’nın 54. maddesine göre yapılmışsa değere bakılmaksızın hükmün temyiz 
edileceğini kabul etmektedir: “…Ceza Genel Kurulu'nun 15.07.2008 gün ve 174-191 sayılı kararında da belirtildiği üzere; bir 
suç nedeniyle verilen karar içerisinde yer alan cezalardan her biri ayrı bir hükmü oluşturmayıp, bu cezaların tamamı tek bir 
hükmü meydana getirmektedir. Bu nedenle de; çeşitli nedenlerle hükmün içerisinde birden fazla "cezanın" bulunduğu hallerde, 
temyiz sınırınn belirlenmesi açısından cezalardan her birinin miktarına değil toplam ceza miktarına bakılması gerekir. Buna 
karşılık, aynı kararın içerisinde birden çok hüküm bulunması halinde temyiz sınırı her hüküm için diğerinden bağımsız olarak ayrı 
ayrı değerlendirilmelidir. Somut olayda, temyiz edilebilirlik sınırı jandarma eri olan mağdur Abdullah'a karşı, silahla kasten 
yaralamaya teşebbüs suçundan verilen cezanın diğer cezalardan bağımsız olarak tek başına değerlendirmeye tabi tutulması 
suretiyle belirlenmelidir. 1412 sayılı CYUY'nın 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 305. maddesine 
göre, ceza mahkemelerinden verilen hükümler temyiz olunabilir. Bunun istisnası ise maddenin 1. fıkrasının 1. bendinde 
düzenlenmiş olup, anılan bent uyarınca "ikimilyar liraya kadar ( ikimilyar dahil ) para cezalarına dair olan hükümler" kesin 
olduklarından temyiz edilemezler. Buna rağmen; kesinlik sınırı altındaki hükümlerin dahi hükmü kesinlik sınırının üzerine 
çıkartması olası taleplerle, suç vasfına yönelik olarak ve aleyhe temyiz edilebileceği Yargıtay'ca duraksamasız olarak kabul 
edilegelmetedir. Diğer taraftan; Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 06.06.1988/202-245 ve 02.10.1989/200-274 sayılı kararlarında 
da belirtildiği üzere müsadere, meslek ve sanatın tatili, işyerinin kapatılması gibi "tedbir" kararları da temyize tabidir. Nitekim 
5271 sayılı CYY'nın 223. maddesi "güvenlik tedbirlerinin" hüküm sayılacağı açıkça düzenlenmiştir. Somut olayda verilen hüküm, 
doğrudan para cezası olarak belirlenen 69 YTL adli para cezası ve olayda kullanılan tahranın 765 sayılı TCY'nın 36. maddesi 
uyarınca zoralımından ibaret olduğuna göre; 1-"2.000" liranın altındaki doğrudan hükmedilen "69" YTL den ibaret, para 
cezasının, 1412 sayılı CYUY'nın 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 305. maddesinin 
1.fıkrasındaki açık düzenleme karşısında temyizi olanaklı bulunmamaktadır. 2-"Tahranın zoralımının" hükme temyiz edilebilirlik 
niteliği kazandırıp kazandırmayacağı konusunun ise ikili bir ayrıma tabi tutulmak suretiyle incelenmesi gerekmektedir. 5237 ve 
5271 sayılı Yasaların sisteminde zoralım "bir güvenlik tedbiri" olarak düzenlendiğinden, 5271 sayılı CYY'nın 223. Maddesindeki 
hüküm uyarınca, zoralıma ilişkin kararlar zoralımına karar verilen eşyanın değeri ne olursa olsun Bölge Adliye mahkemeleri 
kurulup faaliyete geçinceye kadar temyiz yasa yoluna tabidir. Buna karşılık, 765 sayılı TCY'nın uygulandığı dönemde "fer'i ceza" 
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Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi 

Madde 259 – (1) Suç konusu olmayıp sadece müsadereye tâbi bulunan eşyanın müsaderesine 

sulh ceza hâkimi tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir.3096” 

Tüzel kişiler hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerine ceza mahkemesince karar verilebilir. 

Kural olarak hâkim ya da Cumhuriyet savcısı kararıyla verilemez.3097 Güvenlik tedbirleri örneğin 

kastrasyonda olduğu gibi vücut dokunulmazlığına, kişi özgürlüğüne ve bazı diğer temek hak ve 

özgürlüklere dokunduğundan cezaya benzer ve bu nedenle yargılama faaliyeti neticesinde mahkeme 

tarafından hükmedilir.3098 Lakin bazı hallerde CMK’nın 259. maddesinde de belirtildiği üzere güvenlik 

tedbirinin bir mahkeme hükmüyle değil bir hâkim kararıyla da uygulanabilmesi mümkündür.3099  

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektiren şartların gerçekleşmesine 

karşın, müsadereye karar verilmesinin unutulması halinde bu durumun kazanılmış bir hak yaratıp 

yaratmayacağı üzerinde durulmalıdır. CMK’nın 307. maddesinin 5. fıkrasında “hüküm yalnız sanık 

tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısı veya 262. maddede gösterilen kimselerce temyiz 

                                                
sayılan müsadere, ancak asıl kararla birlikte ya da zoralımına karar verilen eşyanın bilinen veya tespit edilen değerinin 
HUMY'nın 427. Maddesindeki kesinlik sınırının üzerinde olması koşuluyla temyizen incelenebilecektir. Olayda uygulama 765 
sayılı TCY'nın 36. maddesi uyarınca yapıldığından, sözü edilen "tahranın" zoralımına ilişkin kararın temyize tabi olup 
olmadığının da 765 sayılı TCY döneminde geçerli olan sisteme göre belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Temyiz 
edilebilirlik sınırı Hukuk Usulü Muhakemesi yasasının 427. Maddesinde, 21.07.2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 
14.07.2004 gün 5219 sayılı Yasanın 2-c maddesi ile yapılan değişiklikle "40 milyon" olan kesinlik sınırı "1 milyar" liraya 
çıkarılmış, Ek-4 maddesinde ise müteakip yıllar için kesinlik sınırının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi 
hükümleri uyarınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirleneceği hüküm altına 
alınmıştır. Karar tarihinin 12.10.2006 olduğu somut olayda temyiz edilebilirlik sınırı 1.090 olduğu temyiz edilebilirlik sınırı 1.09. 
Liradır. 26.09.2004 gün ve 5236 sayılı Yasının 16. maddesiyle değişik HUMY'nın 428. maddesindeki kesinlik sınırı ise ancak 
Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamasından sonra uygulanabileceğinden, olayda uygulama yeri bulunmamaktadır. 
Açıklandığı üzere; somut olayda, "69"lira olan ceza miktarının 1412 sayılı CYUY'nın halen yürürlükte bulunan 305/1. 
maddesindeki suçta kullanıldığı için zoralımına karar verilen "tahranın" bilinen değerinin de HUMY'nın 427. maddesindeki 
kesinlik sınırının altında olması nedenleriyle, sanık hakkında mağdur Abdullah Yalmancı'yı kasten yaralamaya teşebbüs suçundan 
verilen hükmün temyiz edilebilirlik kabiliyeti bulunmamaktadır. Bu itibarla, kabulüne, belirtilen hükmün yönünden Özel Daire 
kararının kaldırılmasına ve temyizin reddiyle dosyanın mahalline gönderilmesine karar verilmelidir…” YCGK 2009/4-46 
E. 2009/154 K. 9.6.2009 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com)  
3096 Suç konusu olan eşya münhasıran müsadereye tabidir. Örnek olarak uyuşturucu madde verilebilir. Söz konusu hükmün 
uygulanabilmesi için eşyanın suç konusu olmaması gereklidir. Şayet eşya suç konusu ise müsadere 256 ila 258. maddeler uyarınca 
gerçekleştirilir. Ancak suç konusu olmayan ve münhasıran müsadereye tabi eşya bakımından ortada suç olmadığından duruşma 
yapılmasına gerek yoktur ve müsadere evrak üzerinden yapılır ve bu karara karşı itiraz kanun yoluna başvurmak mümkündür. 
Bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1746. “…6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a 
muhalefet suçundan şüpheliler K.. K.. ve arkadaşları hakkında yapılan soruşturma sonucunda Gaziantep Cumhuriyet 
Başsavcılığınca verilen 18.02.2015 tarihli ve 2014/60130 soruşturma 2015/4724 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair 
kararını müteakip, suça konu iki adet bıçak ile bir adet kılıfın müsadere talebinin kabulüne dair ( GAZİANTEP ) 12. Asliye Ceza 
Mahkemesinin 20.02.2015 tarihli ve 2015/61 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyasıyla ilgili olarak… Müsaderesine karar 
verilen 2 adet bıçak ile 1 adet kılıfın 6136 sayılı Yasa uyarınca yasak niteliği haiz bıçaklardan olmadığı gibi, suç işlenmesine tahsis 
edildiğine veya suçtan meydana geldiğine dair bir iddia veya delil bulunmadığı da gözetilerek, 6545 sayılı Yasanın 83. maddesi 
ile 5320 sayılı Yasaya eklenen Ek Madde 1 de; kanunlarda sulh ceza mahkemesince veya hâkimince verilmesi öngörülen karar 
veya işlemlere ilişkin olanlarda sulh ceza hâkiminin görevli olduğu belirtilmiş olup, CMK.nun 259. maddesinde suç konusu 
olmayıp sadece müsadereye tabi bulunan eşyanın müsaderesine sulh ceza hakimi tarafından duruşma yapılmaksızın karar 
verileceğinin belirtildiği gözetilerek, bu şekildeki müsadere talebini inceleme görevinin Sulh Ceza Hakimliğine ait olduğu 
gözetilmeksizin yazılı şekilde Asliye Ceza Mahkemesince müsadere kararı verilmesi…” Y. 8. CD. 2015/14342 E. 2015/24181 K. 
9.11.2015 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
3097 “…suçta kullanıldığı öne sürülerek el konulan aracın zoralımının gerekli olup olmadığına karar vermek ceza mahkemesinin 
görevidir…” Y. 4. HD. 1986/7263 E. 1986/7880 K. 20.11.1986 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
3098 YÜCE, Temel, s. 110. 
3099 ÖZGENÇ, Genel, s. 827. 
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edilmişse, yeniden verilen hükmün önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olama”yacağı 

öngörülmüştür. Yargıtay güvenlik tedbirlerinin ceza olmaması nedeniyle aleyhe bozma yasağı 

kapsamında olmadığını düşünmesine karşın3100 aksi yönde kararları da bulunmaktadır.3101 Tüzel kişiler 

hakkında uygulanabilecek güvenlik tedbirleri işlenen suçun sabit olduğuna ilişkin hükmün otomatik bir 

sonucu değildir.3102 Cumhuriyet savcısınca “cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin pişmanlık 

hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşullar” ya da “şahsî cezasızlık sebebi” varsa ve Cumhuriyet 

savcısı “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” vermişse (CMK m. 171/1) artık soruşturma konusu suçtan 

                                                
3100 “…aleyhe değiştirme yasağı münhasıran “cezalar” ile ilgili ve sınırlı olup, fiilin nitelendirilmesinde ve suç adının 
belirlenmesinde geçerli değildir. Cezalar 5237 Sayılı TCK'nın 45. maddesinde; hapis ve adli para cezaları olarak sayıldığından, 
cezalar arasında sayılmayan güvenlik tedbirleri ile diğer müesseselerin bu yasak kapsamda değerlendirilemeyeceği Ceza Genel 
Kurulunca duraksamasız olarak kabul edilegelmiştir…” Y. 4. CD. 2018/7275 E. 2018/20685 K. 29.11.2018 T.; “…5237 sayılı 
TCY'nın 54. maddesinde düzenlenen eşya müsaderesinin hukuksal niteliği itibarıyla bir ceza değil güvenlik tedbiri olduğunda 
kuşku bulunmamaktadır. Gerek 1412 sayılı CYUY'nın 326/4, gerekse 5271 sayılı CYY'nın 307/4. maddesinde yer alan "aleyhe 
bozma yasağı" yalnızca hükmolunan ceza yönünden söz konusu olup, cezalar da 5237 sayılı TCY'nın 45. maddesinde; hapis ve 
adli para cezaları olarak sayıldığından, cezalar arasında gösterilmeyen güvenlik tedbirleri ile diğer kurumların ve bu arada 
zoralım kararlarının bu kapsamda değerlendirilmeyeceği ve hükümde yaptırım olarak güvenlik tedbiri uygulamasına yer 
verilmemesinin sanık açısından "aleyhe bozma yasağına" konu oluşturmayacağı Ceza Genel Kurulunca duraksamasız olarak 
kabul edilegelmiştir. Nitekim "Ceza Kanununda zoralımı meşru kılan başlıca sebep, zoralınacak maddenin bizatihi memnu 
olmasa bile suçta kullanılmış olması delaletiyle, suçlu tarafından başka suçlarda da aynı veçhile kullanılabilmesi ihtimali 
karşısında, fail elinde zararlı ve tehlikeli bir mahiyet almış olmasıdır. Kanundaki 'başkasına ait olmadıkça' kaydının tazammun 
edeceği maksat ve mana budur" şeklindeki Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 25.04.1983 gün ve 92-191 sayılı kararı ile "hakkı 
bulunmayan bir konuda zoralım kararı verilmesinin sanık aleyhine etki yapması olanaksız olduğu gibi, 5237 sayılı TCY'nda 
müsaderenin ceza türlerinden olmayıp güvenlik tedbiri olarak düzenlendiği de dikkate alındığında, 5271 sayılı Ceza Yargılaması 
Yasasının 309. maddesince yasa yararına bozma hallerinde, aleyhe değiştirmeme yasağının 'ceza' ile sınırlı tutuluşu karşısında, 
artık aleyhe sonuç doğurup doğurmaması herhangi bir önem taşımayacaktır" şeklindeki Ceza Genel Kurulunun 19.06.2006 gün 
ve 199-188 sayılı kararı ile bu karara atıf yapan 11.05.2010 gün, 87-112 ve 05.07.2011 gün, 119-162 sayılı kararları da bu 
doğrultudadır… Güvenlik tedbiri niteliğindeki zoralıma karar verilmemesi aleyhe bozma yasağına konu olamayacaktır…” 
YCGK 2011/6-219 E. 2011/280 K. 20.12.2011 T.; “…münhasıran müsadere yaptırımına hükmedilmesi gereken hallerde "aleyhe 
değiştirmeme" ilkesinden söz edilemeyeceği “…Sanığın, suç tarihinde esrar kullanıcılarına ... TL karşılığında bir paket halinde 
esrar vermesi ve kolluk görevlileri tarafından suçüstü yakalanması sonucunda yapılan üst aramasında cebinden 15 esrar 
paketinin daha ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşen maddi olayda, uyuşturucu madde ticareti yapma suçunun sübutu ve 
nitelendirilmesinde bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Ancak kullanıcılara satılan bir paket esrarın karşılığı olarak elde edilen 
4,50 Liranın TCY'nın 55. maddesi uyarınca zoralımına karar verilmesi gerekirken, yerel mahkemece sanığın mahkûmiyeti ile 
birlikte üst aramasından elde edilen 152 TL'nin sanığa iadesine hükmedilmiştir. Yerel mahkeme hükmünde 5237 sayılı 
TCY'nın 55. maddesinde düzenlenen kazanç müsaderesine yer verilmemesi, hüküm yalnızca sanık müdafii tarafından temyiz 
edilmiş olsa dahi "aleyhe değiştirmeme yasağına" konu olmayacaktır…” YCGK 2011/10-119 E. 2011/162 K. 5.7.2012 T.; için, 
yasa yararına bozma kararında "aleyhe sonuç doğurmamak üzere" ibaresinin bulunması da isabetsizdir. Bu durumda, 
Yargıtay'ca zoralıma hükmedilmesi gerekir...” YCGK 2006/2-198 E. 2006/199 K. 26.9.2006 T.; “…Hakkı olmayan bir konuda 
zoralım kararı verilmesinin, sanık aleyhine etki yapması olanaksız olduğu gibi, 5237 sayılı Yasada zoralımın ceza türlerinden 
olmayıp bir güvenlik tedbiri olarak düzenlendiği de dikkate alındığında, 5271 sayılı CMY'nin 309. maddesince yasa yararına 
bozma hallerinde, aleyhe değiştirmeme yasağının "ceza" ile sınırlı tutuluşu karşısında artık aleyhe sonuç doğurup doğurmaması 
da herhangi bir önem taşımayacaktır...” YCGK 2006/8-199 E. 2006/188 K. 19.9.2006 T.  (Karar metinleri için bkz. 
www.kazanci.com) 
3101  “…Uyuşmazlık; güvenlik tedbirlerine hükmedilmemesinin aleyhe bozma yasağına konu olup olmayacağının belirlenmesine 
ilişkindir. Milli Piyango İdaresiyle yapılan sözleşme uyarınca sayısal loto bayii olarak çalışan ve ilgili idareye ödemek durumunda 
olduğu parayı zimmetine geçiren sanık hakkında, zincirleme şekilde zimmet suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünde, 5237 Sayılı 
Türk Ceza Yasasının 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrası göz önünde bulundurularak aynı Yasa maddesinin 5. fıkrasının da 
uygulanması gerekmektedir. Oysa yerel mahkemece, aleyhe temyiz bulunmayan 6.10.2005 tarihli hükümde 5237 Sayılı 
T.C.K.nın 53 üncü maddesinin 1. ve 3. fıkralarının uygulanmasına karar verilmekle yetinilmiş, ayrıca 5. fıkranın uygulanmasına 
yer verilmemiştir. Bu itibarla, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasının 53 üncü maddesinin 5. fıkrasının hükümde gösterilmemesinin 
sanık açısından aleyhe bozma yasağına konu olacağını kabul eden Özel Daire onama kararı isabetli bulunduğundan, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir…” YCGK 2011/5-104 E. 2011/183 K. 20.9.2011 T. (Karar metni 
için bkz. www.kazanci.com)  
3102 Tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmemişse hükmün sanığın lehine temyiz edilmesi 
hallerinde aleyhe bozma yasağı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde bkz. MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 
1265. 
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dolayı tüzel kişi hakkında iznin iptali güvenlik tedbirine hükmedilmesi mümkün değildir. Zira iznin iptali 

güvenlik tedbirinin uygulanması mahkûmiyet hükmünün varlığına bağlıdır. (TCK m. 60/1). Ancak 

müsadere kararının verilmesini gerektiren haller bakımından mahkûmiyet hükmü zorunlu olmadığından 

ve suçun işlenmesi yeterli olduğundan söz konusu halde müsadere muhakemesi yoluyla tüzel kişi 

hakkında müsadere güvenlik tedbirine başvurulması mümkündür.3103  

Kişi özgürlüğü ve işlenen bir suçun muhakemesindeki zorunluluk, anayasa tarafından kişinin 

hakları ve devletin yetkileri arasındaki ceza muhakemesinin öngöreceği denge ile çözülür. Bu dengenin 

sağlanması için devletin yetkilerinin açık bir şekilde belirlenmesi gereklidir.3104 Bu kapsamda ceza 

muhakemesi, idari ve medeni muhakemeye nazaran suç isnadı altında bulunan kimseye çeşitli usuli 

teminatlar tanımaktadır. Tüzel kişilere söz konusu teminatların tanınıp tanınmayacağı, tanınacaksa da ne 

ölçüde tanınacağı öncelikle suç ve ceza politikası sorunu olup bu konudaki sınırı ise anayasa 

oluşturmaktadır. Nitekim anayasada tüzel kişilere tanınan haklar da bulunmaktadır. Tabiidir ki tüzel 

kişilere ceza muhakemesinde öngörülen teminatın sağlanması ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde 

söz konusu olabilir.3105 Her ne kadar Türkiye’de tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmese de, tüzel 

kişiler hakkında TCK’nın 60. maddesi uyarınca güvenlik tedbirlerinin uygulanması ya da tüzel kişinin 

suçtan zarar gören olması durumunda ceza muhakemesinde temsil edilmesi bazı hak ve yetkilere sahip 

olmasını gerektirmektedir.3106 Bu kapsamda işlenen bir suç nedeniyle hakkında idari yaptırıma ya da 

güvenlik tedbirine hükmedilen tüzel kişinin de ceza muhakemesinde sanık için öngörülen haklardan 

yapısına uygun olanlardan yararlanması gereklidir.3107 “Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak 

güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektirecek hâller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında” 

ek savunma hakkı verilmek suretiyle karar verilir (CMK m. 226/2).3108 Ancak uygulamada örneğin 

“çevrenin kasten kirletilmesi” suçunda, iddianamede yalnızca bir cümleyle tüzel kişinin adının geçmesinin 

ve ilgili yasa maddeleri hakkında herhangi bir detaya hâkim olmayan ortakların kendi lehlerine olacak 

şekilde delil getirme olanağını kaybettikleri (örneğin yöneticilerini özenli bir şekilde seçtiklerine, 

yöneticilerinin faaliyetlerini kontrol ettiklerine, buna karşın yöneticilerin kötü niyetli bir şekilde o sene 

yapılması gereken bir bakımı yaptırmadıklarını) ve bu durumun çevrenin kirletildiğine ilişkin bir 

savunmanın zamanında yapılamamasına neden olduğu ve hatta yargılamanın neticesinde tüzel kişilerin 

                                                
3103 İÇER, s. 167. 
3104 COLOMER, s. 156. 
3105 Örneğin Al. Anayasasının 19. maddesinde Alman tüzel kişilerinin nitelikleri gereği uygulanabildiği ölçüde temel haklardan 
yararlanacağı öngörülmüştür. Ancak AB hukuku kapsamında AB tüzel kişileri dışında yabancı tüzel kişiler mülkiyet ya da meslek 
özgürlüğü gibi haklara sahip değilse de bu tüzel kişilerin ceza muhakemesi hukukuna ilişkin haklardan yararlanmalarına herhangi 
bir engel yoktur. Bkz. BRODOWSKI, s. 211-212. 
3106 YILDIZ, Ali Kemal, “Tüzel Kişilerin Ceza Muhakemesinde Temsili”, Sanktionen Gegen Juristische Personen, İstanbul 
2013, s. 217, 222. 
3107 Nitekim tüzel kişilerin ceza sorumluğunu kabul eden ABD’nin uygulaması da bu yöndedir. Bkz. DOYLE, s. 13. 
3108 “…Sanığa ait CMK’nın 226. maddesi uyarınca ek savunma hakkı tanınmadan, iddianamede talep bulunmadığı halde 6831 
sayılı Kanunun 93/4 maddesi uyarınca müsadere kararı verilmesi…” Y. 3. CD. 2010/18983 E. 2012/4325 K. 10.02.2012 T. 
(Karar metni için bkz. YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1766) 
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hakkında güvenlik tedbirine hükmedildiğini öğrendikleri belirtilmektedir. Bu nedenle tüzel kişilerin 

muhakemede bir taraf olarak yer almasının sağlanması, mahkeme tarafından tüzel kişinin temsil edilmesi 

için ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılması ve haklarını kullanmaya davet edilmesi ve de ceza 

muhakemesine özgü temel haklarından yararlandırılması önerilmektedir.3109 Ancak “sözlülük” ve 

“aleniyet” gibi temel ceza muhakemesi ilkeleri, karmaşık bir yapıya sahip olup, özel hukuk tüzel kişilerinin 

ihlalleri bakımından uygun değildir.3110 Yine suçu işleyen gerçek kişi ve/veya kişilerin ortaya 

çıkarılmaması için çabalarda bulunulduğu ve bu kapsamda muhakemeye ilişkin zorlukların ortaya çıktığı 

görülmektedir.3111 Nitekim günümüzde örneğin Fransa’da kabul edilen isnadiyet modeli, teori ve 

uygulamasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle ilk kabul edildiği 1992 ve yürürlüğe girdiği 1994 yılından 

bu yana daha fazla tartışmalara neden olmaktadır.3112  

Tüzel kişinin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde kabul edilmemesi haline nazaran yani 

gerçek kişiye oranla savunma hakkını kullanması söz konusu olur.3113 “AB Temel Haklar Bildirgesi”nde 

öngörülen “etkili hukuki bir yola başvurma ve adil yargılanma hakkı” (m. 47), “masumiyet karinesi ve 

savunma hakkı” (m. 48), “suçların ve cezaların orantılı olması ve yasada tanımlanması ilkeleri” (m. 49), 

“aynı suçtan iki kere yargılanmama veya cezalandırılmama hakkı” (m. 50) ve AİHS’de öngörülen temel 

ilkelerin tüzel kişiler hakkında uygulanan yaptırımın adı ne olursa olsun uygulanmasında fayda vardır. 

Zira AİHM’e göre sözleşmede öngörülen temel güvencelerin, niteliklerinden bağımsız olarak ceza 

yaptırımları için genişletilmesi gereklidir. Baskıcı ve cezalandırıcı nitelikte yaptırımlar bu kapsamda 

düşünülmelidir ve muhatabının gerçek ya tüzel kişi olmasınınsa herhangi bir önemi bulunmamaktadır.3114 

Felsefi yasal bakış açısına göre sosyal sözleşmenin bir gereği olarak hem tüzel kişilerin hem de tüzel 

kişiliğe sahip olmayan toplulukların yalnızca özgürlüklere değil aynı zamanda yükümlülüklere de 

muhatap olduğu unutulmamalıdır. Bu durumda söz konusu toplulukların tabiiyetinden ve bu tabiiyetin 

gereklerine uygun davranmasından bahsetmek dahi mümkündür. Ticari ortaklıklar nasıl ki ekonomik 

oyunu kurallarına göre oynamakla yükümlülerse aynı şekilde haklarında uygulanan cezalara da 

katlanmalıdır. AİHM tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında işlenen bir suç nedeniyle hakkında 

                                                
3109 BAYSAL, s. 23. 
3110 WAGNER, s. 150-151. 
3111 WOHLERS, s. 232, dp. 4. 
3112 TRICOT, s. 56. 
3113 KEMPF, s. 466. 
3114 AİHM, 30.05.1991 tarihli 11598/85 başvuru nolu “Societe Stenuit v. Fransa” kararında Ekonomi ve Maliye Bakanı tarafından 
uygulanması mümkün olan ve tüzel kişinin cirosunun %5’ine kadar uygulanan idari para cezasının ağırlığına ve dolayısıyla 
caydırıcı etkisine işaret ederek söz konusu yaptırım bakımından AİHS’in 6. maddesinin uygulama alanı bulacağını belirtmiştir. 
Bkz. PAPAKIRIAKOU, Theodoros, Das Europäische Unternehmensstrafrecht in Kartellsachen Beitrag zur materiellrechtlichen 
Ausgestaltung eines rechtsstaatlichen und effektiven Verwaltungsbzw. Unternehmensstrafrechts am Beispiel ausgewählter 
Grundprobleme des europäischen Kartellbußgeldrechts, Herbolzheim 2002, s. 4, dp. 16. AİHM, kanun koyucunun yaptırımı adli 
ya da idari olarak nitelendirmesine, gerçekleştirdiği otonom yorum neticesinde, AİHS’de öngörülen “adil yargılanma hakkı” 
kapsamında öngörülen güvencelerin işletilebilmesi adına fazla değer vermemektedir. Bkz. SANCAKDAR, Oğuz, “İdari 
Cezaların Yaptırımlar Teorisindeki Yeri ve Türk Hukuku’ndaki Anayasal Temelleri, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara 2009, s. 70. 
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gerçekleştirilen muhakemede AİHS’in 6. maddesinde öngörülen “adil yargılanma hakkı”3115 ve 7. 

maddesinde düzenlenen “kanunsuz ceza olmaz” ilkesinden yararlanmaları gerektiğine işaret etmiştir.3116 

Ayrıca AİHS’in 34. maddesinde AİHS’te ve protokollerinde öngörülen “haklarının” “Yüksek Sözleşmeci 

Taraflar’dan biri tarafından ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kişi, 

hükümet dışı kuruluş veya kişi grupları”nın AİHM’e başvurabilecekleri ve taraf devletlerin “bu hakkın 

etkin bir şekilde kullanılmasını hiçbir surette engel olmamayı taahhüt ed”eceklerinin belirtilmesi, tüzel 

kişilerin ve hatta tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların dahi tabiiyeti fark etmeksizin AİHS’te öngörülen 

ve ceza muhakemesine ilişkin haklarının bulunduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmelidir.3117 Bu 

kapsamda tüzel kişinin hakkındaki iddiayı öğrenme, müdafiden yararlanma,3118 makul sürede 

yargılanma,3119  her ne kadar tartışmalı olsa da susma ya da kendini suçlayıcı beyanda bulunamama 

(“nemo tenetur se ipsum accusare”)3120 hakları verilebilir. Ancak susma hakkı tanındığı takdirde 

yönetimdeki bir kimsenin bireysel olarak suçlanması da söz konusuysa şirket adına susma hakkını kimin 

kullanmasının gerektiği sorunu ortaya çıkabilir.3121 Susma hakkının genellikle tüzel kişinin temsilcisi 

tarafından kullanılmasının gerektiği savunulmaktadır. Nitekim Hollanda’da bu şekildedir3122 ve 

temsilcinin tüzel kişiye karşı aleyhte beyanda bulunması için zorlanmasından bahsedilemez.3123 Ancak 

tüzel kişiye uygulanacak olan yaptırımın yetkili temsilcinin şahsi ceza sorumluluğunu gerektirmediği 

                                                
3115 Örneğin AİHM, 2003 yılında uluslararası bir şirket olan “Fortum Corporation”’ ve bu kapsamda tüzel kişiler bakımından adil 
yargılanma hakkının geçerli olduğunu kabul etmiştir. Bkz. “Fortum Corporation/Finlandiya”, Başvuru No: 32559/96, 15.10.2003, 
pa. 45. 
3116 MONGILLO, s. 106. 
3117 BRODOWSKI, s. 213-214. Nitekim tüzel kişilerin insan haklarını ihlal edebilecekleri kabulü giderek yaygınlaşmaktadır. 
Bkz. VAN KEMPEN, s. 356. 
3118 DOYLE, s. 17-18. 
3119 KEULEN/GRITTER, s. 189. 
3120 Örneğin İsviçre ve Avusturya’da kimsenin kendisini suçlayıcı beyanda bulanamama hakkını tüzel kişilere de tanınmıştır. Bkz. 
BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 162. Ancak Amerika Yüksek Mahkemesi bu hakkın yalnızca gerçek kişilere ait olduğunu kabul 
etmektedir. Zira kanun koyucu tarafından varlık kazandırılan tüzel kişi daha güçlü bir devlet düzenlemesine dayanmaktadır. Bkz. 
BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 162.  Nitekim Amerika’da Yüksek Mahkeme 1906 yılında “Hale v. Henkel” kararında bu hakkın tüzel 
kişiler için geçerli olmadığını belirtmiştir. Bkz. NEIRA PENA, s. 200. “Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi” de insan haklarının 
maddi bir varlığa sahip olmayan tüzel kişiler bakımından geçerli olmadığını kabul etmektedir. Bkz. VAN KEMPEN, s. 387. 
Macaristan’ın yaklaşımı da bu şekildedir. Bkz. SANTHA/DOBROCSI, s. 328. “Avrupa Adalet Divanı” ise AB rekabet 
hukukunun etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, şirketlerin suç işlediğini kabul etmeye zorlanmadığı sürece bilgi vermek 
yükümlülüğünün bulunduğunu düşünmektedir. Almanya'da, bu tür bir koruma, özel yasalarla güvence altına alınmaktaysa da 
Anayasa Mahkemesine göre anayasal olarak tüzel kişilerin kabahat sorumlulukları bakımından garanti edilmemektedir.  Bkz. 
BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 162, 164. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde tüzel kişiye susma hakkının ve bu 
kapsamda kendini suçlayıcı beyanda bulunmama hakkının verilmemesinin muhakemede gerçek kişi ve tüzel kişi açısından 
farlılığa sebebiyet olacağı ve eşitlik ilkesine aykırı olacağı belirtilmektedir. Bkz. VON FREIER, Friedrich, 
“Selbstbelastungsfreiheit für Verbandspersonen?”, ZStW 2010, s. 118. Kimsenin kendini suçlayıcı beyanda bulunamayacağı 
ilkesinin geçerliliği esasında susma hakkının mantığına dayalıdır. Bu kapsamda insan onuruyla ilgili olan susma hakkının tüzel 
kişilere tanınması için geçerli bir neden yoktur. Bkz. BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 163. Ancak İngiltere ve Galler’de bu hak tüzel 
kişilere AİHS uyarınca tanınmaktadır. Bkz. PIETH/IVORY, s. 39. 
3121 KEMPF, s. 469-470. 
3122 Örneğin Hollanda’da tüzel kişi ve temsilcisi ifşa edilmeme hakkından da yararlanır. Bkz. MONGILLO, s. 119-120. 
3123 KEULEN/GRITTER, s. 188-189. Almanya’da ise tüzel kişilerin kabahat sorumluluğu için benzer durum geçerlidir. Ancak 
çalışanların ya da yönetim yetkisine sahip olmayan temsilcilerin aleyhe tanıklık yapması mümkündür. Yine eski yasal temsilcilerin 
de avukatlar hariç olmak üzere tanıklık yapması mümkünse de kendi aleyhlerine olabilecek konular bakımından çekinme hakları 
bulunmaktadır. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 247-248. 
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sürece esasında tüzel kişiyi ve dolayısıyla tüzel kişiyi oluşturan kişileri etkilediği gözden 

kaçırılmamalıdır.3124  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden sistemlerde ceza muhakemesi faaliyetinin gerçek 

kişiler hakkında gerçekleştirilen muhakeme faaliyetine benzetilerek düzenlendiği görülmektedir.3125 Bu 

kapsamda tüzel kişiler her ne kadar “görünmez” olsa da bireyler gibi ceza adalet sistemine dâhil olmaya 

başlamıştır.3126 Örneğin bu kapsamda tüzel kişilerin, gerçek kişiler gibi, “suçsuzluk karinesi”nden 

yararlanması gerekliliğinden bahsedilmektedir.3127 Bunun temelindeyse antropomorfik anlayış ile 

iktidarın gücü karşısında tüzel kişilerin korunması gerektiği yönündeki anlayış yatmaktadır.3128 Bu 

kapsamda Macaristan’da yalnızca gerçek kişiye özgü olmayan koruma tedbirleri tüzel kişiler hakkında da 

uygulanmaktadır.3129 Nitekim tüzel kişinin cezalandırılabilmesi için delillerin elde edilmesi bir zorunluluk 

olarak ortaya çıktığından bu tedbirlere başvurulması gereklidir. Örneğin bir tüzel kişinin kara para aklama 

suçunu işlediği yönünde iddia varsa delillerin elde edilebilmesi için tüzel kişi hakkında arama kararının 

verilmesi gereklidir.3130  

Tıpkı tüzel kişilerin cezalandırılmasının ne derecede meşru olduğuna ilişkin duraksamalar, tüzel 

kişilere tanınacak haklar bakımından da geçerlidir. Zira haklar en başta bireyler temel alınmak suretiyle 

oluşturulmuş ve tanınmıştır.3131 Yani tüzel kişinin gerçek kişi gibi bu hakları kullanmasından 

bahsedilemez. Örneğin İspanyol Anayasa Mahkemesi temel hakların bireyi koruma amacı olduğu, tek tek 

bireylerin oluşturduğu tüzel kişilerin de temel haklarının bulunduğu ve korunması gerektiğine işaret 

etmiştir. Ancak, yapısı gereği tüzel kişilerin sahip olamayacağı hakların bulunduğu unutulmamalıdır.3132 

Nitekim tüzel kişinin mahiyeti gereği yalnızca gerçek kişiler bakımından söz konusu olan sağlık 

kontrolünden geçmesi gibi bir hakkından bahsedilemez.3133 Tabiatı gereği gerçek kişinin sahip olduğu her 

hakkın tüzel kişi açısından geçerli olmasından bahsedilemese de anayasal olarak gerekenden daha fazla 

hakkı tüzel kişilere tanınmasındaysa herhangi bir engel yoktur.3134 Bu nedenle tüzel kişilere tanınacak 

hakların neler olduğunun açık bir şekilde belirlenmesi ve kim tarafından kullanılacağının öngörülmesi 

                                                
3124 BRODOWSKI, s. 222. 
3125 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 160; DECKERT, s. 148.   
3126 FRIEDMAN, s. 835. 
3127 Ancak “suçsuzluk karinesi”nin temelinde “savunmasız” konumda olan gerçek kişinin, karşısındaki güçlü konumda olan 
devlete karşı korunması gibi bir düşünce yattığından, oldukça güçlü ve örneğin siyasi bir yapıya da sahip olan tüzel kişiler 
bakımından söz konusu ilkenin uygulama alanı bulmaması gerektiği yönündeki görüşler ileri sürülmekteyse de söz konusu güce 
sahip olmanın göreceliliği karşısında tek başına bu ilkeden yararlanmak bakımından tüzel kişiler açısından bir engelin 
oluşturulmasından bahsedilemez. BERTOSSA, s. 138-142. 
3128 NEIRA PENA, s. 205. 
3129 SANTHA/DOBROCSI, s. 327. 
3130 BERTOSSA, s. 109-110. 
3131 Nitekim gerçekleştirilen araştırmalar, bireyin ifade hakkının sınırlanmasının, tüzel kişinin söz hakkının sınırlanmasına nazaran 
daha fazla tepkiye neden olduğunu göstermektedir. Bkz. MENTOVICH/CERF, s. 41. 
3132 COLOMER, s. 157-158, dp. 32. 
3133 COLOMER, s. 159, 162. 
3134 BRODOWSKI, s. 219. 
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gereklidir.3135 Örneğin “İsviçre Ceza Muhakemesi Kanunu”nun (İs. CMK) 112. maddesinde tüzel 

kişilerin ne şekilde muhakemesinin gerçekleştirileceği öngörülmüştür.3136 İsviçre’de tüzel kişinin sanığın 

haklarına sahip olduğu ve bu hakların temsilcisi tarafından kullanılacağı3137 ve ayrı bir hükme yer 

verilmediği sürece gerçek kişiler için geçerli olan hükümlerin tüzel kişiler açısından da geçerli olacağı 

kabul edilmektedir.3138 Bu kapsamda tüzel kişilerin mahiyeti gereği sahip olması gereken hakların yanında 

gerçek kişiler hakkında öngörülen hakların da uygun düştüğü ölçüde örneğin “hakkındaki suç isnadını 

öğrenme”, “adli yardım”, “silahların eşitliği”, “masrafların bildirilmesini isteme”, “bağımsız ve tarafsız bir 

mahkeme tarafından yargılanma”, “katılım zorunluluğu” ve “tanıkları çapraz sorgulama” gibi hakların 

tüzel kişilere tanınması gereklidir.3139  

ABD’de iddia makamı, fırsatçılık ilkesinden yararlanarak tüzel kişileri iş birliğine zorlamak 

yönünde önemli imkânlara sahiptir ve tüzel kişiler ceza muhakemesinde bireylerle aynı haklara sahip 

değildir. Ayrıca tüzel kişiler de iş birliği konusunda örneğin 1974 tarihli “Hızlı Yargılama Kanunu” 

uyarınca haklarında açılacak kamu davasının ertelenmesi,3140 daha az ceza verilmesine imkân sağlayan 

iddia pazarlığı ya da kamu davasının açılmaması için gerçekleştirilen anlaşmalar3141 nedeniyle bu iş 

birliğine katılma hususunda isteklidir.3142 Kıta Avrupasında ise kanunilik ilkesi iddia makamını tüzel 

kişiyle müzakere yapma konusunda engellemektedir ve tüzel kişi kural olarak bireylerle aynı haklara 

sahiptir. Bu nedenle Amerika’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilerek işlenen suçlarla mücadele 

edilebilmekteyken, Kıta Avrupasında muhakeme normları tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 

benimsendiğinde dahi cezanın tüzel kişiye uygulanmasında engeller oluşturmaktadır.3143  

                                                
3135 SANTHA/DOBROCSI, s. 327-328. 
3136 https://www.gesetze.ch/sr/312.0/312.0_027.htm 
3137 Temsilci için “yarı-sanık” benzetmesi yapılmaktadır. Bkz. GETH, s. 121. Tüzel kişinin ceza sorumluluğu kabul edildiği 
takdirde tüzel kişi adına gerçek kişinin yargılanmasının ve verilecek cezadan gerçek kişiyle birlikte ya da gerçek kişiden bağımsız 
olarak tüzel kişinin sorumlu tutulmasının “kişi hürriyeti ve güvenliği” (Ay. m. 19) ile “hak arama hürriyeti” (Ay. m. 36) 
bakımından sakıncalar doğuracağı, bu nedenle tüzel kişinin temsilcisinin ve/veya tüzel kişi adına suç işleyenin sanık olarak 
yargılanmayıp, bunlarla birlikte tüzel kişinin de fail olarak yargılanmasının gerektiği yönünde bkz. ŞEN, Anayasa, s. 152. 
3138 HILF, s. 82-83. 
3139 MONGILLO, s. 117, 120. 
3140 "Enrol” skandalının ardından söz konusu yönteme büyük ölçekteki tüzel kişilerle ilgili olarak sıklıkla başvurulmuştur. Bkz. 
WEISSMANN/NEWMAN, s. 413. 
3141 ISHII, s. 297. Kamu davasının açılmaması için gerçekleştirilen anlaşmalarda tüzel kişiye suç isnadında bulunulmaz ve henüz 
soruşturma evresindeyken belli yükümlülükler yüklenir ve bu yükümlülükler gerçekleştirilene kadar da soruşturma evresi devam 
eder. Kamu davasının açılmasının ertelenmesindeyse tüzel kişi hakkında bir suç isnadı vardır ancak tüzel kişinin belli 
yükümlülükleri gerçekleştirmesine kadar kovuşturma ertelenir. Bkz. NANDA, s. 80-81. Böylece tüzel kişi hakkında denetimli 
serbestlik tedbirine başvurulmaktadır. Bkz. WEISSMANN/NEWMAN, s. 413. 
3142 Ancak mümkün olmasına karşın 2014 yılına kadar tüzel kişiler bakımından iddia pazarlığı uygulama alanı bulmamıştır. Bkz. 
TRICOT, s. 63. Ayrıca iddia pazarlığında, kamu davasının açılmasının ertelenmesinde ve kamu davasının açılmaması 
anlaşmalarında 2008 yılında belirlenen politika uyarınca suçun mağduru olmayan kimselerin zararı hariç tutulmak üzere diğer 
kimselere yahut kamu kurum ve kuruluşlarına maddi destek içeren yükümlülüklerin belirlenmemesi istenmektedir. Bu kapsamda 
daha ziyade tüzel kişinin uyum programlarının belirlenmesi ve etkin bir şekilde uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin 
öngörülmesi tavsiye edilmektedir. Bkz. NANDA, s. 83-84. 
3143 NEIRA PENA, s. 197, 209. Esasında söz konusu engeller nedeniyle tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bilinçli olarak tercih 
edildiği yönünde bkz. BRODOWSKI, s. 224. 
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E. MEVZUATIN DİĞER HÜKÜMLERİNDE YER ALAN DÜZENLEMELER  

Tüzel kişiler hakkında öngörülen güvenlik tedbirleri sadece TCK’nın 60. maddesinde 

öngörülenlerle sınırlı değildir.3144 Özel hükümlerde de tüzel kişiler hakkında niteliği tartışmalı olmakla 

birlikte bazı güvenlik tedbirlerinin öngörülmesi mümkündür.3145 Örneğin 5253 sayılı “Dernekler 

Kanunu”nda her ne kadar gerçek kişilerin ceza sorumluluğuna yer verilse de 32. maddesinin  (p) bendi 

“30 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende aykırı 

harekette bulunan dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç 

yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine 

de karar verilir” şeklindedir. Burada derneğin feshi şeklindeki yaptırım, derneğin ceza sorumluluğunun 

bulunduğu anlamına gelmemektedir. Daha ziyade tedbir3146 ve bu kapsamda güvenlik tedbiri 

niteliğindedir.3147 Ancak bu yaptırımın özel hukuk yaptırımı niteliğinde olduğu da ileri sürülmektedir.3148 

Ayrıca karşılaştırmalı hukuk sistemlerine bakıldığında “fesih” başlığı altında da belirtildiği üzere, bu 

kararın bir ceza yaptırımı olarak öngörüldüğü görülmektedir.3149  

TMK’nın 116. maddesinin 2. fıkrasında “yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyetlerde bulunduğu 

sonradan anlaşılan veya amacı sonradan yasaklanan vakfın amacının değiştirilmesine olanak 

bulunmazsa; vakfın, denetim makamının ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine duruşma 

yapılarak dağı”tılacağı öngörülmüştür. Vakfın dağıtılması bu kapsamda bir özel hukuk yaptırımı olarak 

kabul edilmelidir.3150 Yine 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nun3151 31. maddesi 

uyarınca sendika ve konfederasyonların kapatılması ve faaliyetlerinin durdurulması kararları Kanun’un 

79. maddesi uyarınca “iş davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkemeler”ce verildiğinden özel hukuk 

yaptırımıdır ve tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu gerektirmez. 

Siyasi partilerin “kurulmaları, teşkilatlanmaları, faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlulukları, mal 

edinimleri ile gelir ve giderleri, denetlenmeleri kapanma ve kapatılmaları” SPK’da düzenlenmiştir. Siyasi 

partilerle ilgili olarak temel yaptırımı niteliği tartışmalı olmakla beraber partinin kapatılması 

oluşturmaktadır.3152 Kapatma kararının güvenlik tedbiri olduğu görüşü doktrinde ileri sürülmektedir.3153 

                                                
3144 ÖZGENÇ, Genel, s. 880. 
3145 KANGAL, “Yeni”, s. 88. 
3146 YARSUVAT, s. 893. 
3147 ÖZGENÇ, Genel, s. 881. Derneğin feshine mahkeme tarafından karar verilmesinin yine de söz konusu yaptırımın güvenlik 
tedbiri niteliğinde olduğunu değiştirmeyeceği yönünde bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 717; Aksi yönde bkz. 
VELİDEDEOĞLU/ATAAY, s. 105. 
3148 KANGAL, Tüzel, s. 185-186. 
3149 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 719; BIYIKLI, “(II)”, s. 83. 
3150 KANGAL, Tüzel, s. 186. Nitekim Cumhuriyet savcısı söz konusu vakfın dağıtılması için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 
başvurmakta ve bu yaptırıma da Asliye Hukuk Mahkemesi karar vermektedir. Bkz. AYKUL, Ömer, Yeni Vakıflar Hukuku, 
Ankara 2019, s. 243. 
3151 28460 sayılı 7.11.2012 tarihli Resmi Gazete 
3152 Nitekim siyasi partilerle ilgili olarak TCK’nın 60. maddesi uyarınca “iznin iptali” yaptırımının uygulanmasından 
bahsedilemez zira siyasi partiler SPK’nın 5. maddesi uyarınca “Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, önceden izin almaksızın 
serbestçe kurul”makta olup “bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulun”mamaktadır. Bkz. SARITAŞ, s. 68. 
3153 ÖZGENÇ, Genel, s. 880; NUHOĞLU, “Tüzel”, s. 509.  
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Siyasi partilerin kapatılabilmesi için anayasada ve SPK’nın 103. maddesinde “odak” olma hususundan 

bahsedilmesi, siyasi partilerin tehlikeliliğini vurguladığından güvenlik tedbiri olarak kabul edilmesindeki 

temeli oluşturmaktadır.3154 “Bir siyasî partin”in yasak eylemlere odak olması ise “bu nitelikteki fiiller”in 

“o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlen”mesi ve bu durumun “o partinin büyük kongre veya genel 

başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel 

kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsenmesi yahut bu fiillerin doğrudan 

doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlen”mesi hallerinde söz konusudur (SPK m. 

103/son). Zira AYM kapatma kararını alabilmek için bu kararı meydana getiren fiillerin kolektif iradenin 

eseri olup olmadığına bakar. Şayet partinin kolektif iradesiyle partinin kapatılmasını gerektiren hareketler 

arasında nedensellik bağı kurulamazsa bu durumda yalnızca söz konusu fiili gerçekleştiren kişi ya da 

kişilerin cezalandırılmasından bahsedilir.3155 Ancak bu yaptırımın bir güvenlik tedbiri olarak kabul 

edilmemesi gerektiği zira kapatma kararının geri dönülemez ve ağır bir yaptırım olması karşısında 

güvenlik tedbirlerinin ceza gibi ağır olamayacağı görüşü de doktrinde ileri sürülmektedir.3156 Bazı suçların 

ve aslında suç oluşturmayan ancak yasaklanan bazı fiillerin bir siyasi partinin faaliyeti kapsamında 

işlenmesi siyasi parti kapatma sebebi olarak öngörülmüştür.3157 Bu kapsamda SPK’nın bir partinin 

kapatılması için öngördüğü fiiller genel olarak suç niteliğindedir.3158  

SPK’nın 98 ila 108. maddelerinde siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

SPK’nın “Anayasadaki yasaklara aykırılık halinde partilerin kapatılması” başlığını taşıyan 101. 

                                                
3154 KANGAL, “Türk”, s. 203. Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve 
tüzelkişilerden maddî yardım alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır.” (Ay. m. 69/10). Siyasi parti temelli kapatıldığı takdirde, 
“bir başka ad altında kurulamaz.” (Ay. m. 69/8). “Bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle neden olan 
kurucuları” da dahil olmak üzere “üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazetede 
gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi 
olamazlar.” (Ay. m. 69/9). “Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri, kapatılmaları ya da Devlet yardımından 
kısmen veya tamamen yoksun bırakılmaları ile siyasî partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usulleri”, anayasanın 69. 
maddesinde belirtilen “esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir.” (Ay. m. 69/11). Bu kapsamda SPK’nın “Dördüncü Kısmı”nda 
siyasi partilerle ilgili yasaklara yer verilmiştir. Bu bölüm altında yer alan 78. maddede “demokratik devlet düzeninin 
korunması”na; 79 ila 83. maddelerde “milli devlet niteliğinin korunmasına”; 84 ila 89. maddelerde “Atatürk İlke ve İnkılaplarının 
ve Laik Devlet Niteliğinin Korunması”na ilişkin yasaklarla; 90 ila 97. maddelerde ise “çeşitli yasaklar” öngörülmüştür. 
3155 BIYIKLI, “(II)”, s. 80. 
3156 ALSHARO, s. 51. 
3157 ÖZGENÇ, Genel, s. 880. 
3158 Anayasanın “parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma” başlığını taşıyan 68. maddesinin 4. fıkrasında “Siyasî 
partilerin tüzük ve programları ile eylemleri”nin, “Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan 
haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olama”yacağı, 
“sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayama”yacağı, suç 
işlenmesini teşvik” edemeyeceği öngörülmüştür. “Siyasi partilerin uyacakları esaslar” başlığını taşıyan 69. maddenin 5. fıkrasında 
“Bir siyasî partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli 
kapatma kararı” verileceği belirtilmiştir. Yine bu hükmün 4. fıkrasına göre “Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.” “Bir siyasî partinin 68 inci maddenin 
dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir 
odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin 
üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim 
organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça 
benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin 
odağı haline gelmiş sayılır.” (Ay. m. 69/6).  
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maddesinde AYM tarafından, “bir siyasi parti hakkında kapatma kararı”nın verilebileceği üç duruma yer 

verilmiştir. Bu durumlardan ilki “bir siyasi partinin tüzük ve programının Devletin bağımsızlığına, ülkesi 

ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet 

egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olması, sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya 

herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlaması, suç işlenmesini teşvik etmesi”dir. 

İkinci durum “bir siyasi partinin, anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasına aykırı eylemlerin işlendiği odak 

haline geldiğinin” AYM tarafından tespit edilmesidir. Ancak bu iki durum bakımından AYM, “temelli 

kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin almakta olduğu son yıllık Devlet 

yardımı miktarının kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına, yardımın tamamı ödenmişse aynı 

miktarın Hazineye iadesine karar verebilir.” Üçüncü durumu ise “bir siyasi partinin, yabancı 

devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi 

yardım alması” oluşturmaktadır. SPK’nın 76. maddesinde3159 siyasi partilerin SPK’da öngörülen mali 

hükümleri ihlal etmesi halinde de yaptırımlar öngörülmüştür. SPK’nın 107. maddesinde AYM “kararıyla 

kapatılan siyasi partinin bütün malları”nın Hazineye geçeceği öngörülmüştür. SPK’nın 111 ila 120. 

maddelerinde ise SPK’ya aykırı hareket eden gerçek kişiler hakkında uygulanacak cezalara yer verilmiştir.  

AYM, siyasi partiler hakkında öngörülen söz konusu yaptırımları uygularken ceza mahkemesi 

makamı niteliğini taşımaktadır.3160 Ancak bu durum söz konusu yaptırımların ceza yaptırımı olduğu 

anlamına gelmemektedir. Zira siyasi partilerin yasaklara aykırı davranması nedeniyle kapatılmaları, devlet 

yardımından yoksun bırakılmaları, siyasi partilerin toplum bakımından tehlikeli olabilecek bazı 

faaliyetlerine engel olmak amacıyla gerçekleştirildiğinden güvenlik tedbiri niteliğindedir.3161 Bu nedenle 

siyasi partilerin kapatılması şeklindeki hüküm, siyasi partilerin ceza sorumluluğunun bulunduğu ve bu 

nedenle cezalandırıldığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Nitekim siyasi partilerle ilgili olarak tüzel kişinin 

suç faili olarak kabul edildiğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.3162 Gerçek anlamda 

                                                
3159 “Hazinece elkoyma:  
Madde 76 – (Değişik birinci fıkra: 12/8/1999 - 4445/12 md.) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bağış kabul ettiği, mal veya 
gelir edindiği Anayasa Mahkemesince tespit edilen siyasi partilerin, bu yolla elde ettikleri gelirlerin tamamının, Kanunda belirtilen 
miktarlardan fazla gelirlerle, taşınmaz malların kanuni miktarı geçen kısmının karşılığının Hazineye irat kaydedilmesine, 
taşınmaz malların ise Hazine adına tapuya tesciline karar verilir.  
Bu Kanunun 67 nci maddesi hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağlanan kredi veya borçlar üzerine Anayasa Mahkemesi 
kararıyla Hazinece elkonulur, kredi veya borcu verene karşı Hazine hiçbir yükümlülük altına girmez. 
 Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir 
sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir. 
 Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla 
Hazineye irat kaydedilir.  
Paraya çevirme:  
Madde 77 – Bu Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin taşınmaz mallara sahip olduğu 
anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesinin kararıyla ve bu Mahkemenin göstereceği süre içinde siyasi parti tarafından bu malların 
paraya çevrilmesi yoluna gidilir.” 
3160 KUNTER, Muhakeme, s. 173. 
3161 KANGAL, “Yeni”, s. 88. SPK’da öngörülen söz konusu yaptırımların güvenlik tedbiri niteliğinde olmadığı, siyasi partiler 
hukukuna özgü yaptırımlar olduğu yönünde bkz. SARITAŞ, s. 68. 
3162 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 718-719. 
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fesih niteliğindeki kapatma kararının bir güvenlik tedbiri olması nedeniyle3163 ceza muhakemesi makamı 

sıfatı ile AYM tarafından gerçekleştirilmesi yerindedir. Anayasanın 69. maddesinin 6. fıkrası ile SPK’nın 

103. maddesinde yer verilen odak olma kriteri, siyasal partilerin toplumsal tehlikeliliğinin ve kapatma 

kararının tehlikeli olarak kabul edilen faaliyetin devamını engelleyen güvenlik tedbiri olduğunun 

göstergesidir.3164 

TCK dışında diğer kanunlarda öngörülen güvenlik tedbirlerine örnek olarak ÇK’da öngörülen 

“çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” verilebilir. ÇK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında çekin 

karşılıksız çıkması suç olarak düzenlenmiştir. Bu suç için “her bir çekle ilgili olarak öngörülen” adli para 

cezasının yanında mahkemenin ayrıca, “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın 

bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmede”ceği belirtilmiştir. 

Yargılama esnasında da “resen mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı 

açma yasağına karar veril”mektedir. “Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi 

gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına 

düzenlenmesi halinde ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında 

uygulan”maktadır. “Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini 

yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını 

oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür” (ÇK 

m. 5).3165 “İstanbul 5. İcra Ceza Mahkemesi”, “Kocaeli 2. İcra Ceza Mahkemesi”, “Ankara 13. İcra Ceza 

Mahkemesi”, “Büyükçekmece 1. İcra Hukuku Mahkemesi (ceza mahkemesi sıfatıyla)”, “Konya 4. İcra 

Ceza Mahkemesi”, “Büyükçekmece 2. İcra Ceza Mahkemesi”  önlerine gelen uyuşmazlıklarla ilgili 

olarak ÇK’nın “5. maddesinin anayasanın 2., 5., 13., 19., 36., 37., 38. ve 141. maddelerine aykırı” 

olduğunu ileri sürerek itiraz yoluna başvurmuştur. AYM, “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı”nın, 

“önleyici amaçlı bir koruma ve güvenlik tedbiri” olduğuna işaret ederek, amacın henüz kişi hakkında 

mahkûmiyet hükmü verilmeden evvel, kamu güvenliğinin sağlanması ve “suçun yeniden işlenmesine 

                                                
3163 ÖZGENÇ, Gazi, s. 721. Siyasi partilerin kapatılmasının “cezai bir yaptırım” olmadığı, siyasi parti tüzel kişiliğinin sona 
erdirilmesine ilişkin bir tespit kararı niteliği olduğu yönünde bkz. TEZİÇ, s. 393. 
3164 ERMAN, Ticari, s. 105; KANGAL, Tüzel, s. 176. AYM ise siyasi partilerle ilgili olarak verdiği ilk kararında, siyasi partileri 
özel hukuk tüzel kişisi olarak kabul etmiş ve gerçeklik teorisini esas alarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunduğunu ve 
kapatma yaptırımının ceza niteliğinde olduğunu bu kapsamda kapatmaya ilişkin muhakemenin de ceza muhakemesi olduğunu 
kabul etmiştir. Ancak AYM “Milli Nizam Partisi”yle ilgili olarak gerçekleştirdiği muhakemede bu görüşünü değiştirerek bu 
durumun bir ceza muhakemesi faaliyeti olmadığına karar vermiştir. 1982 Anayasası döneminde ise “Doğru Yol Partisi” kararında 
yine görüşünü değiştirmiş ve ilk görüşünü benimsemiştir. Daha sonra “Refah Partisi” ve “Fazilet Partisi” kararlarında siyasi parti 
kapatma davasının sui generis nitelikte bir dava olduğunu, nitekim siyasi partilerin de sui generis kuruluşlar olduğunu belirtmiştir. 
Bkz. EREN, Abdurrahman, “Türk Anayasa Mahkemesi’ne Göre Siyasi Parti Kapatma Davasının Hukuki Niteliği”, s. 27-28. 
(https://docplayer.biz.tr/43631731-Turk-anayasa-mahkemesi-ne-gore-siyasi-parti-kapatma-davasinin-hukuki-niteligi.html) 
3165 ÇK’nın ilk yürürlüğe girdiği halinde de çekin karşılıksız çıkması suç olarak düzenlenmiş ve yine her bir çekle ilgili olarak 
hükmedilecek adli para cezasının yanında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmedilmekteydi. Lakin 3.2.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6273 sayılı “Çek 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 3. maddesi ile söz konusu fiil suç olmaktan çıkartılarak kabahate 
dönüştürülmüştür.  Her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ise bir adli tedbir olarak 
nitelendirilmiştir. Bkz. ÖZGENÇ, Genel, s. 881.  
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yönelik muhtemel tehlikenin önle”nmesi olduğuna değinmiştir. Her ne kadar karşılıksız çek nedeniyle çek 

hesabı sahibi tüzel kişi suçun faili olarak kabul edilmemekteyse de hakkında “ceza yerine güvenlik tedbiri 

olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının uygulan”ması öngörülerek, “tüzel kişi adına” tekrar 

“çek düzenlenmesinin” engellenmesi hedeflenmektedir. “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri”ni 

öngören hükümler, “ülkenin sosyal, kültürel yapısı, ahlaki değerleri ve ekonomik hayatın gereksinimleri” 

dikkate alınarak belirlenen “ceza politikası” uyarınca düzenlenir. “Çekin güvenilir bir ödeme aracı” 

olmasını sağlamak için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi “yetkisi kanun koyucuya aittir”. Tüzel 

kişiyle birlikte, çek karşılığını bulundurmakla yükümlü olan gerçek kişiler adına da “çek düzenleme ve çek 

hesabı açma yasağı”nın uygulanmasında anayasanın 38. maddesine aykırı bir durumun olmadığı dile 

getirilmiştir.3166 Ancak AYM’nin bu tutumu, kararlarını verirken ekonomik ya da siyasi değil hukuki 

gerekçelere dayanarak vermesi gerektiği yönünde eleştirilmektedir.3167 

5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun (BK) 7. maddesi uyarınca “Türkiye’de kurulacak bir 

bankanın anonim şirket şeklinde kurulması” gereklidir. Bu kapsamda bankalar birer özel hukuk tüzel 

kişisidir. BK’nın 150 ila 161. maddelerinde suçlar öngörülmüştür. BK’nın 150. maddesinde “izinsiz 

faaliyette bulunmak” suçu düzenlenmiş olup 1. fıkrasında BK’ya “göre alınması gereken izinleri 

almaksızın banka gibi faaliyet gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek 

kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri”nin ceza sorumluluğu öngörülmüştür. “Ayrıca bu suçun bir işyeri 

bünyesinde işlenmesi hâlinde bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak 

kapatılmasına karar verilebil”eceği belirtilmiştir. 2. fıkrasında da 1. fıkraya paralel şekilde BK’ya “göre 

alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya 

kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi 

mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile 

tüzel kişilerin görevlileri”nin, “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırıl”acağı ve “bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak 

kapatılmasına karar verilebil”eceği belirtilmiştir. İşyerlerinin kapatılması için bir suçun işlenmesi gerekli 

olduğundan güvenlik tedbiri niteliğinde olduğunu söylemenin güç olduğu ileri sürülmektedir. Zira 

karşılaştırmalı hukuk sistemlerine bakıldığında “kapatma” kararının bir ceza yaptırımı olarak öngörüldüğü 

de görülmektedir.3168 Bu kapsamda TCK’nın 60. maddesinde öngörülen güvenlik tedbirlerinden 

farklıysa3169 da tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmediğinden bu yaptırımın güvenlik tedbiri 

olduğunu söylemek gerekir. 

                                                
3166 AYM, 2016/191 E. 2017/131 T. 26.7.2017 T. (Karar metni için bkz. 30206 sayılı 10.10.2017 tarihli Resmî Gazete) 
3167 NUHOĞLU, “Tüzel”, s. 509. 
3168 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 719; BIYIKLI, “(II)”, s. 83. 
3169 İÇER, s. 137. 
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213 sayılı “Vergi Usul Kanunu”nun3170 (VUK) “Tüzel Kişilerin Sorumluluğu” başlığını taşıyan 

333. maddesi şu şekildedir: 

“Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanununa aykırı hareketlerden tevellüt edecek vergi 

cezaları tüzel kişiler adına kesilir.3171  

Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin vergi sorumluluğu hakkındaki bu kanunun 10 uncu maddesi 

hükmü vergi cezaları hakkında da uygulanır.  

Bu Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359 ve 360 ıncı 

maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur.”3172  

VUK’un 333. maddesinin 1. fıkrasında bahsi geçen vergi cezaları vergi idaresince kesilen idari 

nitelikteki cezalardır.3173 VUK’un 10. maddesinin 1. fıkrasında tüzel kişilerin “mükellef veya vergi 

sorumlusu olma”sı durumunda, “bunlara düşen ödevler”in “kanuni temsilcileri” tarafından yerine 

getirileceği belirtilmiştir. Bu nedenle vergi hukukunda, sadece vergi cezaları uygulanmayan, ceza 

yaptırımı uygulanmasına da imkân veren vergi suçlarında, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul 

                                                
3170 10703-10705 sayılı 10.1.191961 tarihli Resmî Gazete 
3171 Söz konusu düzenlemenin temelinde hazinenin alacağının güvence altına alınması düşüncesi yatmaktadır. Bkz. MUTLUER, 
Kamil, Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler, Ankara 2014, s. 190. 
3172 “…Tüzel kişilerde vergi kanunları yönünden sorumluluk 213 sayılı Kanunun 10 ve 333. maddelerinde düzenlenmiş ve 333 
maddede 359 ve 360. maddelerde öngörülen cezaların, bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunacağı belirtilmiştir. Tüzel kişilerin 
birden fazla kanuni temsilcisi olduğunda suç, eylem ve fikir birliği içinde işlenmemişse sorumluluk, cezanın şahsiliği ilkesine bağlı 
olarak temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar dikkate alınarak, suçun şekil sorumlusu yerine ayrıntısını bilen ve 
oluşumunda rolü olan temsilciye aittir. Kanuni temsilci dışındaki personellerin fiilleri işlemeleri halinde cezai sorumluluğun 
belirlenmesi de önemlidir. Kanuni temsilcilerin suçtan kurtulmak için fiillerin, bilgileri dışında personel tarafından işlendiğini 
savunmaları mümkündür. Personelin kanuni temsilcinin emir ve talimatıyla hareket edip iş görmesi asıl olduğundan, işlenen 
fiillerden kanuni temsilci sorumlu olacaktır. Personelin fiillerin işlenmesinden doğrudan bir çıkarı yoktur. İstisnai de olsa, emir ve 
talimata karşı gelerek bu fiillerin personel tarafından işlenmesi mümkündür; bu durumda fiili işleyenin cezai sorumluluğunu kabul 
etmek gerekecektir. Kanuni temsilcilerin cezai sorumluluktan kurtulması için personelin, tüzel kişinin yazılı kurallarına, 
kararlarına, emir ve talimatlarına kendiliğinden aykırı davrandığının delillerinin ortaya konulması gerekir. Çünkü fiilin meydana 
getirdiği belgeyi kullanan kendisi, yararlanan yine kendisi ya da tüzel kişidir. Örneğin sahte veya yanıltıcı faturanın kullanılması 
sırasında, bu niteliğinin anlaşılması ya da anlaşılır olmasına rağmen vergi dairesinde kullanılması, fiilin işlenmesine izin ve onay 
verildiğini göstermiş olduğundan kanuni temsilci cezai sorumluluktan kurtulamaz. Ama her durumda; kanuni temsilcilerin, 
personelin fiillerini işlendiği sırada bilmediği, işlendikten sonra da bilmeyerek kullandığı savunma ve olgusunun geçerliliği; tüzel 
kişinin iş ve yer yönünden faaliyet alanı, iletişim yoğunluğu ve olanakları, örgütlenme biçim ve yapısı, büyüklük ölçeği, personel 
sayısı, görev dağılımı, iş hacmi ve kapasitesi, bağımsız hareket etme olasılığı, mali bünyesi, mal varlıkları, kasa ve banka mevcudu, 
fiilin mahiyeti ve konusu gibi unsurlar dikkate alınarak bir değerlendirme yapılıp bir sonuca varılmalıdır. Bu şekilde isabetli ve 
adil sonuçlara varılır ve cezaların şahsiliği ilkesine de uygunluk sağlanır. Değişik amaçlarla, örneğin kişisel çıkar sağlamak, tüzel 
kişi ve kanuni temsilcisini zorda bırakmak için fiili işleyen personel, fiilinin sonucuna katlanmalıdır. Personelin, temsilcinin istek, 
irade ve onayı olmadan işlediği fiillerden temsilcinin cezai sorumluluğu kabul edilemez. Somut olayda, B... Petrol ve 
Mot.Araç.San.Tic.Ltd.Şti'nin yasal temsilcisi olan sanık, olaydan haberi olmadığını, ancak S. G. isimli şahsın araçlarına devamlı 
mazot satışı yaptıklarını, şirketin değişik alanlarda faaliyeti olduğundan kendisinin genellikle Çanakkale'de bulunduğunu, 
akaryakıt istasyonunda toplam 8 kişinin çalıştığını ve yeğeni S. B. tarafından gözetildiğini, olayın çalışanların dikkatsizliğinden 
kaynaklandığını savunması karşısında, suç tarihinde işyerinde çalışanların kim oldukları tespit edilerek S. G.ve S. B. ile birlikte 
olay hakkında beyanlarının alınması, yukarıda açıklanan olgu ve ölçüler ile dosyadan edinilen kanaate göre suça konu belgelerin 
sanığın emir, talimat ve onayıyla düzenlenip düzenlenmediği araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi 
gerektiği gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi…” Y. 19. CD. 2015/3105 E. 2015/4098 K. 
9.9.2015 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
3173 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 720. 
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edilmediği belirtilmelidir.3174 VUK’un 10. maddesinin 2 ve 3. fıkralarında ise kanuni temsilcilerin3175 

ödevlerini “yerine getirmemeleri” nedeniyle “mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından 

tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar”ın, “kanuni ödevleri yerine 

getirmeyenlerin varlıklarından alın”acağı, bu hükmün “Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin 

Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulan”acağı, temsilcilerin “veya teşekkülü idare edenlerin” bu 

madde uyarınca “ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebil”ecekleri öngörülmüştür. 

Uygulamada tüzel kişiliği bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif ortaklıkların 

bünyesinde işlendiği iddia edilen vergi suçları bakımından “Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu”na 

bağlı vergi müfettişlerince hazırlanan vergi suçu raporları ile bu raporlara dayanan ve savcılık tarafından 

hazırlanan iddianamelerde suç faili olarak tüzel kişiliğin kanuni temsilcileri gösterilmektedir. Ancak bu 

durum “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.3176 Zira yalnızca fiilin işlendiği 

tarihte ilgili tüzel kişinin kanuni temsilcisi olmak yeterli görülmektedir. Diğer şirket çalışanlarının örneğin 

şirketin muhasebecisinin, mali işler koordinatörünün mali işlerden sorumlu müdürün sorumlu olup 

olmadığı tartışılmamaktadır.3177 Nitekim “306 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde3178 failin 

kastının bulunup bulunmadığının araştırılması ve bunun neticesinde vergi suçu raporlarının düzenlenmesi 

gerektiği belirtilmiştir. 

                                                
3174 “…10. maddede; tüzel kişiliği olmayan toplulukları yönetenlerin de tüzel kişilerin temsil organlarını oluşturanlar gibi 
vergiden sorumlu olacakları belirlenmiş, başka bir söyleyişle tüzel kişiliği olmayan kuruluşları yönetenlerin de vergi ile ilgili 
ödevleri yerine getirmekle görevli oldukları ve vergi yasalarına aykırı kusurlu davranışları nedeniyle kuruluştan alınamayan vergi 
ve cezaların bu kimselerden alınacağı açıklanmıştır. 16/07/1981 gün ve 17402 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 143 numaralı 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin ceza hükümlerinde yapılan değişiklikler başlıklı bölümünde ise "Bilindiği üzere, genel ceza 
hukukunun başta gelen prensiplerinden biri cezaların gerçek kişiler adına düzenlenmiş olmasıdır. Ayrıca cezanın suçu bilfiil 
işleyen kimselere çektirilmesi de cezada şahsilik prensibinin gereğidir. Yapılan düzenlemede bu prensibe ait kalınarak tüzel kişiliği 
ceza sorumlusu tutmak gibi bir anlayışa yer verilmemiştir. Fakat, genel ceza hukukunun prensiplerine uyum sağlamak için yapılan 
bu düzenlemedeki esas amaç, suçun şekli sorumlusu olan kanuni temsilcilerin değil suçun ayrıntılarını bilen ve oluşmasından rolü 
olan temsilcileri cezalandırmaktır. Bu nedenle "Cezaya muhatap olacak kanuni temsilcilerin suç ve suçlu arasındaki illiyet bağı 
dikkate alınmak ve temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar araştırılmak suretiyle konuya açıklık getirilmiştir." denilmek 
suretiyle cezai sorumluluğun kimlere ait olduğu belirtilmiştir. Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, tüzel kişiliği bulunmayan 
kuruluşlarda da suçun ayrıntılarını bilen ve oluşmasında rolü olan temsilcilerin cezalandırılmaları gerekmektedir. İncelenen 
olayda tüzel kişiliği olmayan işyerinin ( Çiçek Lokantasının ) ortağı bulunan ve bu sıfatla vergi mükellefi olduğunda kuşku 
bulunmayan sanığın anılan işyerinin yönetimiyle ilişkisinin bulunmadığı anlaşıldığına ve işlerini yönetenlere "müşterilere fiş 
kesmeyin" biçiminde talimat vererek onların eylemlerine iştirak ettiği de saptanmadığına göre, 213 sayılı Yasanın 360. maddesiyle 
mahkumiyetine karar verilmesine olanak yoktur…” YCGK 1990/9-312 E. 1990/340 K. 17.12.1990 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
3175 Anonim şirketlerde ve kooperatiflerde kanuni temsilciler, yönetim kurulu başkan ve üyelerinden; limited şirketlerde ise şirket 
müdüründen, kolektif şirketlerde ise şirket ortaklarından oluşmaktadır. Bkz. EVİK, s. 105. 
3176 “…Tüzel kişilerin birden fazla kanuni temsilcilerinin bulunması, suçun eylem ve fikir birliği içinde işlenmediğinin anlaşılması 
halinde cezai sorumluluk; cezanın şahsiliği ilkesine bağlı olarak temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar dikkate alınıp, 
suçun ayrıntısını bilen ve oluşumunda rolü olan temsilciye ait olur. Buna göre, temsil yetkisinin bölüşümüne ilişkin önceden 
belirleme, iş bölümü ve gerektiğinde vergi dairesine beyannamelerin hangi temsilci tarafından verildiği de sorulmak suretiyle, 
suça konu olup sahte oldukları anlaşılan faturaları temin eden ve kullanan temsilci tespit edilerek, cezai sorumluluğun tayin ve 
takdiri gerekir…” Y. 11. CD. 2002/1198 E. 2001/3995 K.  9.5.2002 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
3177 Zira vergi suçlarının failinin, vergi mükellefleri ve/veya vergi sorumlularıyla, bunlarla ilişki olan vergilendirme faaliyetinde 
yer alan üçüncü kişiler ya da herhangi bir kimse olması mümkündür. Vergi mükellefi ya da sorumlusu olan şirketin kanuni 
temsilcileri bakımından herhangi bir çalışanın bulunmaması halinde vergi suçunun faili olarak şirket kanuni temsilcilerinden 
bahsetmek mümkün olabilir. Ancak bu durumda dahi suça iştirak edenler bulunabilir. Bkz. EVİK, s. 103-104, 106-108, 116. 
3178 24879 sayılı 18.06.2002 tarihli Resmî Gazete 
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VUK’un 359 ila 363. maddelerinde vergi suçları ve cezaları düzenlenmiş olup bu suçlar için 

öngörülen cezaların ya tek başına hapis cezası ya da hapis cezasıyla birlikte adli para cezası olduğu 

görülmektedir. Hapis cezası niteliği gereği yalnızca gerçek kişilere uygulanabileceğinden VUK’ta tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmemiştir.3179 VUK’un 362. maddesinde “vergi mahremiyetinin 

ihlali” suçu düzenlenmiş olup VUK’ta öngörülen “vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimseler”in 

bu yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde TCK’nın 239. maddesi uyarınca cezalandırılacakları 

belirtilmiştir. TCK’nın 239. maddesinde “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi 

veya belgelerin açıklanması” suçu düzenlenmiş olup 242. maddesindeyse 239. maddede öngörülen bu 

suçun “işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 

tedbirlerine hükmolun”acağı belirtilmiştir. Söz konusu durumda vergi mahremiyeti ihlali suçunun 

işlenmesi halinde tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanamayacağı sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Doktrinde VUK’un 362. maddesinin gerçek kişinin ceza sorumluluğuna ilişkin olduğu tüzel 

kişilerle ilgili ayrıca bir belirlemeye gidilmediğinden tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin 

uygulanamayacağı ileri sürülmektedir.3180 Ancak VUK’un 362. maddesi yaptırım olarak TCK’nın 239. 

maddesine gönderme yaptığından ve TCK’nın 242. maddesi de 239. maddesinin yaptırımına ilişkin 

olduğundan vergi mahremiyetinin ihlali suçundan dolayı tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin 

uygulanması mümkündür. 

4458 sayılı “Gümrük Kanunu”nun3181 3. maddesinde bu kanunun uygulanmasında “kişi” 

ifadesinden, “gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte 

yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığı”nın anlaşılması 

gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu Kanunun “cezalar” başlığını taşıyan “Onbirinci Kısmı”nda ceza hukuku 

anlamında ceza yaptırımına yer verilmemişse de 229. maddesinin 2. fıkrasında “gümrük müşavirliğinin 

bir özel hukuk tüzel kişi”si olması durumunda, “gümrük beyannamesi ya da beyanname kabul edilen 

diğer belgeler üzerine imzasını atmış olanların vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi 

gerektiği” durumlarda, bunların “gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilikle birlikte 

müteselsilen sorumlu ol”dukları ve “bu hallerde, ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı 

kalmak koşuluyla, işlemi yapan kişi ile birlikte tüzel kişili”ğin de “gümrük idaresince alınan vergiler ve 

verilen para cezaları yönünden müteselsilen sorumlu ol”dukları öngörülmüştür. 

                                                
3179 Herhangi bir gerekçeye yer verilmeksizin aksi yönde ileri sürülen görüş için bkz. KIZILARSLAN, s. 93. 
3180 İÇER, s. 162. 
3181 23866 sayılı 4.11.1999 tarihli Resmî Gazete 
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VIII. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE TÜZEL KİŞİLERİN KABAHAT SORUMLULUĞU 

A. GENEL OLARAK 

Tüzel kişilerin kabahatler hukukundaki sorumluluğunun, ceza hukuku alanındaki 

sorumluluğundan farklılığı üzerinde durmakta yarar vardır. TCK’da suçlar, ETCK’da olduğu gibi cürüm 

ve kabahat olarak ikiye ayrılmamıştır. ETCK’da bir suçun cürüm mü yoksa kabahat mi olduğu kanunda 

öngörülen ceza yaptırımının niteliğine bakılarak belirlenmekteydi.3182 Nitekim ETCK’nın 11. maddesi 

uyarınca cürümlere özgü cezalar “ağır hapis, hapis, sürgün,3183 ağır cezayı nakdi (ağır para cezası), 

hidematı ammeden memnuiyet cezalarıyken (kamu hizmetlerinden yasaklılık)3184”; kabahatlere özgü 

cezalarsa “hafif hapis, hafif cezayı nakdi (hafif para cezası), muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrası3185” 

şeklinde belirtilmiştir. ETCK’da kabahat olarak adlandırılan fiiller, bugünkü anlamında kullanılan düzene 

aykırılıkları yani idari haksızlıkları değil, esasında bir suçu ifade etmekteydi.3186 

                                                
3182 ÖZGEN, s. 13; ÖZGENÇ, Genel, s. 102. 
3183 “Sürgün” cezası 647 sayılı “Cezaların İnfazı Hakkında Kanun”un geçici 2. maddesiyle 16.7.1965 tarihinde yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bkz. 12050 sayılı 16.7.1965 tarihli Resmî Gazete 
3184 “Hidematı ammeden memnuiyet”, ETCK’nın 11. maddesi uyarınca cürüm karşılığında uygulanan bir cezadır. Söz konusu 
cezanın kanun koyucu tarafından asli ya da fer’i ceza olarak uygulanması ve ETCK’nın 20. maddesi uyarınca süreli ya da süresiz 
olması mümkündür. Süreli olarak uygulandığında süre “üç aydan üç yıla kadar”dır.  Fer’i ceza olarak uygulandığındaysa asli 
cezanın türü ve süresi önem taşır. ETCK’nın 31. maddesi uyarınca şayet asli ceza “beş seneden fazla ağır” hapis ise süresiz kamu 
hizmetlerinden yasaklılık fer’i cezasının uygulanması gerekir. “Üç seneden beş seneye kadar ağır” hapse mahkûmiyet halindeyse 
belirlenen cezaya eşit bir süre kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası söz konusu olur.  
3185 “Muayyen bir meslek ve san’atın tatili” bir kabahat cezası olarak öngörülmüştür ve failin meslek ve san’atını bir suçun 
işlenmesinde araç olarak kullanması halinde söz konusudur. Söz konusu ceza bazı hallerde cürümler bakımından fer’i ceza olarak 
öngörülmüştür. Her ne kadar ETCK döneminde bu ceza tek ve asıl ceza olarak öngörülmemişse de bu durum söz konusu cezanın 
asıl ceza olma niteliğini değiştirmez. Zira kanun koyucunun ETCK döneminde bu cezayı asıl ceza olarak öngörmesi her zaman 
mümkündü. Ayrıca söz konusu yaptırımın ceza mı yoksa güvenlik tedbiri mi olduğunun belli olmadığı belirtilmelidir. Bkz. 
ÖNDER, Dersleri, s. 527. 
3186 Ancak cürümlerle kabahatleri birbirinden ayırmaya elverişli bir içerik farkı bulunmamaktadır. Zira cürümler, belli bir 
toplumda belli bir dönemde kabahatlerden daha ağır sayılan suçlar olup, kanun koyucu toplumsal tehlike bakımından daha ağır 
sayılan suçlara daha ağır ceza vermektedir. Verilen cezalara bakılarak bir suçun cürüm mü yoksa kabahat mi olduğu 
belirlenmektedir. Bu kapsamda zamana ve yere göre değişen nisbi bir ölçü bulunmaktadır. Cürümlerle kabahatler arasında bir 
geçiş ilişkisi mümkün olabilmektedir. Örneğin dün cürüm olan bir fiilin bugün kabahat ya da tam tersi olarak kabul edilmesi 
olasıdır. Bkz. ALACAKAPTAN, s. 25. “…Yürürlükten kaldırılan 765 Sayılı TCK' da düzenlenen ve kabahat türünde olan 
suçların bir kısmı 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 Sayılı Kabahatler Kanununda yeniden düzenlenip yaptırım olarak 
idari para cezaları ve idari tedbirler öngörülürken, bir kısmı 5237 Sayılı TCK' da düzenlenmiş, bazılarının ise 5237 Sayılı TCK 
ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanununda düzenlenmediği anlaşılmıştır…” Y. 2. CD. 2004/21458 E. 2005/14082 K. 30.6.2005 T. 
(Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
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“Kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık” şeklinde tanımlanan 

(KK m. 2)3187 kabahatler,3188 KK’da düzenlenmiştir.3189 Kabahatler, idare hukuku ile ceza hukukunun 

sınır alanını oluşturan idari ceza hukukunun konusunu oluşturmaktadır.3190 “Kabahatler karşılığında 

uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası ve idarî tedbirlerden ibaret” olup “idarî 

tedbirler”se “mülkiyetin kamuya geçirilmesi3191 ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir” (KK m. 

16). Bu nedenle her idari yaptırımı gerektiren fiil, kabahat değildir.3192 “Mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi”yle ilgili olarak KK’nın 16. maddesinin gerekçesinde TCK’da “suç karşılığında bir güvenlik 

tedbiri olarak” müsadereye yer verilmesi ve “kavram kargaşasına neden olmamak için kabahatlerle 

bağlantılı olarak müsadere kavramı yerine, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ifadesi”nin tercih edildiği 

belirtilmiştir. Ancak TCK’nın 54. maddesinin gerekçesindeyse müsaderenin “bir şeyin mülkiyetinin 

devlete geçmesi” olduğu bu nedenle de müsaderenin yanında “suç nedeniyle mülkiyetin devlete geçmesi” 

şeklinde “ayrı bir yaptırım”a yer verilmediği belirtilmiştir. Ayrıca müsadere ile “suç nedeniyle mülkiyetin 

devlete geçmesi” yaptırımlarının “tasarıda fer’i ceza olarak” öngörüldüğüne işaret edilmiştir. “Bu 

nedenle müsadere yanında” ayrıca “suç nedeniyle mülkiyetin devlete geçmesi” şeklinde bir yaptırıma yer 

verilmesinin hem bilimsel açıdan yanlış olduğu hem de “kavram karışıklığına” neden olacağı 

                                                
3187 Söz konusu hükümde yapılan tanımın belirsiz olduğu ayrıca tanımda geçen “idari yaptırım” ve “haksızlık” ifadelerinden neyin 
anlaşılmasının gerektiğinin belli olmadığı bu nedenle anayasanın 2. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye itiraz yoluna 
başvurulmuştur. AYM ise “Kabahatler Kanunu'nda yer alan düzenlemelerin toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi 
ve ekonomik düzeni korumak amacıyla getirildiğinin ifade edildiği Yasa'nın 1. maddesi de, kabahat olarak tanımlanan eylemlerin 
kapsamının belirlenmesi bakımından önem taşı”dığını, ayrıca idari yaptırımdan anlaşılması gerekenin de KK’nın 16. maddesinde 
ifade edildiğini, “yaptırımı yasa ile belirlenen bir eylemin belirsizliğinden ve öngörülemezliğinden söz edilebilmesine olanak 
bulunma”dığını bu nedenle de söz konusu hükmün “Anayasa'nın 2. ve 38. maddelerine aykırı” olmadığı belirterek iptal istemini 
reddetmiştir. AYM, 2007/115 E. 2009/80 K. 11.6.2009 T. (Karar metni için bkz. 27418 sayılı 26.11.2009 tarihli Resmi Gazete) 
3188 “Kabahat” Arapça kökenli bir sözcük olup, “uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet” olarak 
tanımlanmaktadır. Bkz. TÜRK DİL KURUMU, s. 1247. 
3189 Genel bir kanun olan KK ile “idari nitelikte ceza yaptırımları” bakımından sistem birliğinin ve ahengin sağlanması 
amaçlanmıştır. Gerekçe metni için bkz. KABAHATLER KANUNU TASARISI VE ADALET KOMISYONU RAPORU 
(1/993), Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 T.B.M.M. (S. Sayısı: 840), s. 2. 
3190 GOLDSCHMIDT, James Paul, Das Verwaltungsstrafrecht, Berlin 1902, s. 36. 
3191 “Mülkiyetin kamuya geçirilmesi 
Madde 18- (1) Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, 
ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.  
(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, eşyanın; 
a) Kullanılmaz hale getirilmesi,  
b) Niteliğinin değiştirilmesi,  
c) Ancak belli bir surette kullanılması, 
Koşullarından birinin yerine getirilmesine bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. Belirlenen süre zarfında koşulun yerine 
getirilmemesi halinde eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.  
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya 
elkonulabileceği gibi; eşya, kişilerin muhafazasına da bırakılabilir. 
(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna, aksi takdirde Devlete geçer.  
(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için fail hakkında idarî para cezası veya başka bir idarî 
yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir.  
(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir.  
(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa imha edilir.  
(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde yerine getirilir.” 
3192 AKBULUT, Genel, s. 40. Nitekim idari yaptırım, kabahati yani idari cezayı da kapsamına alan üst bir kavramdır. Bkz. 
SANCAKDAR, s. 62. 
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belirtilmiştir.3193 Ayrıca söz konusu “yaptırımın konusunu oluşturan eşya”nın ya da “sair malvarlığı 

değerinin mülkiyetinin Devlete veya sair bir kamu kurum ve kuruluşuna geçmesi” mümkün olduğundan, 

“mülkiyetin Devlete geçirilmesi ifadesi” yerine, “mülkiyetin kamuya geçirilmesi ifadesi” kullanılmıştır. 

KK’nın 18. maddesinin gerekçesinde, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararının “müsadereden farklı 

olarak”, “idari nitelikte bir karar” olduğu ve “bu tedbirin konusunu”n, “kabahatin konusunu oluşturan” 

ya da “işlenmesi suretiyle elde edilen eşya”nın oluşturacağı öngörülmüştür.3194 

İdarenin yetki sınırları içinde gerçekleştirdiği tasarruflara bireylerin uyma zorunluluğu vardır. 

Şayet bireyler tarafından bu yükümlülük yerine getirilmezse, kişiler hakkında çeşitli önlemlere ya da 

yaptırımlara başvurulması mümkündür. İdarenin toplumsal düzeni korumak veya bozulan toplumsal 

düzenin telafi edilebilmesi amacıyla bireylere idari nitelikteki bir cezayı uygulaması halinde, artık “idari 

ceza hukuku”ndan3195 bir diğer deyimle “düzene aykırılıklar” ya da “kabahatler hukuku”ndan bahsedilir. 

ETCK döneminde kabahatlerin suç olması nedeniyle, her ne kadar KK ile düzenlenen kabahatler suç 

olarak öngörülmese de ETCK döneminde var olan durumun korunduğu şeklinde bir algıya sebebiyet 

vereceğinden, “kabahat” kavramı yerine Almanya’da olduğu gibi “düzene aykırılık” ifadesinin 

kullanılması daha yerinde bir tercihtir.3196 Nitekim “idari suç ve ceza” denildiğinde ceza hukuku 

anlamındaki suç ve cezalar akla gelebilir. Hatta “idari suç” ifadesi, dilbilgisi açısından idarenin işlediği suç 

şeklinde dahi anlaşılabilir. Ayrıca “düzene aykırılık” bakımından düzene aykırı fiilin gerçekleşmesi 

gerekliyken herhangi bir aykırılığın gerçekleşmediği idari tedbirler bu kapsamda 

değerlendirilmemelidir.3197  

Hukuka aykırı olan bir fiilin suç ya da kabahat olarak nitelendirilmesinde, izlenen suç ve ceza 

politikası etkilidir. Yalnızca suç olarak tanımlanan fiiller ceza hukukunun alanındadır. Suç, siyasal gücü 

                                                
3193 Gerekçe metni için bkz. TÜRK CEZA KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/593), s. 462. 
3194 Gerekçe metni için bkz. KABAHATLER KANUNU TASARISI VE ADALET KOMISYONU RAPORU (1/993), s. 
6. KK’nın 18. maddesinin 3. fıkrasında “Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve 
kuruluşu tarafından eşyaya elkonulabileceği gibi; eşya, kişilerin muhafazasına da bırakılabilir” denilmişse de söz konusu 
hükmün anayasanın 20. maddesine aykırı olduğu belirtilmelidir. Zira hâkim kararı olmaksızın, “gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara 
el konulamaz.” Yetkili kılınan merciin yazılı emrinin “yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunul”ması gerekli olup, 
hâkimin “kararını elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıkla”ması zorunludur. Ancak KK’nın 18. maddesinin 3. fıkrasında 
el koymanın “kamu kurum ve kuruluşu”nca yani idare tarafından gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bkz. MALBELEĞİ, s. 114. 
3195 GOLDSCHMIDT, James Paul, s. 17, 579. 
3196 SANCAKDAR, s. 109. Almanya’da kanun koyucunun “düzene aykırılık” ifadesini kullanarak ceza hukukunda yerleşmiş 
olan “suç” ve “kabahat” kavramlarına yer vermediği görülmektedir. Söz konusu durumun temelinde gerçekleştirilen ihlale karşı 
gösterilecek tepkinin yürütmenin elinde olmasına ilişkin güvensizlik yatmaktadır. Hatta bu nedenle ADAK’ta yer alan genel 
hükümler bakımından Al. CK’ya paralel olan pek çok hususun Al. CK’ya atıf yapılmaksızın aynı içerikte düzenlendiği 
görülmektedir. Bkz. WOLTERS, Gereon, “Gesetzliche Grundsaetze des deutschen Ordnungswidrigkeitenrechts”, T.C İstanbul 
Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara 2009, s. 153-154. Ancak 
idari yaptırımı gerektiren fiiller, kanun koyucu tarafından KK ile “kabahat” olarak nitelendirildiğinden, karışıklığa yol açmaması 
için yalnızca “kabahat” kavramının kullanılmasının yerinde olacağı yönündeki görüş için bkz. CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, 
s. 230. 
3197 Düzene aykırılıkla ilgi öngörülen yaptırımlar bir anlamda uyarma, hatırlatma ve düzene davet niteliğine sahiptir. Bkz. 
JESCHECK/WEIGEND, s. 60-61; MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, “Suç-Kabahat Ayrımı-İdari Ceza Hukuku’nun 
Temelleri”, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara 
2009, s. 42.  
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elinde bulunduranların tercihlerine yani siyasal gücün niteliğine, amacına, ideolojik temeline ve anayasal 

sistemine göre oluşturulmaktadır. Bu nedenle suçla, siyasal ve toplumsal yapı arasında önemli bir bağ 

vardır.3198 Ancak bir fiilin karşılığında ceza yaptırımının ya da idari yaptırımın öngörülmesi basit bir tercih 

olmayıp önemli neticeleri bünyesinde barındırmaktadır. Zira yargı ayrılığı sistemini benimseyen ülkeler 

bakımından söz konusu yaptırımlarla ilgili farklı yargılama usulleri benimsenmektedir.3199 Bu kapsamda 

idari yaptırımı denetleyen idari yargılama usulünde ceza muhakemesinden farklı ilkeler izlenmektedir.3200  

AYM her ne kadar gerçekleştirilen bir fiilin karşılığında idari yaptırım öngörülmesinin söz konusu 

fiilin suç olma niteliğini değiştirmeyeceği görüşüne sahipse de3201 mevzuatta yer alan açık düzenlemeler 

karşısında kabahatlerin bir suç türü olarak değerlendirilmesi doğru değildir.3202 Kabahatler hukukunda 

tüzel kişiler hakkında uygulanacak yaptırım genel olarak para cezasıdır.3203 Söz konusu halde idari para 

cezası3204 düzene aykırılık teşkil eden fiiller nedeniyle kanunun açıkça izin verdiği hallerde idarenin yargı 

organına başvurmaksızın kendisinin bizzat uyguladığı ve bir miktar paranın alınması şeklinde mali 

nitelikteki bir yaptırımdır.3205 KK’nın genel gerekçesinde hukuka aykırı olan fiillerin, ifade ettiği 

“haksızlık içeriği”nin “bir fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında” belirleyici olduğu 

belirtilmiştir.3206 Ancak baskın görüşe göre, suç ve kabahat oluşturan fiiller arasında niteliksel değil 

tamamen niceliksel bir fark vardır.3207 Bu kapsamda müeyyide ölçütünden hareketle belirleme 

yapılmaktadır. Zira farklı hukuk dalları bakımından hukuk aykırılık genel ve ortak bir mahiyete 

                                                
3198 Örnek olarak Almanya’da nasyonal sosyalizmin egemen olmasından sonra oluşturan yasal düzenlemeler verilebilir. Bkz. 
ÖZEK, s. “Düşünceler”, s. 660. 
3199 İdari para cezasına ilişkin karar gerekçeli olmalıdır ve bu karara karşı yargı yoluna gidilebilmelidir. Ancak bu yargı yolu itiraz 
olarak değerlendirilmemeli, bir iptal davası şeklinde kabul edilmelidir. Böylece konunun basit bir muhakemeyle gerçekleştirilmesi 
önlenmiş olur. Her ne kadar bu karara karşı yargı yoluna başvurmak mümkün olsa da idari para cezasının yerine getirilmesine bir 
engel teşkil etmemelidir. Ayrıca bu yaptırıma karşı yürütmenin durdurulması yolunun kapalı tutulması önerilmektedir. Söz konusu 
yaptırım bir anlamda tazmin niteliği taşıdığından ilgili idari birim lehine kamu alacaklarının tahsili usulüne göre tahsil edilmelidir. 
Bkz. ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 329, dp. 25.  
3200 BAYSAL, s. 18. 
3201 “…5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun İkinci Kısmında “Çeşitli kabahatler” başlığı altında düzenlenen fiilleri, ağırlıklı 
olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 526. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan kabahatler oluşturmaktadır. 5252 sayılı 
Yasa'nın 7. maddesiyle, çeşitli yasalarda hafif hapis veya hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımlar idari para cezasına 
dönüştürülmüştür. Yaptırımın adının yasa ile “idari” olarak değiştirilmesinin, bu tür yaptırım uygulanacak eylemlerin gerçekte 
ceza hukuku alanına giren suç olma özelliklerini etkilemeyeceği açıktır…” AYM, 2005/108 E. 2006/35 K. 1.3.2006 T. (Karar 
metni için bkz. 26236 sayılı 22.7.2006 tarihli Resmî Gazete). AYM 2006/58 E. 2006/50 K. 12.4.2006 T. kararında da aynı 
gerekçeyi ileri sürmüştür. (Karar metni için bkz. 26276 sayılı 1.9.2006 tarihli Resmî Gazete) 
3202 ÖZGENÇ, Genel, s. 104, dp. 235. 
3203 BÖSE, “Corporate”, s. 237. 
3204 İdari para cezası için “nakdi müeyyide” ifadesi de kullanılmaktadır. Bu görüşe göre nakdi müeyyide bir ceza olmayıp, idare 
tarafından verilen idari müeyyidedir. İdari müeyyideyle esasında kamuda meydana gelen zararın tazmin edilmesi 
amaçlanmaktadır. Meydana gelen zarar karşılığında söz konusu müeyyideye başvurulacağından asgari haddi belirtilmek suretiyle 
bu müeyyidenin maktu olması önerilmiştir. Ayrıca nakdi müeyyideye karar verilebilmesi, muhakkak gerçekleştirilen fiilin kusurlu 
olmasını gerektirir.  Bkz. ÖZGENÇ, “Tüzel”, s. 329, dp. 24. Bu kapsamda idari para cezasının bir ceza olmadığı yönünde bkz. 
ÖZAY, İl Han, İdari Yaptırımlar, İstanbul 1985, s. 51. 
3205 MAHMUTOĞLU, Kabahatleri, s. 53, 97-101. 
3206 Gerekçe metni için bkz. KABAHATLER KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/993), s. 
1. 
3207 HEINE, s. 878; MONGILLO, s. 64; ROGALL, Rn. 2; CREMER, Wolfram, “Verwaltungsstrafrecht in den 
Entscheidungen des Europaeischen Gerichtshofs für Menchenrechte”, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara 2009, s. 195. 
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sahiptir.3208 Yani öze ilişkin bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle kanun koyucu tarafından izlenen suç 

ve ceza politikasına göre bir fiilin suç ya da kabahat olarak düzenlenmesi, bunlardan birinin zaman içinde 

diğerine dönüştürülmesi mümkündür.3209 Geleneksel olarak kabahatler daha önemsiz suçlar olarak kabul 

edilmektedir.3210 Suçla kabahat arasındaki farkın niteliğe değil niceliğe ilişkin olması nedeniyle suçlarla 

ilgili olarak tüzel kişilerin sorumluluğuna gidilememekteyken, kabahatler bakımından sorumluluğuna 

gitmek ve böylece tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu reddetmek kendi içinde çelişkilidir diye 

eleştirilmektedir.3211 Ancak suç, hukuka aykırı fiillerden, biçimi açısından ayrılmaktadır. Bu fark suçla 

kabahatler arasında işlem farklılığına sebep olmaktadır.3212 Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlarının 

kapsamı dışına çıkarma eğilimiyle beraber, bazı fiillerin karşılığında idari yaptırımlar öngörülmekte ve bu 

fiiller idari suç yani kabahat şeklinde nitelendirilmektedir.3213 Şayet ihlale tepki olarak ceza ya da güvenlik 

tedbiri öngörülmüşse artık suçtan bahsedilir.3214  

Tüzel kişilerin kabahat sorumluğunun bulunup bulunmadığı hususunun ihmal edilen bir alanı 

oluşturduğunun altı çizilmelidir.3215 Ancak günümüzde tüzel kişiler hakkında idari para cezalarının 

uygulandığı ve bazı hallerde söz konusu idari para cezalarının miktar olarak oldukça fazla olduğu hallerle 

karşı karşıya kalınmaktadır.3216 Bu durum devlet için önemli bir gelir kaynağı olarak görülmektedir.3217 

Örneğin Almanya’da ADAK’ın 17. paragrafına göre en yüksek idari para cezası aksi kanunda açıkça 

öngörülmedikçe 1000 Avro olup, şayet tüzel kişinin suçtan elde ettiği yarar 1000 Avro’nun üzerindeyse 

bu üzerinde olan miktar da idari para cezası olarak belirlenebilir. Böylece tüzel kişiler hakkında Al. CK’da 

müsaderenin öngörülmesinin gereksiz olduğu söylenmektedir. Zira her iki yaptırım da elde edilen 

yarardan tüzel kişinin ya da kişi topluluklarının yararlanamamasını hedeflemektedir.3218 Bu nedenle idari 

para cezasının uygulanmasının müsadereye nazaran birincil yaptırım niteliğinde olduğu kabul 

                                                
3208 KATOĞLU, Aykırılık, s. 35-36. 
3209 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 229. 
3210 ROGALL, Rn. 2. 
3211 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 290, 304. 
3212 KABAHATLER KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/993), s. 1. 
3213 SOYASLAN, Özel, s. 529; KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 43. Suçlar ve cezaların “idari suçlar ve cezalar” ile “ceza hukuku 
anlamında suçlar ve cezalar” şeklinde ikiye ayrıldığı belirtilmektedir. Bkz. FEYZİOĞLU, Metin, “İşyeri Kapatma Cezası ve 
Anayasa Karşısındaki Konumu”, TBBD, 1993/1, s. 14. Nitekim uygulamada ceza mahkemeleri ile idari makamlar arasında yalnız 
yana yana değil karmaşık bir etkileşimin olduğu görülmektedir. Bkz. HENKEL, s. 74. Ceza hukukunun çoğu ilkesinin idari suç 
ve cezalarla ilgili olarak geçerli olması, kural olarak idari cezalara karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulunulması ve itiraz 
sonucu verilen karara karşı da bazı hallerde yine kanun yararına bozmaya gidilebilmesi karşısında idari suç ve cezaların geniş 
anlamda ceza hukuku içinde yer aldığı yönünde bkz. HAKERİ, Genel, s. 6. İdari suç ve cezaların da esasında ceza hukuku 
anlamında suç ve ceza oldukları söz konusu ayrımın ceza hukuku anlamındaki suç ve cezalarla ilgilenecek yeterli hâkimin 
olmamasından kaynaklandığı yönünde bkz. KUNTER, Muhakeme, s. 815, dp. 142. AKBULUT, Genel, s. 41. 
3214 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 156; AKBULUT, Genel, s. 86. 
3215 Sorumluluğun bulunup bulunmadığı hususu bakımından “yaptırım yeteneği” ifadesinin de kullanıldığı ancak örneğin 
Almanya’da bu yeteneğin ceza hukukunda kabul edilmediği yönünde bkz. HETZER, s. 77. 
3216 DOĞAN, “Tüzel”, s. 4. 
3217 DONAY, Şerhi, s. 497. 
3218 KEMPF, s. 462. 
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edilmekteyse de her iki yaptırımın birlikte uygulanmasına engel yoktur.3219 Aynı yorum Türk hukuk 

sistemi bakımından da geçerlidir. 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde ADAK’ın 17. paragrafında öngörülen 

benzer uygulamanın adli para cezasının belirlenmesinde de geçerli olması önerilmektedir. Bu kapsamda 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde Al. CK’da kabul edilen gün üzerinden adli para 

cezasının belirlenmesi bakımından tüzel kişilerin ekonomik güçlerine ayrıca dikkat edilmesi 

gereklidir.3220 Almanya’da uygulanan idari para cezalarının yüksek miktarlara ulaşması nedeniyle cezai 

yaptırımlar kadar etkili olduğunun altı çizilmelidir.3221 Türkiye’de de yüksek idari para cezalarının 

uygulandığı görülmektedir. Örneğin “Kişisel Verileri Koruma Kurulu” tarafından ““Fotoğraf API” 

olarak adlandırılan Facebook veri ihlali” nedeniyle 11.4.2019 tarihinde 2014/104 nolu kararla 

“Facebook”a 1.100.000 TL idari para cezası verilmiştir.3222  

Kıta Avrupa’sında son yıllarda egemen olan tüzel kişilerin ceza sorumluluğu benimsenmeden 

evvel tüzel kişilerin idari sorumluluğu ağırlıklı olarak kabul edilmekteydi.3223 Ancak şu an bu kabul 

azınlıktadır. 1960’ların sonundan itibaren tüzel kişilerin idari sorumluluğu modeli Alman hukuk 

sisteminde temsil edilmektedir.3224 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmaması tüzel kişiler 

hakkında idari yaptırımların uygulanmasına engel oluşturmaz.3225 Zira söz konusu yaptırımlar ceza 

hukuku anlamında yaptırımlar değildir. Ancak uygulamada örneğin idari para cezasının kapsamlı ve ağır 

oluşu karşısında3226 adli para cezasıyla arasındaki farkın ortaya konulması güçleşmektedir.3227  

Belirli bir bölgede tüzel kişinin gerçekleştirdiği faaliyetin kamu yararıyla bağdaşıp 

bağdaşmadığının denetlenmesi gerekir. Zira örneğin tüzel kişilerin, insanların yaşam ve bu kapsamda 

sağlık hakkını ihlal edecek şekilde faaliyette bulunamaması gereklidir. Bu durumsa idarenin denetimini 

                                                
3219 BÖSE, “Corporate”, s. 238. 
3220 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 318. Yine işlenen suçun ya da kabahatin ağırlığına, meydana gelen zararın veya tehlikenin 
ölçüsüne de dikkat edilmesi gereklidir. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 242. 
3221 CLIFFORD CHANCE, Corporate Liability in Europe, 2012, January 2012, s. 1. (www.cliffordchance.com) 
3222 Kararın özeti için bkz. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5450/2019-104 
 Ancak AYM kabahatler bakımından öngörülen idari para cezasının alt ve üst sınırları arasındaki makasın fazla olmasını 
ve cezanın miktarının belirlenmesi bakımından herhangi bir ölçüt getirilmemesini, belirlilik ilkesine “…Alt ve üst sınır arasında 
idareye bırakılan takdir alanı geniş, sınırsız ve ölçüsüzdür. Cezanın belirlenmesinin alt ve üst sınır arasında elli kat gibi makul ve 
ölçülü olmayan şekilde genişliği, uygulamada, yorum ve değerlendirme farklılıklarına dayalı olarak eşitsizliğe, haksızlığa ve 
keyfiliğe yol açabilecek niteliktedir…” diyerek aykırı bulmaktadır. AYM 2005/5 E. 2008/93 K. 17.4.2008 T. (Karar metni için 
bkz. 27045 sayılı 5.11.2008 tarihli Resmî Gazete). AYM’nin söz konusu kararından hareketle tüzel kişiler bakımından makasın 
geniş tutulduğu hallerde, somut cezanın belirlenmesi bakımından getirilecek ölçütlerle sorunun çözülmesi mümkün 
gözükmektedir. 
3223 Nitekim tarihsel olarak tüzel kişiler hakkında idari yaptırımlara en çok Orta Avrupa’da yer verilmiştir. Bkz. TIEDEMANN, 
“Corporate”, s. 12. 
3224 MONGILLO, s. 94-95. 
3225 GROPP, s. 129. 
3226 VUK’un 344. maddesinin 2. fıkrasında, vergi kaçakçılığı suçu nedeniyle uğratılan vergi kaybına göre üç katını bulabilecek 
şekilde ve herhangi bir üst sınıra yer verilmeksizin vergi ziyaı cezasının belirlenmesi mümkün hale getirilmiştir. Söz konusu 
durumun, ölçülülük ilkesine aykırı olduğu yönünde bkz. TAYLAR, Yıldırım, Ölçülülük İlkesi Bağlamında Vergi Ziyaı Cezasının 
Anayasa’ya Uygunluk Sorunu, CHD, C. 10, S. 28, Ağustos 2015, s. 188, 217. 
3227 COLOMER, s. 152. 
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gerektirir.3228 Güvenlik tedbirleri ayrık tutulmak suretiyle tüzel kişilerin ceza hukuku sorumluluğunu 

kabul etmeyen Türk hukuk sistemi, tüzel kişilerin sorumluluğunu kabahatler hukuku alanında kabul 

etmiştir. İdari yaptırımların tümü “kapatma” da dâhil olmak üzere, tüzel kişilerin yasalara uygun 

davranmasına hizmet eden önleyici tedbirlerdir. Yani suç karşılığında uygulanmayan yaptırımlardır.3229 

Örnek olarak 4054 sayılı “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun”un3230 16 ve 17. maddeleri verilebilir. 

4857 sayılı “İş Kanunu”nda3231 idari suçlar öngörülmüş olup tüzel kişilerin kabahat sorumluluğuna yer 

verilmiştir. 5953 sayılı “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 

Hakkında Kanun”un3232 26, 27, 29, 30 ve ek 3. maddelerinde tüzel kişi olması da mümkün olan işverenin 

idari suçlarından dolayı sorumluluğuna yer verilmiştir. 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu”nun 78. maddesinde de idari para cezaları öngörülmüştür. Yine 4447 sayılı “İşsizlik Sigortası 

Kanunu”nun3233 54. maddesinde tüzel kişi olması da mümkün olan işverenler hakkında idari para cezasına 

yer verildiği görülmektedir. 6362 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu”nun 103. maddesinde de tüzel kişiler 

hakkında idari yaptırım uygulanması öngörülmüştür. SPK’daysa, siyasi partiler hakkında doğrudan ya da 

dolaylı olarak uygulanması mümkün olan idari para cezaları öngörülmemiştir. Ancak siyasi partiler 

hakkında vergi ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan ve idari para cezası gerektiren hükümlerin 

uygulama alanı bulması mümkündür.3234 TCK ile kabahatler suç olmaktan çıkarılmadan evvel de tüzel 

kişiler hakkında idari yaptırımlarla ilgili genel bir düzenlemeye yer verilmemişse de tüzel kişiler hakkında 

idari yaptırımların uygulanması mümkündü. Örneğin 4487 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, 

Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 

                                                
3228 CENTEL, s. 3324. 
3229 BRODOWSKI, s. 215. 
3230 22140 sayılı 7.12.1994 tarihli Resmî Gazete 
3231 25134 sayılı 10.6.2003 tarihli Resmî Gazete 
3232 8140 sayılı 20.6.1952 tarihli Resmî Gazete 
3233 23810 sayılı 8.9.1999 tarihli Resmî Gazete 
3234 DOĞAN, “Tüzel”, s. 58. 
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Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun”un3235 26. maddesi ile 2499 sayılı “Sermaye Piyasası 

Kanunu”na 47/A maddesi eklenmiş3236 ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası öngörülmüştü.3237  

Almanya’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, ceza hukukunun geleneksel kavramlarına bağlılık 

nedeniyle kabul edilmemektedir. Bu nedenle tüzel kişilerin ve hatta kişi topluluklarının ADAK’ın 30. 

paragrafı uyarınca kabahat sorumluğu bulunmaktadır3238 ve söz konusu sorumluluk bakımından temel bir 

kanun olma niteliğine sahiptir.3239 Söz konusu hükmün kapsamının giderek genişlemesi ve uzun süredir 

varlığını sürdürmesi, tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gerek olmadığının bir göstergesi olarak kabul 

edilmelidir.3240 Bu sorumluluğun temelindeyse, yasal temsilcinin denetim görevinin yerine getirmemesi 

yatmaktadır.3241 Denetim görevinin yerine getirilememesi; esasında garantör konumunda bulunanların bu 

görevi yerine getirmemeleridir. Sorumluluğu tetikleyenlerin bu şekilde sınırlandırılması yerindedir. 

Aksinin kabulü tesadüfi bir neticenin cezalandırılmasına sebebiyet verir ve hukuka aykırı bir fiilin 

işlenmesinin kontrol edilmek suretiyle önlenmesi fikrine de zarar verir.3242 Böylece gerçekleştirilen 

hukuka aykırı fiil neticesinde elde ettikleri karlardan bağımsız olarak kendilerine ait malvarlıklarıyla 

sorumlu tutularak yeni bir hukuka aykırı fiilin işlenmesi engellenmek istenir. Bu kapsamda ADAK’ın 30. 

paragrafı baskıcı ve önleyici bir amaca sahiptir.3243 İhlallerle mücadele edebilmek adına iç kontroller, 

sağlam bir araç haline gelmektedir.3244  

Tüzel kişilerin mahiyeti itibariyle hakkında hapis cezası uygulanamadığından3245 para cezası 

uygulanması mümkündür. Ekonomik alanda giderek daha fazla faaliyet göstermeleri ve kendilerine özgü 

                                                
3235 23910 sayılı 18.12.1999 tarihli Resmî Gazete 
3236 “İdarî para cezaları  
MADDE 47/A. - Bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel 
nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiği tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişiler hakkında gerekçesi belirtilmek suretiyle Kurul 
tarafından 2 milyar liradan 10 milyar liraya kadar para cezası verilir.  
İdarî para cezalarının uygulanmasından önce ilgilinin savunması alınır. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi halinde, ilgilinin savunma hakkından feragat ettiği kabul edilir. 
İdari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, verilen para cezası iki katı, ikinci ve müteakip tekrarlarda üç 
katı artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idari para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil 
işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz.  
Kanunun 40/C maddesinin beşinci fıkrasındaki yükümlülüğe uymayan üyelere, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları 
Birliği Yönetim Kurulunca 1 milyar liradan 5 milyar liraya kadar para cezası verilir. Birlik, verdiği cezalan bir taraftan ilgiliye 
tebliğ etmekle beraber diğer taraftan tahsil ve gelir kaydı için Yatırımcıları Koruma Fonuna bildirir.  
Bu cezalar ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yatırımcıları Koruma Fonuna ödenmediği takdirde bu Fon 
tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur ve Fona irad 
kaydolunur.” 
3237 Ancak 2499 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu”, 6362 sayılı “Sermaye Piyasa Kanunu”nun 28513 sayılı 30.12.2012 tarihli 
Resmî Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlükten kalkmıştır. 
3238 KÜHL, §2, Rn. 9, s. 15-16, dp. 15-16. Hatta Almanya’da bir mahkeme 1929 yılında tüzel kişilerin de gerçek kişiler gibi 
kabahat sorumluluğunun bulunduğu kabul etmiş, 1949 yılındaysa kanun koyucu bunu açıkça öngörmüştür. 1968 tarihli ADAK 
ise bu konuda genel bir hüküm getirilmiştir. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 229. 
3239 WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DEUTSCHER BUNDESTAG, s. 4. 
3240 SCHÜNEMANN, “Rechtsvergleichung”, Rn. 20. 
3241 JESCHECK, “Personenverbände”, s. 216. 
3242 HEFENDEHL, s. 295-296. 
3243 LAUE, s. 342. 
3244 ÁDÁM, s. 11. Nitekim OECD de bu kapsamda “İç Kontroller, Etik ve Uyum ile ilgili İyi Uygulama Rehberi” ile kurumsal 
hata kavramını açıklamaya çalışmıştır.  Bkz. PIETH, “Final”, s. 394. 
3245 KREKELER, s. 642. 
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malvarlıklarının bulunması para cezasına olan önemi artırmıştır. Belediyelerin, vergi dairelerinin, trafik 

polislerinin uyguladıkları yaptırımların çoğunu para cezası oluşturmaktadır. Anayasanın 38. maddesinin 

8. fıkrası uyarınca hiç kimsenin, “yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden 

dolayı özgürlüğünden alıkonulama”masının çevre ve imar hukukunda kendisine sıklıkla başvurulan bir 

argüman olarak ortaya çıkması, ayrıca hem gerçek hem de tüzel kişi hakkında uygulanmasının mümkün 

olması para cezasına sıklıkla başvurulmasının bir göstergesidir.3246 Suç ve kabahat arasında ve bu 

kapsamda örneğin adli para cezası ile idari para cezası arasındaki ayrım konusunda ileri sürülen pek çok 

görüş bulunmaktadır. Haksızlığın hukuken korunan varlık veya menfaate müdahalesindeki ağırlık, diğer 

hukuki varlık veya menfaatler hiyerarşisindeki yeri ve önemi,3247 gerçekleştirilen haksızlığın sıklığı, 

haksızlığa karşı toplumsal düzenin korunabilmesi adına basit ve hızlı bir müdahaleye ihtiyaç olup olmadığı 

gibi durumlar belirleyicidir.3248 Böylece kabahatler bakımından tepkinin yargı tarafından uygulanması 

yerine idare tarafından uygulanması mümkün hale getirilmektedir. Ancak söz konusu tepkisel durumun 

dengelenebilmesi ve hukukun üstünlüğün sağlanabilmesi ve de tepkinin bağımsız bir mahkeme tarafından 

verilmemesi sorununu bertaraf edebilmek adına ceza hukukunun bazı temel ilkelerinin idari usul kuralları 

olarak idare tarafından dikkate alınması öngörülmektedir.3249 Lakin söz konusu yaptırımlar teknik olarak 

artık idari işlem haline geldiğinden, hukuka uygun olup olmadığı bakımından gerçekleştirilecek 

denetimde doğası gereği idari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurları bakımından 

denetlenmesi gereklidir.3250 

Para cezası, idari bir yaptırım olan “idari para cezası” ve ceza yaptırımı olan “adli para cezası 

olmak” üzere iki türlüdür. Gerçekleştirilen hukuka aykırı bir fiil karşısında bunlardan hangisine 

başvurulacağıysa daha evvel de belirtildiği üzere tümüyle izlenen suç ve ceza politikasıyla ilgilidir. 

Örneğin Fransa’da, İsviçre’de ve ABD’de tüzel kişilerle ilgili olarak adli para cezası tercih edilmekteyken, 

Almaya’da idari para cezası tercih edilmektedir.3251 Tüzel kişilerin cezalandırılmasını mümkün bulan 

hukuk sistemlerinde tüzel kişilerin ceza ve idari sorumluluğunun düzenlenmesinde çizilen ayrım kriterinin 

ne olacağı hususunda öneri getirildiği görülmektedir. Bu kapsamda tüzel kişinin mensupları arasındaki 

görev dağılımı esasları uyarınca basit bir çalışanın yükümlülüğü yöneticilerden daha az etkili olarak kabul 

edilmelidir. Yönetim bazında yer alan yetersizlikler cezayı gerektirmekteyken; daha alt kademelerde 

gerçekleşen hukuksal ihlaller bakımındansa aynı durum geçerli değildir. Bu nedenle ceza hukuku 

                                                
3246 ASLAN, M. Yasin, “İdari Yaptırımlar”, TBBD, S. 85, 2009, s. 184. 
3247 MAHMUTOĞLU, Kabahatleri, s. 89. 
3248 Örneğin trafikte hız sınırının aşılması, çöp dökmenin yasak olduğu yere çöp dökülmesi, kaldırımların işgal edilmesi kabahat 
kapsamındadır. Kabahatlerde en sık uygulanan yaptırım şeklini idari para cezası oluşturmaktadır. Bkz. DOĞAN, “Tüzel”, s. 11. 
3249 Nitekim KK’nın genel hükümlerinin TCK’nın genel hükümleriyle oldukça benzerlik göstermesi sürpriz olmayıp, uzun yıllar 
boyunca suç olarak kabul edilen fiillerin suç olmaktan çıkartılması nedeniyledir. Bu yüzden söz konusu özelliğinin bütünüyle 
kaybedilmesinden bahsedilemez. Bkz. ÖZTÜRK, Bahri, “Kabahatler Kanunu’nun Genel Esasları”, T.C İstanbul Kültür 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza hukuku Sempozyumu, Ankara 2009, s. 124. 
3250 ULUSOY, “Ceza”, s. 44-45. 
3251 BÖSE, “Corporate”, s. 237. 
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anlamındaki cezalarla idari cezalar arasında haksızlık ve kusurun ağırlığı esas alınarak sorumluluk tespit 

edilmeli ve bir farklılaştırmaya gidilmelidir. Tüzel kişiye atfedilen gerçek kişinin yükümlülüğü yönetim 

bazında yerine getirilmediği takdirde dar anlamda ceza ile cezalandırılması gereken bir hukuka aykırılık 

söz konusudur. Söz konusu durum için “kaldıraç etkisi” denilmektedir. Ayrıca yönetimdekilerin 

cezalandırılmasıyla cezanın önleyici etkisi işlevsel hale gelmektedir.3252 Ancak kanun koyucu tarafından 

yönetim bazında olduğunun kabulünü gerektiren, bununla bağlantılı gerekler hususunda somutlaştırmaya 

gidilmesi gereklidir. Bu somutlaştırma, bireysel ceza hukukunun özen yükümlülüğünün gerekleri, 

yönetim, gözetim ve kontrol yükümlülükleri uyarınca sorumluluğu tespit etmek konusunda olmalıdır. Bu 

kapsamda tüzel kişinin kast ve taksir sorumluluğu da birbirinden ayrılmıştır. Karar ve talimat yetkisi olan 

bir kimsenin özen yükümlülüğüne aykırı, basiretsiz bir şekilde hareket etmesi halinde tüzel kişinin 

taksirinin bulunduğu kabul edilmelidir. Bu kimse şayet hatalı tüzel kişi organizasyonu ya da kriminojen 

tüzel kişi felsefesi bakış açısıyla bilerek ve isteyerek hareket ederse, tüzel kişinin kastının varlığından 

bahsedilmelidir. Somut olayda taksirin mi yoksa kastın mı bulunduğu hususu tespit edilmelidir. Ekonomik 

ceza hukuku alanında suç tipleri taksirli fiilleri de kapsamakta ve mesleki dikkatsizlik ve özensizlik 

cezalandırılmalıdır. Şayet yönetim bazının altında olan bir kimse bozuk organizasyon modelli ya da 

kriminojen tüzel kişi felsefesi bakış açılarından özensiz davranırsa kabahat söz konusudur. Bu durumda 

da yine tüzel kişinin kastının ya da taksirinin belirlenmesi gereklidir. Bu kimsenin bilerek ve isteyerek 

hareket etmesi halinde tüzel kişinin kastından bahsedilir. Yönetim yetkisine sahip olan bir kimsenin kasıtlı 

ya da taksirli davranışı neticesinde korunan aynı hukuksal menfaati ihlal eden bir suçun ya da kabahat 

fiilinin bulunması durumunda suç karşısında kabahat fiili ikincil niteliktedir.3253  

TCK’nın 20. maddesinin gerekçesinde “idari yaptırımlarla ceza yaptırımları arasında neden, 

amaç3254 ve sonuçları bakımından farklılıklar”ın bulunduğu belirtilmiştir.3255 Adli para cezası 

uygulandığında suçlunun bir daha suç işlemesini önlemek ve suç işlemeye eğilimli olanların caydırılarak 

toplumun korunması amaçlanmaktadır. Her ne kadar para cezasının söz konusu amaçları gerçekleştirmek 

konusunda elverişli olup olmadığı hususunda eleştiriler bulunsa da (örneğin varlıklı bir kimsenin para 

cezasından etkilenmeyeceği ve yine maddi durumu iyi olmayanlarla arasında bir eşitliğin sağlanmadığı 

gibi), söz konusu eleştirilerin çok da haklı olmadığı söylenebilir. Zira maddi durumu iyi olan suçlunun 

                                                
3252 Bu kapsamda Amerika’da yöneticilerin ceza sorumluluğunda giderek artırımların öngörüldüğü görülmektedir. Bkz. 
KUBICIEL, s. 12. 
3253 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 464-466. 
3254 “…Hususî kanunlarda yazılı para cezalarının neliğini tayinde kanun vazunın bu cezaları koymaktaki amaç ve ereği temel 
olduğu ve gümrük ve tütün inhisarı kanunlarındaki yükümlere riayetsizlik edenlere ait para cezaları kasanıklarda göynü husulünü 
teminden ve umumî ceza prensip ve temellerine dayanmaktan ziyade Devlet Hazinesinin bu yüzden uğrayacağı zararları ödetmek 
ve malî menfaatını korumak ülküsüne dayandığı cihetle 1918 numaralı kanunun yirmi beşinci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı 
olup miktarı kaçak eşya kıymetinin veya inhisar ve gümrük resimlerinin misli şeklinde tayin edilen veya hususî kanun ve 
nizamlardaki cezalara matuf olan para cezalarının da birinci fıkrasındaki para cezaları gibi tazminat kabilinden olduğuna 
13/2/935 günlü oturmada çoklukla karar verilmiştir…” YİBGK 1935/58 E. 1935/5 K. 13.2.1935 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
3255 Gerekçe metni için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 113. 
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olmayana göre ödeyeceği adli para cezasının fazla tutulması mümkündür.3256 Genelde tüzel kişilerin 

faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen fiillerin karşılığında “parasal nitelikte bir yaptırım öngörülmekte” 

olup söz konusu “yaptırım bir ceza hukuku yaptırımı olan adli para cezası” yerine idari yaptırım olan 

idari para cezasıdır. Her ne kadar iki yaptırım türünde “belli bir miktar para” “kişiden alınıp Devlet 

Hazinesine intikal” ettirilmekteyse de bu iki yaptırım arasında “karar veren merci”, izlenen usul, 

yaptırımın infaz şekli ve “yaptırıma bağlanan” hukuki neticeler arasında fark bulunmaktadır. Zira kural 

olarak idari yaptırımları idari makamlar,3257 ceza yaptırımlarını bağımsız mahkemeler 

uygulamaktadır.3258 Bu kapsamda tabi oldukları hukuksal rejim farklıdır.3259 Kabahat nedeniyle “idarî 

yaptırım kararı ver”ilmesine “ilgili kanunda açıkça gösterilen idarî kurul, makam ya da kamu görevlileri 

yetkilidir” (KK m. 22). Ceza hukuku anlamındaki cezalara, ceza muhakemesi neticesinde mahkeme 

tarafından karar verilmektedir.3260  Adli para cezasına ilişkin düzenlemelere TCK’nın 52. maddesinde, 

idari para cezasına ilişkin düzenlemelere ise KK’nın 17. maddesinde yer verilmiştir.3261 İdari para cezaları 

“adli sicile kaydedilmez ve ödenmedikleri takdirde” hapis cezasına da dönüşmez.3262 “Bir uyarı… 

                                                
3256 YÜCE, Temel, s. 118. 
3257 ROGALL, Rn. 1. 
3258 FROOM, s. 283. 
3259 MAHMUTOĞLU, Kabahatleri, s. 129. 
3260 “…Anayasa'nın "suç ve cezalara ilişkin esaslar" başlıklı 38. maddesiyle, suç ve cezaların yasallığı ve kişiselliği ilkesi 
konulmuştur. Türk Ceza Yasası'nın 1. maddesinde cezanın yasayla saptanacağı ilkesi yinelenmiştir. Anayasa'nın 38. ve Türk Ceza 
Yasası'nın 1. maddesindeki kanunsuz suç ve ceza olamayacağı ilkesi, suç sayılan eylemlerin yasada belirtilmesi ve bu eylemlere 
verilecek cezanın yasa ile sabeptanmasını gerekli kılar. Vergi hukukunda, vergi suçları ve cezaları; mali ve idari suç ve cezalar, 
ceza hukuku alanında ve anlamındaki suç ve cezalar olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Malî ve idari nitelikteki suç ve cezalarda 
eylem ve yaptırım, idari yöntemlerle saptanmaktadır. Vergi idaresince suç olarak saptanan fiiller için yargı kararına gerek 
olmadan, vergi idarelerince ceza verilmektedir. Bu tür suçların yaptırımı, mali ve idaridir...” AYM, 1993/3 E. 1993/20 K. 
25.5.1993 T. (Karar metni için bkz. 22477 sayılı 28.11.1995 tarihli Resmî Gazete) 
3261 Ayrım ceza miktarının belirlenmesi bakımından da kendini göstermektedir. “Adli para cezası, beş günden az ve kanunda 
aksine hüküm bulunmayan haller bakımından yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün 
karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle belirlenen meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine 
ödenmesi”dir (TCK m. 52/1). Adli para cezasında temel ceza miktarının gün üzerinden belirlenmesi TCK’nın 61. maddesi 
uyarınca gerçekleştirilmektedir. “Bir gün karşılığı” olarak takdir edilen miktarsa “kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri” dikkate 
alınarak “en az yirmi en fazla ise yüz Türk Lirası” olabilir (TCK m. 52/2). Adli para cezasının ödenmesi bakımından hâkimin, 
“ekonomik ve şahsi halleri” dikkate alarak, “hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmayacak şekilde mehil 
ver”mesi ya da “belirli taksitler halinde ödenmesine” karar vermesi mümkündür. “Taksit süresi iki yılı geçeme”yeceği gibi 
“taksit miktarı” da “dörtten az olamaz”. Ayrıca “kararda taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın” 
tümünün “tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının” da “hapse çevrileceği belirtil”melidir (TCK m. 52/4). İdari para 
cezasının ise “maktu” veya “nispi” olması (KK m.17/1) ya da “kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle belirlen”mesi de 
mümkündür. Söz konusu halde, “idarî para cezasının miktarı”, “işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik 
durumu birlikte” dikkate alınarak belirlenir (KK m.17/2). 
3262 5275 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun”un (CGTİHK) 106. maddesinin 3. fıkrasında 
“hükümlünün, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını öde”mememesi halinde, “Cumhuriyet 
savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı”nın “hapis cezasına çevrile”rek, “hükümlünün iki saat çalışması 
karşılığı”nın “bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar veril”ir. “Günlük çalışma süresi ise en az iki saat 
ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlen”ir. Hükümlü şayet “hakkında hazırlanan 
programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uyma”zsa, “çalıştığı günler hapis cezasından 
mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir.” İdari para cezasının ödenmesi bakımındansa, 
şayet “kişinin ekonomik durumu” müsait değilse, “ilk taksitinin peşin ödenmesi” şartıyla, “bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde 
ödenmesine karar veril”mesi mümkündür. Ancak taksitler “zamanında ve tam olarak ödenme”diği takdirde “idari para 
cezasının kalan kısmının” tümü tahsil edilir (KK m. 17/3). Her ne kadar kişinin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemese de 
“idarî para cezasını”n “kanun yoluna başvurmadan önce” ödenmesi halinde “kişiden bunun dörtte üçü tahsil edil”mekteyken 
(KK m. 17/6), adli para cezası bakımından söz konusu indirim imkanına yer verilmemiştir. Nispi nitelikteki idari para cezaları 
hariç olmak üzere, “idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için” VUK’un mükerrer 298. maddesi 
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fonksiyonu gör”mekte ve kamu bakımından oluşan “zararın giderilmesi”ne de imkân sağlamaktadır. 

Böylece idari para cezasının ödetme ve önleme amacından bahsetmek mümkün hale gelmektedir.3263 “Bu 

nedenle idari para cezası” “misli nitelikte” olabilir. Nitekim “ekonomik hayata ilişkin düzenlemeler”le 

ilgili olarak “idari nitelikte ceza yaptırımlarına” yer verilmektedir.3264  

Tüzel kişiler hakkında uygulanan idari para cezalarının dayanağını idari işlemler 

oluşturmaktadır.3265 Bu nedenle, kamu düzeni ve kamu yararının gerekleri ön planda tutulmaktadır. 

Ancak söz konusu durumda kamu yararıyla bireylerin temel hak ve özgürlükleri karşı karşıya gelmekte, 

menfaatler çatışması teorisi kapsamında uyuşmazlıklar çözülmektedir.3266 Adli para cezası isnat yeteneği 

bulunmayan kimseler hakkında uygulanamayacağından tüzel kişiler hakkında uygulanmasından 

bahsedilemez. Ancak tazminat amacına hizmet eden bir para cezasının tüzel kişiler hakkında uygulanması 

mümkündür.3267 Nitekim idari para cezasıyla kamu hukukundan kaynaklanan bir yükümlülüğün yerine 

getirilmemesi nedeniyle kamunun uğradığı zararın tazmini amaçlanmaktadır.3268 

Kabahatler hukuku bakımından gerçek kişi ya da kişilerin fiillerinden kaynaklanan sorumluluğun 

evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde tüzel kişiye ne şekilde isnat edilebileceği tartışılmalıdır.3269 Zira ceza 

                                                
gereğince “tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulan”maktayken, adli para cezaları bakımından söz 
konusu şekilde belirlenen artırım oranı öngörülmemiştir ki TCK’nın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana herhangi bir değişiklik de 
yapılmamıştır. “Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gerek”li olan “idarî para cezalarına ilişkin kesinleşen kararlar, 21.7.1953 
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri” uyarınca tahsil edilmesi amacıyla “Maliye 
Bakanlığı” tarafından “belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler”ce “verilen idarî 
para cezaları”ysa, “ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı” durumda, “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil” edilir. “Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafınca verilen ve Genel Bütçeye 
gelir kaydedilmesi gerek”li olmayan “idarî para cezaları” ise “ilgili kanunlarında özel hüküm bulunmadığı” sürece “genel 
hükümler” uyarınca “tahsil edilir” (KK m. 17/4). 

Zorlayıcı nitelikteki idari yaptırımlarsa, kişinin belirli şekilde davranmasını ya da beklenilen davranışı yapmasını 
zorlayıcı yaptırımlardır. Örneğin CMK’nın 60. maddesinin 1. fıkrası uyarınca “yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya 
yeminden çekinen tanık hakkında, bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi 
için dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her hâlde üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir.” Bu yaptırım türüne 
kişiden istenen ve beklenen davranış yapıldığı sürece başvurulamaz. Kişi hakkında giderleri ödemeye hükmetme de adli para 
cezası niteliğine sahip değildir ve bu nedenle ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrilemez. Bkz. ÖNDER, Dersleri, s. 11-12. 
3263 DOĞAN, “Tüzel”, s. 13. 
3264 KK’nın genel gerekçesi için bkz. KABAHATLER KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU 
(1/993), s. 1-2. 
3265 DOĞAN, “Tüzel”, s. 4. 
3266 DOĞAN, “Tüzel”, s. 12. 
3267 YÜCE, Temel, s. 118. 
3268 ÖZGENÇ, Gazi, s. 285. Tüzel kişiler bakımından kabul edilen tazminat sorumluluğu, kamu hukuku alanında da geçerlidir. 
Örneğin kamu hukukunda tüzel kişiye yüklenen bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle kamunun uğradığı zararın 
karşılığını tüzel kişinin yararı oluşturmaktadır. Bu kapsamda tüzel kişilerin vergi borcu örnek verilebilir. Örneğin tüzel kişinin 
sahip olduğu malvarlığına ya da elde ettiği kazanca göre tahakkuk ettirilen vergilerin zamanında ödenmesi gereklidir. Şayet bu 
borç zamanında ödenmemişse ya da eksik ödenmişse yahut hiç ödenmemişse kamu adına zarar meydana gelmektedir. Tüzel 
kişinin vergi borcunun ödenmesine ilişkin yükümlülük esasında tüzel kişinin organını oluşturan gerçek kişi ya da kişilere aittir. Bu 
kapsamda vergi borcunun ifa edilmesine ilişkin yükümlülük tüzel kişiye ait değildir. Zira tüzel kişi normun muhatabı değildir. 
Kamu hukuku alanında meydana gelen zararın tazmin edilmesi bakımından özel hukuk hükümlerinden ayrılmak gerekir. Söz 
konusu durumda idari para cezasından bahsedilmesi gereklidir.  Kamu hukuku alanında tüzel kişilerle ilgili olarak öngörülen 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda kamu adına bir zarar doğması ve bu nedenle bağımsız bir malvarlığına sahip 
olan tüzel kişinin lehine kazancın oluşumu söz konusu olabilir. Öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 
meydana gelen kamusal zararın tazmini amacına yönelik para yaptırımı kararı tüzel kişinin aleyhine verilir. Bkz. ÖZGENÇ, 
“Tüzel”, s. 330. 
3269 DOĞAN, “Tüzel”, s. 1. 
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hukuku anlamındaki suçları da idari suçları da yalnızca gerçek kişiler işleyebilir.3270 Bu kapsamda 

kabahatler hukukunda sorumluluk bakımından ceza sorumluluğu için gerekli hususların aranması 

önerilmektedir.3271 Ancak tüzel kişilerin kabahat sorumluluğunun tüzel kişiyle gerçek kişi arasındaki ilişki 

kurulmak suretiyle değerlendirilmesinde fayda vardır. Zira gerçek kişinin bir suçun ya da kabahatin faili 

olması halinin hangi koşullar altında tüzel kişinin idari para cezası sorumluluğuna neden olduğu, yani 

isnadiyetin ne şekilde oluşturulduğu üzerinde durulmalıdır.3272 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul 

edildiğinde tüzel kişiler hakkında uygulanan adli para cezası bakımından kusur isnadı aranmaktayken;  

tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmediği bu nedenle de idari para cezasının uygulandığı 

hallerde, kusur isnadının aranmadığı belirtilmektedir. Ancak her iki para cezası türünde de isnada 

dayanılmaktadır ve bu durumun meşruluğu tartışmalıdır.3273 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmek tüzel kişilerin yaptırımdan 

bağışık tutulduğu anlamına gelmez.3274 Her ne kadar tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gerek yoktur, hali 

hazırda uygulanan idari sorumluluk ve güvenlik tedbiri sorumluluğu yeterlidir görüşü doktrinde ileri 

sürülmekteyse3275 de eleştirilmektedir. Nitekim idari yaptırımlar sonuçta ceza yaptırımı olmamaları 

nedeniyle temel hak ve özgürlükler bakımından yeterli güvenceyi sunmamaktadır. Örneğin suçsuzluk 

karinesi gibi pek çok ceza ve ceza muhakemesi hukuku ilkesine geçerlik tanınmamaktadır. Tüzel kişilerle 

ilgili olarak hangi sistem benimsenirse benimsensin sonuçta tüzel kişi hakkında bir yaptırım 

uygulanmaktadır. Ancak varılan sonuç aynı olmamaktadır. Bu nedenle iki sistemden birinde aksayan 

yönlerin bulunduğu belirtilmekteyse de3276 her iki sistemin de aksayan yönlerinin bulunduğunu söylemek 

daha yerindedir. AB hukukuna bakıldığında idari yaptırımların tercih edildiği görülmektedir.3277 Ayrıca 

idarenin güncel sorunlar bakımından “doğrudan” ve “anında” işlem ve eylemde bulunma imkânı ve bu 

kapsamda “dinamik” özelliği, tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen fiillerle mücadelede 

önem taşımaktadır.3278  

AYM, anayasanın 38. maddesinde idari ve adli cezalar arasında herhangi bir ayrım 

öngörülmediğinden, idari para cezaları bakımından “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin 

benimsendiğini kabul etmektedir.3279 Danıştay’ın da görüşü bu yöndedir.3280 Örneğin “442 seri nolu 

                                                
3270 TÖBBENS, s. 6; ROGALL, Rn. 19. 
3271 ÁDÁM, s. 18. 
3272 ROGALL, Rn. 19. 
3273 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 142. 
3274 LAUE, s. 339. 
3275 PEGLAU, s. 406. 
3276 BAYSAL, s. 19. 
3277 KANGAL, Tüzel, s. 166. 
3278 ULUSOY, “Çevre”, s. 138. 
3279 AYM, 2012/93 E. 2013/8 K. 10.1.2013 T. (Karar metni için bkz. 28601 sayılı 28.3.2013 tarihli Resmî Gazete) 
3280 “…Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince muris adına verilen cezanın, mirasçılardan tahsil edilemeyeceğinin açık olması 
karşısında, dava tarihinden önce vefat eden adına verilen para cezası sebebiyle davacıların meşru, kişisel ve güncel menfaatinin 
etkilenmediği, dolayısıyla subjektif dava açma ehliyeti bulunmadığından temyize konu İdare Mahkemesi kararında sonucu 
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Tahsilat Genel Tebliği”nde, “idari para cezalarının düzenlendiği özel kanunlarda”, hakkında ceza verilen 

“kişilerin ölümü halinde idari para cezalarının mirası reddetme”yen “mirasçılarından takip edilip 

edilmeyeceği” hususunda “ayrıca bir hük”me yer verilmediyse, “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi 

uyarınca “bu idari para cezalarının tahsil” edilemeyeceği belirtilmiştir. Yine KTK’da, hakkında “trafik 

para cezası verilen” kişinin “ölümü halinde”, söz konusu “alacağın” “mirası reddetme”yen 

“mirasçılarından” alınacağı yönünde özel bir düzenlemeye yer verilmediğinden mirasçılarından tahsili 

söz konusu değildir. Ancak tüzel kişilere verilen “adli veya idari para cezalarının tüzel kişiliğin mal 

varlığından tahsil edileme”mesi halinde, AATUHK uyarınca “sorumlu tutulan ortaklar ve/veya kanuni 

temsilcilerin ölümü” durumunda, “cezaya tüzel kişilik muhatap ol”duğundan, “mirası reddetmeyen 

mirasçılarından” kamu alacaklarının “takibine devam edil”mesi gerekmektedir.3281 Anlaşılacağı üzere 

bu ilke, idari yaptırımlar bakımından cezai yaptırımlarda olduğu gibi katı bir şekilde 

uygulanmamalıdır.3282 Bu nedenle idari yaptırımlara özgü ayrı bir uygulamanın kabul edilmesi 

gereklidir.3283 Örneğin KTK’nın “Tescil Plakasına Göre Tutanak Düzenlenmesi” başlığını taşıyan 116. 

maddesinin 1. fıkrası “Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park 

etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık 

kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine 

devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı 

düzenlenir” şeklindedir ve “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık taşımaktadır.3284  

İdari para cezasına hükmedilmesi halinde, “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi bakımından, 

tüzel kişiyle gerçek kişi arasındaki ilişkinin incelenmesinde fayda vardır. Şayet bu ilişki özel hukuk ve 

                                                
itibariyle hukuki isabetsizlik görülmemiştir…” Danıştay 15. D. 2016/1567 E. 2017/1060 K. 6.3.2017 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
3281 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 442 (Bkz. 26520 sayılı 12.5.2007 tarihli Resmî Gazete) 
3282 Nitekim KK’nın 8. maddesi de, kabahatler  bakımından kural olarak söz konusu ilkenin benimsenmediğini göstermektedir. 
Bkz. ÖZEN, Genel, s. 88. 
3283 ÖZAY, Yaptırımlar, s. 61. 
3284 DOĞAN, “Tüzel”, s. 18, dp. 65. Özel hukukta dahi oldukça sınırlı ve sıkı şekil şartlarına bağlı tutulan başkasının fiilinden 
sorumluluk hallerinin kamu hukuku alanında kabul edilmemesi gereklidir. Aksinin kabulü idarenin tek taraflı işlemleriyle 
bireylerin güvencesiz bırakılması keyfiyetine sebebiyet verebilir. Bkz. MAHMUTOĞLU, Kabahatleri, s. 111. Örneğin KTK’nın 
4262 sayılı “Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” (bkz. 22999 sayılı 25.5.1997 tarihli Resmi 
Gazete) ile değişiklik yapılan, taşıt kullanma sürelerine uyma zorunluluğunu düzenleyen 49. maddesinin 3. fıkrasında “ticari 
amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt 
kullandırılması”nın yasak olduğu belirtilmiş olup bu yasağa aykırı davranan “taşıt kullanan sürücülerin 1.800.000 lira para cezası 
ile cezalandırıl”acakları, sürücünün “aynı zamanda araç sahibi” olmaması halinde, “araç sahibine de 3.600.000 lira, ayrıca 
işleten veya teşebbüs sahibine de 7.200.000 lira için ceza tutanağı düzenlen”eceği belirtmiştir. AYM ise tescil plakasına göre suç 
tutanağı düzenlenmesini “…2918 sayılı Kanun'un amacı, 1. maddesinde, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik 
düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemlerin belirlenmesi olarak ifade edilmiştir. 
Fahri trafik müfettişleri tarafından tutulan suç tutanakları iradi ve kusurlu olan sürücülerin eylemlerine dayanmaktadır. Ancak 
sürücünün kimliğinin belirlenmesinde, fahri trafik müfettişleri tarafından suç tutanağı düzenlenebilecek ihlallerin niteliğinden 
kaynaklanan güçlükler bulunduğundan, trafik ihlaline ilişkin tutanak, aracın tescil plakasına göre düzenlenmektedir. Ayrıca kural 
ihlali yapan ve sürücüsü tespit edilemeyen araçların plâkasından başka saptanabilecek ayırt edici bir özelliğinin bulunmadığı, 
ancak plâka ile araç sahibine ulaşılabileceği de açıktır. Fahri trafik müfettişleri tarafından 2918 sayılı Kanun'un suç saydığı fiiller 
nedeniyle, sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil plakalarına göre suç tutanağının düzenlenmesi, bir trafik kuralının ihlal 
edildiğine dair suç isnadı niteliğinde…” olduğunu belirterek “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırı 
görmemektedir. AYM, 2013/43 E. 2013/168 E. 26.12.2013 T. (Karar metni için bkz. 28934 sayılı 7.3.2014 tarihli Resmî Gazete) 
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kabahatler hukuku esas alınmak suretiyle yorumlanırsa, tüzel kişiler organları ya da yasal temsilcileri 

vasıtasıyla hareket edebildiğinden organın ya da yasal temsilcilerin davranışları bizzat tüzel kişiye 

yüklenebilir. Yani fiili gerçekleştiren gerçek kişinin fiili aynı zamanda tüzel kişinin de fiilidir. Söz konusu 

durumda suçu işleyen gerçek kişinin yanında, tüzel kişinin de suç oluşturan fiili gerçekleştirdiği ve bu 

nedenle kendi fiili nedeniyle cezalandırılacağı ileri sürülmektedir. Bu kabulle beraber artık “ceza 

sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin zedelendiğinden bahsedilemez.3285 Bu kapsamda tüzel kişinin ceza 

hukuku anlamında davranış yeteneğinin bulunduğunun kabul edilmesinde bir sorun 

bulunmamaktadır.3286 Ancak çalışmanın “davranış yeteneği” başlığında belirtildiği üzere tüzel kişilerin 

iradi davranışta bulunmasından bahsedilemeyeceğinden,3287 söz konusu gerekçe yerinde değildir.  

Türk hukuk sisteminde tüzel kişinin gerçek kişiden bağımsız bir iradesinin bulunamayacağı 

yönündeki görüş yalnızca gerçek kişiyi suç ve kabahat faili olarak kabul etmektedir.3288 Örneğin bir 

dernek adına içeriği suç oluşturan bir belgenin yayınlanması halinde, derneğin değil bu belgenin 

yayınlanması yönünde oy kullananların fail olarak cezalandırılmaları gereklidir.3289 Kabahatler 

hukukunun davranışa, iradeye ve isnat yeteneğine bakışı ceza hukukundan farklı olmadığından tüzel 

kişiler fail olarak kabul edilmemektedir.3290 Ceza hukuku bakımından tüzel kişilerin davranış yeteneğinin 

bulunmadığının temelinde ceza hukukunda failin sosyal ve ahlaken kınanabilirliği yatmaktadır.3291 

Esasında duygusal bir meseledir.3292 Söz konusu durumun yalnızca ceza hukuku anlamındaki cezalarla 

ilgili olarak değil, geniş anlamdaki idari, disiplin gibi cezalar bakımından da geçerli olduğu doktrinde 

savunulmaktadır. Ancak tüzel kişiyle gerçek kişi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, gerçek kişinin 

fiilinden tüzel kişinin ceza hukuku dışında sorumlu tutulmasının söz konusu duruma aykırılık taşıdığı 

söylenemez. Zira tüzel kişi, organlarını oluşturan gerçek kişiler vasıtasıyla hareket etmektedir. Bu görüşe 

göre gerçek kişinin fiilinin tüzel kişiye yüklenebilmesi için evrensel ceza hukuku ilkelerine dayanarak bir 

çözüm üretilmelidir.3293 Doktrinde yer alan bir diğer görüşse, “kurumsal sorumluluk” kavramının 

benimsenerek tüzel kişilerin hukuka aykırı fiillerinden dolayı sorumluluğuna gidilmesini önermektedir. 

Diğer bir görüşse tüzel kişiler hakkında idari yaptırımların uygulanmasının tüzel kişilerin suçlu 

olabileceğinin bir göstergesi olarak yorumlanması gerektiğine işaret etmektedir. Bu pozitivist görüşün 

yanında tüzel kişilerin karar alma durumuyla da uyumlu hale getirilerek suçlu kavramının yeniden 

                                                
3285 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 23. 
3286 NUHOĞLU, “Sonuç”, s. 227. 
3287 HILGENDORF/KUDLICH/VALERIUS, s. 245. 
3288 Ancak tüzel kişinin kendisine has iradesinin bulunduğu kabul edenler, tüzel kişinin kurul halinde faaliyet gösteren organının 
oy çokluğuyla aldığı kararların tüzel kişinin iradesini yansıttığını, örneğin KK uyarınca tüzel kişinin kabahat sorumluluğu 
belirlenirken kurulu oluşturan her bir gerçek kişinin iradesinin değil, kurulun iradesinin önem taşıdığını kabul etmektedirler. 
DOĞAN, “Tüzel”, s. 59, 65. 
3289 SOYASLAN, Genel, s. 529. 
3290 KANGAL, Kabahatler, s. 216-217; AKBULUT, Kabahatler, s. 260. Kabahatler hukukunda yaptırım uygulayabilmek için 
davranışın varlığının şart olmadığı yönünde bkz. ROXIN, I, s. 263. 
3291 GROPP, s. 129. 
3292 BRODOWSKI, s. 224. 
3293 DOĞAN, “Tüzel”, s. 19, 68. 
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tanımlanması önerilmektedir. Tüzel kişilerin her ne kadar gerçek kişilerde olduğu gibi irade serbestisi 

bulunmamaktaysa da tüzel kişi de hukuka uygun ya da aykırı hareket etme konusunda organları vasıtasıyla 

karar vermektedir.3294 

Doktrinde kabahat teşkil eden fiillerin cezalandırılabilmesi bakımından objektif sorumluluğun ya 

da taksir derecesinde kusurun varlığının yeterli olduğunu savunanların yanında, “kusursuz suç ve ceza 

olmaz” ilkesinin kabahatler hukuku açısından da geçerli kabul edilmesi suretiyle daha sağlıklı bir rejime 

kavuşulacağı da kabul edilmektedir.3295 Kabahatler alanında tüzel kişilerin sorumluluğuna gidilmesi 

açısından uygulanan yaptırım ve tedbirler bakımından bir ayrıma yer verildiği görülmektedir. Şayet tüzel 

kişiliğe yönelik olarak “kapatma” ya da “faaliyetten yasaklılık” gibi bir tedbire başvurulursa hukuka 

aykırılık teşkil eden faaliyetin esas alınması halinde bu haksızlığa neden olan kişi ya da kişilerin kimlikleri 

herhangi bir önem arz etmez. Yani bu kararın verilebilmesi için faaliyetin yürütülmesinde görev alan 

kimselerin kusurlu olup olmadıklarının araştırılması gerekli değildir. Bu kişilerin kusursuz olmaları 

halinde dahi söz konusu tedbirlere başvurulması mümkündür. Örneğin tüzel kişiliğin el değiştirmesi ya da 

hukuka aykırı bu neticeye neden olan kimsenin ölümü halinde bu tedbirler uygulama alanı bulabilmelidir. 

Zira bu gibi hallerde kamunun huzurunu, güvenliğini ya da sağlığını bozabilecek faaliyetin önüne 

geçilmek istenmektedir. Bu tedbirlerin süreli ya da süresiz olmaları mümkündür. Tüzel kişilere para 

yaptırımının uygulanması halinde kamusal bir yükümlülüğün tüzel kişi tarafından yerine getirilmemesi 

halinde kamusal bir zarar doğmaktadır. Kamusal zararınsa muhakkak karşılanması gereklidir. Zararın 

karşılanması yükümlülüğüyse tüzel kişinin bizzat kendisine değil tüzel kişinin organı durumunda olan kişi 

ya da kişilere aittir. Ancak tüzel kişiler kendilerine özgü yapıları nedeniyle bu kamusal borcu ödemektedir. 

Bu nedenle de para yaptırımında zarara neden olan kişinin kusurunun varlığı gereklidir. Tüzel kişi 

tarafından para yaptırımının karşılanması halinde organın sorumluluğu ortadan kalkmamakta, tüzel kişinin 

rücu hakkı saklı kalmaktadır.3296 

Kabahatler bakımından isnat yeteneğinin aranıp aranmayacağı hususu üzerinde de durulmalıdır. 

KK bakımından mehaz kanun niteliğini taşıyan ADAK’ın 1. paragrafının 1. fıkrasında kabahatin tipe 

uygun, hukuka aykırı ve isnat edilebilir bir davranış olup karşılığında idari para cezasının3297 uygulanacağı 

belirtilerek tanımlandığı görülmektedir. Kabahatler bakımından sosyal ve etik bakımdan olumsuz bir 

değer hükmü yani bir kınama söz konusu değildir.3298 Zira burada ihlalin sebep olduğu sonuçların telafi 

                                                
3294 WEIGEND, s. 939.  
3295 MAHMUTOĞLU, Kabahatleri, s. 111. 
3296 MAHMUTOĞLU, Kabahatleri, s. 113-114. 
3297 Para cezasının karşılığı olarak söz konusu paragrafta “Geldbuße” kavramına yer verilmiştir. Ancak bu kavram ceza hukuku 
anlamında ceza olmayıp, idari para cezasıdır. Bkz. JESCHECK/SIEBER, s. 19. Düzene aykırılıklar bakımından “idari para 
cezası” temel yaptırımı oluşturmaktadır. Bkz. NOAK, Torsten, “Einführung ins Ordnungswidrigkeitenrecht – Teil 2 
Rechtsfolgen”, ZJS, 3/2012, s. 329. İngilizcede ise Türkçede olduğu gibi para cezası için “fine” kelimesi kullanılmaktadır. Şayet 
idari para cezasından bahsediliyorsa “administrative fine” ifadesi kullanılmaktadır. Bkz. TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 22. 
3298 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 453; HEINE, s. 878. 
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edilmesi3299 ya da hukuka aykırı şekilde elde edilen kazancın yok edilmesi amaçlanmaktadır.3300 Bu 

nedenle de tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımına başvurulmaksızın idari yaptırıma başvurulması örneğin 

Peru’da olduğu gibi en uygun ve doğru seçenek olarak kabul edilmektedir.3301 Önemli olan husus 

gerçekleştirilen davranışın kişiye isnat edilebilmesidir.3302 İsnat edilebilirlik kavramının karşılığının 

doktrinde cezai sorumluluk bakımından “kusur” ile aynı işlevi yerine getirdiği ve ikisi arasında içeriğe 

ilişkin herhangi bir farkın bulunmadığı ileri sürülmektedir.3303 Ancak kusurla isnat edilebilirlik aynı şeyler 

değildir. İsnat edilebilirlik, kişinin işlenen fiilden sorumlu tutulmasıdır. ADAK’ın 1. paragrafında kusur 

yerine isnat edilebilirlik kavramına yer verilmesi nedeniyle sosyal etik kınanabilirlikten kaçınıldığı ve 

kişiyi hukuka uygun davranmaması ve esasında “farklı davranma yeteneği”nin ifade edildiği 

belirtilmekteyse3304 de doktrinde kabahatler bakımından da kusur ilkesinin kabul edildiğinden 

bahsedilmektedir. Zira Federal Yüksek Mahkeme, kusuru isnat edilebilirlik olarak kabul etmektedir.3305 

Tüzel kişiler hakkında uygulanan idari para cezası bakımından kusur ilkesinden bahsetmenin bir çelişki 

olacağı ileri sürülebilirse de Federal Anayasa Mahkemesi burada önemli olanın tüzel kişinin kusuru değil 

onun adına hareket etme yetkisine sahip gerçek kişinin kusurlu davranmasının ön şart olduğunu 

belirtmiştir.3306 Alman doktrininde ağırlıklı görüşü, ADAK’ın 30. paragrafının uygulanabilmesi için, 

paragrafta sayılan kişilerden birinin fiilinin suça ya da kabahate neden olduğunun tespitinin yeterli olması 

oluşturmaktadır ve bu nedenle bu kimsenin ayrıca kimliğinin belirlenmesi gerekli değildir.3307 Ceza 

hukukunda sorumluluk için gerekli olan davranış yeteneği ya da isnat yeteneğinin varlığı idari 

sorumluluğa başvurabilmek için gerekli değildir. İdari sorumluluğa neden olan fiil nedeniyle doğrudan 

tüzel kişi ya da kişi topluluğu hakkında para cezası uygulanabilir.3308 

İnsanın ahlaken kendisini belirlemesi, tüzel kişiler bakımından söz konusu olamaz. Bu nedenle 

Almanya’da tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı öngörülmeyerek, sorumluluk idare hukuku alanında 

çözülmüştür. Her ne kadar bu çözüm uyarınca tüzel kişiler hakkında milyon Avro’lara varan yaptırımlar 

öngörülmekteyse de bu yaptırımların uygulanması ahlaki bir kınamayı gerektirmez ve bu nedenle tüzel 

kişiler hakkında uygulanabilir.3309 Tüzel kişilerin hukuka uygun davranabilme imkânları bulunmasına 

karşın, hukuka aykırılığı tercih etmek şeklinde bir yeteneğinin bulunmaması nedeniyle, kınamayacağının 

kabul edilmesine karşın kabahat sorumluğunun varlığının kabulü sıkıntılıdır. Bu nedenle de ADAK’ta 

                                                
3299 SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 6. 
3300 BÖSE, “Corporate”, s. 247. 
3301 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 13. 
3302 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 142. 
3303 COEN, Christoph, BeckOK OWiG, München 2019, § 12 Rn. 1. 
3304 ROGALL, Klaus, Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten: OWiG, München 2018, §1, Rn. 8. 
3305 BGHSt 2, 194, 18.3.1952 (https://beck-
online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Flmrr%2F1952%2Fcont%2FLMRR.1952.0008.htm&anchor=Y-300-Z-
BGHST-B-2-S-194&readable=1) 
3306 BVerfGE 20, 323, 25.10.1966, par. 44 (http://www.servat.unibe.ch) 
3307 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 25; BÖSE, “Corporate”, s. 231; SCHOLZ, s. 437. 
3308 KEMPF, s. 463. 
3309 WEIGEND, s. 939. 
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kusur yerine isnat yeteneğine yer verilmesinin yerinde bir tercih olduğu belirtilmektedir. Böylece hukukun 

genel prensiplerine ve adaletin gereklerine uygun davranılmış olunacaktır.3310 ADAK bakımından 

temsilci ya da organın fiili sorumlu tutulmaları bakımından yeterliyse birliğin de sorumluluğundan 

bahsedilmektedir.3311 

Ayrıntılarına bir sonraki başlıkta yer verilecek olan KK’nın 8 ve 43/A maddeleri, “ceza 

sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılık oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.3312 ADAK’ın 9. maddesi 

de buna benzer olup hükmün başlığı yerinde olarak “başkası adına davranış” şeklindedir. Ancak tüzel 

kişilere kabahatlerden dolayı idari yaptırım uygulanmasının “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesiyle 

çelişmediği belirtilmelidir.3313 Zira söz konusu ilke yalnızca ceza sorumluluğuyla ilgilidir.3314 Yani 

kabahatlerde şahsilik ilkesi geçerli değildir.3315 Nitekim bu husus KK’da TCK’da olduğu gibi açıkça 

düzenlenmemiştir.3316 İdari para cezası, ceza hukuku anlamında bir ceza olmadığından “ceza 

sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılığın bulunup bulunmadığı tartışmasının yapılması gereksizdir. 

Gerçek kişi tarafından işlenen bir suç nedeniyle tüzel kişi hakkında ceza yaptırımları uygulanırsa, söz 

konusu ilke ihlal edilmiş olur. Ancak gerçek kişilerin işledikleri kabahatlerden ötürü tüzel kişi hakkında 

idari yaptırım uygulanması halinde, burada üçüncü kişinin fiilinden dolayı sorumluluk söz konusudur. 

Tüzel kişinin işlediği bir kabahat bulunmamaktadır. Ancak ilgili gerçek kişinin işlediği kabahat, tüzel kişi 

açısından hukuki bir sonuca bağlanmaktadır.3317  

Tüzel kişilerin ceza yerine kabahat sorumluluğunun öngörülmesinin esasında bir anlamda yasak 

savmaya benzetilebileceği zira tüzel kişilere sorumluluk yükletmek bakımından ortaya çıkan 

zorunluluklar karşısında pratik memnuniyetin sağlandığı belirtilmektedir.3318 Ancak ceza hukuku tali 

niteliktedir. Bu nedenle varlık veya menfaate, idari bir yaptırımla hukuki koruma sağlanabiliyorsa artık 

ceza hukukundan bahsedilmemelidir. Hatta çok büyük bir zarara ya da tehlikeye neden olan bir fiil dahi, 

bazen ceza yaptırımıyla korunması istenen sonuca ulaşmaya engel olabilir. Örneğin çevreye zarar veren 

ya da çevreyi tehlikeye sokan davranışlarla ilgili olarak davranışı gerçekleştiren kişi hakkında ceza 

yaptırımı uygulamak yerine yüksek meblağlarda örneğin idari yaptırıma karar verilmesi daha 

                                                
3310 DOĞAN, “Tüzel”, s. 15. 
3311 Alman Anayasa Mahkemesi “Bertelsmann-Leserin” kararında söz konusu ölçütün ceza hukukunda da uygulanabilir 
olduğunu kabul etmiştir. Bkz. TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 24-25. 
3312 DOĞAN, “Tüzel”, s. 19. 
3313 ASLAN, “Tüzel”, s. 245; KANGAL, Kabahatler, s. 218. 
3314 ÇAKIR, s. 141. Ceza hukukuna hâkim olan ilkelerin kabahatler bakımından da geçerli olduğu yönünde bkz. ŞEN, “Çevre”, 
s. 202-203, dp. 454. 
3315 ZAFER, s. 145. 
3316 AKBULUT, Genel, s. 373, dp. 665. 
3317 KANGAL, “Türk”, s. 207. İtalya’da 29.9.2000 tarihli 300 sayılı Kanunun yetki veren 11. maddesi ve 8.6.2001 tarihli 231 
sayılı kararnamede tüzel kişinin idari suçtan dolayı sorumluluğunu öngören düzenlemeyle ilgili olarak Yargıtay, tüzel kişinin 
sorumluluğunun kabul edilmesinin başkasının fiilinden dolayı sorumluluk oluşturmadığını, fiil tüzel kişinin yararına ve/veya tüzel 
kişinin organlarında yer alan kişiler lehine işlendiğinden bu kişilerle tüzel kişi arasındaki organik birleşmenin bulunduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca Yargıtay, tüzel kişinin sorumluluğuyla ilgili olarak organizasyon taksirinin varlığı şart olduğundan bu durumun 
objektif sorumluluk olarak da kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Bkz. RIONDATA, s. 67, dp. 3. 
3318 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 304. 
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yerindedir.3319 Tüzel kişiler hakkında öngörülen idari para cezalarının miktarının çoğu zaman adli para 

cezası miktarından yüksek olması ve milyonlara ulaşabilmesi3320 ve hatta bu idari para cezasından tüzel 

kişilerin organlarının müteselsilen sorumlu tutulmasıyla, tüzel kişilerin faaliyetleri gerçekleştirilirken 

hukuka uygun davranılması sağlanacak ve böylece toplumsal düzenin bozulmasının önüne 

geçilecektir.3321  

Gerçekleştirilen fiillerden hangisinin “kabahat oluşturduğu, kanunda açık” bir şekilde 

öngörülebileceği gibi, kanun tarafından “kapsam ve koşulları” belirlenen “çerçeve hükmün içeriği”nin 

“idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurul”ması mümkündür. Ancak kabahat karşılığında 

öngörülen “yaptırımların türü, süresi ve miktarı” yalnızca “kanunla belirlen”ir (KK m. 4). Örneğin 1567 

sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun”un3322 5827 sayılı “Türk Parasının Kıymetini 

Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”3323 ile değiştirilen 3. maddesinin 6. 

fıkrasında maddede öngörülen “kabahatlerin bir tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi” durumunda, 

“ilgili tüzel kişiye de aynı miktarda idarî para cezası veril”eceği öngörülmüştür. Suçta kanunilik ilkesi 

kabahatler bakımından ceza hukukuna nazaran daha esnek bir şekilde kabul edilmişken idari yaptırımlar 

bakımından cezada kanunilik ilkesine paralel bir düzenlemeye yer verilmiştir.3324 Bu nedenle anayasanın 

38. maddesinde öngörülen kanunilik ilkesi, idari ceza hukukunda, ceza hukukunda olduğu gibi katı 

değildir. Bu kapsamda söz konusu hüküm ceza hukuku anlamındaki suç ve cezalar bakımından geçerlidir. 

Ancak idari suç ve cezalar için bağlayıcı olmasa da yol gösterici bir niteliğe sahiptir.3325 Ceza hukukunun 

öngördüğü garantilerin asgari düzeyde idari yaptırımlarla ilgili olarak öngörülmesiyle gereken etkinlik 

sağlanır.3326 Zira modern toplum hayatındaki zorunluluklar, ceza hukukunun kanunilik ve şahsilik 

ilkelerine bağlılık olmaksızın bazı fiiller hakkında yaptırım uygulanmasını gerektirmektedir. Her ne kadar 

bütün yaptırımların özünde ödetme, acı, elem olsa da idari suç ve cezalarla ceza hukuku anlamındaki suç 

ve cezalar birbirlerinden farklı şekilde kurumsallaştırılmıştır.3327  İdari yaptırımlar bakımından usuli 

garantilerin bulunmaması bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. AİHS’in 6. maddesindeyse usuli haklar 

medeni hukuk ve ceza hukukuyla sınırlı tutulmuştur. Buna karşın söz konusu usuli hakların idari 

                                                
3319 ÜNVER, Değer, s. 655. 
3320 PAPAKIRIAKOU, Griechische, s. 181. En azından tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenen suç ya da kabahat nedeniyle 
elde ettiği yarardan daha fazla bir idari para cezasının hakkında uygulanması gereklidir. Nitekim idari para cezasının ilki 
“cezalandırmak” ikincisiyse “elde edilen kardan mahrum bırakmak” şeklinde iki alt unsurunun bulunduğu kabul edilmektedir. 
Elde edilen kardan mahrum bırakmak, esasında kazanç müsaderesiyle aynı amacı taşımaktadır. Ancak hâkim görüş elde edilen 
karın suçun ya da kabahatin işlenmesi için yapılan masrafların elde edilen kardan düşülerek yani net gelirin hesaplanmasıyla söz 
konusu olacağını belirtmektedir. Brüt gelirin tamamının elden alınmasının ise cezalandırıcı bir işleve sahip olduğu dile 
getirilmektedir. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 238, 241. 
3321 ASLAN, “Tüzel”, s. 245. 
3322 1433 sayılı 25.2.1930 tarihli Resmî Gazete 
3323 27096 sayılı 30.12.2008 tarihli Resmî Gazete 
3324 KABAHATLER KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/993), s. 3. 
3325 İdari suç ve cezaların anayasaya uygun olup olmadıkları hukuk devleti ilkesi, demokratik toplum düzeninin gereklilikleri ve 
anayasanın 5. maddesi uyarınca incelenir. Bkz. FEYZİOĞLU, “İşyeri”, s. 15, 21-22. 
3326 MONGILLO, s. 100. 
3327 HAFIZOĞULLARI, Zeki, Ceza Normu Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni, Ankara 1996, s. 209-218. 
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yaptırımlar bakımından uygulama alanı bulup bulamayacağı tartışmalıdır.3328 Ceza muhakemesine hâkim 

olan temel ilkelerin idari yaptırımlar bakımından da kabul edilmesi gerektiği ve ihlalin her türlü şüpheden 

arınmış şekilde ispat edilmesi gerektiği “Viyana 14. Uluslararası Ceza Kongresi”nde önerilmiştir. Yine 

“AK Bakanlar Komitesi”nin “İdari Yaptırımlarla İlgili 91(1) R Tavsiye Kararı”nda ispat yükünün ithamda 

bulunan idareye ait olduğu belirtilmiştir.3329  

İdari yaptırımların yargısal denetiminde ceza muhakemesinde sanığa tanınan güvencelerin çoğu 

bulunmamaktadır. Örneğin yargılama esnasında idari yargılama sistemi içinde idari yaptırımın hukuka 

uygunluğunu denetleyen idare mahkemesinin re’sen araştırma ilkesi kapsamında dilekçelerin teatisinden 

sonra idareden ya da başka yerlerden delil toplasa da sonradan toplanan söz konusu delillerin yaptırımın 

muhatabına tebliği zorunluluğu yasada öngörülmediğinden bu delillerle ilgili olarak davacının savunma 

hakkını kullanması söz konusu olamamaktadır. Sözlülük ilkesinin geçerli olduğu ceza muhakemesinin 

kovuşturma evresine karşın söz konusu durumda sanığa savunma hakkı verilmektedir. Yine aynı şekilde 

idari yaptırımın uygulanması esnasında sıkıntılar vardır. Örneğin gümrük idaresince gerçekleştirilen sahte 

menşe şahadetnamesi incelemelerinde belgenin geldiği ülkeden bilgi toplamak yerine bazı karinelerden 

hareket edilerek mükellefin göstermiş olduğu deliller toplanmamakta ve tek taraflı inceleme suç 

raporlarıyla kamu davasının açılmasına neden olunmaktadır. Ancak idare, hukuk devleti ilkesinin bir 

gereği olarak hukukla bağlıdır ve idari yaptırım uygulanacak kişiye en temel hakları hatırlatılarak 

gösterdiği deliller değerlendirilmelidir. Yine idari yaptırımlara karşı yargı yolunun ve süresinin mevzuatta 

farklı farklı düzenlenmesi de bir diğer sorunu oluşturmaktadır. Zira söz konusu idari yaptırımların bir 

kısmına karşı Sulh Ceza Hâkimliğine, idare ya da vergi mahkemelerine yahut Danıştay’a gidilmektedir. 

Başvuru sürelerinde de bir yeknesaklık bulunmamaktadır. Bu görüşe göre tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 

kabul edildiği takdirde ceza muhakemesi hukuku kuralları devreye girecek ve yeknesak bir kanun yolu ve 

süresi söz konusu olacaktır. Zira adli ve idari yargı mercilerinin her biri kendi alanında uzmanlık 

sahibidir.3330 Bu nedenle tüzel kişilerin faaliyet alanlarında gerçekleşen suçlarla ilgili mücadele edebilmek 

için kabahatler hukukunun yeterli olmadığı giderek daha fazla savunulmaktadır.3331 KK’da kural olarak 

kabahatler hakkında CMK’dan farklı düzenlemelere yer verilmiş olmakla birlikte bazı haller bakımından 

CMK’ya atıf yapıldığı görülmektedir.3332 Bu nedenle CMK’nın KK’yı tamamlayıcı nitelikte olduğunu 

söylemek mümkün değildir.3333 Ayrıca KK’dan farklı olarak özel kanunlarda kabahatlerle ilgili farklı usul 

                                                
3328 KANGAL, Tüzel, s. 166. 
3329 BAYSAL, s. 23-24. 
3330 BAYSAL, s. 24. 
3331 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 287; HEFENDEHL, s. 284. 
3332 Örneğin KK’nın 28. maddesinin 5. fıkrasında CMK’nın “tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin hükümleri”nin, 
başvuru yoluyla ilgili olarak uygulanama alanı bulacağı öngörülmüştür. 
3333 “…Ağır ceza mahkemesince idari yaptırım kararının verilmesi halinde en yakın ağır ceza mahkemesinin verdiği karar 
üzerine, yasa yolu süreci tamamlanacağından, bu aşamadan sonra herhangi bir olağanüstü yasa yoluna başvurulamayacaktır. 
Bu şekilde kesinleşen kararlara karşı, 5271 sayılı CYY'nın 309. maddesinde düzenlenen, istinaf veya temyiz incelemesinden 
geçmeksizin kesinleşen hakimlik veya mahkeme kararları ile 5271 sayılı CYY'nın 223. maddesinde tanımlanan hükümler için 
kabul edilen yasa yararına bozma yasa yoluna da başvurulamaz. Zira 5271 sayılı CYY'nın 309. maddesinde ifade edilen 



427 
 

hükümlerine yer verildiği görülmektedir.3334 KK’nın kabahatlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek 

soruşturma ve karar alma usulünün düzenlenmesi hususunda yetersiz olduğu belirtilmelidir.3335 Nitekim 

ADAK’ın 46. maddesinin 1. fıkrasında ADAK’ta özel olarak farklı bir durum öngörülmedikçe Al. 

CMK’nın, “Alman Mahkemeleri Teşkilatı Kanunu” ve “Gençlik Mahkemeleri Kanunu”nun 

uygulanacağı belirtilmiştir. Ancak tüzel kişilerin kabahat sorumluluğu bakımından getirilen bu eleştirilerin 

tamamının gerekli kanun değişiklikleriyle çözümü mümkündür. Yine her ne kadar örneğin tüzel kişilerin 

kabahat sorumluluğunun öngörülmesi halinde bunun idari bir işlemle tesis edilmesi ve ceza 

mahkemelerinde olduğu gibi aleniyet ilkesinin benimsenmemesi tüzel kişilerin caydırılması bakımından 

gereken etkiye sahip olmadığı yönünde haklı olarak eleştirilmekteyse de tüzel kişiler hakkında verilen idari 

yaptırım kararlarının kamuyla paylaşılması yerinde bir tercih olacaktır. 3336  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi tüzel kişiler hakkında yalnızca adli para 

cezasının değil, yine bir ceza hukuku yaptırımı olan eşya ve kazanç müsaderesinin de uygulanmasına 

imkân sağlar.3337 Müsadere, faaliyetten yasaklılık, kurumun kapatılması, adli gözetim altında faaliyet, 

kamu sözleşmelerinin dışında tutulma, halkın tasarrufuna başvurma yasağı, mahkûmiyet kararının ilanı ya 

da yayınlanması ve de en önemlisi fesih yaptırımlarının tüzel kişiler hakkında, onların toplumsal 

tehlikeliliklerinin dikkate alınarak suç işlenmesinin odak noktası olmalarının önüne geçilebilmesi için 

kanunda açıkça yer verilmesi suretiyle uygulanmasının mümkün olduğu savunulmaktaysa da3338 bunların 

her birinin idari yaptırım olarak öngörülmesi3339 gereklidir.3340 Zira pek çok ülkede de örneğin piyasanın 

düzgün işlemesi bakımından önleyici amaçlarla idari ya da medeni hukuk yaptırımları 

uygulanmaktadır.3341 

                                                
“kararlar” sözcüğü, 5271 sayılı CYY'nda tanımlanan ve bu yasadaki yöntem uygulanarak verilen kararları kapsamakta olup, 
Kabahatler Yasası uyarınca verilen kararlar kural olarak bu kapsamda değerlendirilemez. Ancak, C. Savcılığı'nca eylemin suç 
oluşturmayıp kabahat oluşturduğu saptanarak, suç nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi halinde, 
kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara itiraz edilmesi üzerine, bu kararın Cumhuriyet Savcısı'nın görev yaptığı ağır ceza 
mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi başkanı tarafından inceleneceğinden, ağır ceza mahkemesi başkanınca verilen karar, 
hem suç soruşturması ile ilgili yapılan işlemleri hem de idari yaptırım kararını kapsadığından, bu kararın olağan üstü yasa yolu 
olan yasa yararına bozma yasa yoluna konu edileceğinin kabulü gerekmektedir. Mahkemelerce eylemin suç oluşturmaması 
nedeniyle suçtan dolayı beraat, kabahat nedeniyle de idari yaptırım kararı verilmesi halinde, bu şekilde kesinleşen bir beraat 
kararının, eylemin suç oluşturduğu iddiasıyla yasa yararına bozma konusu yapılabilecektir…” YCGK. 2010/7-33 E. 2010/58 K. 
23.3.2010 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
3334 Örneğin 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun 149. maddesinin 1. fıkrasında “idarî para cezalarının uygulanıp 
uygulanmayacağına ilgilinin savunması alındıktan sonra karar veril”eceği ve “savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi hâlinde savunma hakkından feragat edildiği”nin “kabul edil”eceği 
belirtilmiştir.  
3335 GEDİK, Doğan, “Kabahatlerde Soruşturma Usulü”, THD, C. 5, S. 51, 2010, s. 138. 
3336 Hatta Avrupa Komisyonunca bu konuda gereken adımların atılması tavsiye edilmektedir. Bkz. TIEDEMANN, “Corporate”, 
s. 14. 
3337 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 141. 
3338 KANGAL, Tüzel, s. 162-163. 
3339 DOĞAN, “Tüzel”, s. 52. Kabahat karşılığında uygulanan yaptırımların kısıtlı olması karşısında tüzel kişilerin faaliyeti 
kapsamında işlenen suçlarla mücadele edebilmek için tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi gerektiği yönünde bkz. 
ŞEN, Anayasa, s. 150. 
3340 Söz konusu yaptırımların genellikle idari nitelikte olduğunun kabul edildiği yönündeki benzer görüş için bkz. NUHOĞLU, 
“Tüzel”, s. 510. 
3341 ENGELHART, s. 60. 
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B. KANUNİ DÜZENLEME 

1. Gerçek Kişinin Kabahat Failliğinden Dolayı Tüzel Kişinin Takdiri Sorumluluğu 

İşlenen bir kabahatten dolayı tüzel kişinin ne şekilde sorumlu tutulacağına ilişkin modeller 

esasında tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edildiği takdirde benimsenmesi gerektiği ileri sürülen 

modellerin aynısıdır. Nitekim gerçek kişi ile tüzel kişi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, tüzel kişi ile 

kanun koyucunun tercihine göre çalışanının, temsilcisinin veya organının fiili ve tüzel kişi arasındaki 

bağlantının ve sorumluluğun belirlenmesinde bu modellerden yararlanılmaktadır. Zira söz konusu 

modeller bakımından esasında yaptırımın idari ya da cezai olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Tüzel 

kişi ile gerçek kişi arasındaki ilişki ve sorumluluğa neden olan roller önem taşımaktadır. Ancak devletlerin 

bu modellerden yalnızca birini değil, birden fazlasını bir arada benimsediği haller bulunmakla birlikte, 

benimsenen modelin bahsi geçen üç modelden birine tıpa tıp uymadığı haller de vardır.3342 

KK’nın 8. maddesi, tüzel kişilerin fail olamayacağını zımnen ortaya koymaktadır.3343 Yani gerçek 

kişi tarafından gerçekleştirilen bir fiilden ötürü isnadiyet modeli benimsenmek suretiyle tüzel kişinin 

kabahat sorumluluğundan bahsedilmektedir.3344 Zira tüzel kişiliğin idari ceza sorumluluğu tüzel kişiliğin 

kendi fiilinden değil organın, temsilcisinin ya da organ veya temsilci olmamasına karşın “tüzel kişinin 

faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin” fiili nedeniyledir. Bu kapsamda tüzel kişinin kabahati değil 

tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen kabahat söz konusudur. Tüzel kişiler hakkında uygulanan 

güvenlik tedbirleri gibi idari yaptırımlar da tüzel kişiler hakkında doğrudan değil dolaylı olarak 

uygulanmaktadır.3345  

Tüzel kişilerle ya da tüzel kişiliği bulunmayan topluluklarla ilişkili olarak faaliyetlerin yerine 

getirilmesinde yaptırım uygulanmasını gerektiren kabahat sorumluluğu bakımından üç ihtimalden 

bahsetmek mümkündür. İlki yaptırımların yalnızca fiili gerçekleştiren gerçek kişilere yöneltilmesi, ikincisi 

doğrudan fiili gerçekleştiren gerçek kişinin değil gerçek kişiyle birlikte yönetim sorumluluğu nedeniyle 

tüzel kişiye, üçüncüsüyse sadece tüzel kişinin kendisine karşı uygulanmasıdır.3346 Örneğin genel olarak 

KK’da, gerçek kişiler kabahatin faili olarak kabul edilmekle birlikte, tüzel kişilerin de sorumluluğuna 

                                                
3342 DOĞAN, “Tüzel”, s. 21. 
3343 Tüzel kişilerin her ne kadar ceza hukuku anlamında davranış yeteneği bulunmasa da kabahatler bakımından söz konusu 
durumun geçerli olmadığı, ceza hukukunda davranışın tabiatçı anlayışının, kabahatler hukukundaysa normatif anlayışının kabul 
edildiği yönünde bkz. PAPAKIRIAKOU, Griechische, s. 212. 
3344 AKBULUT, Kabahatler, s. 261; DOĞAN, “Tüzel”, s. 11. 
3345 Söz konusu sorumluluğun temelinin özel hukukta yer aldığı, özel hukukta nasıl ki tüzel kişiler, organının ve temsilcisinin 
yapmış oldukları hukuki işlemlerden ve diğer tüm fiillerden sorumlu oluyorsa, kabahat sorumluluğu bakımından da aynısının 
geçerli olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bu görüş medeni hukuk ile kabahatler hukukunun çözüm tarzlarındaki farklılığı gözden 
kaçırmaktadır. Nitekim medeni hukukta hakkaniyetten hareket edilmekte ve sorumlu tutulan tüzel kişinin gerçek kişiye rücu 
etmesi mümkündür. Kabahatler hukukundaysa idari yaptırım hem gerçek hem de tüzel kişiye birlikte uygulanmakta ve tüzel 
kişinin rücu etmesinden kural olarak bahsedilememektedir. Bir diğer görüşüyse burada orijinal sorumluluk modelinin 
benimsendiği ileri sürülmektedir. Ayrıca farklı olarak tüzel kişilerin kabahat sorumluluğunun tüzel kişinin devam eden hukuka 
aykırılığına karşı tepki olduğu belirtilmektedir. Söz konusu yaptırımlarla tüzel kişilerin daha dikkatli olacağı söylenmektedir. Bkz. 
KANGAL, Kabahatler, s. 216-218. 
3346 LAUE, s. 341. 
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gidilmektedir. Ancak 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun “Kuruluşlara İlişkin İdari Para Cezaları” 

başlığını taşıyan 146. maddesinin 1.  fıkrasında maddede sayılan fiiller bakımından yalnızca kuruluşlar 

hakkında idari para cezası öngörülmüştür. 

Tüzel kişilerin giderek toplumsal hayat içinde üstlendiği rol ve iradesini gerçek kişiler aracılığıyla 

yansıtabilmesi nedeniyle işlenen kabahatten ötürü hem gerçek kişiye hem de tüzel kişiye bazı yaptırımların 

uygulanması mümkündür. Gerçek kişinin kabahat failliğinden dolayı tüzel kişinin takdiri sorumluluğu, 

KK’nın 8. maddesinde düzenlenmiştir.3347  Bu hükme göre “organ ya da temsilcilik görevi yapan” yahut 

“organ veya temsilci olmama”sına karşın, “tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu 

görevi kapsamında işle”diği kabahatten ötürü “tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım uygulan”ması 

mümkündür. Yani tüzel kişi hakkında muhakkak bir idari yaptırımın uygulanması söz konusu değildir. 

İdareye somut olayın özelliklerine göre takdir hakkı tanınmıştır.3348 Ancak kabahat oluşturan fiil nedeniyle 

tüzel kişi hakkında değil de fiili gerçekleştiren gerçek kişi hakkında idari yaptırım uygulanması gerçek 

kişiye nazaran daha güçlü konumda bulunan tüzel kişinin korunmasına ve kamunun uğradığı zararın 

giderilememesine neden olma tehlikesini bünyesinde barındırmaktadır.3349 VUK’ta ise tüzel kişilerin 

kabahat sorumluluğu KK’dan farklı olarak takdiri yani tali değil, asli yani doğrudan sorumluluk şeklinde 

düzenlenmiştir.3350 İdari para cezasının öncelikle tüzel kişiden tahsil edilmesi, edilmediği takdirde 

ödevlerini yerine getirmeyen kanuni temsilciden tahsil edilmesi ve bu durumda kanuni temsilcilerin ilgili 

tüzel kişiye rücu edebilecekleri öngörülmüştür. Vergi hukuku alanında işlenen kabahatlerin çoğunlukla 

tüzel kişinin yararına işlenmesinin, VUK’un tercihini etkilediği yadsınamaz. VUK’taki düzenleme 

                                                
3347 “Organ veya temsilcinin davranışından dolayı sorumluluk 
Madde 8- (1) Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 
görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım 
uygulanabilir. 
(2) Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi 
hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu 
kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. 
(3) Kanunun, organ veya temsilcide ya da temsil edilen kişide özel nitelikler aradığı hallerde de yukarıdaki fıkralar hükümleri 
uygulanır. 
(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, organ veya temsilcilik ya da hizmet ilişkisinin dayanağını oluşturan işlemin hukuken geçerli 
olmaması halinde de uygulanır.” 
3348 ÇAĞLAYAN, Ramazan, İdari Yaptırımlar Hukuku (Kabahatler Kanunu Yorumu), Ankara 2006, s. 143. Örneğin tüzel kişi 
sıfatına sahip bir inşaat şirketinde çalışan bir işçinin “yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya 
yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi” yığması nedeniyle KK’nın 38. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “işgal” 
kabahatinden dolayı şirket yetkililerinin herhangi bir kusurlarının bulunmadığının bu kapsamda yeterli uyarının yapıldığının ve 
sözleşmede malzemelerin konulacağı yere ilişkin hükmün bulunduğu gibi hususların ispatlanması halinde tüzel kişiye ya da 
yetkililerine yaptırım uygulanmayabilir. Bkz. UĞUR, Hüsamettin, “Kabahatler Kanunu ve 5252 sayılı Kanun’a Göre İdari Para 
Cezası ve Yargıtay Uygulaması”, TBBD, S. 85, 2009, s. 195. 
3349 ALSHARO, s. 70. 
3350 TAŞDELEN, Aziz, Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri, Ankara 2010, s. 42-43. 
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cezaların şahsiliği ilkesinin bir istisnası olarak kabul edilmektedir.3351 Ancak VUK’un düzenlemesinin 

KK’daki düzenlemeye nazaran daha yerinde olduğunun altı çizilmelidir.3352 

KK’nın 8. maddesinde kanun koyucunun organlar arasında herhangi bir ayrıma yer vermediği, 

bu kapsamda tüzel kişi adına yetkili olan organların tümünün sorumluluğu öngörülmektedir. Nitekim söz 

konusu maddede, TCK’nın 60. maddesinde iznin iptali bakımından tüzel kişinin yararına suç işleyebilecek 

kişilerin yanında organ veya temsilci olmamakla birlikte, “tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev 

üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işle”miş bulunduğu kabahatten bahsedilerek TCK’ya nazaran daha 

geniş bir sorumluluk alanı yaratılmıştır.  Tüzel kişilerin bazı işlerini yürütmesi için personel istihdam 

etmesi ya da üçüncü bir kişiden yardım alabilmesi mümkündür.3353 Örnek olarak şirket adına satış yapan 

pazarlamacı, eleman,3354 şirketin halkla ilişkiler uzmanı, derneğin tanıtımını yapmakla görevli kişi 

verilebilir.3355  Kamu tüzel kişilerinde ise kamu görevlileri bu kapsamdadır.3356 Söz konusu kişilerin 

görevleri kapsamında gerçekleştirdikleri kabahatten ötürü tüzel kişi hakkında idari yaptırım uygulanabilir. 

Ancak görevli gerçek kişinin kabahati, “tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde” ve “görevi kapsamında” 

gerçekleştirmesi gereklidir.3357 Bu kişilerin gerçekleştirmiş olduğu kabahatle, görevleri arasında 

bağlantının varlığı halinde tüzel kişi hakkında idari yaptırım kararı uygulanabilir. Söz konusu sınırlamadan 

gerçek kişinin görev sırasında kabahati gerçekleştirmesinin anlaşılması gerektiği de savunulmaktadır.3358 

Ancak kabahat fiilinin tüzel kişinin faaliyet alanı içerisinde yer almasının yanında gerçek kişi açısından 

söz konusu fiilin yetkisi ve görevi içinde değerlendirilmesi gereklidir. Böylece gerçek kişinin kişisel 

kabahatlerinden tüzel kişi sorumlu tutulamaz.3359 Danıştay’ın görüşü de bu yöndedir.3360 

                                                
3351 Yine takdiri olarak KK uyarınca tüzel kişi hakkında idari yaptırıma hükmedilmesi de söz konusu ilkeye getirilen bir istisna 
olarak yorumlanmaktadır. Bu görüşe göre örneğin tüzel kişi hakkında uygulanacak para cezasının, dağıtılacak kâr payını olumsuz 
etkileyerek ortaklara yansıtılması söz konusu olmaktadır. Böylece hukuka aykırı fiili gerçekleştiren ortak ya da yöneticinin fiilinin 
sonuçlarından, bu fiilin gerçekleştirilmesine katkısı bulunmayanların cezalandırılmasının söz konusu olduğu, kanuni temsilcilerin 
sorumlulukları bakımından VUK’un 10. maddesinin vergi cezaları bakımından da uygulanacağının öngörülmesinin yine de “ceza 
sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine aykırılığı ortadan kaldırmadığı yönünde bkz. CANDAN, Turgut, “Danıştay Kararlarında 
Vergisel Kabahatler ve Yaptırımlar Hukukuna İlişkin Temel İlkeler”, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara 2009, s. 267-268. 
3352 DOĞAN, “Tüzel”, s. 54. 
3353 KANGAL, “Türk”, s. 207. 
3354 KARAGÜLMEZ, Ali, Suç Olmaktan Çıkarma – İdari Para Cezaları – Açıklamalı Kabahatler Kanunu, Ankara 2005, s. 234. 
3355 DOĞAN, “Tüzel”, s. 60. 
3356 AKBULUT, Kabahatler, s. 281. 
3357 DOĞAN, “Tüzel”, s. 60. 
3358 Zira organa, temsilciye ya da görev üstlenen diğer kişilere tüzel kişi tarafından kabahat işleme şeklinde görev verilemeyeceği 
yönünde bkz. KANGAL, Kabahatler, s. 223. 
3359 DOĞAN, “Tüzel”, s. 60-61. 
3360 “…tüzel kişiler adına da idari para cezası verilebileceğinden, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapının bir tüzel kişi tarafından 
yaptırıldığının anlaşılması durumunda, tüzel kişinin cezanın muhatabı olacağında şüphe bulunmamaktadır. Bir yapının tüzel kişi 
tarafından yaptırıldığının kabulü için ise, yapıyı yapan ya da yaptıran kişi ya da kişilerin (kanuni temsilci vs.) tüzel kişi adına 
hareket ettiğinin belirlenmesi gerekmekte olup, tüzel kişinin kanuni temsilcisinin tüzel kişi adına hareket etmediği, kendi adına 
hareket ettiği durumlarda, tüzel kişinin yapı sahibi olarak kabul edilerek para cezasına muhatap kılınması olanaklı değildir…” 
D. 14. D., 2011/13371 E. 2012/9456 K. 11.12.2012 T. (Karar metni için bkz. COŞKUN, Şenol/KURŞUN, Fatma, “Cezaların 
Şahsiliği İlkesi Bakımından İmar Kanununun 42 nci Maddesinde Belirtilen “Yapının Sahibi” Kavramı”, TAAD Y.5, S.18, 
Temmuz 2014, s. 527-528.) 
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Kabahatlerle ilgili olarak düzenlemelerin bazılarının tüzel kişileri gerçek kişiler gibi, bazılarının 

tüzel kişileri gerçek kişilere göre daha ağır cezalandırdığı,3361 bazılarınınsa tüzel kişilerin kabahat 

sorumluluğunu kabul etmediği anlaşılmaktadır. Bu durum bir istikrarın ve izlenen bir politikanın 

bulunmadığının göstergesidir. Her bir alanın kendine has özellikleri, ihtiyaçları ve öncelikleri çerçevesinde 

şekillendirme yapılması mümkünse de temelde yatan unsurların aynı olmasına dikkat edilmelidir.3362 

Her ne kadar tüzel kişiler hakkında işlenen bir suç nedeniyle ceza yaptırımı uygulanamamaktaysa 

da örneğin idarî para cezasının niteliği ve amacının farklılığı düşünüldüğünde, bir tüzel kişinin faaliyeti 

çerçevesinde işlenen kabahatle ilgili olarak, bu tüzel kişiye idarî para cezası verilebilir. Tüzel kişi hakkında 

idarî yaptırıma hükmedilmesi, “organ veya temsilci” ya da “tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde” istihdam 

edilen kişi hakkında idarî yaptırım uygulanmasına engel değildir. Söz konusu durumda tüzel kişiyle gerçek 

kişiye verilen idari para cezası bakımından müteselsil sorumluluk kabul edilmemektedir.3363 Bu nedenle, 

birinin idari para cezası ödemesi diğerinin sorumluluğuna engel teşkil etmez.3364 Yani KK’nın 8. 

maddesinde sayılan gerçek kişilerin işledikleri kabahatten dolayı idari sorumlulukları, tüzel kişi hakkında 

idari yaptırım kararının uygulanması ile sona ermez. Bu nedenle kümülatif bir sorumluluk 

benimsenmiştir.3365 Kümülatif sorumluluğun benimsenmesinin temelinde idari para cezasının kamu 

hukuku ilişkin bir yaptırım olması ve yaptırımla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşebilmesi için 

yaptırımın uygulandığı kişi üzerinde etkili olması yatmaktadır.3366 Kabahatler bakımından “suçlardan 

farklı olarak, iştirak halinde tek tip faillik sistemi” benimsendiğinden, “özel faillik niteliğini taşıyan kişinin” 

yanında bu sıfata sahip olmayan “kişi de, fail olarak sorumlu tutul”ur. “Organ veya temsilci sıfatıyla” 

yahut “hizmet ilişkisine dayanarak gerçekleştirilen fiiller” bakımından şayet “organ veya temsilcilik ya da 

                                                
3361 KK’da tüzel kişilerle ilgili olarak verilecek idari para cezası hakkında özel bir belirleme yapılmadığından, gerçek kişi hakkında 
verilecek idari para cezası maktuysa tüzel kişi için de yine bu maktu miktarın, maktu değilse gerçek kişiler için öngörülen oranlar 
dahilinde bir miktarın belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu durumda verilecek idari para cezasının meydana gelen zarar ya da 
tehlikeyle orantılı olmaması gibi bir sakınca ortaya çıkması ihtimal dahilindedir. Bu nedenle söz konusu hükümde tüzel kişilerle 
ilgili olarak verilecek idari para cezasının ne şekilde belirleneceğine ilişkin bir belirlemenin yapılması önerilmektedir. Nitekim bu 
sakınca 4054 sayılı “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun”un 16. maddesinin 5. fıkrasında “Kurul, üçüncü fıkraya göre idarî 
para cezasına karar verirken, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası 
bağlamında, ihlalin tekerrürü, süresi, teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin piyasadaki gücü, ihlalin gerçekleşmesindeki belirleyici 
etkisi, verilen taahhütlere uyup uymaması, incelemeye yardımcı olup olmaması, gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel zararın 
ağırlığı gibi hususları dikkate alır” şeklinde öngörülen hükümle giderilmiştir. Bkz. AKBULUT, Kabahatler, s. 267. Ancak 
KK’nın 8. maddesi uyarınca hem gerçek hem de tüzel kişi hakkında idari para cezası verilmesi mümkün olduğundan verilen idari 
para cezasının miktarının aynı olma zorunluluğu yoktur. Bu kapsamda tüzel kişiler hakkında uygulanacak idari para cezası 
bakımından alt sınırdan uzaklaşmak mümkünse de bu cezanın tüzel kişinin ekonomik yaşamını sürdürmesini engelleyecek, 
işçilerinin işlerini kaybetmelerine sebep olacak şekilde belirlenmemesi gereklidir. Ayrıca işlenen kabahate iştirak etmeyen 
hissedarların ya da üyelerin ölçüsüz bir şekilde etkilenmelerine de sebebiyet vermemelidir. Bkz. KANGAL, Kabahatler, s. 227. 
3362 DOĞAN, “Tüzel”, s. 55-56.  
3363 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1371-1372. 
3364 DOĞAN, “Tüzel”, s. 53. 
3365 Yalnızca tüzel kişinin sorumlu tutulması, gerçek kişilerin tüzel kişilik perdesinin arkasına gizlenmek suretiyle kabahat 
işlemelerine sebebiyet verecek niteliktedir. Bkz. KANGAL, “Türk”, s. 207-208. Bunun anayasa aykırı olduğu zira bir fiil 
nedeniyle iki ayrı ceza verildiği ileri sürülmekteyse de (bkz. DONAY, Şerhi, s. 502) burada bir fiilden dolayı tek kişiye değil farklı 
kişilere yaptırım uygulanmaktadır. Bkz. KANGAL, Kabahatler, s. 224. 
3366 MITSCH, Wolfgang, Recht der Ordnungswidrigkeiten, Berlin Heidelberg 2005, s. 263. Söz konusu durum Y. 2. CD.’nin 
9648/3564, 8.3.2007 tarihli kararında da belirtilmiştir. Karar metni için bkz. KIZILARSLAN, s. 168, dp. 610. 
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hizmet ilişkisinin dayanağını oluşturan işlem herhangi bir nedenle… hukuka aykırı bulunarak iptal 

edil”irse, “iptal öncesinde gerçekleştirilen kabahatler” bakımından kabahat “sorumluluğu devam” 

etmektedir.3367 Fransa’da da temsil yetkisinin muhakkak hukuken geçerli bir ilişkiden kaynaklanması 

aranmamakta, fiilen uygulanmakta olan bir temsil ilişkisi de yeterli görülmektedir. Ancak söz konusu 

durum eleştiriye uğramaktadır. Benzer durum KK’nın 8. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Türkiye’de de 

geçerlidir. Nitekim “organ veya temsilcilik” ya da “hizmet ilişkisinin dayanağını oluşturan işlem”in 

hukuken geçerli olmaması halinde de tüzel kişi hakkında idari yaptırım uygulanabilir. Fakat temsilcinin 

temsil yetkisini kötüye kullandığı hallerde sorumluluğun ne şekilde olması gerektiği hususuna açıkça 

kanunda yer verilmemiştir. Örneğin temsil ilişkisini kuran işlem hukuka uygun ancak temsilci yetkisini 

kötüye kullanmışsa tüzel kişinin sorumlu tutulup tutulamayacağı belirsizdir. Bu durumda her ne kadar 

tüzel kişinin sorumluluğunu kabul etmek yerinde bir tercih olarak ileri sürülebilirse de temsilcinin bu 

kabahati tüzel kişinin yararına veya tüzel kişiye ait bir yükümlülüğü ihmal ederek işlemesinin gerekli 

olmaması diğer bir sorunu oluşturmaktadır.3368 Nitekim KK’nın 8. maddesinde ilgili gerçek kişinin tüzel 

kişinin yararına kabahati işlemesi ya da kabahatin işlenmesi halinde tüzel kişinin yarar sağlaması koşuluna 

yer verilmemiştir.3369 Kabahatlerin her birinin bir kişi yararına, bir kişiye menfaat sağlamak amacıyla 

işlenmesinden elbette bahsedilemez. Ancak KK’nın 8. maddesiyle tüzel kişinin kabahat sorumluluğuna 

gidilebilmesi için kabahatin tüzel kişi yararına veya tüzel kişiye ait bir yükümlülüğün ihmaliyle işlenmesi 

koşulunun aranması yerinde olacaktır.3370 Zira burada esasında tüzel kişi, organın, temsilcisinin ya da 

görev üstlenen diğer kimselerin kamu düzeni bakımından meydana getirdikleri zarar ya da tehlikelerden 

ötürü, bu kimseleri dikkatli ve özenli seçmediği ve denetlemediği için sorumlu tutulmaktadır.3371 

Kabahat teşkil eden fiiller bakımından tüzel kişi hakkında idari para cezasının uygulanacağının 

öngörülmesi, idari para cezası tutanağındaysa doğrudan tüzel kişinin adına yer verilmesinin nedeni, idari 

para cezasının tüzel kişinin malvarlığından tahsil edilecek olmasıyla ilgilidir. Yani söz konusu durum tüzel 

kişinin idari kabahati gerçekleştiren kişi yani fail olarak kabulünü gerektirmez. Örneğin 6331 sayılı “İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun3372 26. maddesinin 2. fıkrasında idari para cezasının işverene verileceği 

ayrıca “tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da” idari para cezası 

düzenlenebileceği öngörülmüştür. İşveren olan söz konusu kurum ve kuruluşlar hakkında idari para cezası 

verilmesi, fail oldukları şeklinde yorumlanmamalıdır. Zira bu kurum ve kuruluşlar mali sorumluluğun 

muhatabıdır.3373 Özel kabahat düzenlemelerine bakıldığında doğrudan tüzel kişiye idari para cezasının 

                                                
3367 KK’nın 8. maddesinin gerekçesi için bkz. KABAHATLER KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU 
RAPORU (1/993), s. 4. 
3368 DOĞAN, “Tüzel”, s. 60. 
3369 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1372. 
3370 DOĞAN, “Tüzel”, s. 63. 
3371 KANGAL, “Türk”, s. 207. 
3372 28339 sayılı 30.6.2012 tarihli Resmî Gazete 
3373 DOĞAN, “Tüzel”, s. 11. 
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verildiği haller de görülmektedir. Örnek olarak 4054 sayılı “Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanun”un3374 16. maddesi,3375 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun 26. maddesi, 5302 sayılı 

“İl Özel İdaresi Kanunu”nun3376 55. maddesi3377 verilebilir. Ancak 5253 sayılı “Dernekler Kanunu”3378 

(m. 32) ile 5737 sayılı “Vakıflar Kanunu”nda3379 (m. 11) yalnızca gerçek kişiler hakkında idari para 

cezasının öngörüldüğü dernek ve vakıf hakkında herhangi bir idari para cezasına yer verilmediği 

görülmektedir. 

KK’nın “sorumluluk” başlığını taşıyan 11. maddesinin yanında “kast veya taksir” başlığını taşıyan 

9. maddesi bulunmaktadır. KK’nın 9. maddesine göre kabahatlerin hem kasten hem de taksirle 

işlenebileceği öngörülmüştür. Bu düzenlemeler kusurluluğun kabahatler bakımından da kabul edildiğinin 

bir göstergesidir.3380 Ancak kusur sadece gerçek kişiler bakımından söz konusu olduğundan failin 

kusurundan ilgili gerçek kişinin kusurunun anlaşılması gerekmektedir.3381  KK’nın 8. maddesinde özel bir 

hükme yer verilmediğinden kabahatin taksirle işlenmesi halinde de temsil edilen tüzel kişi hakkında 

yaptırımın uygulanması mümkündür.3382 KK’da “aksine hükmün bulunma”dığı hallerde, TCK’nın 

“hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere ilişkin hükümleri”, “kabahatler 

bakımından da uygula”nmaktadır (KK m. 12). 

                                                
3374 22140 sayılı 13.12.1994 tarihli Resmî Gazete 
3375 4054 sayılı “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun”un 16. maddesinin 4. fıkrasında tüzel kişi de olması mümkün olan 
“teşebbüs veya teşebbüs birliklerine üçüncü fıkrada belirtilen idarî para cezaları verilmesi halinde, ihlalde belirleyici etkisi 
saptanan teşebbüs veya teşebbüs birliği yöneticilerine ya da çalışanlarına teşebbüs veya teşebbüs birliğine verilen cezanın yüzde 
beşine kadar idarî para cezası verilir.” denilerek kümülatif bir sorumluluk öngörülmüşse de ilgili gerçek kişinin sorumlu olması 
için “belirleyici etkisi” şeklinde bir unsur aramaktadır. Ancak belirleyici etkisinin ne olması gerektiği belirli değildir. Bu ifade 
bizzat idari kabahatin gerçekleştirilmesi ya da diğer çalışanların bu fiili gerçekleştirmelerine katkılarının bulunması şeklinde 
yorumlanabilir. Bkz. DOĞAN, “Tüzel”, s. 56. Rekabet Kurulu da söz konusu hususla ilgili olarak vermiş olduğu bir kararında 
anonim şirketin yönetim kurulu başkanı olan ilgili gerçek kişinin “piliç eti piyasasındaki teşebbüsleri işbirliği içerisinde fiyatları 
arttırmaya veya arzı kısmaya yönlendirecek yapıda olduğu ve bu nedenle … ortaya konan kartelin devamlılığının ve işlerliğinin 
sağlanmasında belirleyici etkiye sahip olduğu”nu belirterek ilgili anonim şirket hakkında idari para cezası vermiştir. Rekabet 
Kurulu Kararı, 2008-3-116 E. 09-57/1393-362 K. 25.11.2009 T. (Karar metni için bkz. 
https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=e7bf5bca-a0e9-4b68-801e-e14f3b8e76de) 
3376 25745 sayılı 4.3.2005 tarihli Resmî Gazete 
3377“İdarî yaptırımlar 
Madde 55- (Değişik birinci fıkra: 23/1/2008 – 5728/566 md.) İl özel idaresinin görev ve yetki alanına giren konularda, kanunların 
verdiği yetkiye dayanarak il genel meclisi tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilân edilen kararlara aykırı davrananlara; 
fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, üçyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Fiilin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
halinde, bu tüzel kişiye verilecek idarî para cezası bir kat artırılır. 
 (Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008 – 5728/566 md.) Birinci fıkrada belirtilen fiillerin yeme, içme, eğlenme, dinlenme, yatma, bakım 
ve temizlenme gibi ihtiyaçlarla ilgili ticaret, sanat ve meslekleri yapanlar tarafından işlenmesi durumunda, ayrıca üç günden yedi 
güne kadar işyerinin kapatılmasına karar verilir. 
 İl özel idaresinin görev ve sorumluluk alanlarında bulunan tesislere herhangi bir zarar verilmesi durumunda, il özel idaresince 
eski duruma getirilerek yapılan masraflar %30 fazlasıyla zarar verenden tahsil edilir.” 
3378 25649 sayılı 23.11.2004 tarihli Resmî Gazete 
3379 260800 sayılı 27.2.2008 tarihli Resmî Gazete 
3380 KURT, Hayrettin, “İdari Yaptırımlara Karşı Güvenceler”, GÜHFD, C.XVIII, Y. 2014, S. 1, s. 160. 
3381 DOĞAN, “Tüzel”, s. 16.  
3382 MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1372. 
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2. Gerçek Kişinin Suç Failliğinden Doğan Tüzel Kişinin Zorunlu Sorumluluğu 

Her ne kadar tüzel kişi suç işleyemezse de gerçek kişilerce gerçekleştirilen bir suç nedeniyle tüzel 

kişi yaptırım altına alınabilir.3383 İşlenen bir suç nedeniyle, tüzel kişi hakkında adli para cezası 

uygulanamayacağından, bu suçlardan bazısı için KK’ya 2009 yılında 5918 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanun”un3384  9. maddesiyle eklenen 43/A maddesi gereğince tüzel kişi 

hakkında idari para cezasına hükmedilmesi gerekmektedir.3385 Söz konusu hüküm bir anlamda TCK’nın 

20. ve 60. maddelerindeki düzenlemelerin yeterli olmadığının bir göstergesidir.3386 Zira tüzel kişiler 

hakkında adli para cezasının uygulanamaması ve etkili yaptırım eksikliği nedeniyle öngörülmüştür.3387 

Ancak KK’nın 43/A maddesinde esasında bir kabahat düzenlemesine yer verilmemiştir. Bazı suçlar 

bakımından tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulanacağı öngörüldüğünden, bu maddeye KK’nın 

“Çeşitli Kabahatler” başlıklı “İkinci Kısmı”nda değil, “Genel Hükümler” başlıklı “Birinci Kısım”da yer 

verilmesi daha yerinde olacaktır.3388  

“Daha ağır idarî para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı hallerde, bir özel hukuk tüzel 

kişisinin organ3389 veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti 

çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından”3390 TCK’nın “157 ve 158. maddelerinde tanımlanan 

dolandırıcılık suçunun, 235. maddesinde tanımlanan ihaleye fesat karıştırma suçunun, 236. maddesinde 

tanımlanan edimin ifasına fesat karıştırma suçunun, 252. maddesinde tanımlanan rüşvet suçunun, 282. 

maddesinde tanımlanan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun, 19/10/2005 tarihli 

ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160. maddesinde tanımlanan zimmet suçunun, 21/3/2007 tarihli ve 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan kaçakçılık suçlarının” “tüzel kişi yararına” 

işlenmesi halinde “ayrıca bu tüzel kişiye onbin Türk Lirasından ikimilyon Türk Lirasına kadar3391  idarî 

para cezası veril”ir (KK m. 43/A). 

                                                
3383 KANGAL, Tüzel, s. 141. 
3384 27328 sayılı 9.7.2009 tarihli Resmî Gazete 
3385 Bu hükmün “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ve “ne bis in idem” ilkelerine aykırı olduğu yönünde bkz. KIZILARSLAN, s. 
167. 
3386 YENİSEY, Feridun, “Sunuş”, Sanktionen Gegen Juristische Personen, İstanbul 2013, s. 17. 
3387 CENTEL, s. 3321, 3326. 
3388 KANGAL, Kabahatler, s. 227. 
3389 KK’nın 43/A maddesinde tüzel kişilerin sorumluluğuyla ilgili olarak organları arasında herhangi bir ayrıma yer verilmemiştir. 
Bkz. KANGAL, “Yeni”, s. 205. 
3390 Tüzel kişinin organı veya “temsilcisi olmamakla birlikte… tüzel kişinin faaliyeti” kapsamında “görev üstlenen bir” kimse 
TCK’nın 60. maddesinde öngörülen koşulları taşıyan bir suç işlese dahi, TCK’nın 60. maddesi uygulama alanı bulamaz ve tüzel 
kişi hakkında iznin iptaline ya da müsadereye hükmedilemez. Bu nedenle tüzel kişi hakkında idari para cezası ve güvenlik tedbiri 
kararının verilmesine neden olacak gerçek kişilerin kapsamının aynılaştırılması yerinde olacaktır.  Zira suçun tüzel kişinin organ 
veya temsilcisi vasıtasıyla işlenmesi halinde KK’nın 43/A maddesinde öngörülen suçlarla ilgili olarak KK’nın 43/A maddesi ile 
TCK’nın 60. maddesinin bir arada uygulanması söz konusu olabilmektedir. Bkz. KANGAL, “Yeni”, s. 205; KANGAL, 
Kabahatler, s. 228-229. 
3391 Hükümetin teklif ettiği metinde idari para cezasının alt ve üst sınırı “onbin Türk Lirasından birmilyon Türk Lirasına” kadar 
olacak şekilde öngörülmüşken üst sınırı “ikimilyon Türk Lirası” olacak şekilde arttırılmıştır. Zira hükümde öngörülen suç 
tiplerinin içereceği ekonomik değerin oldukça yüksek olması olasıdır. Cezanın caydırıcılığının sağlanabilmesi adına idari para 
cezasının tespitinde KK’nın 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “kabahatin haksızlık içeriği ile” tüzel kişinin organlarını oluşturan 
ya da temsilcisi sıfatını taşıyan kişilerin kusuru ve tüzel kişinin “ekonomik durumu” göz önünde bulundurulmalıdır. 5918 sayılı 
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Hükümde öngörülen suçlar arasında “4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

Ek 5 inci maddesinde tanımlanan suçun” da sayıldığı görülmektedir. 5015 sayılı “Petrol Piyasası 

Kanunu”nun yürürlüğe girdiği ilk halinde ek 5. maddesi bulunmamaktaydı. Söz konusu madde 5015 sayılı 

Kanuna 5576 sayılı “Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 26433 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanarak 13.2.2007 tarihinde yürürlüğe giren 3. maddesiyle eklenmiştir.3392 Ancak 

5015 sayılı Kanunun söz konusu ek 5. maddesi 6455 sayılı “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 28615 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak 11.4.2013 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte 47. maddesi uyarınca yürülükten kalmıştır. 

Ancak yürürlükten kalkan ek 5. maddede öngörülen bu suçun yine 6455 sayılı Kanun ile 5607 sayılı 

“Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamına alındığı bu nedenle de yine KK’nın 43/A maddesi 

kapsamında kaldığı görülmektedir. 

Hükümde öngörülen suçlar arasında her ne kadar TeMK’nın 8. maddesinde tanımlanan “terörün 

finansmanı” suçu sayılmışsa da bu suç 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında 

Kanun”un3393 18. maddesiyle 16.2.2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Kanunun 16. 

maddesinin 2 fıkrasındaysa mevzuatta, yürürlükten kaldırılan TeMK’nın “8. maddesine yapılan 

yollamalar”ın, “bu Kanunun 4. maddesine yapılmış sayıl”acağı belirtildiğinden yine “terörün 

finansmanı” suçu bakımından tüzel kişiler hakkında idari para cezasına hükmedilmesi mümkündür.  

Ancak bu Kanunun 4. maddesinde terörizmin finansmanı suçu yeniden düzenlenmiş ve bu hükmün 4. 

fıkrasında “suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bunlara özgü güvenlik 

tedbirlerine hükmolun”acağı öngörülmüştür. Ayrıca bu Kanunun 15. maddesinin 2. fıkrasında 

“malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen kişinin, bir tüzel kişinin 

organ veya temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti 

çerçevesinde görev üstlenmiş” olması durumunda “ayrıca bu tüzel kişi hakkında on bin liradan yüz bin 

                                                
“Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un gerekçe metni için bkz. TÜRK CEZA 
KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI İLE AVRUPA 
BİRLİĞİ UYUM VE ADALET KOMİSYONLARI RAPORLARI (1/670), s. 19. Özel kanunlarda öngörülen para cezası 
bakımından farklılıklara yer verilmesi mümkündür. Nitekim 6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanun”un 11. maddesinin 7. fıkrasıyla “suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, ayrıca 
bunlara, şike veya teşvik primi miktarı kadar idari para cezası veril”eceği, “ancak, verilecek idari para cezasının miktarı”nın 
“yüzbin Türk Lirasından az olama”yacağı belirtilmiştir. 
3392 Söz konusu hüküm şu şekildedir: 
“Kaçak petrolü satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kaçak petrolün ve kaçakçılıkta 
kullanılan suç araç ve gereçlerinin müsaderesine de hükmolunur. 
Ulusal markeri yetkisiz olarak üreten, satışa arzeden, satan, yetkisiz kişilerden satın alan, kabul eden, bu özelliğini bilerek nakleden 
veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ulusal markerin 
kimyasal özelliklerini taşımasa bile, bu madde yerine kullanılmak amacıyla üretilen kimyasal terkipler hakkında da bu fıkra hükmü 
uygulanır. 
Kanunen daha ağır cezayı gerektirmeyen hallerde; Kurum tarafından, ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket 
edenlere, tasfiye edilen kaçak petrolün vergiler dahil satış bedelinin üç katı tutarında ayrıca idarî para cezası verilir." 
3393 28561 sayılı 16.02.2013 tarihli Resmî Gazete 
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liraya kadar idari para cezası veril”eceği belirtilmiştir. Ancak dikkat edileceği üzere KK’nın 43/A 

maddesinde olduğu üzere suçun tüzel kişinin yararına işlenmesi şeklinde bir koşula yer verilmemiştir.  

KK’nın 43/A maddesinde yer alan suçlar kasten işlenebilen suçlardır. Ancak günümüzde tüzel 

kişilerin faaliyeti kapsamında taksirle işlenen suçların varlığı da görülmektedir. Bu kapsamda İtalya’da da 

taksirle işlenen suçlar bakımından tüzel kişilerin kabahat sorumluluğunun kabul edilmesi önerilmektedir. 

Böylece tüzel kişilerin faaliyetleri yerine getirilirken daha özenli ve dikkatli davranılması sağlanmış 

olacaktır. Ancak söz konusu durumda suçun tüzel kişinin yararına işlenmesi koşulundan 

vazgeçilmelidir.3394 Zira taksirle işlenen suçlar bakımından yararın sağlanması amacından bahsedilmesi 

örneğin taksirle öldürme suçunda olduğu gibi güçtür.3395 Aynı yorum KK’nın 43/A maddesi için de 

geçerlidir ve kapsama örneğin “çevrenin taksirle kirletilmesi”3396 suçunun alınmasında fayda vardır. 

Önemli çevre sorunlarına neden olabilecek sorunlarla mücadele edebilmek adına bu tercihin kanun 

koyucu tarafından kabul edilmesi gereklidir.  

KK’nın 15. maddesinin 3. fıkrasında “bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış”sa, 

“sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabil”eceği, “ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan 

hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulan”acağı belirtilmiştir. KK’nın gerekçesinde bu konuya şu 

şekilde değinilmiştir: “Bir fiil, bazı durumlarda hem suç hem de kabahat oluşturabilir. Maddenin üçüncü 

fıkrası, bu hallere özgü ve fakat sadece içtima ile ilgili bir hüküm içermektedir. Bu gibi durumlarda kişi 

hakkında sadece suçtan dolayı ceza veya güvenlik tedbirine hükmedilebilecektir; fiilin kabahat 

oluşturması dolayısıyla ayrıca idarî yaptırım uygulanamayacaktır. Böylece, "non bis in idem" kuralına 

suçlarla kabahatler arasında da geçerlilik tanınmıştır. Ancak, suçtan dolayı ceza veya güvenlik tedbirine 

                                                
3394 HEFENDEHL, s. 299. 
3395 Hatta iş yeri güvenliğinin sağlanabilmesi adına “taksirle öldürme” ve “taksirle yaralama” fiillerinin de bu kapsama alınması 
gereklidir. Bkz. CRAVETTO, Camilla/ZANALDA, Emanuele, “Corporate Criminal Liability in Italy: Criteria for Ascribing 
“Actus Reus” and Unintentional Crimes”, Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York 
Dordrecht London 2014, s. 112-113. 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun 4. maddesi uyarınca “işveren,  çalışanların 
işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü”dür. Ancak “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi gereğince iş kazaları 
bakımından tüzel kişi olması da mümkün olan işverenin ceza  sorumluluğundan bahsedilemez. Söz konusu durumda soyut ve 
somut işveren ayrımı yapılmaktadır. Zira tüzel kişilerde işin görülmesini ve talimatlara uyulmasını isteme hakkı farklı kişiler 
üzerinde toplanmaktadır. Tüzel kişi, iş akdinin tarafı olup işin görülmesi isteme hakkının sahiptir ve bu edimin alacaklısıdır. 
Yönetim hakkı, emir ve talimat verme yetkisiyse tüzel kişinin organı tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle soyut işveren tüzel 
kişiyken, somut işveren tüzel kişinin organıdır. Bu kapsamda somut işveren olarak kabul edilen işverenin ve işveren vekillerinin 
kusurlu bir şekilde iş hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmemeleri nedeniyle örneğin iş kazası ve meslek 
hastalığından dolayı şartları varsa “taksirle öldürme” ya da “taksirle yaralama” suçundan dolayı sorumlulukları söz konusu 
olmaktadır. Ancak işveren vekilinin sorumluluğunu işveren adına yönetim hakkına sahip olduğu, görev ve yetki alanına giren 
konularla sınırlıdır. 6331 sayılı Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasına göre “İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde 
görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.” İşveren vekilinin görevli olduğu alanlarda 
işverenin ceza sorumluluğunun otomatikman ortadan kalktığından bahsedilemez. Zira söz konusu sorumluluğun ortadan kalkması 
için kendisine verilen görevi yürütmek bakımından duruma göre gereken niteliğe ve yetkinliğe sahip olması gereklidir. Ancak söz 
konusu durumda dahi somut olayın koşullarına bakıldığında şayet işveren kusurlu bir şekilde kendisine düşen yükümlükleri yerine 
getirmemişse ceza sorumluluğu bulunabilir. Bu kapsamda ceza sorumlululuğunun belirlenmesi için her somut olayın koşullarının 
ayrı ayrı değerlendirilmesi gereklidir. Özellikle de iş kazası ve meslek hastalığından dolayı ceza sorumluluğunun belirlenmesinde 
işverenin ve/veya vekil(ler)inden hangisinin kusurunun bulunduğunun tespiti gereklidir. Bkz. ÖZEN/TOZMAN, s. 229-231. 
3396 Çevreyi tehlikeye ya da zarara sokanlar, bu fiillerini çoğunlukla kastla değil taksirle gerçekleştirmektedirler. Bkz. ULUSOY, 
“Çevre”, s. 132. 



437 
 

hükmedilemeyen hallerde, kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanabilecektir.”3397 KK’nın 3. maddesinin 

(b) bendinde ise KK’nın genel hükümlerinin, “idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında uygulan”acağı belirtilmiştir. KK’nın 15. maddesinin 3. fıkrası 

her ne kadar genel hüküm niteliğinde olsa da sonraki özel ya da genel nitelikteki bir kanunla değiştirilebilir. 

Zira anayasa hükmü değildir.3398 Nitekim ceza hukukuna ait olan bu ilkenin ceza hukuku ve idare hukuku 

arasındaki farklılık ve ayrılığın yanında salt idari yaptırımlar alanında uygulanması dahi oldukça 

sınırlıdır.3399 Bu nedenle aynı fiil nedeniyle aynı fail hakkında3400 hem ceza hem de idari yaptırımların 

uygulanması mümkündür.3401 Bu durumun tipik örneğini aynı fiille ilgili olarak fail hakkında hem ceza 

yaptırımı hem de disiplin cezası verilmesinde görmek mümkündür.3402 Ancak idari yaptırımlarla ceza 

hukuku yaptırımları arasındaki farklılığın niceliksel olması karşısında ve suç olmaktan çıkarma yönündeki 

eğilimler gözetildiğinde (özellikle öngörülen yaptırımın ceza hukukunda adli para cezası, idare 

hukukundaysa idari para cezası olması ve her iki cezanın da amaçlarının aynı olması ve aynı hukuki varlık 

veya menfaatleri koruması ihtimali karşısında söz konusu ilkeyi dikkate alarak3403) KK’nın 15. 

maddesinin 3. fıkrasından ayrılmamaya kanun koyucunun özen göstermesinde fayda vardır. 

Tüzel kişinin organı ya da temsilcisi tarafından gerçekleştirilen ve suç oluşturan fiil, tüzel kişinin 

hakkında TCK’nın 60. maddesinin ve KK’nın 43/A maddesinin uygulanmasını “terörizmin finansmanı” 

suçunda olduğu gibi gerektirebilir. Ancak burada KK’nın 15. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen özel 

içtima kuralı uygulama alanı bulamaz. Nitekim burada bir fiilin hem suç hem de kabahat oluşturmasından 

değil, işlenen bir suç nedeniyle gerçek kişinin ceza sorumluluğu, tüzel kişininse hem güvenlik tedbiri hem 

de kabahat sorumluluğundan bahsedilir. Zira KK’nın 43/A maddesinde idari para cezasının öngörülmesi 

işlenen fiilin suç olma niteliğini etkilemez. Şayet tüzel kişi hakkında hem güvenlik tedbiri hem de idari 

para cezasının uygulanması “işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar” doğuracaksa TCK’nın 60. 

maddesinin 3. fıkrası uyarınca hâkimin güvenlik tedbirlerine başvurmaması mümkündür. Ancak işlenen 

                                                
3397 Gerekçe metni için bkz. KABAHATLER KANUNU TASARISI VE ADALET KOMISYONU RAPORU (1/993), s. 
6. 
3398 Ancak AİHM, Gradinger/Avusturya kararında, alkollü araç kullanırken taksirle ölüme sebebiyet veren kimse hakkında hem 
adli hem de “Karayolları Trafik Kanunu” uyarınca alkollü araç kullanmadan dolayı idari para cezası ile cezalandırılmanın “ne bis 
in idem” ilkesini ihlal ettiğine karar vermiştir. Zira başvurucunun alkollü araç kullanma davranışı tektir. Bkz. 
GRADINGER/AVUSTURYA, Başvuru No: 15963/90, 23.11.1995, par. 55. 
3399 ÖZAY, Yaptırımlar, s. 63-64. 
3400 WOHLERS, s. 235-236. 
3401 FEYZİOĞLU, “İşyeri”, s. 19; MAHMUTOĞLU, Kabahatleri, s. 155; TİMURBAŞ, s. 55. Aksi yönde bkz. BAYSAL, s. 
25; ŞEN, “Çevre”, s. 204. 
3402 ULUSOY, Ali D., İdari Yaptırımlar, İstanbul 2013, s. 116. Örneğin kamu hizmeti, toplumsal düzen içinde kendine has bir 
düzenlemeyi gerekli kılan özel bir alan olup, disiplin suçu, kamu hizmeti düzenini bozan fiil olarak tanımlanabilir. Genel toplumsal 
düzeni sağlayan ceza hukuku, kamu hizmeti düzenini koruma bakımından yeterli değildir. Kamu hizmetinin aksamadan 
işlemesini sağlayabilmek adına ayrı kurallar gereklidir ve disiplin ceza hukuku da söz konusu kuralları koyup, hizmet suçlarını ve 
cezalarını belirlemektedir. Bkz. YÜCE, “Disiplin”, s. 5. 
3403 Nitekim çevrenin korunması amacıyla öngörülen kabahatler ve suçlar, aynı amaca yani çevrenin kirlenmesinin önlenmesine 
ve toplumun sağlığının korunması yönündeki topluma ait menfaati esas almaktadır.  Bu kapsamda “ne bis in idem” ilkesini dikkate 
alarak aynı fiili, özü bakımından aynı amaca yönelik idari para cezası ve adli para cezası olarak iki şekilde cezalandırmamak 
gereklidir. Bkz. TOROSLU, Nevzat, “Ceza Hukuku Açısından Çevre Kanunu”, Çevre Kanunu’nun Uygulanması, Ankara 1987, 
s. 121-122. 
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bir fiilin karşılığında tüzel kişi hakkında uygulanması mümkün olan iki ayrı yaptırım türüne yer verilmesi 

yerinde değildir.3404  

Sayma yoluyla belirlenen suçlar, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanabileceği 

suçların tamamını içermemektedir.3405 İşlenen bir suç nedeniyle tüzel kişiler hakkında idari para cezasının 

öngörülmesi yalnızca KK’nın 43/A maddesiyle sınırlı olmayıp özel kanunlarda da tüzel kişilerin kabahat 

sorumluluğu öngörülmüştür. Nitekim 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”nun3406 15. maddesinin 5. ve 9. 

fıkrasında “bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde ve yararına olarak 

işlenmesi halinde, bu tüzel kişiye yüz bin Türk Lirasından iki yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası 

veril”eceği ve “ayrıca tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolun”acağı “idari para 

cezasına karar vermeye” ise “davaya bakan mahkeme”nin yetkili olduğu belirtilmiştir.3407 Yine 6222 

sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun”un 11. maddesinde şike ve teşvik primi 

suçunun “spor kulüplerinin ya da sair bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, ayrıca bunlara, şike 

                                                
3404 DOĞAN, “Tüzel”, s. 65-66. 
3405 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 715. 
3406 27533 sayılı 26.3.2010 tarihli Resmî Gazete 
3407 “Kabahatli tüzel kişilikler ...Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi A.Ş. ve...Gıda ve İthalat Maddeleri Pazarlama İnşaat ve 
Sanayi A.Ş. hakkında idari para cezası verilmesi ve haklarında güvenlik tedbiri uygulanmasına ilişkin karar verilmesine yer 
olmadığına dair karar temyiz edilmemiş; Özel Dairece, şikâyetçi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temyiz isteminin, suçtan 
doğrudan doğruya zarar görmemesi nedeniyle reddine karar verilmiş; inceleme dışı sanıklar ..., ... ve ... hakkında 5977 Sayılı 
Biyogüvenlik Kanunu'na aykırılık suçundan verilen beraat hükümleri ise onanmak suretiyle kesinleşmiş olup itirazın kapsamına 
göre inceleme sanıklar ... ve ... hakkında 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu'na aykırılık suçundan verilen mahkûmiyet hükümleri 
ile sınırlı olarak yapılmıştır. ... Tarım Ürünleri A.Ş.'nin ortağı ve yetkilileri olan sanıklar B. ve F.'ın, Amerika'da bulunan "ADM 
..." isimli şirketten 12.04.2012 tarihinde Mersin Limanına "M/V F..." isimli gemi ile getirdikleri ve bir kısmını işleyerek iç piyasaya 
sürdükleri toplam 16.524.400 kilogram orta taneli, 23.02.2013 tarihinde "Universal Durban" isimli gemi ile getirdikleri 
16.232.620 kilogram orta taneli ve 17.11.2011 tarihinde Mersin Limanına "M/V ..." isimli gemi ile getirdikleri 10.518.547 
kilogram uzun taneli çeltiklerden bir kısmını işleyerek katılan ... Bakanlığına ihale yoluyla sattıkları olayda… her ne kadar Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan ithalat kontrolleri sırasında, suça konu çeltik ve piriçlere yönelik olarak akredite 
edilen laboratuvarların, ürünlerde GDO saptanmadığına ilişkin muayene ve analiz raporlarına dayanılarak Mersin Valiliği İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından verilen ithalata uygunluk belgeleri ile ithal edilen ürünlerde GDO 
bulunmadığına ilişkin ithalatçı firma tarafından verildiği ileri sürülen sertifika örnekleri dosyada mevcut ise de, dosya 
kapsamından sanıkların ortağı ve yetkilisi oldukları ... Tarım Ürünleri A.Ş.'nin uzunca bir süre çeltik ve pirinç ithali işiyle iştigal 
ettiklerinin anlaşılması, sanıkların sahip oldukları iş deneyimi ve basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülükleri dikkate 
alındığında, ithalleri sırasında mevzuata aykırı olmasalar bile piyasaya sürülmek üzere bulundurulmaları sürecinde, somut 
olayda oldukça yüksek miktarlarda olduğu görülen suça konu ürünlere herhangi bir nedenle genetiği değiştirilmiş organizma 
bulaşabileceğini bilmemelerinin hayatın olağan akışına uygun düşmemesi, bu nedenle sanıkların söz konusu ürünlerin taşındığı 
gemilerde daha önce taşınmış GDO'lu ürünlerden ithal ettikleri ürünlere GDO bulaşabileceği, genetiği değiştirilmiş ürünlerin 
taşıma, depolama, yükleme veya diğer safhalarda da bulaşmasının mümkün olabileceği, ürünlerde GDO olmadığına ilişkin 
sertifikalarının bulunduğuna ve buna güvenerek ithalat yaptıklarına ilişkin savunmalarının kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik 
olması, yine mevzuatımıza göre bir ürünün “GDO bulaşanı” içermesine karşın ülkemizde piyasaya sürülebilmesinin, ancak 
Biyogüvenlik Kurulu tarafından onaylanmış bir gen olması ile onaylanmış kullanım amacıyla sınırlı kalması şartıyla mümkün 
bulunması ve Biyogüvenlik Kurulu tarafından bugüne kadar gıda amaçlı onay verilen bir gene rastlanmaması hususları birlikte 
değerlendirildiğinde, yem olarak kullanılmak üzere onaylanan herhangi bir genetiği değiştirilmiş organizmanın insanların 
tüketimine sunulan besinlere bulaşması ya da bu besinlerde kullanılması hâlinde Biyogüvenlik Kanunu'nun ihlâl edilmiş 
olacağının ve bu itibarla sanıklara atılı suçun tüm unsurlarıyla oluştuğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır. Öte yandan, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında sanıklardan ...'nun suça konu ürünlerin ithal işlemlerine katılmadığı ve devam 
eden işlemlerde de dahilinin olmadığı ileri sürülerek atılı suçtan sorumlu tutulamayacağı belirtilmiş ise de söz konusu şirketin 
yönetim kurulu başkanı olan sanık ...'ın, suça konu ürünlerin ithali sürecindeki iş hacmi ve parasal miktarlar ile şirketin ticaret 
siciline yansıyan genel işleyişi gözetildiğinde, suç teşkil ettiği anlaşılan eylemlerden sorumlu tutulması gerektiği kabul edilmelidir. 
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir…” YCGK 2017/19-185 E. 2019/217 K. 
14.3.2019 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
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veya teşvik primi miktarı kadar idari para cezası veril”eceği ve bu “idari para cezasının miktarı”nın 

100.000 TL’den az olamayacağı öngörülmüştür.  

KK’nın 43/A maddesi uyarınca ilgili tüzel kişi hakkında idari para cezası dışında kalan mülkiyetin 

kamuya geçirilmesi ve diğer idari tedbirler şeklindeki idari yaptırımlara başvurulamaz. Ancak koşulları 

bulunduğunda TCK’nın 60. maddesi uyarınca tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanması 

mümkündür. KK’nın 43/A maddesiyle ilgili tüzel kişi hakkında idari para cezasına başvurulmasıysa 

zorunludur.3408 

KK’nın 43/A maddesinin gerekçesinde TCK’ya göre her ne kadar “bir özel hukuk tüzel kişinin 

faaliyeti çerçevesinde ve bu tüzel kişinin yararına ol”acak şekilde “bir suç işlenmesi” durumunda, söz 

konusu tüzel kişi hakkında “adli para cezasına hükme”dilmesi mümkün olmasa da “bu tüzel kişilerin” 

gerçekleştirdiği “faaliyetlerinin hukuk zemininde disipline edilebilmesi”nin gerekli olduğundan 

bahsedilmiştir. Bu nedenle özel hukuk tüzel kişisinin “organlarını oluşturan veya temsilcisi sıfatını 

taşıyan kişilerin en azından dikkat ve özen yükümlülüğünü vurgula”nabilmesi adına, bazı “suçların bir 

özel hukuk tüzel kişisinin yararına olarak işlenmesi” ve bu suçları gerçekleştiren kişilerle ilgili olarak 

mahkûmiyet hükmü verildiğinde “ayrıca bu tüzel kişi hakkında da idari para cezası verilebilmesi” imkânı 

tanınmalıdır. KK’nın 43/A maddesinde bazı “suçlar sayma” yoluyla belirli hale getirilmiştir. Böylece 

“yolsuzlukla mücadele ile ilgili olarak taraf ol”unan “sözleşmeler bakımından uluslararası alanda maruz 

kal”ınan “eleştirilerin önüne geçmek” de amaçlanmıştır. Nitekim sayma yoluyla belirli hale getirilen 

suçlar, esasında yolsuzluk olarak nitelendirilen suçlardır. Bu nedenle de söz konusu suçların tüzel kişinin 

yararına olarak işlenmesi durumunda, “tüzel kişiye de idari para cezası verilmesi” mümkün hale 

gelmiştir.3409 Bu kapsamda şirketin yönetim kurulu üyesinin şirket bünyesinde gerçekleştirilen inşaata 

ruhsat verilmesi için belediye çalışanına rüşvet vermesi durumunda ruhsattan yarar sağlayacak tüzel 

kişiliğe sahip şirket hakkında idari para cezası verilecektir.3410  

KK’nın 43/A maddesi uyarınca “idari para cezasına karar ver”mekle görevli ve yetkili olan 

mahkeme, söz konusu suçlardan ötürü, “yargılama yapmakla görevli mahkeme” dir.3411 Cumhuriyet 

                                                
3408 KANGAL, “Türk”, s. 206. 
3409 5918 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un gerekçe metni için bkz. TÜRK 
CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ILE 
AVRUPA BİRLİĞİ UYUM VE ADALET KOMİSYONLARI RAPORLARI (1/670), s. 5. 
3410 DOĞAN, “Tüzel”, s. 65. 
3411 Hükümde “yargılama yapmakla görevli olan mahkeme” ifadesine yer verilmesi bilinçli bir tercihtir. Zira hükümetin teklif 
ettiği ilk metinde “birinci fıkrada sayılan suçlardan dolayı yapılan yargılama sonucunda hüküm kuran mahkemenin” yetkili 
olduğundan bahsedilmişti. Bu durumda tüzel kişi hakkında idari para cezası verilebilmesi, muhakkak kovuşturma evresinin 
tamamlanarak bir hükümle yargılamanın bitirilmesini zorunlu kılmaktaydı. Böylece maddede öngörülen suçlardan birinin 
işlendiği ve işlenen suçtan dolayı tüzel kişinin bir yarar elde ettiğinin tespit edilmesine karşın herhangi bir sebeple kovuşturmanın 
başlamadığı ya da başlamasına karşın henüz mahkûmiyetle sonuçlanmadığı hallerde tüzel kişiye idari para cezası verilemeyecekti. 
Bu duruma engel olmak amacıyla “hüküm kuran mahkeme” ifadesi yerine “yargılama yapmakla görevli olan mahkeme” 
kavramına yer verilmiştir. Bkz. 5918 sayılı “Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 
gerekçe metni için bkz. TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TASARISI İLE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM VE ADALET KOMİSYONLARI RAPORLARI (1/670), Dönem 
23, Yasama Yılı 3, S. Sayısı 353, s. 19. 
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savcılıklarına, idari kurullara, makamlara ya da kamu görevlilerine söz konusu yetki verilmemiştir.3412 Bu 

kararı mahkemenin ilgili gerçek kişilerin söz konusu suçları işlediklerine kanaat getirmesi halinde vermesi 

mümkündür.3413 Her ne kadar doktrinde gerçek kişi hakkında CMK’nın 223. maddesi uyarınca “ceza 

verilmesine yer olmadığı” kararı verildiği hallerde tüzel kişi hakkında idari para cezasını verilemeyeceği 

ileri sürülmekteyse3414 de buna bir engel yoktur. Zira hükmün gerekçesinde bahsi geçen suçlardan 

mahkûmiyet hükmü verilmesi halinde tüzel kişi hakkında idari para cezasının verileceğinden 

bahsedilmişse de hükümde suç işlenmesinden bahsedilmiş olup, mahkûmiyet hükmünün varlığı 

aranmamıştır.  

Günümüzde giderek sınır aşan suçlarla karşı karşıya kalınması, “uluslararası boyutta” oldukça 

“tartışılan konulardan birini” oluşturan “yolsuzlukla mücadele”yi gerekli kılmaktadır. Bireysel olarak ya 

da organize suç örgütlerince gerçekleştirilen yolsuzluk fiilleri, bünyesinde “suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerinin aklanması”, “rüşvet, özel ve kamu sektöründe yolsuzluk, tüzel kişilerin 

sorumluluğu gibi birbiriyle doğrudan ya da dolaylı” bir şekilde bağlantı içinde olan hususları 

barındırmaktadır. AB ile Türkiye’nin “tam üyelik müzakereleri” ve Türkiye’nin de üyesi olarak içinde yer 

aldığı “AK ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi uluslararası kuruluşlar” bakımından 

“yerine getirilmesi gereken yükümlülükler” birbiriyle örtüşmektedir. “AB müzakereleri” kapsamında 

“yolsuzlukla mücadele etme”k amacıyla; “özgürlük, güvenlik ve adalet, sermayenin serbest dolaşımı, 

mali kontrol gibi” hususlarla ilgili olarak mevzuatın uyumlaştırılması gerekmektedir. Sermayenin serbest 

dolaşımı bakımından Türkiye’nin kara para aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuatını uyumlaştırması 

konusu “müzakerelerin başlaması”nda “bir açılış kriteri olarak öngörülmüştür.” Söz konusu durum 

“2007 Türkiye İlerleme Raporunda da vurgulanmış” olup, “OECD bünyesinde çalışmalarını yürüten 

                                                
3412 Her kadar KK’nın 43/A maddesinde “idari para cezası” denilmekteyse de bunun artık herhangi bir ön niteleme 
kullanılmaksızın “para cezası” şeklinde ifade edilmesi gerektiği ve bu nedenle de artık tüzel kişinin ceza sorumluluğunun bulunup 
bulunmadığı tartışmasının fiilen bir anlamının kalmadığı zira ceza sorumluluğu kabul edildiğinde de hakkında uygulanması 
mümkün olan tek cezanın para cezası olacağı yönündeki görüş için bkz. KIZILARSLAN, s. 169-170, 423. 
3413 KANGAL, “Türk”, s. 206. Bu durumda gidilecek kanun yolu ve infaz bakımından KK’nın ilgili hükümleri (m. 17/3, m. 27/5 
ve m. 29) uygulama alanı bulacak olup yaptırımın mahkeme tarafından verilmesinin bunu yargılama faaliyetine dönüştürmeyeceği 
belirtilmektedir. Söz konusu durumun aksi kabul edildiği takdirde bunun açık bir şekilde örneğin KK’nın 27. maddesinin 7. 
fıkrasında (“Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin 
suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz da 
bu kanun yolu merciinde incelenir.”) belirtildiği üzere açıkça öngörülmesi gereklidir. Bu nedenle açık bir atıf olmadığı sürece 
CMK’da öngörülen olağan ve olağanüstü kanun yollarının idari yaptırımların hukukilik denetimi açısından uygulama alanı 
bulamayacağı ifade edilmektedir. Bkz. ŞEN, Ersan, “Kabahatler Kanunu’nun Ceza Muhakemesi Kanunu ile İlişkisi”, CHD, C. 
5, Nisan 2010, S. 12, s. 12, 14-17. Ancak burada KK’da öngörülen kanun yollarının değil, mahkemenin vermiş olduğu hükümle 
birlikte istinaf ve temyiz yoluna gidilmesi gereklidir. Bkz. KANGAL, Kabahatler, s. 230. KK’nın 3. maddesi uyarınca KK’nın 
“idarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde” 
uygulanabileceğinin öngörülmesi karşısında idari işleme karşı açılacak davalarda kural olarak adli yargının görevli olmamasının 
yargı ayrılığının benimsendiği bir sistemde doğuracağı sıkıntılar önem arz etmektedir. Kanunda aksi öngörülerek idari yargının 
görevli olduğu hallerdeyse, idari işlemin hukuka uygunluğunun tespitinde ceza hukuku ilke ve kurallarından yararlanması da yine 
diğer bir sorunu oluşturmaktadır. Bkz. BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda, “Açılış Konuşmaları”, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara 2009, s. 16. Ancak yine de tüzel kişi hakkında 
KK’nın 43/A maddesi uyarınca idari para cezasının uygulanması maddede sayılan suçların işlenmesine bağlı olduğundan ceza 
mahkemesinde verilen bu hükme karşı itiraza değil, istinaf ve temyiz yoluna gidilmesi gereklidir. 
3414 KANGAL, Kabahatler, s. 229. 
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Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi 

Çalışma Grubu Tavsiye Kararları ile AK bünyesindeki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) 

tavsiye kararları; kara para aklama da” kapsamda olacak şekilde “yolsuzlukla mücadele ile ilgili 

mevzuat”ta bazı “değişiklik çalışmaları”nın gerçekleştirilmesini gündeme taşımıştır.3415 KK’nın 43/A 

maddesinin AB’nin 2. Protokolünden etkilendiği söylenebilirse de, hükümde protokolde belirtildiği üzere 

yükümlülüğe aykırı davranmadan bahsedilmemiştir.3416  

KK’nın 43/A maddesi ikincil yani tali norm niteliğindedir.  Zira uygulama alanı bulabilmesi için 

tüzel kişinin sorumluluğuna neden olan gerçek kişinin fiilinin tüzel kişi hakkında daha ağır bir idari para 

cezasını gerektiren kabahat oluşturmaması gereklidir.3417 Lakin bu düzenleme eleştirilmelidir. Zira 

hükümde yer verilen katalog listedeki suçların tek tek sayılmalarına rağmen, fiilin “daha ağır idarî para 

cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı hallerde”n anlaşılması gerekenin ne olduğu belli değildir. 

Fiil, katalog listedeki suçlardan birine vücut vermediği halde zaten bu yaptırımın uygulanması söz konusu 

değildir. Ayrıca Türk ceza hukuku sisteminde suç karşılığında öngörülecek yaptırım ya “adli para cezası” 

ya da “hapis cezası”dır. Ancak KK’nın söz konusu hükmünde idari para cezasının uygulanmasından 

bahsedilmiştir. Böylece adeta sistemi ihlal eden bir düzenleme vücut bulmuştur. Ayrıca bu düzenleme 

kanun koyucunun tüzel kişiler hakkında uygulama alanı bulacak en etkili yaptırımın para cezası olduğunu 

kabul etmesinin bir göstergesi olduğu gibi TCK’nın tüzel kişilerle ilgili öngördüğü düzenlemelerin 

gerçekçi olmadığının ve amaca hizmet etmediğinin de bir göstergesi olduğu yönünde eleştirilmektedir.3418 

Ancak KK’nın 43/A maddesinin 2009 yılında KK’ya eklenmesi yerinde bir tercih olmuştur. Zira örneğin 

bir dernek, terörün finansmanına aracılık ettiğinde, bir kamu kurumunun iznine bağlı olarak faaliyette 

bulunmadığı takdirde, bir gelir de elde etmediğinden dernek hakkında güvenlik tedbirlerinin 

uygulanmasından bahsedilemez. Ancak tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen bir suç nedeniyle 

hakkında amacı ve usulü farklı olduğu için idari yaptırım uygulanabilir.3419 KK’nın 43/A maddesinin 

uygulama alanı bulabilmesi için öncelikle düzenlemenin konusunu oluşturan fiilin suç olması 

gerekmektedir. Gerçek kişi tarafından işlenen bir suç nedeniyle tüzel kişi hakkında idari para cezası 

uygulanmaktadır. Bir anlamda suç olan bir fiil karşılığında idari yaptırım uygulanmaktadır.  

KK’nın 43/A maddesinde öngörülen düzenlemenin sui generis bir yapıya sahip olduğu 

belirtilmelidir. Zira söz konusu hükümde gösterilen fiiller suç olmasına karşın, suç karşılığında gösterilen 

yaptırım idaridir ve düzenleme KK’da gerçekleştirilmiştir.3420 Bu hükümde yaptırıma konu olan fiil 

                                                
3415 5918 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un gerekçe metni için bkz. TÜRK 
CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI İLE 
AVRUPA BİRLİĞİ UYUM VE ADALET KOMİSYONLARI RAPORLARI (1/670), s. 1-2. 
3416 DOĞAN, “Tüzel”, s. 30. 
3417 DOĞAN, “Tüzel”, s. 64. 
3418 CENTEL, s. 3322. 
3419 ASLAN, “Tüzel”, s. 245. 
3420 CENTEL, s. 3321. 
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gerçek kişiler bakımından suçken, tüzel kişiler bakımındansa kabahattir.3421 KK’nın 43/A maddesiyle 

işlenen bir suç nedeniyle idari yaptırım uygulanmasının öngörülmesinin, ceza ve kabahatler hukuku 

yaptırım sistemine uygun olmadığı yönünde eleştirildiği görülmektedir. Ancak bu hükümle suçu işleyen 

kişi hakkında idari yaptırım uygulanmamaktadır. Zira tüzel kişi suç işleyemez. Bu hükümle tüzel kişinin 

yararına suç işleyen gerçek kişiler hakkında ceza yaptırımının yanı sıra tüzel kişiler hakkında idari yaptırım 

uygulanması öngörülmüştür.3422 Ayrıca bu hüküm, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi karşısında tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmemesi bakımından tutarlıdır.3423 Söz konusu düzenleme 

esasında tüzel kişiler hakkında para cezası uygulanmasının çağdaş gelişmeler karşısındaki 

kaçınılmazlığının bir göstergesidir.  

 Kusurlu davranamadığı kabul edilen tüzel kişiye gerçek kişi tarafından işlenen bir suç nedeniyle 

idari yaptırım uygulanması esasında sisteme yabancıdır.3424 İşlenen bir suç nedeniyle tüzel kişi hakkında 

idari yaptırıma ceza muhakemesi faaliyeti neticesinde karar verilmesi, karma, uzlaşmacı ya da üçüncü bir 

sistem olarak nitelendirilebilir.3425 Bunun temelinde gerçek kişi tarafından işlenen suçla tüzel kişinin 

faaliyeti kapsamından gerçekleştirilen idari hukuka aykırı davranış arasında bağlantının bulunması ve bu 

bağlantıyı da ceza mahkemesinin bulması yatmaktadır.3426 Söz konusu durumun, bir anlamda tüzel 

kişilerin davranış yeteneğinin kabul edildiği şeklinde yorumlanabileceği ve gerçek kişinin suçundan değil 

tüzel kişinin kabahatinden bahsedilmesinin gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca idari yaptırımlarla cezai 

yaptırımlar arasındaki fark niteliksel olmayıp niceliksel olduğundan tüzel kişilerin ve kişi topluluklarının 

davranış yeteneğinin bulunduğu kabul edilmelidir denilmektedir.3427 Ancak bu kabul zorunlu değildir. 

Zira tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmadığı görüşüne sıkı sıkıya bağlı olan Yunanistan tüzel 

kişilerin idari ceza sorumluluğunu saf bir şekilde kabul etmektedir.3428 Almanya’da tüzel kişiler hakkında 

uygulanan idari yaptırımlara idare hukuku niteliğini kaybetmeksizin ceza muhakemesi gerçekleştirilerek 

hükmedilmektedir.3429  Bunun temelinde Almanya’nın ve İtalya’nın tüzel kişilerin faaliyeti alanında 

işlenen suçlar bakımından idari yaptırımlarla mücadele edilebilmesinin yeterli olacağı yönündeki kabul 

yatmaktadır.3430 

                                                
3421 ÇAKIR, s. 139. 
3422 MALBELEĞİ, s. 116-117. 
3423 BEKAR, Elif, “Kabahatler Kanunu'nun Genel Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, İÜHFM C. LXIX, S.l-2, 2011, s. 1043. 
3424 HEINE, s. 873. 
3425 PIETH/IVORY, s. 12. 
3426 MONGILLO, s. 95. 
3427 LAUE, s. 345. 
3428 MONGILLO, s. 96. 
3429 COLOMER, s. 152-153. Delillerin elde edilmesi bakımından da kural olarak gerçek kişilerle ilgili olarak öngörülen 
hükümler tüzel kişiler hakkında da uygulanmaktadır. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 248. 
3430 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 11. Örneğin tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmeyen Almanya’da “Siemens 
skandalı” bakımından çalışanların çoğunun bu alanda rüşvetin herkes tarafından işlendiği ve şirketin yanlış bir şey yapmadığı 
ancak bu olayın duyulması nedeniyle toplumun algısında artık “Siemens”in zarara uğradığını kabul ettikleri görülmektedir. Bkz. 
BERNAU, s. 49. 
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KK’nın 43/A maddesi kapsamında işlenen bir suç nedeniyle tüzel kişiler hakkında idari 

yaptırımların uygulanmasının, esasında Türk ceza hukuku sisteminde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

kabul edildiği, ancak bundan farklı olarak tüzel kişiler hakkında adli para cezasının uygulanmasının kabul 

edilmeyerek farklılaştığı ve melez bir yapıya sahip olduğu dile getirilmektedir.3431 Ancak söz konusu 

sorunun tüzel kişilerle gerçek kişilerin aynı şartlar altında idari yaptırıma tabi tutulmasının engellenerek 

aşılabileceği örneğin tüzel kişinin idari sorumluluğuna gidebilmek için orijinal sorumluluk modelinin esas 

alınması gerektiği önerilmektedir. Ayrıca tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında işlenen kabahatler ile suçlar 

bakımından uygulanan yaptırımın farklı olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu kapsamda tüzel 

kişiye kayyım atanması, kamu sözleşmelerinin dışında tutulması, temsilcilerinin görevden alınmaları gibi 

idari yaptırımlara başvurulması mümkün hale getirilmelidir.3432 

KK’nın 8. maddesinden farklı olarak 43/A maddesinde gerçek kişinin işlediği suçun mutlaka 

görevi kapsamında işlenmiş olmasından bahsedilmemiştir. Ayrıca KK’nın 8. maddesinde “tüzel kişi” 

ifadesine yer verilerek özel ve kamu tüzel kişisi ayrımı yapılmamışken,3433 KK’nın 43/A maddesinde 

TCK’nın 60. maddesine paralel bir şekilde yalnızca özel hukuk tüzel kişilerinin sorumluluğuna yer 

verilmiştir.3434 Her ne kadar özel ve kamu hukuku tüzel kişileri arasında ayrıma gidilmesinin eşitlik 

ilkesine aykırılık taşıdığı ileri sürülmekteyse de3435 kamu hukuku tüzel kişileri hakkında idari yaptırımların 

uygulanmasıyla ilgili olarak bazı sınırlamalara gidilmesi yerindedir. Örnek olarak devlet tüzel kişiliğinin 

ve de idari yaptırım uygulama yetkisine sahip kamu hukuku tüzel kişisinin kendi hakkında idari yaptırım 

uygulamasından muaf tutulması verilebilir.3436  

                                                
3431 AYDIN, “Tüzel”, s. 107-109. 
3432 BÖSE, “Corporate”, s. 249-251. 
3433 CENTEL, s. 3321; KANGAL, Kabahatler, s. 219; AKBULUT, Kabahatler, s. 272. Örneğin 4857 sayılı “İş Kanunu”nun 
101. maddesinde söz konusu durum açıkça şu şekilde belirtilmiştir: “Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak 
engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı 
her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz. 
“Gürültü” kabahatine ilişkin KK’nın 36. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir” 
şeklindeki düzenleme sadece ticari işletme ile ilgili tüzel kişinin niteliğini sınırlandırmıştır. Aynı şekilde “Çevreyi Kirletme”ye 
ilişkin 41. maddesinin 2. fıkrasındaysa “işletme” kavramı kullanılmıştır. Buna göre “Çevreyi Kirletme” kabahatinin “yemek 
pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye, beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası veril”eceği öngörülmüştür. Bu düzenlemelere göre sadece ticari işletmesi veya işletmesi olan tüzel 
kişilikler bu eylemlerden sorumlu tutulabilir. Ancak bu sınırlayıcı farklılığın sebebini anlamak güçtür, zira gürültü yapma veya 
çevreyi kirletme sadece ticari işletmeler veya işletmeler kapsamında değil ticari işletmesi olmayan diğer tüzel kişilerin faaliyetleri 
kapsamında da işlenebilir. Bkz. MALBELEĞI, s. 120-121.  2872 sayılı “Çevre Kanunu”nun 20. maddesinde “bu maddenin (ı) 
bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları 
kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak veril”eceği belirtildiğinden tüzel kişiliğe sahip bulunmayan kurumlar da yerinde olarak 
kapsama dâhil edilmiştir. Bkz. DOĞAN, “Tüzel”, s. 57, dp. 244.  
3434 AKBULUT, Kabahatler, s. 272. 
3435 Almanya’da da benzer tartışma yapılmış ancak her ne kadar ADAK’ta kamu hukuku tüzel kişileri kapsam dışında tutulmamış 
olsa da kamu hukuku tüzel kişileri hakkında idari yaptırım uygulanmamaktadır. Bkz. ÁDÁM, s. 12; BÖSE, “Corporate”, s. 232 
ROGALL, § 30, Rn. 35. 
3436 Nitekim devlet egemenlik yetkisine sahip olduğundan, kendi hakkında idari yaptırım uygulanması bakımından daha üst bir 
merci düşünülemeyeceğinden hakkında idari yaptırım uygulanmasının hukuki bir temeli bulunmamaktadır. Bkz. KANGAL, 
“Türk”, s. 207; KANGAL, Kabahatler, s. 220. 
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Bir diğer farklılıksa KK’nın 43/A maddesinde sayılan suçların “tüzel kişinin yararına” işlenmiş 

olması aranmışken, KK’nın 8. maddesinde işlenen fiillin “tüzel kişinin yararına” olması koşulunun 

öngörülmemesidir. Kanun koyucunun burada kendisine TCK’nın 60. maddesini dayanak olarak aldığı 

söylenebilirse de KK’nın 8. maddesi ile 43/A maddesi arasında bir uyumun yakalanması gereklidir. 

Objektif sorumluluğun önüne geçebilmek adına hem suç hem de kabahat teşkil eden fiilin tüzel kişinin 

yararına işlenmesi veya tüzel kişinin bir yükümlülüğünün ihlal edilmesi şeklindeki koşula yer 

verilmelidir.3437 TCK’nın 60, KK’nınsa 43/A maddesinin suçla ilgili olduğu, bu nedenle KK’nın 8. 

maddesinde kabahatin tüzel kişinin yararına işlenmesinin bir koşul olarak yer almamasının sorun 

yaratmayacağı düşünülmemelidir. Her iki sorumluluk türü de ekonomik yönü etkin yaptırımlara sebebiyet 

vermektedir. Nitekim “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun”un 3. maddesi gereğince “bu 

kabahatlerin bir tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişiye de aynı miktarda idarî 

para cezası verilir” şeklindeki koşulun genel bir norm mahiyetindeki KK’nın 8. maddesi kapsamına dâhil 

edilmesi ve tüm kabahatlerden kaynaklanan sorumluluk için uygulanabilir olması gereklidir.  

Tüzel kişinin faaliyet alanı içinde gerçekleştirilen her bir fiilin tüzel kişinin yararına olduğu 

söylenemez. Zira gerçekleştirilen fiilin yalnızca ilgili gerçek kişinin yararına olması da mümkündür. Söz 

konusu halde tüzel kişilerin sorumluluğundan bahsedilmemelidir. Tüzel kişinin kendisini oluşturan gerçek 

kişilerden bağımsız kendine özgü malvarlığı, itibarı gibi hakları bulunmaktadır. Bir fiilin tüzel kişinin 

yararına işlenmiş olmasından bu yararın muhakkak ekonomik bir yarar olması anlaşılmamalıdır. Nitekim 

tüzel kişinin itibarı da yararı kapsamında düşünülmelidir. Maddi yarar olaraksa VUK kapsamında yer alan 

“vergi zıyaı” kabahati örnek olarak verilebilir. Tüzel kişi vergi ödemediğinde, tüzel kişinin malvarlığında 

meydana gelecek azalma önlenerek ekonomik bir yarar elde edilmektedir. Yine gıda alanında faaliyet 

gösteren bir tüzel kişinin maliyetlerinin azaltılması adına toplum sağlığına zarar veren üretim ve 

hizmetlerde bulunması da bu kapsamda örnek olarak verilebilir. Çevrenin korunması için arıtma tesisi gibi 

maliyeti yüksek bazı önlemlerin alınmaması da bu kapsamdadır. Daha evvel de belirtildiği üzere 

kabahatlerin tamamının bir yararın elde edilmesine hizmet ettiğinden bahsedilemez. Örneğin adres 

değişikliğinin ilgili kuruma bildirilmemesi gibi tüzel kişiye ait bazı yükümlülüklerin ihmal edilmesi tüzel 

kişi için herhangi bir yarara neden olmasa da tüzel kişinin kabahat sorumluluğuna neden olmaktadır. Bir 

yükümlülüğün ihmal edilmesi yapısı itibariyle tüzel kişinin doğasına uygun kriter olarak 

değerlendirilmelidir. Zira tüzel kişilerin de gerçek kişilerde olduğu gibi yasadan ya da sözleşmeden 

kaynaklanan yükümlülükleri bulunmaktadır.3438 Bu nedenle hem KK’nın 8. maddesinde hem de 43/A 

maddesinde tüzel kişinin bir yükümlülüğün ihlal edilmesindeki koşulun aranması halinde tüzel kişinin 

faaliyeti kapsamında işlenen taksirli suçlar ve kabahatler bakımından hakkında idari yaptırım uygulanması 

da mümkün hale gelir ve de gelmelidir. Bu durumda KK’nın 43/A maddesinde sayma yoluyla belirtilen 

                                                
3437 DOĞAN, “Tüzel”, s. 64, 68. 
3438 DOĞAN, “Tüzel”, s. 68-69. 
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suçların arasına tüzel kişilerin faaliyeti alanında işlenmesi mümkün olan taksirli suçların da eklenmesi 

gereklidir. 

ABD’de, İtalya’da ve İsviçre’de olduğu üzere, organizasyonel bozukluğun varlığı ve uyum 

programlarının yokluğu kriterleri de tüzel kişiye ait bir yükümlülük kapsamında düşünülmelidir.3439 

Nitekim KK’nın 7. maddesinde kabahatin, “icrai veya ihmali davranışla işlenebil”eceği, “ihmali 

davranışla işlenmiş kabahatin varlığı”ndan bahsedilebilmesi “için kişi açısından belli bir icraî davranışta 

bulunma hususunda hukukî yükümlülüğün” bulunması gereklidir. Örneğin KK’nın 43/B maddesinde 

“tüzel kişilerin bildirim yükümlülüğünden” ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesinden 

bahsedilmiştir. Ancak mevzuata bakıldığında tüzel kişilerin organizasyon şemasının gerektiği gibi 

olmaması ve uyum programlarının ihmal edilmiş olması gibi hususların tek başına bir sorumluluk 

doğurmadığı ve diğer hukuka aykırı fiillerden kaynaklanan sorumluluğu da ortadan kaldırmadığı ya da 

azaltmadığı görülmektedir. Söz konusu duruma ayrıntılı bir şekilde yer verilmesinde fayda vardır. Örneğin 

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” işyerlerini risk gruplarına ayırmakta ve iş yeri hekimi veya 

iş güvenliği uzmanı istihdam etme, çalışanların eğitimi gibi bazı yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin 

yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları öngörmektedir.3440 Örneğin KK’nın “Tüzel 

kişilerin bildirim yükümlülüğü” başlığını taşıyan 43/B maddesinde “5411 sayılı Bankacılık Kanunu”nun 

3. maddesinde tanımına yer verilen; “bankalara, finansal kuruluşlara veya paranın sayım ve incelemesini 

yaparak bankalara destek hizmeti veren kuruluşlar ile mevzuat çerçevesinde dövize ilişkin işlemler 

yapmasına izin verilen şirketlere, her ne amaçla olursa olsun ibraz edilen paranın sahte olduğu” 

anlaşılırsa ve TCK’nın 278. maddesinde öngörülen “bildirim yükümlülüğü yerine getirilme”zse, “bu 

maddede sayılan tüzel kişiler hakkında Cumhuriyet savcısınca bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına 

kadar idarî para cezası veril”eceği öngörülmüştür. 

ADAK’ın 30. paragrafında tüzel kişilerin ya da toplulukların faaliyetlerini düzenleyen yasal 

yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi,3441 yararına neden olan3442 veya yararını amaçlayan tüm suçlar 

(ekonomik suçlar, çevre suçları ve hatta öldürme suçlarında dahi)3443 ve de kabahatler bakımından idari 

para cezası öngörülmüştür.3444 Ancak bu yaptırımın uygulanması takdiridir. Böylece suçu ya da kabahati 

işleyen gerçek kişiyle tüzel kişi hakkında kümülatif sorumluluğun ortaya çıkarabileceği orantısızlığın 

                                                
3439 Bu yükümlülüğün ihlalinde uygulanan cezanın mahiyeti ne olursa olsun esasında tüzel kişiler tarafından yatırım riski olarak 
görüldüğü yönünde bkz. SULLIVAN, s. 289. 
3440 DOĞAN, “Tüzel”, s. 70. 
3441 Örnek olarak bir tüzel kişinin alması gereken iş güvenliğe ilişkin önlemleri almaması verilebilir. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 
233. 
3442 KREKELER, s. 645. 
3443 BÖSE, “Corporate”, s. 233. 
3444 TÖBBENS, s. 7. Ancak bu hüküm, yeterince koruma sağlamadığı zira yalnızca temsil, yönetim ya da denetimle görevli 
olanların fiillerinin sorumluluğu gerektirdiği yönünde eleştirilmektedir. Örneğin çevre suçlarıyla mücadele edebilmek adına söz 
konusu gerçek kişilerin kapsamı genişletilebilir. Ayrıca organ olarak hareket etme haliyle sınırlı tutulması da eleştirilmektedir. Bkz. 
HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 304. 
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önüne geçilmek istenmektedir.3445 Yani tüzel kişinin organ ya da temsilcisi,3446 bir suç işlerse, gerçek kişi 

hakkında bir ceza mahkûmiyetinin yanında tüzel kişi hakkında da idari para cezası uygulanması 

mümkündür.3447 Ancak söz konusu hüküm, ceza hukuku kapsamındaki suçlarla ve idari suçların sonuç 

olarak aynı yaptırımla cezalandırılmasına neden olmaktadır.3448 Benzer durumun Türk hukuk sistemi 

bakımından da kabul edilmesi önerilmektedir. Zira böylelikle bir suç nedeniyle tüzel kişiler hakkında 

uygulanacak yaptırımlar genişletilecektir.3449  

Al. CK.’nın 14. paragrafında bir tüzel kişinin organ ya da temsilcisi gerçek kişilerin ceza 

sorumluluğu öngörülmüştür. ADAK’ın 30. paragrafındaysa tüzel kişilerin idari ceza sorumlulukları 

düzenlenmiş olup, bu esasında uzun bir yasama gelişiminin sonucudur.3450 Böylece AB’nin yasal 

gereklilikleri dikkate alınmıştır.3451 Şayet bir gerçek kişinin fiili suçsa, ihlal niteliğini taşıyan tüzel kişinin 

cezai özellik göstermeyen sorumluluğundan bahsedilir. Bu ihlalinse gerçek anlamda suç ya da kabahat 

niteliğinde olması gereklidir. Ayrıca ek bir koşul da aranmamaktadır. İhlal halinde hukuka aykırı fiilin, 

tüzel kişinin faaliyetleriyle ilişki halinde olması gereklidir. Böylelikle fiil, hem tüzel kişiye empoze edilen 

bir yükümlülüğün ihlaline neden olmalı hem de tüzel kişinin zenginleşmesine katkı sağlamalıdır.3452  

KK’nın 43/A maddesinde KK’nın 8. maddesinden farklı olarak zorunlu idari para cezasına yer 

verilmiştir. Bu nedenle tüzel kişilerle ilgili olarak biri takdiri (KK m. 8) diğeriyse zorunlu (KK m. 43/A) 

olmak üzere iki tür sorumluluk şekline yer vermiştir. KK’nın 8. maddesinde bu takdir yetkisinin ne şekilde 

kullanılacağına ilişkin herhangi bir belirleyici unsur öngörülmeksizin takdiri bir sorumluluk 

düzenlemesine yer verilmesi eşitlik ilkesi bakımından sakıncalıdır. Ayrıca gerçek kişinin bir kez doğrudan 

ikinci kez ise dolaylı olarak tekrar cezalandırılması gibi bir sorunu da bünyesinde barındırmaktadır. 

KK’nın 8. maddesinin genel norm niteliğinde olduğu ve bu nedenle söz konusu husustaki tercihin özel 

kabahat düzenlemelerine bırakılmak istendiğinin söylenmesi güçtür. Nitekim KK’da TCK’nın 60. 

maddesinin 4. fıkrasında olduğu üzere tüzel kişiler hakkında öngörülen güvenlik tedbirlerinin “kanunun 

ayrıca belirtiği hallerde uygulan”masına imkân veren bir düzenlemeye yer verilmemiştir. KK’nın 8. 

maddesinde öngörülen hüküm tüm kabahatler bakımından uygulanabilen genel bir düzenlemeyken, 43/A 

maddesi ise hükümde öngörülen suçlar hakkında uygulanabilecek özel bir düzenlemedir. Zira KK’nın 8. 

maddesinde kabahatler bakımından herhangi bir sınırlamaya yer verilmemiştir.3453 5728 sayılı “Temel 

                                                
3445 İdari suçlar bakımından söz konusu takdir yetkisi ayrıca ADAK’ın 47. paragrafından da kaynaklanmaktadır. Bkz. BÖSE, 
“Corporate”, s. 245. 
3446 Resmi olarak söz konusu sıfatlara sahip olmasalar da kontrol ve yönetim yetkisini fiili olarak elinde bulunduran kimseler de 
bu kapsamdadır. Bkz. HEINE/WEIßER, Rn. 122. 
3447 GROPP, s. 129. 
3448 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 142. 
3449 KANGAL, “Yeni”, s. 90. 
3450 ADAK’ın 30. paragrafının tüzel kişilerin ceza sorumluluğu yönündeki ilk adım olarak görülmesi gerektiği zira suça tepki 
olarak uygulandığı yönünde bkz. ÁDÁM, s. 8; ROGALL, § 30, Rn. 25. 
3451 WAGNER, s. 115. 
3452 KANGAL, Tüzel, s. 141. 
3453 DOĞAN, “Tüzel”, s. 53-54. 
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Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun”3454 ile kabahatlerle ilgili olarak özel kanunlardaki düzenlemeler KK’ya uygun olacak şekilde 

gözden geçirilmişse de özel kabahat kanunlarında, takdiri değil zorunlu bir sorumluluğa yer verildiği 

görülmektedir.  

Tüzel kişiyle gerçek kişinin birlikte yer aldığı bir olayda, gerçek kişinin fiilinin tüzel kişiye isnat 

edilmesi için aranan koşulların, evrensel hukuk ilkelerine uygunluğunun sağlanması gereklidir. Tüzel 

kişinin kabahat sorumluluğuna gidebilmek için kabahati gerçekleştiren gerçek kişinin kimliğinin 

belirlenmesinin zorunlu olup olmadığı hususu üzerinde durulmalıdır. Almanya’da doktrindeki baskın 

görüş belirlemenin zorunlu olmadığı yönündedir.3455 Zira önemli olan kabahati gerçekleştiren gerçek 

kişinin tüzel kişi bünyesinde faaliyet göstermesinin ve kanunda öngörülen özelliklere sahip bir kişi 

olduğunun bilinmesidir. Bu kapsamda kimliğinin tam olarak bilinmesinin önemi yoktur. Söz konusu 

durum tüzel kişilerin karmaşık bir yapıya sahip olması, fazla sayıda gerçek kişi istihdam edebilmesi, 

organlarının genelde kurullardan oluşması, kararların bazılarının gizli oyla alınması karşısında bir 

zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak KK’nın 8 ve 43/A maddelerinde söz konusu durum açıkça 

düzenlenmediğinden suçu veya kabahati gerçekleştiren kişinin kimliğinin tespiti gereklidir. Kimliğin 

tespitinin ardından bu kimsenin organ, temsilci veya “tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstelenen 

kişi” olup olmadığı belirlenebilir. Ancak organ, kuruldan oluşmuşsa, önemli olan organın hukuken geçerli 

olan kararı olduğundan organdaki üyelerden kim ya da kimlerin hangi yönde oy kullandığının önemi 

bulunmamaktadır. Ancak özel kanunlarda örneğin KTK’nın 116. maddesinde olduğu gibi kabahati 

gerçekleştiren kişinin kimliğinin belirlenmesinin şart olarak öngörülmediği hallerde gerçek kişinin 

kimliğinin belirlenmesi gerekli değildir.3456  

IX. TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ULUSLARARASI HUKUK VE 

ULUSLARARASI BELGELER KARŞISINDAKİ KONUMU   

Günümüzde bireysel sorumluluktan tüzel kişilerin ve hatta tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların 

ceza sorumluluğuna doğru bir ilerlemenin olduğu görülmektedir. Nitekim savaşlarda kullanılması için 

zehirli gazları satanlar artık tek bir birey değil, tüzel kişiliği bulunan ya da bulunmayan topluluklardır. Yine 

elmas gibi değerli taşları alıp yeniden satan işletmelerin bu kazançlarıyla diktatör rejimlere önemli finansal 

destekler sağladıkları anlaşılmaktadır.3457 Böylece hem bireyler hem de toplum bakımından tehlike ve 

                                                
3454 26781 sayılı 8.2.2008 tarihli Resmî Gazete 
3455 “AK Bakanlar Komitesi”nin (R(88)18) sayılı tavsiye kararı da aynı yöndedir. Bkz. COUNSIL OF EUROPE, Liability, s. 
6. 
3456 DOĞAN, “Tüzel”, s. 62. 
3457 Örneğin “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu” ve “Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu” için gerçekleştirilen sözleşmeler, 
bireylere ve şirketlere karşı güçlü bir yaptırım sistemine sahiptir. “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu” sözleşmesinin süresi 50 yıl 
olup 23.6.2002 tarihinde sona ermiştir. Bkz. FROOM, s. 280, dp. 15. 
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zarara sebebiyet veren tüzel kişilerin3458 ceza sorumluluğunun kabul edilmesine ilişkin savunmalar dile 

getirilmektedir.3459  

Uluslararası hukukta tüzel kişilerin ceza sorumluluğu tartışmalıdır.3460 Ancak tüzel kişinin fail 

olabileceği yönünde eğilimler bulunmaktadır. İçinde bulunulan 21. yüzyılda, tüzel kişilerin suç faili 

olabileceğinin kabulü bir hayal olmaktan çıkarak yalnızca özel hukuk tüzel kişilerinin değil kamu hukuku 

tüzel kişilerinin de ceza sorumluluğunun kabul edilmesi gerektiği yönündeki görüş yaygınlaşmıştır.3461 

Hatta 1928’de yani 20. yüzyılda imzalanan “Briand-Kellog Paktı”nda saldırıda bulunan devlet, “fail” 

olarak kabul edilmiştir. Uluslararası hukukta devletlerin sorumluluğu kısmen desteklenmektedir. Bu 

kapsamda devletlerin sorumluluğuna sebebiyet veren hukuka aykırı davranışlar belirlenmektedir. Ancak 

uygulamada devletlerin, uluslararası hukukta gerçek kişilerin işledikleri suçlar nedeniyle sorumluluğu 

kabul edilmektedir. Her ne kadar devletlerin sorumluluğu kabul edilmekteyse de bu aslında ceza 

sorumluluğu değildir. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilse dahi bu sorumluluğun devlet 

açısından da kabul edilmesi mahiyeti itibariyle daha farklı sorunlara neden olabilecek niteliktedir.3462 

Nitekim “Ceza Hukuku Aracılığıyla Çevrenin Korunmasına İlişkin 19.11.2008 Tarihli AB Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Direktifi (2008/99/CE)”nin 5. maddesine göre üye devletler, Direktifin 3. ve 4. 

maddesinde öngörülen suçların etkili, orantılı, caydırıcı yaptırımlarla cezalandırılması için gereken 

önlemleri almakla yükümlüdür. 6. maddesinde üye devletlerin bu suçlardan dolayı tüzel kişilerin sorumlu 

tutulabilmesini sağlaması, 7. maddesindeyse tüzel kişilerle ilgili olarak etkili, orantılı ve caydırıcı 

yaptırımların öngörülmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüzel kişinin tanımı ise Yönergenin 2. maddesinde 

Devletler ya da kamusal bir güç kullanan ulusal kurumlar ve uluslararası kamusal kuruluşlar hariç olmak 

üzere, ulusal hukukuna göre tüzel kişiliği bulunan herhangi bir tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.3463   

Bir topluluğun ve bu kapsamda tüzel kişilerin ceza sorumluluğu konusu “Uluslararası Ceza 

Mahkemesi Roma Statüsü”3464 oluşturulurken tartışılmış ancak Statünün son halinde tüzel kişilerin ceza 

                                                
3458 COUNSIL OF EUROPE, Liability, s. 5.  
3459 KYRIAKAKIS, Joanna, “Australian Prosecution of Corporations for International Crimes”, JICJ 5 (2007), 809-810. 
3460 WEIGEND, s. 929. 
3461 AYDIN, “Tüzel”, s. 98. 
3462 HEINE/WEIßER, Rn. 132. 
3463 Yönergenin 8. maddesinde ise üye devletlerin 26.12.2010 tarihinden evvel yönergede öngörülen hususların kanunlarında 
düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Direktif metni için bkz. OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION, L. 
328, 6.12.2008, s. 28–37. 
3464 Roma’da toplanan “Uluslararası Diplomatik Temsilciler Konferansı”nda 17.7.1998’de uluslararası toplumu yakından 
ilgilendiren “soykırım suçu”, “insanlığa karşı suçlar”, “savaş suçları” ve “saldırı suçları”nı yargılamak amacıyla (m. 5) 
“Uluslararası Ceza Mahkemesi”nin kurulmasına ilişkin Statü, toplantıya katılan 120 devletin kabulü, 7 devletin reddi ve 21 
devletin çekimser kalmasıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Toplamda 13 bölümden ve 128 maddeden oluşan Statünün 126. 
maddesinde Statüyle ilgili olarak 60. onay, kabul ya da katılım belgesinin “BM Genel Sekreteri”ne verilmesini takip eden 60 gün 
sonraki ayın ilk gününde yürürlüğe girmesi kabul edilmiştir. Söz konusu koşul 11.4.2002’de gerçekleştiğinden statü 1.7.2002’de 
yürürlüğe girmiştir. Bkz. SAFFERLING, Christoph, Internationales Strafrecht, Strafanwendungsrecht – Völkerstrafrecht – 
Europäisches Strafrecht, Berlin Heidelberg 2011, s. 65. Türkiye Statü’yü oylamada çekimser kalmış ve halen sözleşmeyi 
imzalamamıştır. Lakin mevzuatta “Uluslararası Ceza Mahkemesi”ne ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Örneğin Anayasanın 38. 
maddesinin son fıkrasında “Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş”ın, 
“suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verileme”yeceği öngörülmüştür. Yine 6706 sayılı “Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği 
Kanunu”nun  (bkz. 29703 sayılı 5.5.2016 tarihli Resmî Gazete) 11. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde “Uluslararası Ceza 
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sorumluluğuna ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.3465 Zira uluslararası şekilde kararlaştırılmış 

isnadiyet kurallarının bulunmaması nedeniyle tüzel kişilerin ceza sorumluluğu öngörülmemiştir.3466 Bu 

kapsamda “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine uygun olarak3467 Statünün 25. maddesinde gerçek 

kişilerin ceza sorumluluğu bakımından yargılama yetkisi öngörülmüştür.3468 Ancak bunun, hiçbir zaman 

tüzel kişilerin de kapsama alınamayacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiği,3469 hatta uluslararası 

organizasyonların yargılanmalarının öngörülmesinin, ulus devletlerin ekonomik sebeplerle yaptırıma 

başvurmak konusunda gönülsüz ya da güçsüz olduğu hallerde daha da yararlı olacağı 

savunulmaktadır.3470 Nitekim “Uluslararası Ceza Mahkemesi”, Statünün 1. maddesinde de belirtildiği 

üzere bir bütün olarak uluslararası toplumu ilgilendiren, en ağır suçları işleyen kimseleri yargılamakla 

görevli uluslararası yargı organıdır.3471 Ancak yine de Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin devleti değil 

gerçek kişileri cezalandırması tesadüf değildir.3472 

Genel olarak 19. yüzyılda tüzel kişilerin ceza sorumluluğu reddedilmekteydi. Bunun temelinde 

Kıta Avrupasında hâkim olan aydınlanmanın bireyci düşüncesi yatmaktaydı.3473 Ancak 20. yüzyılın 

özellikle de ikinci yarısından itibaren iş hayatında karşı karşıya kalınan gelişmelerle fiyatlar, tüketim, iş 

ilişkileri, çevre konularında yeni suçlar ortaya çıkmıştır. Bu suçların özellikle de ekonomik teşebbüsler 

veya sermaye kuruluşları tarafından gerçekleştirildiği tespit edilince yalnızca gerçek kişilerin 

cezalandırılmasının tek başına yeterli olmadığı düşüncesi hâkim olmuştur. Bu nedenle bizzat tüzel kişinin 

cezalandırılmasına ilişkin düşünceler kabul edilmeye başlanmıştır. Tüzel kişi “sahtecilik”, “güveni kötüye 

kullanma”, mali suçlar gibi suçları işleyebilen bir sosyal gerçeklik olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 

                                                
Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere”, iadesi talep edilen kişinin Türk vatandaşı olması halinde 
iade talebinin kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. 
3465 TRIFFTERER, Otto/AMBOS, Kai, The Rome Statute of the International Criminal Court a Commentary, Baden Baden 
2016, s. 986. 
3466 HEINE/WEIßER, Rn. 126. 
3467 SÖZÜER, Adem/ERMAN, R. Barış, “Uluslararası Ceza Mahkemesi”, Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 
2001, s. 260-261. 
3468 Statü metni için bkz. https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf 
3469 LEADER, Daniel, “Business and Human Rights - Time to Hold Companies to Account”, International Criminal Law 
Review 8 (2008), s. 454. 
3470 KYRIAKAKIS, Joanna, “Corporations and the International Criminal Court: the Complimentary Objection Stripped Bare”, 
Criminal Law Forum (2008) 19, s. 147-148. İkinci Dünya savaşının ardından Nürnberg’de kurulan “Uluslararası Askeri Ceza 
Mahkemesi” kendisini kuran sözleşmenin 9 ve 10. maddelerine dayanarak esasında kamusal bir güç kullanan “Sicherheitsdienst” 
(Der Sicherheitsdienst des Reichsführer SS (SD)), “Gestapo” (Die Geheime Staatspolizei) gibi bazı organizasyonları, ceza 
organizasyonları olarak görmüştür. Ancak Mahkeme 1.10.1946 tarihli kararında, uluslararası hukuka karşı suçları yalnızca gerçek 
kişilerin işleyebileceğini, soyut varlıkların işleyemeyeceğini, cezalandırmanınsa söz konusu suçu işleyen bireylere yönelik olarak 
gerçekleştirebileceğini belirtmiştir. Ayrıca mahkeme burada söz konusu organizasyonlara üyeliğin tek başına ceza sorumluluğu 
için yeterli olmadığını, planlanan suçlara ilişkin kişisel bilginin varlığına işaret etmiştir. Bkz. INTERNATIONAL MILITARY 
TRIBUNAL (NUREMBERG), Judgment of 1 October 1946, s. 55, 95-96. Bu kapsamda “Alman Milleti”nin “Yahudi 
soykırımı”ndan sorumlu olduğu ancak bununla soykırımın gerçekleştiği esnada ya da soykırımdan sonra doğan her Almanın 
sorumluluğunun kast edilmediği yönünde bkz. FLETCHER, s. 202. 
3471 “Uluslararası Ceza Mahkemesi”nin kurulmasıyla, özellikle soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilgili olarak uluslararası 
toplumu ilgilendiren suçlarla küresel boyutta mücadele edilmektedir. Bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. I, s. 128. 
3472 SCHÜNEMANN, “Kampf”, s. 319-320. 
3473 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 453. 
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tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 1929 Bükreş,3474 1953 Roma,3475 1957 Atina,3476 1959 Roma, 1978 

Budapeşte, 1983 Kahire “Uluslararası Ceza Hukuku Kongreleri”nde benimsenmiştir.3477  

Günümüzün en önemli suçluluk şekillerinden birini ekonomik suçlar oluşturmaktadır. Bu durum 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu güncel bir sorun haline getirmektedir.3478 Ekonomik suçlulukla giderek 

daha fazla karşı karşıya kalınmasında tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların etkisi 

yadsınamaz ve önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.3479 Bu nedenle AK, ekonomik suçluluk 

hakkında etkin tedbirler alarak önemli bir caydırıcı araç olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul 

edilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmaktadır.3480 Bu kapsamda tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

kabulü modern bir araç olarak görülmektedir.3481 Avrupa düzeyindeki yasal gelişmeler, ulusal kanun 

koyucuları, Avrupa yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından mevzuatında önemli değişiklikler 

yapılması konusunda zorlamaktadır.3482 Uluslararası hukuktaki sözleşmelerle hukuken korunan bir varlık 

veya menfaatin ceza hukuku aracılığıyla korunması istenebilir. Söz konusu durum özellikle suçla 

mücadele bakımından uluslararası iş birliğinde faydanın bulunduğu ve uluslararası alanda ceza hukukunca 

korunması gerekli görülen hukuki varlık ve menfaatler bakımından geçerlidir. Nitekim uluslararası 

                                                
3474 1929 yılında Bükreş’te gerçekleştirilen kongrede, tüzel kişilerin faaliyetleri kapsamında işlenen fiillerin suç oluşturması 
halinde hukuk düzeninin bozulacağı ve bu nedenle sosyal savunma tedbirlerinin alınmasının gerektiği ancak bu tedbirlerin tüzel 
kişilerin ceza sorumluluğunu kaldırmaması gerektiği belirtilmiştir. Bkz. RINCEANU, s. 125. Kamu düzenine zarar verebilecek 
ya da kamu düzenini tehlikeye sokabilecek tüzel kişilerin sürekli artması durumu ortaya konulmuş ve bununla ilgili tavsiye kararı 
alınmıştır. Bu karara göre üyelerin kolektif yararının sağlanabilmesi amacıyla ya da onlar tarafından sağlanan araçlarla işlenen 
suçlarda tüzel kişilerin sorumluluğundan bahsedilmelidir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 67. Zira tüzel kişiler modern yaşamda giderek 
güçlenmekte ve önem kazanmaktadır ve tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında ceza mevzuatının ihlali mümkün olup bu durum 
toplum düzenini ağır şekilde bozabilecek güçtedir. Bkz. BIYIKLI, “(I)”, s. 509. 
3475 1953 yılında Roma’da gerçekleştirilen “6. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi”nde sunulan genel raporda suçun ağırlığı ve 
suçtan elde edilen haksız menfaatle orantılı bir cezanın gerçek kişiden tahsilinin olanaklı olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle 
yalnızca gerçek kişilerin ortak sıfatıyla bu haksız menfaatten pay almalarına engel olunamayacağı düşüncesiyle, şirketlerin ve 
genel olarak tüzel kişilerin suç faili sayılması ve ülkelerin ulusal mevzuatlarında bu yönde bir değişiklik gerçekleştirmesi 
önerilmiştir. Bkz. ERMAN, Ticari, s. 101. 
3476 1957 yılında Atina’da gerçekleştirilen “7. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi”nde de tüzel kişilerin ancak hukuk sistemleri 
tarafından öngörülen haller bakımından cezaen sorumlu olabileceği, bu sorumluluğu nedeniyle uygulanabilecek yaptırımların ise 
“fesih”, “askıya alma” ya da “kayyım atanması” gibi tedbirlerden ayrı olarak “para cezası” olduğu ifade edilmiştir. Bkz. 
KANGAL, Tüzel, s. 67. 
3477 Roma’da 3.12.1979, Brüksel’de ise 25.1.1980 tarihinde gerçekleştirilen uluslararası toplantılarda da Avrupa ülkelerindeki 
tüzel kişilerin ceza sorumluğu tartışılarak, bu sorumluluğun benimsenmesi önerilmiştir. 1982 yılında Freiburg kolokyumundaysa 
söz konusu sorun çeşitli ülke mevzuatları kapsamında ele alınmak suretiyle değerlendirilmiştir. Bkz. ERMAN, Ticari, s. 101; 
İÇEL/SOKULLU AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, s. 17. Yine 1991 yılında Messina’da 
“Çevrenin Korunması ve Ceza Hukuku”, 1992 yılında ise Lauchhammer’da “Ceza Hukuku ve Çevre” konularıyla ilgili olarak 
gerçekleştirilen uluslararası toplantılarda tüzel kişilerin çevre suçları bakımından suç faili olarak kabul edilerek yapılarına uygun 
cezaların yaygınlaştırılması hususu üzerinde durulmuştur. Bkz. ŞEN, Çevre, s. 138. 1994 yılında Atina’da gerçekleştirilen “14. 
Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Kongresi” ile Hongkong’ta gerçekleştirilen “8. Ceza Hukuku Kongresi”nde de tüzel kişilerin 
ceza sorumluluğunun benimsenmesi önerilmiştir. Bkz. DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 456. 
3478 FROOM, s. 288. 
3479 LAUE, s. 339. 
3480 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 171. 
3481 NISCO, s. 95. 
3482 ZIESCHANG, s. 117. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kurulmasıyla beraber topluluğa üye devletlerce bazı fiillerin 
cezalandırılması kabul edilmiştir. Nitekim “AET Bakanlar Konseyi”nin 30.6.1970 tarihli toplantısında üye devletlerin suçların 
kanunen belirlenmesi hususunda birbiriyle uyumlu hükümleri kendi ceza hukuklarına dâhil ederek söz konusu suçlar için aynı 
cezaları uygulamaları gerektiğini belirtilmiştir. Bkz. ERMAN, Şirketler, s. 2. 
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sözleşmeler bakımından sözleşmelerin yerine getirilmesi yani ahde vefa ilkesi geçerlidir.3483 Birçok 

Avrupa ülkesi tüzel kişiler ve tüzel kişiliği bulunmayan topluluklar hakkında ceza hukuku kapsamında ne 

tür yaptırımların uygulanabileceğini iç hukuklarında belirlemek suretiyle kabul etmiştir. Zira ekonomideki 

küreselleşme karşısında, tüzel kişilerin ya da tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların ceza sorumluluğunun 

öngörülmediği ülkelerde faaliyet göstermelerinin önüne geçilebilmesi için ulusal ceza hukuku 

sistemlerinin birbirleriyle uyum halinde olması yerinde olacaktır.3484 Bu kapsamda dünyada ortak bir ceza 

hukuku oluşturabilmek adına ceza hukukunun birleştirilmesi yönünde eğilimler bulunmaktadır.3485 

Örneğin AB’ye kabulde resmi görüşmelerin başlaması için aranan “Kopenhag Kriterleri” ve “AK’nın 

20.6.1983 tarihli AB Hakkında Bildirgesi”yle çağdaş anayasalara ve AİHS’e göndermede bulunmak 

suretiyle üye ülkelere bazı yükümlülükler yüklenmektedir.3486  

Türkiye, BM ve AK üyesi olup, AB üyeliğine aday olduğundan BM’nin, AB’nin ve AK’nın tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğuna yaklaşımı önem arz etmektedir. Bu kapsamda tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun benimsenmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sınır aşan 

suçlarla ilgili olarak ceza hukuku sistemlerinin asgari düzeyde uyumlaştırılması için,3487 yetki yönündeki 

uyuşmazlıkların bertaraf edilmesi ve cezalandırmama gibi ihtimallerin önüne geçilebilmesi için önem arz 

etmektedir.3488 AK ve BM tarafından oluşturulan sözleşmelere katılan devletler, kendi mevzuatlarını söz 

konusu sözleşmelerle uyumlu hale getirmeleriyle beraber, ceza hukukunda bir birleşmenin ortaya çıkması 

                                                
3483 ÜNVER, Değer, s. 633. 
3484 LAUE, s. 344; DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 453. 
3485 Bu amaçla 1926 yılında “Milletlerarası Büro” kurulmuştur. “Milletlerarası Ceza Hukuku Derneği” ile “Milletlerarası Ceza ve 
Islah Komisyonu”nun faaliyetleriyle bu konuda adımlar atılmaya çalışılmıştır. BM kapsamında da benzer çalışmalar 
bulunmaktadır. 1948 yılında BM’de “Toplumsal Savunma Bölümü” kurularak, bu bölüm suçun önlenmesi ve suçlulara 
uygulanacak tepkilerle ilgili sorunların milletlerarası bakımdan incelenmesiyle görevli kılınmıştır. Bu bölümden 1969 yılında “BM 
Toplumsal Savunma Araştırma Enstitüsü” (UNSDRI – United Nations Social Defense Research Institute) faaliyete geçmiş, 1988 
yılında ise “BM Bölgeler Arası Suç ve Adalet Araştırma Enstitüsü” şeklinde adını değiştirmiştir. Enstitü, suç kavramının ortaya 
çıkardığı sorunların anlaşılması, adil ve etkin ceza adalet sistemlerinin geliştirilmesi, uluslararası hukukun araçlarına uyulması ve 
uluslararası adli işbirliği ve yardımlaşmanın etkinleştirilmesine ilişkin araştırma ve danışma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bkz. 
DÖNMEZER/ERMAN, C. I, s. 127. 
3486 ÜNVER, Değer, s. 637.  
3487 Örneğin “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi” ile aynı sözleşmeye bağlı “İnsan Ticaretinin Önlenmesine, 
Göçmen Kaçakçılığına ve Silah Üretimi ve Ticaretine İlişkin Protokoller”, 4800 sayılı “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”la 4.2.2003’te yürürlüğe girmiş olup, sözleşmenin 10. maddesi 
şu şekildedir:  
“Madde 10 
Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 
1.Her Taraf Devlet, örgütlü suç gruplarının karıştığı ağır suçlara iştirak etmeleri ve bu Sözleşmenin 5, 6, 8, ve 23. maddelerinde 
öngörülen suçlar açısından tüzel kişilerin sorumlu tutulmaları için gerekli olabilecek kendi hukuk ilkelerine uygun önlemleri 
alacaktır. 
2.Taraf Devletin hukuk ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla, tüzel kişilerin sorumluluğu cezai, medeni veya idari olabilir. 
3.Bu tür bir sorumluluk, suç işlemiş olan gerçek kişilerin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
4.Her Taraf Devlet, özellikle bu maddeye uygun olarak sorumlu tutulan tüzel kişilerin parasal müeyyideler de dâhil, etkin, orantılı 
ve caydırıcı cezai veya cezai olmayan müeyyidelere tabi olmasını temin edecektir.”    
3488 PIETH, Mark, “Internationale Harmonisierung von Strafrecht als Antwort auf transnationale Wirtschaftskriminalität”, ZStW 
109 (1997), Heft 4, s. 765. 
 
.  
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söz konusu olmaktadır.3489 Ortak bir ceza hukukunun kurulmasındaki çabalar, nispeten ceza muhakemesi 

ile uluslararası adli yardımlaşma alanında kendini göstermektedir. Bu kapsamda “Europol”, “Eurojust”, 

“Schengen Bilgi Sistemi”, Avrupa’da suçların takibini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan sistemlerdir. 

Maddi ceza hukuku alanında da uluslararası sözleşmelerin sayısının arttığı görülmektedir. Söz konusu 

sözleşmeler, taraf olan devletler bakımından doğrudan uygulanabilirliğe sahip değildir. Zira taraf 

devletlerin kendi iç hukukunda gereken uyumlaştırmayı yapmaları gerekmektedir. BM, AB ve AK 

kapsamında hazırlanan söz konusu belgelerle terörizmle mücadele, terörizmin finansmanının önlenmesi, 

kara paranın aklanması, insan ticareti, rüşvet ve yolsuzlukların önlenmesi, bilişim suçları gibi alanlarla 

ilgili temel ilkeler belirlenmektedir. Üye devletlerinse söz konusu belgelerle kendi mevzuatlarını 

uyumlaştırma yükümlülüğü bulunmaktadır.3490 

“AK Bakanlar Komitesi” tarafından “Büyük Avrupa” olarak nitelendirilen3491 ve 20.10.1988 

tarihinde kabul edilen (R(88)18) sayılı “Hukuki Kişiliği Bulunan Kuruluşların Faaliyetleri Sırasında 

İşlenen Suçlara İlişkin” tavsiye kararıyla,3492 tüzel kişiliği bulunan işletmelerin faaliyetleri kapsamında 

işlenen suçlardan dolayı sorumluluğunun benimsenmesi her ne kadar önerilmekteyse3493 de tek yolun bu 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesi olmadığına, aynı amaca hizmet eden diğer 

yaptırımların uygulanmasının da mümkün olduğuna işaret edilmiştir.3494 Ayrıca bu tavsiye kararında 

birçok Avrupa devletinin yasal gelenekleri nedeniyle tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

benimsenmesindeki zorluğa da dikkat çekilmiştir. Zaten tavsiye kararlarıyla amaçlanan, üye devletlerde 

tek tip bir kuralın benimsenmesini sağlamak değil, genel tanımayı teşvik etmektir.3495 Tüzel kişilerin 

                                                
3489 Bu kapsamda “BM’nin Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi”ne eklenen “Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan İkinci 
Seçmeli Protokol” ile “İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi”ne eklenen ve “Ölüm 
Cezasının Kaldırılmasına İlişkin 6 Nolu Protokol”le, üye devletlerin kanun koyucularına ölüm cezasını kaldırma yönünde 
yükümlülük yüklenmesi örnek olarak verilebilir. Bkz. ÜNVER, Değer, s. 654. 
3490 DÖNMEZER/ERMAN, C. I, s. 127-128. 
3491 MONGILLO, s. 101. 
3492 COUNSIL OF EUROPE, Liability of enterprises for offences, Recommendation No. R (88) 18 adopted by the Committee 
of Ministers of the Council of Europe on 20 October 1988 and explanatory memorandum, Strasbourg 1990. 
3493 Bu tavsiye kararı tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesine ilişkin ilk karar değildir. Nitekim AK Bakanlar 
Komitesi, ceza sorumluluğuna ilişkin ilkelerin tüzel kişiler bakımından gözden geçirilmesi gerektiğini 28.9.1977 tarihli “Çevrenin 
Korunmasında Ceza Hukukunun Katkısına İlişkin (77) 28 Sayılı Kararı”nda da belirtmiştir. Bkz. COUNCIL OF EUROPE 
COMMITTEE OF MINISTERS, Resolution (77) 28 on the Contribution of Criminal Law to the Protectıon of the 
Environment. Yine, 25.6.1981 tarihli “Ekonomik Suçlarla İlgili (81) 12 sayılı AK Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı”nda ise hızlı 
ve etkili ceza adaletinin sağlanabilmesi için en azından ekonomik suçlarla ilgili olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 
benimsenmesi, mümkün değilse de aynı amaca hizmet eden diğer yaptırımlara başvurulması gerektiğinden bahsedilmiştir. Bkz. 
COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS, Recommendation No. R (81) 12 of the Committee of Ministers 
to Member States on Economic Crime. 29.9.1982 tarihli “Tüketicinin Korunmasında Ceza Hukukunun Rolüne İlişkin (82) 15 
sayılı AK Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı”ndaysa tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun ulusal mevzuata dahil edilmesinin 
önemine işaret edilmiştir. Bkz. COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS, Recommendation No. R (82) 
15 of the Committee of Ministers to Member States on the Role of Criminal Law in Consumer Protection. 
3494 Örneğin 16.05.2005 tarihli “AK İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi”nin “tüzel kişilerin sorumluluğu” başlığını taşıyan 
22. maddesi, tüzel kişilerin taraf ülkelerin benimsediği hukuk sistemindeki ilkeler çerçevesinde hukuki, idari ya da cezai 
sorumluluğunun olabileceğini kabul etmektedir. Bkz. COUNCIL OF EUROPE, Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings, Warsaw, 16.V.2005, Council of Europe Treaty Series - No. 197, s. 9-10. Ancak ceza 
yaptırımlarının diğer yaptırımlara nazaran daha etkin olacağı yönünde bkz. LAUE, s. 344-345. 
3495 Ancak bu tavsiye kararında ekonomik bir faaliyet yürüttüğü sürece kamu hukuku tüzel kişilerinin de kapsama alınması 
gerektiği ifade edilmiştir. Bkz. COUNSIL OF EUROPE, Liability, s. 6, 11. 
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faaliyeti kapsamında işlenen suçlar yapısı gereği şayet ağırsa, toplumu korumak adına mümkünse ceza 

sorumluğunun kabul edilmesi ancak gerçekleştirilen fiilin suç niteliğine sahip olmaması halinde diğer 

yaptırımlara başvurulması gerektiği belirtilmiştir.3496 Lakin bu tavsiye kararı diğer tavsiye kararları gibi 

bağlayıcı bir niteliğe sahip değildir.3497 Yalnızca üye devletlerin hukuk sistemlerinde söz konusu 

düzenlemeye yer verilmesini önermektedir. AK’nın tavsiyelerinin bağlayıcı olmayan niteliğine rağmen, 

söz konusu tavsiyeden sadece birkaç yıl sonra Norveç (1991), Fransa (1994), Finlandiya (1995) ve Belçika 

(1999) tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmiştir.3498 Yine “AK Çocukların Cinsel Sömürü ve 

İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin3499 26. maddesinde,3500 “Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku 

                                                
3496 MONGILLO, s. 101. 
3497 Üye devletlerin tavsiye kararlarında hedeflenen amaca ulaşmak için en uygun araç ve şekli istedikleri gibi belirleyebilmeleri 
mümkündür. Bkz. ENGELHART, s. 54. 
3498 FROOM, s. 288. 
3499 Türkiye’nin 25.10.2007 tarihinde Lanzarote’de imzaladığı bu sözleşme 6084 sayılı “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel 
Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”la uygun bulunmuş ve 
27781 sayılı 10.12.2010 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin onaylanmasıysa Bakanlar 
Kurulu’nca 2060 sayılı 18.7.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bkz. 28050 sayılı 10.9.2011 tarihli Resmî Gazete 
3500 “Madde 26- Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 
1. Taraflardan her biri, bu Sözleşme uyarınca öngörülen ve tüzel kişilik içinde aşağıda sayılanlara dayalı olarak lider pozisyonuna 
sahip herhangi bir gerçek kişi tarafından, tüzel kişilik çıkarına gerek bireysel gerekse tüzel kişiliğin bir organının parçası sıfatıyla 
işlenen bir suçtan bir tüzel kişiliğin sorumlu tutulabilmesi için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alır: 
a. Tüzel kişiliği temsil gücü 
b. Tüzel kişilik adına karar alma yetkisi 
c. Tüzel kişilik içerisinde kontrol yetkisi 
2. Paragraf 1’de daha önce öngörülen haller dışında, paragraf 1’de bahsedilen gerçek kişinin denetim ve kontrolünün yokluğu, 
bu tüzel kişiliğin yararına olarak tüzel kişilik otoritesi altında hareket eden bir gerçek kişi tarafından bu Sözleşmeye göre suç 
sayılan bir eylemin işlenmesini mümkün kılıyorsa, taraflardan her biri tüzel kişiliğin sorumlu tutulabilmesini sağlamak için gerekli 
yasal ve diğer tedbirleri alır. 
3. Tarafın hukuk kurallarına göre tüzel kişiliğin sorumluluğu cezai, hukuki ya da idari olabilir. 
4. Bu tür bir sorumluluk, suçu işleyen gerçek kişilerin cezai sorumluluğuna halel getirmez.” 

Tüzel kişiler hakkında uygulanacak yaptırımlar ve tedbirlere ise 27. maddede şu şekilde yer verilmiştir:  
“1.Taraflardan her biri, bu Sözleşmedeki suçların ciddiyeti göz önünde bulundurularak etkin, makul ve caydırıcı yaptırımlarla 
cezalandırılmasını sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır. Bu yaptırımlar, suçlu iadesine yol açabilecek hürriyeti 
bağlayıcı cezalan da içerir. 
2.Taraflardan her biri, 26. madde uyarınca sorumlu görülen tüzel kişilere cezai ve cezai olmayan para cezaları ve özellikle aşağıda 
sıralanan tedbirler gibi başka tedbirleri de içeren etkin, orantılı ve caydırıcı yaptırımların uygulanmasını sağlamak için gerekli 
yasal ve diğer tedbirleri alır: 
 a. Kamusal menfaatlerden ve yardımından men; 
 b. Ticari faaliyetlerden devamlı ya da geçici olarak men;  
c. Adli denetim altına almak; 
d. Tasfiye. 
3.Taraflardan her biri; 
a. -Bu Sözleşmedeki suçların işlenmesinde veya işlenmesine yardım için kullanılan mallar, belgeler ve diğer araçlara 
    -bu tür suçlardan elde edilen kazanca veya değeri bu tür kazanca denk gelen mal varlığına el koyma ve bunların müsaderesi 
için;  
b. Bu Sözleşmedeki suçların işlenmesi için kullanılan her hangi bir müessesenin, iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarına halel 
getirmeksizin, geçici ya da daimî olarak kapatılmasını ya da suçlunun çocuklarla teması içeren ve icrası sırasında suçların 
işlendiği mesleki veya gönüllü faaliyetlerden men edilmesini sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.  
4.Taraflardan her biri, faillerle ilgili olarak velayet hakkının kaldırılması ya da hükümlü kişilerin gözetimi veya denetimi gibi 
başka tedbirler benimseyebilir.  
5.Taraflardan her biri, bu madde uyarınca müsadere edilen mal varlığı veya suçtan elde edilen kazancın, bu Sözleşme uyarınca 
öngörülen suçların mağdurları için önleme ve yardım programlarını finanse etmek üzere özel bir fona tahsis edilmesini 
sağlayabilir.” 
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Sözleşmesi”ninse 19. maddesinde3501 tüzel kişilerin sorumluluğunun önerildiği ancak bunun muhakkak 

ceza sorumluluğu olması gerektiği yönünde bir belirlemenin bulunmadığı görülmektedir. 

OECD tarafından hazırlanan, 17.12.1997 tarihinde imzalanan ve 15.2.1999’da yürürlüğe giren, 

“Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi 

Sözleşmesi”nin3502 2. maddesinde temel amacın işlevsel etkinlik olduğu belirtilerek3503 tüzel kişilerin 

sorumluluğuyla ilgili gerekli önlemlerin alınmasının gerektiğinden, 3. maddesindeyse tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edilmediği ihtimaller bakımından bu yaptırımların “etkili, orantılı ve caydırıcı” 

olması gerektiğinden bahsedilmiştir.3504 Üye devletlerin cezai, hukuki ya da idari sorumluluğu seçip 

seçmeme konusunda serbest bırakıldıkları görülmektedir. Bu kapsamda ulusal hukuk sistemlerine takdir 

hakkı tanınmaktadır.3505 Nitekim Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 2.10.1991 tarihli “Vandeenne 

ve diğerleri” kararında, ulusal yasama organlarının seçim hakkına sahip olduklarını dile getirmiştir.3506 

                                                
3501 5065 sayılı “Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile AK 
bünyesinde hazırlanarak 27 Ocak 1999 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından 27.9.2001 tarihinde imzalanan sözleşme 
20.1.2004’te yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sözleşmenin 18.  maddesi şu şekildedir:  
“Madde 18- Tüzel kişilerin sorumluluğu 
l- Taraflar, bu Sözleşme gereğince düzenlenen rüşvet verme, nüfuz ticareti ve karapara aklama suçlarından dolayı, bu suçların, 
tüzel kişinin çıkarları doğrultusunda, o tüzel kişilikte etkili bir konumda bulunan herhangi bir gerçek kişi tarafından, kişisel ya da 
tüzel kişiliğin uzvunun bir parçası olarak: 
- tüzel kişiliği temsil etme; ya da, 
- tüzel kişilik adına karar alma; ya da, 
- tüzel kişilikte denetim icra etme, 
yetkisine dayanarak işlenmesi ve ayrıca, böyle bir tüzel kişinin yukarıda zikredilen suçlara tahrik veya teşvik etmek suretiyle iştirak 
etmesi halinde, tüzel kişilerin sorumlu tutulabilmelerini sağlamak amacıyla gerekli yasal ve diğer önlemleri alırlar. 
2- Birinci fıkrada belirtilen hallerin haricinde, Taraflar, bir tüzel kişinin l inci fıkrada belirtilen bir gerçek kişi tarafından gözetim 
ve kontrol eksikliği nedeniyle aynı fıkrada belirtilen suçların anılan tüzel kişi namına onun otoritesindeki bir gerçek kişi tarafından 
işlenmesinin mümkün olması halinde, sorumlu tutulabilmesinin sağlanması amacıyla gerekli önlemleri alırlar. 
3- Bir ve iki numaralı fıkralar gereğince tüzel kişinin sorumluluğu, birinci fıkrada belirtilen suçların faili, azmettireni veya 
iştirakçisi durumundaki gerçek kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılmasını engellemez.” 

Sözleşmenin 19. maddesinde ise tarafların, 18. maddenin l ve 2. fıkralarında öngörülen sorumlulukla ilgili olarak, “tüzel 
kişilerin para cezaları da dâhil olmak üzere, etkili, orantılı ve caydırıcı cezai ve cezai olmayan yaptırımlara tabi tutulmasını 
sağla”yacakları belirtilmiştir. Ayrıca sözleşmenin 1. maddesinde bu sözleşmede “devletler, devlet yetkisini kullanan diğer kamu 
birimleri ve uluslararası kamu kuruluşları hariç kalmak kaydıyla, uygulanan milli hukuk gereğince bu statüye sahip tüm kişiler” 
tüzel kişi olarak kabul edilmiştir. 
3502 Türkiye tarafından da imzalan bu sözleşme 4518 sayılı “Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen 
Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”un 23956 sayılı 6.2.2020 tarihli Resmî 
Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. 
3503 MONGILLO, s. 99. 
3504 OECD, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and Related 
Documents, s. 4-5. Benzer düzenlemelere AB’nin artık yürürlükte olmayan 29.5.2000 tarihli, “Avro’nun Piyasaya Sürülmesine 
İlişkin Sahteciliğe Karşı Cezai ve Diğer Yaptırımlarla Güçlendirilmiş Korumaya Dair Konsey Çerçeve Kararı (2000/383/JHA)” 
(bkz. OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, L. 140, 14.6.2000, s. 1-3) ve 27.1.2003 tarihli, 
“Çevrenin Ceza Hukuku Yoluyla Korunması Hakkında Konsey Çerçeve Kararı (2003/80/JHA)”nda (bkz. OFFICIAL 
JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, L. 029, 5.2.2003, s. 22-28) da yer verilmiştir. Bkz. ÁDÁM, s. 19.  
3505 HEINE, s. 871. 
3506 Karayolu taşımacılığıyla ilgili olarak bazı sosyal mevzuatın uyumlu hale getirilebilmesi için AET’nin 20.12.1985 tarihli ve 
3820/85 nolu konsey tüzüğünün 15. maddesindeki yükümlülüğün yorumlanmasıyla ilgili başvuru üzerine Mahkeme, bu kararında 
“AET Andlaşması”nın 5. maddesi ve 3820/85 nolu tüzüğün 17. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bir üye ülkeye ulusal hukukuna 
tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kuralını dâhil etme şeklindeki bir yükümlülüğün öngörülmediği ancak topluluk hukukunun 
uygulanmasını ve etkinliğini garanti altına alacak şekilde yaptırımların etkili, orantılı ve caydırıcı nitelik taşıması şartıyla ulusal 
hukukun temel prensiplerine uygun hükümlerin uygulanması suretiyle cezalandırmanın mümkün olduğu belirtilmiştir.  Karar 
metni için bkz. 
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Hatta bu karar doktrinde ABAD’ın tüzel kişilerin idari ceza sorumluluğunun öngörülmesinden memnun 

olduğu yönünde kabul edilmektedir.3507 

AB’nin “Yönetim Hukuku Yaptırımlarına İlişkin Yönetmelik”te 18.12.1995 tarihli Parlamento 

Düzenlemesinin 10. maddesinde tüzel kişinin sorumluluğuyla ilgili olarak, bir işletmenin organlarının, 

yasal temsilcilerinin ya da karar verme yetkisini taşıyan tarafından işletme çerçevesinde kendi işlevlerini 

yerine getirirken işlenen suçlardan işletmenin cezai ya da idari ceza hukuku bakımından sorumluluğunun 

öngörülmesi gerektiği, ayrıca organizasyon, gözetim ve denetimdeki ihmallerin, böyle bir ihmal nedeniyle 

işletmenin bir çalışanı tarafından suç işlendiği takdirde bu durumun bağımsız bir suç tipini oluşturması 

gerektiği belirtilmiştir.3508 AB’nin birincil hukukunda işletmenin; ikincil hukukundaysa tüzel kişilerin 

sorumluluğundan bahsedilir. Ancak ne birincil ne de ikincil hukukta işletmenin tanımına yer 

verilmemiştir. ABAD, şirketi uzun vadede ekonomik bir amacı olan ve kişisel, maddi ve maddi olmayan 

faktörlerin adandığı bağımsız bir birlik olup, hukuk süjesi olarak tanımlamıştır. Ancak 1962 yılında 

yapılan bu tanımın günümüzde etkisini yitirdiği ve geliştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.3509ABAD, 

13.9.2005, C-176/03 sayılı kararında şuan yürürlükte olmayan “Çevrenin Ceza Hukuku Yoluyla 

Korunması Hakkında 27.1.2003 tarihli Konsey Çerçeve Kararı (2003/80/JI)”nın üye devletleri adından da 

anlaşılacağı üzere çevre suçlarına karşı ceza yaptırımlarına başvurmaya çağırdığını belirtmiştir.3510 2005 

yılında ABAD’ın verdiği söz konusu kararla ulusal çevre ceza hukukunun çerçeve karar ile uyumlu 

olmasına vurgu yapılmıştır.3511 Ancak bu durum birlik yasalarının ceza hukuku üzerindeki etkisinin 

genişletilmesine imkân sağladığı için çekinceyle karşılanmaktadır.3512  

AB hukuku’nda “societas delinquere non potest” ilkesi sınırlı bir uygulama alanına sahiptir. 

Almanya’da 2007’de “Siemens”e; İtalya’da ise 2003’te “Parmalat”a ilişkin rüşvet ve yolsuzluğa ilişkin 

skandallar AB’nin toplulukların ceza sorumluluğunun benimsenmesine ilişkin hassasiyetini 

artırmıştır.3513 Bu kapsamda AB çerçevesinde giderek artan bir şekilde tüzel kişilerin sorumluluğu ve 

haklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin hukuki araçlara başvurulması önerilmektedir. Nitekim AB, 

ekonomik ve siyasi alanda olduğu gibi hukuk ve bu kapsamda ceza hukuku alanında hızlı ve tam bir 

                                                
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=0662453DA656EC18336BB6D7B42EE636?text=&docid=97237&pageInd
ex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6998295 
 12.10.1993 tarihli 2847/93 sayılı “Ortak Balıkçılık Siyasetine Uygun Bir Kontrol Sisteminin Kurulması Hakkında AET 
Konsey Tüzüğü”nün 31. maddesinin 1. fıkrasında da tüzel kişilerin idari ya da cezai sorumluluğu dahil olmak üzere üye devletlerin 
ulusal mevzuatlarına uygun düştüğü ölçüde gereken önlemleri alması gerektiği belirtilmiştir. Bkz. OFFICIAL JOURNAL, L 
261 , 20.10.1993, s. 1-16. 
3507 PAPAKIRIAKOU, Griechische, s. 256. 
3508 AVRUPA BİRLİĞİNİN MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN CEZA HUKUKU KURALLARI 
(CORPUS JURIS), s. 48-51, dp. 21. 
3509 FROOM, s. 285.  
3510 Karar metni için bkz. 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=59714&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1
&cid=7695979 
3511 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 19-20. 
3512 FROOM, s. 284. 
3513 BRODOWSKI/DE LOS MONTEROS DE LA PARRA/TIEDEMANN, s. 2. 
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bütünleşme süreci içindedir. Ortak bir ceza hukuku ve kodifikasyonu için “Corpus Juris” olarak 

adlandırılan “AB’nin Mali Çıkarlarının Korunmasına Dair Ceza Kuralları” bütünü olan belge taslağı 

oluşturulmuştur. Bu taslak ortak bir ceza hukukunun ve kanunun oluşturulması bakımından önemli bir 

adım olarak nitelendirilmektedir. Zira Avrupa’da ortak bir para birimine geçilmesi ve sınırların 

kalkmasıyla birlikte bazı suçların daha kolay işlenmesi ve suçlular için sınırların kalkacağı yönünde 

endişeler oluşmaya başlamıştır. Bu kapsamda bütünleşme sürecinde AB’nin mali çıkarlarının korunması 

ve bazı fiillerin birlik hukuku çerçevesinde ve birliği oluşturan devletlerin ulusal hukukunda aynı usul ve 

esaslar çerçevesinde cezalandırılması gereklilik olarak ortaya çıkmıştır.3514 Örneğin AB bütçesi 

kapsamında verilen yardım ve desteklerin hileyle elde edilmesi ya da zimmete geçirilmesi gibi fiiller, 

birliğin çıkarlarını tehlikeye düşürmektedir. Bu nedenle AB’nin mali çıkarlarının birlik düzeyinde 

korunabilmesi amacıyla milli mevzuatların dışında oluşturulacak ve tüm birlik üyelerince uygulanacak 

ceza hukuku kuralları kodifikasyonu oluşturulmak istenmiştir. AB’ye üyeliğin bir gereği olarak AB 

kurallarına dayalı ceza hukuku normlarının kabul edilmesi yönünde bir yükümlülüğün olduğunun da altı 

çizilmelidir. Bu kapsamda AB’nin mali çıkarlarının korunmasına ilişkin ceza ve ceza muhakemesi hukuku 

alanındaki temel ilkelerin belirlendiği ilk “Corpus Juris” metni 1997 yılında ortaya çıkmıştır. Söz konusu 

metnin hazırlanmasında AB düzeyinde bir ceza ve ceza muhakemesi kanunu modelinin hazırlanması gibi 

bir amaç bulunmamaktaydı. Metne ilişkin eleştiri ve önerilerin ardından metinde gerçekleştirilen 

değişiklik ve eklemeler 2000 yılında “Corpus Juris”e işlenmiştir. “Corpus Juris” karma bir yapıya sahiptir. 

Zira Avrupa’nın mali çıkarlarının korunması amacıyla birliğe üye devletlerin ceza ve ceza muhakemesi 

hukuku sistemlerinin uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır.3515 AB, mali çıkarlarının korunması 

amacıyla yürüttüğü “Corpus Juris” projesiyle kazanımları bakımından bir Avrupa Ceza Hukuku 

oluşturmuştur. Zira “Corpus Juris”, AB’ye üye ve üyeliğe aday ve de aday adayı olan ülkelerin ceza 

hukuku normları bakımından değişikliğe gidilmesini, bazı normların yürürlükten kaldırılmasını, bazı 

normlarınsa yürürlüğe konulmasını gerektirmiştir. Her ne kadar söz konusu yükümlülük ekonomik ve 

çevre ceza hukuku bakımından ortaya çıkmışsa da özü itibariyle ceza hukukunun tüm alanlarını 

kapsamaktadır.3516  

 “Corpus Juris 1997”nin3517 12. maddesi “ceza sorumluluğunun şahsiliği” başlığını taşımakta 

olup, bir kişinin “Corpus Juris 1997”de öngörülen “suçlardan dolayı fail, azmettiren ya da fer’i fail 

sıfatıyla” cezalandırılacağı öngörülmüşse de 14. maddesinde “tüzel kişilerin ceza sorumluluğu” kabul 

                                                
3514 ZIESCHANG, s. 117. 
3515 AVRUPA BİRLİĞİNİN MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN CEZA HUKUKU KURALLARI 
(CORPUS JURIS), s. 9-10, 13-14. 
3516 SATZGER, Helmut, “Welche Veränderungen brächte ein Beitritt der Schweiz zur Europäischen Union für die Anwendung 
des schweizerischen Strafrechts?”, ZStrR 1919/2001, s. 95. 
3517 “Corpus Juris 1997”nin Türkçe çevirisi için bkz. AVRUPA BİRLİĞİNİN MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASINA 
İLİŞKİN CEZA HUKUKU KURALLARI (CORPUS JURIS), s. 58-88. Almanca çevirisi için bkz. AVRUPA 
BİRLİĞİNİN MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN CEZA HUKUKU KURALLARI (CORPUS 
JURIS), 133-159. 
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edilmiştir. Bu maddeye göre “Corpus Juris 1997”nin 1 ila 8. maddelerinde öngörülen suçlar (“Birlik 

bütçesi zararına dolandırıcılık”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet alma ve verme”, “memuriyet 

yetkilerinin kötüye kullanılması”, “memuriyetin gerektirdiği yükümlülüklere aykırılık”, “meslek sırrının 

açığa çıkarılması”, “kara para aklama ve yataklık”, “suç örgütü”), tüzel kişinin ya da tüzel kişiye benzer, 

hak süjesi olan ve kendine ait malvarlığı bulunan toplulukların yararına organlarından biri, temsilcisi ya 

da tüzel kişinin veya topluluğun adına hareket eden veya hukuki ya da fiili olarak karar verme yetkisine 

sahip olan diğer bir kişi tarafından işlendiği takdirde bu suçlardan tüzel kişilerin ve söz konusu 

toplulukların da cezaen sorumlu olacakları belirtilmiştir.3518 Dikkat edileceği üzere hükmün başlığına 

karşın tüzel kişiliğe dahi sahip olmayan malvarlığına sahip hukuk süjesi niteliğine sahip topluluklar 

sorumluluk alanına dâhil edilmiştir.3519 Ayrıca tüzel kişinin ya da tüzel kişiliği bulunmayan topluluğun 

söz konusu sorumluluğu gerçek kişilerin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Yine “Corpus 

Juris 2000”in3520 11. maddesi de “şahsi ceza sorumluluğu” başlığını taşımakta olup “Corpus Juris 2000”de 

öngörülen “suçlardan dolayı bir kimsenin asli fail, azmettiren ya da fer’i fail olarak” cezalandırılacağı 

öngörülmüşse de 13. maddesinde “Corpus Juris 1997”nin 14. maddesiyle aynı içeriğe sahip olan 

“toplulukların ceza sorumluluğu” düzenlenmiştir.3521 “Corpus Juris 2000”in 13. maddesinde “Corpus 

Juris 2000”in 1 ila 8. maddelerinde tanımlanan suçların (“AB’nin mali çıkarlarına karşı dolandırıcılık ve 

benzeri suçlar”, “ihaleye fesat karıştırma”, “kara para aklama” ve “suç eşyasına yataklık”, “suç örgütü”, 

“rüşvet”, “ihtilas”, “görevi kötüye kullanma”, “meslek sırrının ifşası”) “topluluğun çıkarı için bir organı, 

temsilcisi ya da topluluk adına hareket eden ya da karar verme hususunda hukuki veya fiili bir yetkisi 

bulunan bir kimse tarafından işlenmesi halinde, tüzel kişiliği olan ya da bağımsız bir malvarlığına sahip 

                                                
3518 “Corpus Juris 1997”nin 9. maddesinde, 1 ila 8. maddelerde öngörülen tüm suçlarla ilgili olarak “tüzel kişiler için bir yıldan 
beş yıla kadar mahkeme gözetimi ve/veya 1.000.000 Avrupa Para Birimine kadar para cezası”; bu para cezasının “suçla bağlantılı 
olan miktarın beş katına kadar arttırılabil”eceği, “suçta kullanılan vasıtaların, suçtan elde edilen ürünlerin ve gelirlerin 
müsaderesi” ve “hükmün ilanı” temel ceza olarak öngörülmüştür. Söz konusu temel cezalara ek olarak, birlik bütçesinin zararına 
“dolandırıcılık” suçu için “bir yıldan beş yıla kadar bir süre ile gelecekteki” desteklerden men edilme, “ihaleye fesat karıştırma” 
suçu için “bir yıldan beş yıla kadar bir süre ile gelecekte kurulacak sözleşmelerin yapılması”ndan men edilme; “rüşvet alma ve 
verme”, “memuriyet yetkilerinin kötüye kullanılması”, “memuriyetin gerektirdiği yükümlülüklere aykırılık” ve “meslek sırrının 
açığa vurulması” suçlarında “bir yıldan beş yıla kadar bir süre ile birlik alanında ve ulusal alanda bir kamu görevinin yerine 
getirilmesi yasağı” öngörülmüştür. Suçların içtimaı halinde ne şekilde ceza verileceği ise “Corpus Juris 1997”nin 17. maddesinde 
özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre “Corpus Juris 1997”nin “1 ila 8. maddesinde öngörülen suçların birden fazlası” işlenirse, 
“en ağır suç için öngörülen cezanın üç katına kadar artırılabilen tek bir cezaya hükmedilir; böylece belirlenen toplam ceza her 
bir cezanın toplam miktarını aşamaz. Aynı fiil hem birlik hukukunun hem de ulusal hukukun kurallarını ihlal ederse yalnızca birlik 
hukuku uygulama alanı bulur. Bütün diğer içtima durumlarında yetkili makam tarafından yaptırım belirlenirken aynı hareket için 
önceden hükmedilmiş yaptırımlar dikkate alınmalıdır.” 
3519 KANGAL, Tüzel, s. 72. 
3520 “Corpus Juris 2000”in Türkçe çevirisi için bkz. AVRUPA BİRLİĞİNİN MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASINA 
İLİŞKİN CEZA HUKUKU KURALLARI (CORPUS JURIS), s. 93-131; Almanca çevirisi için bkz. 
STRAFRECHTLICHE REGELUNGEN ZUM SCHUTZ DER FINANZIELLEN INTERSSEN DER 
EUROPÄISCHEN UNION, CORPUS JURIS 2000 – FASSUNG VON FLORENZ – (Çev. Tonio Walter), 2003, s. 2-20. 
3521 Söz konusu hükümlerde tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bakımından, tüzel kişinin netice açısından nedensel katkı taşıyan bir 
fiili ve kusuru arandığından, üçüncü bir kişinin fiilinden dolayı sorumluluğa yer verilmediği yönündeki görüş için bkz. 
ÜNVER/HAKERİ, Sorularla, s. 574. 
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ve hukuk süjesi niteliğine sahip toplulu”ğun sorumlu oldukları belirtilmiştir.3522 Bu kapsamda AB’nin 

tüzel kişilerin ve hatta tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların ceza sorumluluğunu, “ceza sorumluluğunun 

şahsiliği” ilkesine aykırı görmediği anlaşılmaktadır.  

Şuan yürülükte olmayan ancak 2019 yılına kadar yürürlükte kalan 26.6.1995 tarihli “AB’nin Mali 

Çıkarlarının Korunmasına Korunmasına İlişkin Sözleşme”ye eklenen 19.6.1997 tarihli tüzel kişilerin 

sorumluluğuyla ilgili olarak temel belge niteliğindeki ek “2. Protokol”ün üzerinde durmakta da fayda 

vardır.3523 Zira Avrupa’daki mevzuat üzerindeki etkisi oldukça büyüktür.  Nitekim 1997-1998 yıllarında 

                                                
3522 “Corpus Juris 2000”in 14. maddesinde “kasten işlendiklerinde, 2 ila 8. maddelerdeki suçlar için ortak olan ve 1. maddedeki 
suçlara da uygulan”ması mümkün olan asıl ceza, topluluklar bakımından “10 milyon Avro’ya kadar para cezası”dır. “Corpus 
Juris 2000”in 16. maddesi uyarınca “ağırlatıcı nedenlerin varlığı halinde… 15 milyon Avro’ya” kadar cezanın verilmesi 
mümkündür. Ayrıca  “Kamu yararının gerektirdiği hallerde, aynı zamanda” şu tamamlayıcı cezalara da hükmedilmesi 
mümkündür: “mahkûmiyet hükmünün yayınlanması (kamu yararı gerektiriyorsa özellikle suçun işlenmesi geniş bir halk kesiminin 
bilgisi dâhilindeyse yayın “AB Resmi Gazetesi”nde ve günlük gazetelerde yapılır)”,  “1. maddede öngörülen AB’nin mali 
çıkarlarına karşı dolandırıcılık ve benzeri suçlardan mahkûm olan topluluğun gelecekte AB hukuku çerçevesinde verilebilecek 
sübvansiyonlardan 5 yıla kadar meni”; “1. ve 2. maddelerde öngörülen AB’nin mali çıkarlarına karşı dolandırıcılık ve benzeri 
suçlar, ihaleye fesat karıştırma suçlarında mahkûm olan gerçek kişi ya da topluluğun kamu mercilerinin AB fonlarını kullanarak 
vereceği sübvansiyonlardan 5 yıla kadar meni”, “3 ila 6. maddelerde öngörülen “kara para aklama ve suç eşyasına yataklık”, 
“suç örgütü”, “rüşvet”, “ihtilas” suçlarında 5 yıla kadar topluluk bünyesinde ya da milli bir kamu görevinden yasaklılık”tır. “Söz 
konusu yasak AB’ye üye tüm devletlerde uygulanır”. Yine 14. maddenin 4. fıkrasında “suçun vasıtaları, ürünleri ve gelirlerinin 
AB yararına müsadere edil”ebileceği, müsaderenin uygulanmasının “yalnızca sanığın yargılandığı durumlarda değil”, suçu 
oluşturan fiili gerçekleştirdiğinin kanıtlandığı ancak isnat yeteneğinin bulunmaması nedeniyle yargılanamadığı hallerde de 
uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca “Corpus Juris 2000”in yürürlük hükmünde müsaderenin tanımına yer verilmiş olup “Corpus 
Juris 2000”de öngörülen bir “suç nedeniyle gerçekleştirilen kovuşturma neticesinde mahkemece karar verilen, AB yararına olarak 
suçun vasıtaları, ürünleri ve gelirleri üzerindeki mülkiyetin daimi olarak kaybedilmesini ifade eden bir tedbir” olduğu belirtilmiştir. 
Suçların içtimaı halinde cezanın ne şekilde belirleneceği ise “Corpus Juris 2000”in 17. maddesinde şu şekilde öngörülmüştür: “Bir 
kimsenin, tek bir fiille 1 ila 8. maddeler arasında yazılı birden fazla suçu işlemesi halinde, kendisine, en ağır suç için uygulanacak 
olan cezanın yarısı kadarı artırılmak suretiyle tek bir ceza verilir. Bir kimsenin, birbirinden farklı birden çok fiille 1 ila 8. madde 
arasında düzenlenen birden fazla suçu işlemesi halinde, en ağır suç için öngörülen azami cezanın iki katı tutarında tek bir ceza 
verilir. 1 ve 2. paragraflarda öngörülen hallerde verilecek ceza, her bir suç için ayrı ayrı verilebilecek cezaların toplamını aşamaz. 
Bir yargılamada, sanığın, hem 1 ila 8. maddeler arasında düzenlenen bir suçtan ve hem de ulusal hukukta düzenlenen bir suçtan 
dolayı yargılanması ve her iki suçun da aynı olaylara ilişkin olması durumunda faile, en ağır cezanın üst haddi olacak şekilde tek 
bir ceza verilir. 1 ila 8. madde arasında öngörülen bir suç için, aynı olay sebebiyle daha önce Birlik hukuku veya ulusal mevzuatta 
bulunan ve cezai nitelik taşımayan bir idari yaptırım uygulanmışsa, bu durum cezanın belirlenmesinde dikkate alınır.” “Corpus 
Juris 1997”nin 35. maddesinde “milli hukukun taliliği” ilkesi düzenlenmiş olup, “Corpus Juris 1997”nin “AB’nin tüm 
topraklarında” uygulanacağı, "Corpus"ta boşluk bulunması halinde “suçun takip edildiği, yargılamanın yapıldığı ya da hükmün 
infaz edildiği yerdeki hukuk”un uygulanacağı belirtilmiştir. “Corpus Juris 2000”in 35. maddesi de milli hukukun tamamlayıcılığı 
başlığını taşımakta olup, “Corpus Juris 2000”in uygulanmasında da benzer şekilde milli hukukun tamamlayıcı olduğu, 
“muhakeme hukuku bakımından uygulanabilecek milli hukukun soruşturmanın, kovuşturmanın, yargılamanın ya da 
mahkûmiyetin infazının yapıldığı yer hukuku” olduğu, 9 ila 16. maddelerde öngörülen hükümler bakımından (“manevi unsur”, 
“hata”, “şahsi ceza sorumluluğu”, “teşebbüs”, “işletme müdürü veya işletmede karar veya denetim yetkisine sahip kişilerin ceza 
sorumluluğu: karar verme mevkiinde olanlar ve resmi görevliler”, “toplulukların ceza sorumluluğu”, “cezalar ve tedbirler”, 
“cezanın ölçüsü”, “ağırlatıcı ve hafifletici nedenler”) “tamamlayıcı olarak sadece sanığın lehine olan milli hukuk hükümleri”nin 
uygulanacağı belirtilmiştir.  
3523 “AB’nin Mali Çıkarlarının Korunmasına İlişkin Sözleşme”  17.10.2002’de, ek “2. Protokol”se 19.5.2009’da yürürlüğe 
girmiştir. Esasında AB’nin asgari bir ceza hukuku oluşturma yönündeki gayesinin temelini, örneğin vergi kaçırma, zimmet gibi 
AB’nin ekonomik varlığına karşı işlenen suçlarla etkin mücadele oluşturmaktadır. Nitekim 26.7.1995 tarihli “AB’nin Mali 
Çıkarlarının Korunması Hakkındaki Sözleşme”, ulusal kanunlarda öngörülen suç tiplerinin tamamlanmasını ve 
uyumlaştırılmasını hedeflemektedir. Ulusal çıkarların korunması suretiyle AB’nin mali çıkarlarının da korunması sağlanacaktır. 
Bu kapsamda örneğin üye devletlerin birçoğu AB yardımlarının verildikleri amaç dışında kullanılmasını ceza hukuku yaptırımına 
bağlamıştır. Bkz. KUHLMANN, Peter, Verbandssanktionierung in Italien, München 2013, s. 7. 11.12.2001 tarihli “AB’nin Mali 
Çıkarlarının Cezai Açıdan Korunmasına ve Avrupa Savcılığının Kurulmasına İlişkin Yeşil Kitab”ın “5.4. Bölümü”nde de tüzel 
kişilerin sorumluluğu öngörülmüştür ve tüzel kişilerin fail olabileceği belirtilmiştir. Bkz. KOMMISSION DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN, Grünbuch zum strafrechtlichen Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften und zur Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaf, Brüksel, 11.12.2001, s. 44. 
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şuan çerçeve kararı niteliğini aldığından artık yürürlükte olmayan üç ortak eyleme,3524 2000-2008 

yıllarında 11 çerçeve karara,3525 2003-2013 yıllarındaysa 7 direktife3526 temel oluşturmuştur. AK da 

benzer şekilde 1998’den bugüne yürüttüğü uluslararası anlaşmalarda3527 söz konusu protokolü esas 

almıştır.3528 bu protokolün  3. maddesi şu şekildedir:3529 

“l- Taraflar, bu Sözleşme uyarınca düzenlenen rüşvet verme, nüfuz ticareti ve karapara aklama 

suçlarından, bu suçların, tüzel kişinin yararları doğrultusunda, söz konusu tüzel kişilikte etkili bir konumda 

olan herhangi bir gerçek kişi tarafından, kişisel ya da tüzel kişiliğin organının bir parçası olarak:  

- tüzel kişiliği temsil etme veya, 

 - tüzel kişilik adına karar alma yahut,  

- tüzel kişilikte denetim görevini yerine getirme, yetkisine dayanmak suretiyle işlenmesi ve yukarıda 

bahsi geçen suçlara tahrik veya teşvik etmek suretiyle iştirak etmesi durumunda, tüzel kişilerin sorumlu 

tutulabilmelerini sağlamak için gerekli yasal ve diğer önlemleri alırlar.  

    2- 1. fıkrada belirtilen hallerin dışında, Taraflar, bir tüzel kişinin 1. fıkrada belirtilen bir gerçek 

kişinin gözetim ve kontrol eksikliği nedeniyle dolandırıcılık, aktif yolsuzluk ve karaparanın aklanması 

                                                
3524 “Çocukların Cinsel İstismarı ve İnsan Ticaretinin Önlenmesi Eylemi Hakkındaki AB Antlaşmasının K.3. maddesine 
Dayanarak Konsey Tarafından Kabul Edilen 24.2.1997 Tarihli Ortak Eylem (97/154/JHA)” (Söz konusu ortak eylemin “Ulusal 
Düzeyde Alınacak Önlemler” şeklindeki 2. Başlığının (A) bölümünün (c) bendinde, gerektiğinde tüzel kişilerin, 1. Başlığının (B) 
bölümünde öngörülen suçlardan ötürü ilgili üye devletin iç hukuku tarafından belirlenecek usuller uyarınca idari ve cezai 
yaptırımlara uğramasının sağlanması ve bu sorumluluğun ilgili suçlar nedeniyle gerçek kişilerin sorumluluklarını etkilememesi 
gerektiğinden bahsedilmiştir. (Bkz.  OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, L. 63/2, 04.03.1997, 
s. 2-6), “AB’ye Üye Ülkelerde, Bir Suç Örgütüne Katılmanın Suç Olarak Öngörülmesine İlişkin 21.12.1998 Tarihli Ortak Eylem 
(98/733/JHA)” (m. 3) (bkz. OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, L. 351, 29.12.1998, s. 1-3), 
“Özel Sektörde Yolsuzluğa Dair 22.12.1998 Tarihli Ortak Eylem (98/742/JHA)” (m. 5) (bkz. OFFICIAL JOURNAL OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES, L. 358, 31.12.1998, s. 2-4),   
3525 “29.5.2000 Tarihli Avro’nun Sahteciliğine (2000/883/JHA)” (m. 8); “28.5.2001 Tarihli Nakit Dışı Ödeme Araçlarının 
Sahteciliğine (2001/413/JHA)” (m. 7), “13.6.2002 Terörle Mücadeleye (2002/475/JHA)”, (7. maddesinde tüzel kişilerin 
sorumluluğu 8. maddesinde ise tüzel kişilere karşı yaptırımlar öngörülmüşse de söz konusu yaptırımların etkili, caydırıcı ve orantılı 
olmak kaydıyla cezai ya da cezai nitelikte olmayan yaptırımlar olabileceği belirtilmiştir. Bkz. DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION, Rahmenbeschluss des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (2002/475/JI), 
“19.7.2002 Tarihli İnsan Ticaretine (2002/629/JHA)” (m. 4), (Lizbon antlaşması sonrası Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 
5.4.2011 tarihli 2011/36/CE direktifiyle değiştirilmiştir), “28.11.2002 Tarihli İzinsiz Giriş, Transit ve İkamet İşlemlerinin 
Kolaylaştırılmasına (2002/946/JHA) (m. 2), “22.7.2003 Tarihli Özel Sektörde Yolsuzluğa (2003/568/JHA)” (m. 5), “22.12.2003 
Tarihli Çocukların İstismarına ve Çocuk Pornografisine (2004/68/JHA)” (m. 5), (2011/93/AB direktifiyle değiştirilmiştir), 
“25.10.2004 Tarihli Yasadışı Uyuşturucu Kaçakçılığı Alanında Suçları ve Cezaları Oluşturan Kurucu Unsurlar Hakkında Asgari 
Hükümlerin Belirlenmesine (2004/757/JHA)” (m. 6 ve 7), “Bilişim Sistemlerine Karşı Saldırılara (2005/222/JHA)” (m. 8) 
(2013/40/AB direktifiyle değiştirilmiştir), “24.10.2008 Tarihli Organize Suça (2008/841/JHA)” (m. 5), “28.11.2008 Tarihli 
Irkçılığa ve Yabancı Düşmanlığına İlişkin (2008/913/JHA) (m. 5) 
3526 “28.1.2003 Tarihli İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyona (2003/6/EC) (m. 1 ve 2), “26.10.2005 Tarihli Kara 
Paranın Aklanmasına ve Terörizmin Finansmanına (2005/60/EC)” (m. 2, 39. maddesindeyse, üye devletlerin ceza sorumluluğu 
öngördüğü hallere halel getirmeksizin ulusal yasalarına uygun olacak şekilde idari yaptırımlara öncelikli bir rol verilmiştir. Bkz. 
MONGILLO, s. 102-103), “19.11.2008 Tarihli Çevrenin Korunmasına (2008/99/EC)” (m. 6); “21.10.2009 Tarihli Gemilerin 
Neden Olduğu Kirliliğe (2009/123/EC) (m. 8),  “5.4.2011 Tarihli İnsan Ticaretine (2011/36/EU) (m. 5), “13.12.2011 Tarihli 
Çocuk Pornografisine ve İstismarına (2011/93/EU) (m. 12), “12.8.2013 Tarihli Bilişim Sistemlerine İlişkin (2013/40/EU)”)  
3527 Örnek olarak “4.11.1998 Tarihli Çevrenin Ceza Kanunuyla Korunmasına” (m. 9), “27.1.1999 Tarihli Yolsuzlukla 
Mücadeleye” (m. 12), “23.11.2001 Tarihli Siber Suçlara” (m. 12) ilişkin sözleşmeler verilebilir. 
3528 ENGELHART, s. 53-54, dp. 3-5, 8. 
3529 OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, No C 221, 19.7.1997, s. 13. 
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suçlarının tüzel kişinin yararına onun otoritesindeki bir gerçek kişi tarafından işlenmesi halinde de, 

sorumlu tutulabilmesini sağlamak için gerekli önlemleri alırlar.  

  3- 1. ve 2. fıkralar kapsamında tüzel kişinin sorumluluğu, 1. fıkrada belirtilen suçlara iştirak eden 

gerçek kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılmasını engellemez”3530 

Her ne kadar söz konusu sözleşme ve bu sözleşmenin ek 2. Protokolü daha evvel de belirtildiği 

üzere yürürlükten kalkmışsa da ve yerini alan “AB Parlamentosu ve Konseyinin 5.7.2017 tarihli ve 

Birliğin Mali Çıkarları Karşı Dolandırıcılıkla Ceza Hukuku Yoluyla Mücadele Hakkında Direktif (AB) 

2017/137” benzer hükümler içermektedir.3531 Bu nedenle burada yürürlükten kalkan ek 2. Protokol 

üzerinde durulmaktadır. Ek 2. Protokolde kapsamlı bir sorumluluk standardı öngörülmüş olup,3532 

isnadiyet modeli temel alınmıştır.3533 Bu protokol, AB’ye üye devletler bakımından tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu benimseme ve şartlarını ortaya koyma çabalarının başlangıç noktası olarak kabul 

edilmektedir.3534 Söz konusu durumun temelinde, AB’nin ağırlıklı olarak mücadele gösterdiği kara 

paranın aklanması, ekonomik ve çevre suçları bakımından muhatabını bireylerden ziyade toplulukların 

oluşturması yatmaktadır. Protokol uyarınca devlet gibi kamu tüzel kişilerininse ceza sorumluluğu kabul 

edilmemiştir. Ancak bunların ticari faaliyetlerde bulunmaları durumunda ceza sorumluluğu 

bulunmaktadır.3535 Protokolde tüzel kişi bünyesinde faaliyet gösteren hangi gerçek kişilerin hangi fiilleri 

nedeniyle tüzel kişilerin sorumluluğuna gidileceği tahdidi olarak sayılmıştır. Bu kapsamdaki gerçek 

kişiler, tüzel kişinin yönetim ve denetiminde söz sahibi olan kişilerdir. Bu kişiler dışındaki çalışanların 

fiilleri bakımındansa tüzel kişinin sorumluluğuna ancak tüzel kişi yararına bir suç işlenmesi ve bunun bahsi 

geçen yönetici ve denetçilerin gözetim ve kontrol eksikliğine dayandırılması halinde gidilebilir.3536 İşlenen 

suçla ilgili olarak kanuni temsilci ya da organı oluşturan gerçek kişiler fail olarak kabul edilebileceği gibi, 

“AB’nin Mali Çıkarlarının Korunması Sözleşmesi” kapsamında yönetici, fiili yönetim organları, hukuki 

temsilci ve denetim yetkisi olanların da fail olarak kabul edilmesi mümkündür.3537 Ayrıca üye devletlerin 

bu koşulların daha ötesinde tercih yapmaları olanaklıdır. Zira hükmün 2. fıkrası kapsamında tüzel kişiyle 

herhangi bir şekli bağlantı içinde olmamasına karşın onun üzerinde önemli bir etkiye sahip olan üçüncü 

kişiler yer almamaktadır. Bu nedenle üye devletlerin bu düzenlemeyi genişletebilmeleri ya da bu belirtilen 

son koşulu ortadan kaldırmaları mümkündür. Protokolün 4. maddesinin 1. fıkrasında her üye devlet 

tarafından 3. maddenin 1. fıkrası kapsamında sorumlu olan bir tüzel kişiye para cezasının ya da cezai 

nitelikte olmayan para yaptırımının ve gerektiğinde etkili, orantılı ve caydırıcı diğer yaptırımların 

                                                
3530 Söz konusu hükmün 3. fıkrasının bir fiillden dolayı iki kez cezalandırma yasağına aykırılık taşıdığı konusu doktrinde 
tartışılmaktaysa da ülkelerin tamamının bu fıkrayı kendi sistemlerine dâhil ettiği yönünde bkz. ENGELHART, s. 57. 
3531 Ayrıntılı bilgi için bkz. OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION, L 198/29, 28.7.2017, s. 29-41. 
3532 KEMPF, s. 463. 
3533 ENGELHART, s. 57; BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 140-141. 
3534 BRODOWSKI/DE LOS MONTEROS DE LA PARRA/TIEDEMANN, s. 3, dp. 6. 
3535 ENGELHART, s. 59. 
3536 DOĞAN, “Tüzel”, s. 29.  
3537 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 24. 
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uygulanması bakımından gerekli önlemlerin alınması gerektiğinden bahsedilmiştir.3538 Protokolün 

yaptırımları cezai nitelik taşımayan para yaptırımlarıyla sınırlama olanağını açık bırakması nedeniyle tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunun genel olarak kurumsallaştırılmasının zorunlu hale getirildiği söylenemez. 

Zira üye devletlerin idari ceza hukuku sistemlerini, bir tüzel kişinin sorumlu tutulmasıyla ilgili olarak hileli 

hareketlerle, rüşvet vermeye ya da kara para aklamaya uygulamakla yetinmesi söz konusu olabilir.3539 

Protokolün 4. maddesinde yaptırım türlerinin neler olabileceği öngörülmüştür. Bu yaptırımlar, protokolün 

3. maddesi uyarınca sorumlu olan tüzel kişi hakkında adli ya da adli olmayan para cezasının yanında, 

kamusal yardım ve menfaatlerden yoksun kılınma, geçici veya sürekli olarak ticari faaliyetlerden 

yasaklanma, kayyım atanması, yargı kararı ile feshine karar verilmesi gibi tedbirlerden oluşmaktadır. 

Ayrıca, 5. maddede iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarına zarar vermeyecek şekilde adı geçen ekonomik 

suçlarla ilgili olarak müsadere tedbirinin uygulanması öngörülmüştür.3540 

Tarım, trafik, haksız rekabet ve çevrenin korunması gibi alanlar AB’nin idari ceza hukuku 

kapsamında yer almaktadır. İdari yaptırımlara, Avrupa Komisyonu’nca hükmedilmektedir. Söz konusu 

yaptırımlara ilişkin itirazlarsa Lüksemburg’da bulunan ABAD tarafından incelenmektedir. 1.12.2009 

tarihinde yürürlüğe giren “Lizbon Anlaşması”nda değişiklik yapan anlaşmayla AB’ye ekonomik 

çıkarlarını korumak adına direktif çıkarma yetkisi tanınmıştır.3541 “AB’nin Çalışma Usulü Hakkındaki 

Sözleşme”nin 325. maddesinin 4. fıkrası ile kısmen de olsa uluslar üstü bir ceza hukuku alanının 

oluşturulmasına imkân sağlandığı belirtilmektedir. Ancak söz konusu yetkinin kapsadığı alanın sınırlı 

olduğu ve taraf devletlerin meclislerinin uyumlaştırma çalışmaları kapsamında ulusal suç tiplerini uyumlu 

hale getirmek konusunda bir yönlendirmeden ibaret olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca “Lizbon 

Anlaşması”yla “terör”, “insan ticareti”, “cinsel saldırı”, “çocukların cinsel istismarı”, “yasa dışı uyuşturucu 

ve silah ticareti”, “rüşvet”, “kara para aklama”, “siber suçlar”, “organize suçlar”, “kalpazanlık”la ilgili 

olarak direktif çıkararak asgari ceza hukuku hükümlerinin düzenlenme yetkisini kabul etmiştir. Böylece 

BM, Avrupa Parlamentosu, OECD ve diğer kurumlar da korunmaktadır.3542 “Lizbon Anlaşması”, ulusal 

yaptırımlar vasıtasıyla Avrupa yaptırımlar hukukunun oluşturulmasına imkân tanımıştır.3543 “Lizbon 

Anlaşması”ndan evvel, Avrupa yargı alanında alınan tüm çerçeve kararlar öngörülen durumlarla ilgili 

olarak tüzel kişiler hakkında yaptırımların uygulanmasını kabul etmekteyse de bu yaptırımların 

niteliğinden bahsetmemiştir. Nitekim AB’nin uluslar üstünde yer alan bir ceza hukuku bulunmadığı 

                                                
3538 Protokolün söz konusu hükmüyle ilgili olarak komisyonun ilk önerisi esasında sorumluluğun cezai olması yönündeydi. Bkz. 
ZIESCHANG, s. 118. 
3539 KANGAL, Tüzel, s. 69-70. 
3540 DOĞAN, “Tüzel”, s. 30. 
3541 Söz konusu anlaşmayla AB’nin ceza hukukuyla ilgili mevzuat bakımından yetkileri genişletilmiştir. Bkz. 
WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DEUTSCHER BUNDESTAG, s. 6. 
3542 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 19-20. “Association Internationale de Droit Penal (AIDP)”, “Financial Task Force” gibi 
uluslararası topluluklar tarafından da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi önerilmektedir. Bkz. DANNECKER, 
“Strafbarkeit”, s. 456. 
3543 LAHTI, s. 120. 
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gibi3544 böyle bir yetkisi de yoktur.3545 Ceza kanunlarının oluşturulmasında AB organlarının herhangi bir 

yetkisi olmasa da üye ülkeleri bağlayan ya da tavsiye niteliğinde düzenlemeler yapma yönünde yetkisi 

vardır.3546 Söz konusu durumunun nedenini kanunilik ilkesi,3547 AB yetkilerinin sınırlı olması ve üye 

ülkelerin egemenlik haklarının varlığı oluşturur.3548 Ülkelerin ceza soruşturma ve kovuşturma 

makamlarının verdikleri kararlar ülkenin sınırlarında geçerlidir.3549 Egemenlik yetkisi kapsamında devlet 

ceza kuralı koyma yetkisinden vazgeçemeyeceği gibi bunu başka bir kuruma ya da devlete aktaramaz. 

Aksi halde egemenliğinden vazgeçerek devlet olma vasfını sürdüremez.3550 Bu nedenle AB tarafından 

üye devletlerin ceza adalet sistemindeki farklılıklara saygının gösterildiği sürekli olarak 

tekrarlanmaktadır.3551 Nitekim üye devletler egemenliklerinden kaynaklanan haklarını AB’ye 

devretmemiştir. Bu kapsamda AB’nin suç oluşturan fiillere karşı cezalandırma erki bulunmamaktadır.3552 

Ancak AB’ye üye olan devletlerin AB’nin tavsiyelerini uygulamak adına ceza hukukunu 

uyumlaştırdıkları gözlemlenmektedir.3553 Üye devletlerin benimsemesi ve kendi ülkelerinde usulüne 

uygun olarak yürürlüğe koymaları halinde söz konusu tavsiyeler yürürlüğe girebilmektedir.3554  

AB’nin tüzel kişilerin “gerçek” ceza sorumluluğunun öngörülmesine ilişkin tavsiyesi giderek 

artmaktadır ve artık uygulanacak yaptırımların “ceza” yaptırımı ile sınırlandırılmasının an meselesi olduğu 

belirtilmelidir.3555 ABAD da daha önce de bahsedildiği üzere AB kazanımlarıyla üye ülkelere ceza normu 

öngörülmesi bakımından yükümlülüklerin yüklendiğini belirtmektedir. Zira ekonomik suçlulukla ulusal 

düzeyden ziyade uluslararası düzeyde karşı karşıya kalınması ulusal ceza hukuku sistemlerinin 

uyumlaştırılarak bu suçlarla mücadele edilmesini gerekli kılmaktadır.3556 Devletlerden bazılarının tüzel 

kişileri cezalandırdığı, bazılarınınsa cezalandırmadığı hallerde boşluklardan yararlanılmak suretiyle suç 

işlenmesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle AB, tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gidilmesi yönünde 

görüşünü belirtmektedir.3557 

                                                
3544 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 19. 
3545 Ancak idari ceza hukuku oluşturma bakımından söz konusu yorum geçerli değildir. Bkz. SIEBER, Ulrich, “Europäische 
Einigung und Europäisches Strafrecht”, ZStW 103 (1991), Heft 4, s. 969. Örneğin “AB Sözleşmesi”nin 83. maddesinin 2. 
fıkrasında öngörülen AB’nin tavsiye kararlarında tazminat şeklindeki para cezası suç karşılığında uygulanan bir yaptırım olmayıp, 
Alman hukukundaki kabahat oluşturan fiillere uygulanan yaptırım niteliğindedir. Bkz. ÜNVER, Değer, s. 633, dp. 135. 
3546 WAGNER, s. 114. 
3547 İÇEL, Kayıhan, “Kopenhag Kriterleri Bağlamında Türk Ceza Hukuku”, AYD, C. 17, Y. 2000, s. 402. 
3548 SIEBER, “Europäische”, s. 965. Ancak iç sınırların olmadığı Avrupa’da suç ve ceza politikasının yalnızca ulus devlet bazında 
ele alınmasının yeterli olmayacağı yönünde bkz. DANNECKER, “Das Unternehmen”, s. 13. 
3549 AVRUPA BİRLİĞİNİN MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN CEZA HUKUKU KURALLARI 
(CORPUS JURIS), s. 22. 
3550 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 692. 
3551 DE BONDT, Wendy, “Equal Treatment and Corporate Criminal Liability: Need for EU Intervention in Public 
Procurement?”, Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, s. 299-
300. 
3552 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 19. 
3553 ÁDÁM, s. 20. 
3554 EREM, C. I, s. 64. 
3555 WEIGEND, s. 929. 
3556 DE MAGLIE, “Models”, s. 548. 
3557 Bu kapsamda AİHM ve “Alman Federal Anayasa Mahkemesi” de ulusal kanun koyucunun belirli bir davranışı ceza yaptırımı 
altına almakla yükümlü olduğunu belirtmiştir. Bkz. ÜNVER, Değer, s. 638. 
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Esasında AB’nin iki tür yaptırım uygulama yetkisi bulunmaktadır. İlkini, birliğin özellikle 

ekonomik hususlar bakımından doğrudan kendi menfaatini ilgilendiren alanlarda kendisinin yaptırım 

uygulama yetkisi oluşturmaktadır. İkincisiniyse üye devletlerin ulusal kapsamda kendi yaptırımlarına 

başvurabilme imkânı oluşturmaktadır. AET’yi kuran “Roma Antlaşması”nın 85 vd. maddelerinde haksız 

rekabetle ilgili yasaklara ve haksız rekabetle mücadele edilebilmesi için idari usullerle uygulanacak para 

cezalarına ve zorlayıcı tedbirlere yer verilmiştir. Bu kapsamda 1979’da “Pioneer” kararından3558 bu yana 

üye devletlerin uyguladıklarından çok daha yüksek para cezaları uygulanmaktadır. 1998’de 

“Volkswagen”e yönetim tarafından İtalyan bayilerinin yabancı müşterilere motorlu taşıt satmamaya 

zorlanması nedeniyle 200 milyon Marka yakın para cezasının verilmesiyle rekor seviyeye ulaşılmıştır. 

2001’deyse vitamin ürünleriyle ilgili yasa dışı anlaşma yapan “La Roche” 462 milyon Avro ile 

cezalandırılmıştır. 2004’de “Microsoft PC”, işletim sistemindeki baskın pozisyonunu, sunucu pazarında 

pazar liderliği kazanmak için anti rekabet edici bir şekilde kullanmakla ilgili olarak 497 milyon Avro 

cezayla cezalandırmıştır. 2007’de ise “ThyssenKrupp” hakkında yüksek para cezalarına 

hükmedilmiştir.3559 AB, tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenen suçların idari para cezasıyla 

cezalandırılması için fiilin failinin tüzel kişilik adına yetkili sıfatıyla hareket etmesini yeterli 

görmektedir.3560 Örneğin, 2007’de kartelleşme isnadıyla ilgili olarak “Kone”, “ThyssenKrupp” ve diğer 

firmalar hakkında verilen para cezasının toplam miktarı 992 milyon Avro’dur. Ayrıca AB ek protokollerle 

para cezasının belirlenmesine dair düzenlemelerde bulunmuştur. Söz konusu düzenlemeler Türkiye 

tarafından bir model olarak kabul edilmek suretiyle 2008’de “Rekabet Kanunu”nda değişiklikler yapılmış, 

2009’da ise para cezalarıyla ilgili olarak Yönetmelik yayınlanmıştır.3561 Ancak AB’nin verdiği para 

cezalarının niteliği hususunda tartışmalar bulunmaktadır. Bir görüşe göre söz konusu para cezaları ceza 

hukuku yaptırımı niteliğindedir.3562 Ancak AB’nin haksız rekabet hukukunda, komisyon tarafından 

verilen para cezalarının ceza hukuku anlamında ceza değildir.3563 Bu alandaki yaptırım öngören 

düzenlemeler, son kırk yılda çarpıcı bir şekilde artmıştır ve önleyici bir tedbir olarak kabul edilen “yüksek 

para cezaları politikası” uygulamaktadır.3564 Örneğin Avrupa Kartel hukukuna göre “AB’nin İşleyişine 

Dair Sözleşme”nin 103. maddesinin 2. fıkrası uyarınca para cezaları ve gecikme cezası öngörülmüş olup, 

101. maddenin 1. fıkrasında ve 102. maddede belirtilen yasaklara uyulmasını sağlamak amacıyla 

ortaklıklar hakkında AB’nin idari para cezası uygulaması mümkündür. Kural olarak ortaklık adına yasal 

                                                
3558 Kommissionsentscheidung, ABl. 1980, L 60, S. 21 ff. 
3559 FROOM, s. 282. 
3560 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 24. 
3561 DOĞAN, “Tüzel”, s. 26-27, dp. 101. 
3562 FROOM, s. 283. 
3563 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 143. 
3564 ÁDÁM, s. 19. 
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yetkileri dâhilinde hareket eden gerçek kişilerin tüm davranışlarını (ultra vires doktrini hariç olmak üzere) 

isnat etmektedir.3565  

AB’nin çerçeve kararı ve anlaşmasını temel alarak üye devletlerin yetki alanında olan ve 

uyguladıkları yaptırımlarla ilgili olarak üye devletlere tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmeleri 

şeklinde bir yükümlülük yüklediğinden bahsedilemez.3566 Ancak işlenen suçlar nedeniyle tüzel kişinin 

sorumluluğu AB’ye üye olan ülkeler arasında yüksek bir öncelik teşkil etmektedir. Bu kapsamda üye olan 

ülkelerin, ceza sorumluluğunu kabul edenler, suç oluşturan fiilden kaynaklanan ya da yan ceza 

sorumluluğunu (ceza sorumluluğu benzeri, daha kapsamlı bir ceza sistemi içinde bağımsız bir alt sistem) 

kabul edenler, idari sorumluluk ve önleyici yan sonuçları kabul edenler şeklinde gruplandırılması 

mümkündür. Ancak ülkelerin söz konusu gruplandırmalardan birini tercih etmek yerine birden fazlasına 

kombinasyon halinde yer verdiği de görülmektedir. Lakin hangi yaptırımın öngörüldüğünün tespiti tek 

başına yeterli değildir. Zira farklı hukuk sistemlerinde yaptırımların içeriğinin farklı şekillerde 

yorumlandığı görülmektedir. Örneğin organlar ya da çalışanlar tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı 

fiiller nedeniyle tüzel kişi hakkında özel hukuk yaptırımları İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya’da 

öngörülmüştür. Doğrudan bireyler hakkında uygulanan para cezalarının ödenebilmesi için ikincil hukuki 

sorumluluk ya da özel hukuk ortaklık şekilleri ya da bazı özel hukuk sorumluluğu İtalya’da söz konusudur. 

Yine hukukun çeşitli alanlarında idari yaptırımlar ya da bireylere uygulanan yaptırımların dolaylı olarak 

tüzel kişileri etkilemesi (sağlık ihlalleri nedeniyle bir tesisisin geçici olarak kapatılması) örnek olarak 

verilebilir.3567 

AB’nin, tüzel kişiler hakkında uygulanacak yaptırımın “etkili, orantılı ve caydırıcı” olmasını 

araması, AB tarafından kendisine oldukça sık başvurulan bir üçlemedir.3568 Ancak sorumluluğun idari mi, 

cezai mi yoksa hukuki mi olduğu konusunda üye ülkelere önemli ölçüde takdir yetkisi tanıdığı 

görülmektedir.3569 Bunun temelindeyse hem suçun ve cezanın ne olduğu üzerinde tüm ülkelerin 

benimsemiş olduğu ortak bir tanımın bulunmaması hem de Almanya gibi ceza hukuku dogmatiğiyle tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunu benimseyemeyen farklı ulusal sistemler bulunmaktadır.3570 AB’ye üye olan 

ülkelerden Almanya, İtalya ve Yunanistan yalnızca idari ceza hukukuyla AB’nin tavsiyelerine 

uymaktayken, diğer üye devletler tüzel kişilerin sorumluluğu konusunda ceza hukuku yaptırımlarına 

başvurmaktadır.3571 Ceza sorumluluğunu kabul eden sistemlere bakıldığında, birçok yerde gerçek 

kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin paralel düzenlemeler öngörülmüşse de geleneksel ceza hukukunun 

tüzel kişileri de kapsama alacak şekilde uyumlaştırma çabasının yanında bazı yerlerde farklı olabilen suç 

                                                
3565 HEINE/WEIßER, Rn. 125. 
3566 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 140; FROOM, s. 279. 
3567 MONGILLO, s. 75-76, 88-89. 
3568 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 14. 
3569 LEHNER, s. 80; BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 155; FROOM, s. 297; ZIESCHANG, s. 118. 
3570 ENGELHART, s. 55-56. 
3571 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 21. 
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ve ceza politikasının izlendiği de görülmektedir.3572 Ancak söz konusu niteliklerin idari yaptırımlardan 

ziyade cezai yaptırımların özelliği olduğu dile getirilebilir. Bu kapsamda AB’nin AK ile benzer bir tutum 

içinde olduğu görülmektedir.3573 Ayrıca AB, AK ve OECD’nin yanında bazı iki ya da çok taraflı bölgesel 

sözleşmelerle de tüzel kişilerin ceza sorumluluğu öngörülmektedir.3574 

BM kapsamı altında gerçekleştirilen uluslararası anlaşmalara bakıldığındaysa tüzel kişilerin 

hukuka aykırı fiilleri nedeniyle sorumluluğuna yer verilmişse de bu sorumluluğun illa ki taraf devletler 

tarafından ceza yaptırımı öngörülmesi şeklinde bir kabulü zorlamadığı görülmektedir. Örneğin 9 ila 11 

Aralık 2003 tarihlerinde Merida’da imzaya açılan ve 14.12.2005’te yürürlüğe giren “BM Yolsuzlukla 

Mücadele Sözleşmesi”nin 26. maddesinde tüzel kişilerin sorumluluğu öngörülmüştür. Hükmün 1. 

fıkrasında tüzel kişilerin işlediği suçlarla ilgili olarak önlemlerin alınması gerektiği, 2. fıkrasında tüzel 

kişilerin sorumluluğunun idari, cezai ya da hukuki olabileceğine, 3. fıkrasındaysa söz konusu 

sorumluluğun kabulünün suçu gerçekleştiren gerçek kişilerin sorumluluğunu kaldırmayacağı, 4. 

fıkrasında öngörülen yaptırımların caydırıcı, orantılı ve etkili cezai ya da cezai olabileceği belirtilmiştir.3575 

Yine benzer bir hükme 9.12.1999 tarihli “BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 

Sözleşme”nin 5. maddesinde de yer vermiştir.3576 Ancak BM’nin 9-17 Nisan 2000 tarihlerinde toplanan 

“Suçların Önlenmesi ve Suçluların İyileştirilmesine İlişkin Büyük Konferans”ında örgütlü suçlarla 

mücadele edilebilmesi için tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna işaret edilmiştir.3577  

AİHM’in içtihatlarındansa tüzel kişilerin fail olarak kabul edildiği,3578 faaliyetlerinin insan 

haklarını ihlal etmemesi ve kamu yararıyla bağdaşması konusuyla ilgili olarak ulusal organların, 

kurumların veya yetkililerin AİHS’ten ötürü sorumluluklarının bulunduğu ve bu denetimin de ulusal 

organlarca gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.3579 Lakin söz konusu sorumluluğun ceza 

sorumluluğu niteliğinde olmadığının altı çizilmelidir.3580 

                                                
3572 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 164. Temelleri sağlam bir şekilde oluşturulduğu takdirde ceza hukuku yaptırımlarının idare hukuku 
yaptırımlarına nazaran çok daha etkili ve caydırıcı olacağı yönünde bkz. TIEDEMANN, “Corporate”, s. 14. 
3573 LAUE, s. 344-345. 
3574 Örnek olarak “Güney Afrika Kalkınma Topluluğu”nun yolsuzluğa karşı 14.8.2001 tarihli protokolü (m. 1), 11.6.2003 tarihli 
yolsuzluğun önlenmesine ve yolsuzlukla mücadele edilebilmesine ilişkin “Afrika Birliği Sözleşmesi” (m. 11) verilebilir. Yine 
OECD bünyesinde 1989 yılında G-7 ülkelerince (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) kara para 
aklamanın uluslararası alanda önlenebilmesi için “Mali Eylem Görev Gücü” (“Fınancial Actıon Task Force” (FATF)) olarak 
uluslararası bir organizasyon kurulmuştur. ENGELHART, s. 55, dp. 11-12. 24.11.1991’de ise Türkiye FATF’ye üye olmuştur. 
FATF’nin tavsiyelerinde de öncelikli olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğu öngörülmüşse de şayet bu mümkün değilse idari ya 
da özel hukuk yaptırımlarının uygulanması öngörülmektedir. Söz konusu tavsiyeler için bkz. FATF (2012-2019), International 
Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France, (www.fatf-
gafi.org/recommendations.html) 
3575 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, United Nations Convention Against Corruption, New York 
2004, s. 21. 
3576 https://www.un.org/law/cod/finterr.htm 
3577 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Tasarısı, s. 157. 
3578 VAN KEMPEN, s. 387. 
3579 CENTEL, s. 3324. 
3580 Nitekim AİHM, “Taşkın ve diğerleri/Türkiye” kararında, idare mahkemesi tarafından yaşam ve çevre hakkına dayanan iznin 
kamu menfaati ile bağdaşmadığı yönünde verilen karara karşın yürütme organının Bergama’daki madenin çalışmasına izin 
vermesi sebebiyle AİHS’nin 8. maddesinin ihlal edildiğini belirterek, kararın makul sürede ve gerektiği şekilde uygulanmamasını 
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X. TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNUN KARŞILAŞTIRMALI 

HUKUKTAKİ GÖRÜNÜMÜ 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin olarak karşılaştırmalı hukuka bakıldığında farklı 

yaklaşımlara ve düzenlemelere yer verildiği ve bu durumu o ülkenin anayasal düzeninin şekillendirdiği 

görülmektedir.3581 Hatta uluslararası anlaşmalarda dahi söz konusu farklılık gözlemlenmektedir. Tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğu Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde farklı açılardan ele 

alınmıştır. Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde genel olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğu günümüzdeki 

kadar olmasa da (1990’dan bu yana) başlarda kabul edilmemekteyken, Anglo-Sakson hukuk 

sistemindeyse kabul edilmektedir.3582 Söz konusu farklılığın temelindeyse, Anglo-Sakson hukuk 

sisteminde Kıta Avrupası hukuk sistemine nazaran idare hukukunun ve idare hukuku sistemlerinin 

yeterince gelişmemiş olması yatmaktadır.3583  

Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden ve etmeyen 

hukuk sistemleri şeklinde bir ayrıma gidilmesi mümkündür. Ancak bu sorumluluğu kabul etmeyen 

sitemlerde tüzel kişilerin tümüyle yaptırımlardan muaf tutulduğu söylenemez. Bu kapsamda genel olarak 

Almanya’da olduğu gibi idari ceza hukuku sorumluluğu kabul edilmektedir.3584 Benzer eğilim örneğin 

Brezilya gibi Latin Amerika ülkelerinde de gözlemlenmektedir.3585 İster ceza isterse de idari ceza 

                                                
AİHS’in 6. maddesinin 1. fıkrasının ihlali olarak değerlendirmiştir. Bkz. “TAŞKIN ve diğerleri/Türkiye”, Başvuru No: 46117/99, 
30.0.2005, pa. 111-116, 135-138. Karadeniz’in yeşil yolu davasıyla ilgili olarak, doğa alanlarının ticarileştirilmesi amacıyla 
kolaylaştırıcı mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirildiği iddiası üzerine yürütmeyi durdurma kararları söz konusudur. Yine 
Artvin Cerattepe’de madencilik faaliyeti yapılmasına karşı çıkılması üzerine, yerel mahkeme Çevre Etki Değerlendirmesi 
raporunu iptal etse de idare, firmaya yeni bir Çevre Etki Değerlendirmesi raporu vermiştir. Rize İdare Mahkemesiyse 3.10.2016 
tarihinde Çevre Etki Değerlendirmesi raporunun iptali yönündeki istemi reddederek projenin devlet ormanı olan alanda yapılması 
konusunda mevzuata herhangi bir aykırılığın bulunmadığı yönünde karar vermiştir. Söz konusu uygulamaların kamu otoritesince 
gerçekleştirilen keyfi müdahaleler şeklinde değerlendirilmesi ve bu nedenle de AİHM’in önüne götürülmesi mümkündür. Bkz. 
CENTEL, s. 3324-3325. AYM de önüne gelen bireysel başvuru üzerine, ““Cevizlik Regülatörü ve Hidroelektrik Santralleri 
Projesi” kapsamında Rize ili Kalkandere ilçesi Soğuksu köyü sınırları içinde, Orman Genel Müdürlüğünün verdiği ek karar 
üzerine inşa edilen şalt sahası hakkında ayrıca çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı alınmaması ve bu hususta 
açılan davanın reddedilmesi nedenleriyle” anayasanın 17. maddesinde öngörülen “maddi ve manevi varlığın korunması ve 
geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği”ne karar vermiştir. Bkz. AYM, Başvuru No: 2013/2552, 25.02.2016 T. (Karar metni için bkz. 
29717 sayılı 20.5.2016 tarihli Resmî Gazete)  
3581 ÖZEN, “Tüzel”, s. 66. 
3582 ENGELHART, s. 56-57. Anglo-Sakson hukuk sisteminde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesinin tartışmasız 
olmadığı hatta vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerin de bulunduğu belirtilmelidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. KHANNA, s. 1477 
vd. 
3583 SCHOLZ, s. 437. 
3584 VALENZANO, s. 98. 
3585 DINIZ, s. 136. Örneğin Uruguay da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesi hususunda zorlanmaktadır. Bkz. 
PIETH/IVORY, s. 12. Ancak Arjantin 2017 yılında gerçekleştirdiği değişiklikle yolsuzluk suçlarıyla sınırlı olarak tüzel kişilerin 
ceza sorumluluğunu kabul etmiştir. 1.12.2017 tarihli ve 27401 sayılı Kanunla “rüşvet”, “nüfuz ticareti”, “zimmet”, kamu 
görevlilerinin hukuka aykırı şekilde zenginleşmesi gibi suçların doğrudan ya da dolaylı olarak tüzel kişilerin adına, yararına ve 
çıkarına işlenmesi durumunda tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gidilmektedir. Suçu işleyen gerçek kişinin belirlenemediği ya da 
cezalandırılamadığı hallerde dahi tüzel kişinin ceza sorumluluğu kabul edilmektedir. Yaptırım olaraksa para cezası, faaliyetten 
süreli ya da süresiz olarak men, fesih, kamu ihalelerinden belli süreyle yasaklanma, hükmün ilanı, devlet yardımından yasaklanma 
öngörülmüştür. Bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 712. 
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sorumluluğu tercih edilsin, ülkelerin isnadiyet ya da sorumluluk konusunda esas aldıkları genel koşulların 

benzerlik arz ettiği görülmektedir.3586 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden hukuk sistemlerinde bu kabulün yasama organının 

somut bir şekilde çözüme kavuşturduğu Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, Estonya3587; bu kabulün 

içtihada bırakıldığı İngiltere, Kanada, ABD ve Avustralya olmak üzere ikiye ayrılması mümkündür. 

Ayrıca tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden hukuk sistemlerinin, söz konusu sorumluluğun uzun 

bir süre boyunca benimsendiği İngiltere, ABD, Hollanda, Eski Yugoslavya ve yeni kabul edildiği Fransa, 

Belçika, Danimarka ve Finlandiya olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmesi mümkündür.3588  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden ülkeler örneğin Amerika, İsviçre ve Fransa adli, 

kabul etmeyen ülkelerse örneğin Almanya idari para cezası uygulamaktadır. Tüzel kişiler hakkında 

uygulanan adli para cezası bireylere uygulanan adli para cezasıyla aynı olup, üst sınırın belirlenmesinde 

farklılıklar bulunmaktadır.3589   

Elbette ki bu çalışmada dünyadaki tüm ülkelerin mevzuatı incelenmemektedir. Nitekim 

çalışmanın böyle bir amacı da bulunmamaktadır. Ancak yol gösterici olması açısından Kıta Avrupası ve 

Aglo-Sakson hukuk sistemlerini benimseyen bazı ülkelerde söz konusu sorumluluğa ne şekilde yer 

verildiği bu başlık altında incelenmektedir. 

A. TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNUN KABUL EDİLMEDİĞİ HUKUK 

SİSTEMLERİ 

1. Almanya  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna izin veren bir hükme Alman ceza hukukunda yer 

verilmemiştir.3590 Bu düşüncenin temelini, tüzel kişilerin adına gerçekleştirilen fiillerden ötürü 

sorumluluğun temsilci ya da organ olarak fiilde bulunan gerçek kişiler tarafından üstlenilmesi gerektiği 

şeklindeki düşünce oluşturmaktadır. Soyut bir varlığın kınanamayacağı düşüncesiyle ve “societas 

delinquere non potest” ilkesi gereğince, tüzel kişilerin ceza sorumluluğu reddedilmektedir.3591 Ancak 

gerçek kişilerle ilgili olarak bireysel ve ahlaken kınanabilirliğin, tüzel kişiler bakımından sosyal ve yasal 

kurallara aykırılık şeklinde anlaşılması gerektiği, bu nedenle tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna 

gidilebileceği de savunulmaktadır.3592 Nitekim kınanabilirlik esasında ceza normunun geçerliliğin 

                                                
3586 DOĞAN, “Tüzel”, s. 25. 
3587 2001’de kabul edilen ve 2002’de yürürlüğe giren yeni “Estonya Ceza Kanunu”nun 14 ve 37. paragraflarında tüzel kişilerin 
ceza sorumluluğu öngörülmüştür. Bkz. MONGILLO, s. 82. Sorumluluk için suçun tüzel kişinin yetkili temsilcisi tarafından 
işlenmesi gereklidir. Ancak yetkili temsilcinin bazı alanlarla ilgili olarak özel hukuk sözleşmesi uyarınca görevlendirilmesi ve bu 
kapsamda kurumun çalışanı olmaması mümkündür. Bkz. VALENZANO, s.101.  
3588 KANGAL, Tüzel, s. 72. 
3589 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 142. 
3590 HIRSCH, Frage, s. 5; JESCHECK/WEIGEND, s. 227. 
3591 KANGAL, Tüzel, s. 73. 
3592 FROOM, s. 287. Alman hukukunda toplulukların ceza sorumluluğu konusunun tarihsel ve dogmatik temelleri Von Gierke, 
Hafter ve Busch tarafından açıklanmıştır. Bkz. JESCHECK, “Personenverbände”, s. 211-212. 
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sorgulanmasına, ceza normuna karşı riayetsizliğe dayanmaktadır.3593 Bu kapsamda Almanya’da tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunun öngörülüp öngörülemeyeceği hususu tartışılmaktadır.3594  Nitekim 1962 

tarihli “Büyük Ceza Hukuku Reformu” taslağında tüzel kişilerin ve kişi topluluklarının ceza sorumluluğu 

hususu üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Ancak “Ekonomik Suçlarla Mücadele Kanunu”nun 

1976 tarihli birinci ve 1986 tarihli ikinci halinde söz konusu sorumluluk kabul edilmemiştir. 2000 

yılındaysa Federal Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan ceza muhakemesi reformuna ilişkin 

komisyonda ceza hukukunda söz konusu sorumluluğun kabul edilmesine karşı çıkmıştır.3595  Zira tüzel 

kişilerin idari ceza hukuku sorumluluğunun yeterli olduğu kabul edilmiştir.3596  

Almanya’da tüzel kişinin çalışanı yalnızca kendi kasıtlı ya da taksirli şekilde gerçekleştirdiği 

suçtan dolayı sorumludur. Ancak bu kuralın tüzel kişiye uyarlanması beraberinde güçlükleri getirmektedir. 

Nitekim Alman Federal Yargıtayı (5 StR 394/08) 17.7.2009 tarihli kararında, tüzel kişilik bünyesinde 

hukuka aykırı bir fiilin gerçekleştirilmemesi konusunda görevli olanların suç işlenmesinin önlenmesi 

bakımından garantör olduklarını kabul etmiştir. Böylece bu kimselerin sorumlulukları ve kişisel riskleri 

artmıştır.3597 Bu kapsamda esasında söz konusu sorumluluğun tüzel kişinin görev ve yükümlülüklerini 

yerine getiren yönetim kuruluna ait olduğu belirtilmektedir.3598 Ayrıca, Almanya’nın er ya da geç AB 

direktiflerine karşı gelemeyeceği ve tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul edeceği ileri 

sürülmektedir.3599 Zira AB’nin tutumu nedeniyle mevzuatta bazı değişikliklerin yapıldığı 

görülmektedir.3600 Benzer nedenlerle Türkiye’de de söz konusu sorumluluk savunulmaktadır.3601 

Alman doktrini ve uygulamasında kural olarak tüzel kişilerin ve kişi topluluklarının ceza 

sorumluluğunun bulunmadığı,3602 ancak güvenlik tedbiri sorumluluğunun bulunduğu kabul edilmektedir. 

Bunun temelindeyse kişi topluluklarının davranış yeteneğinin bulunmamasına, kusurlu 

davranamayacağına ve cezalandırma yeteneğinden yoksun olduğuna ilişkin hâkim görüş yatmaktadır.3603 

Ancak doktrinde giderek artan bir şekilde tüzel kişilerin ve kişi topluluklarının idari ceza hukuku 

sorumluluğunun yerine ya da yanında ceza sorumluluğunun benimsenmesinin önerildiği 

görülmektedir.3604 Bu kapsamda tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun Alman ceza hukuku sistemine 

                                                
3593 DÍEZ, s. 332. Örneğin ABD’de 1996 yılında “Valujet” uçak kazasının ardından mahkemenin “SabreTech” yani uçak imalat 
şirketi hakkındaki mahkûmiyet kararı, insan sağlığına ve güvenliğine ilişkin değerleri ihlal etmesi yönündeki kınamaya 
dayanmaktadır. Bkz. FRIEDMAN, s. 853. 
3594 WEIGEND, s. 932. 
3595 LAUE, s. 340.  
3596 BÖSE, “Corporate”, s. 330. 
3597 RINCEANU, s. 135-136. 
3598 REICHERT, Jochem, “Reaktionspflichten und Reaktionsmöglichkeiten der Organe auf (möglicherweise) 
strafrechtsrelevantes Verhalten innerhalb des Unternehmens”, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 3/2011, s. 115. 
3599 ZIESCHANG, s. 118; SCHOLZ, s. 440. 
3600 LAUE, s. 342. 
3601 AYDIN, “Çağdaş”, s. 134. 
3602 LAUE, s. 339. 
3603 BRUNS, Hans Jürgen, “Über die Organ- und Vertreterhaftung im Strafrecht”, 9. Jahrg., Nr. ½, (15. Januar 1954), s. 12. 
3604 KUBICIEL, s. 16-17; LAUE, s. 344. Söz konusu toplulukların cezalandırılmasına ilişkin kısıtlamalar yerine örtülü olarak 
ceza sorumluluğunun kabul edilmesi gerektiği yönünde bkz. HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 321. 
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uyumlu hale getirilebilmesi için daha önce ayrıntılarıyla açıklanan isnadiyet ve organizasyon eksikliği 

modelinden bahsedilmektedir.3605 Özellikle de kusur ilkesine uyum gösterebilmesi amacıyla tüzel kişinin 

orijinal sorumluluğu olarak “organizasyonun kolektif kusurluluğu” şeklindeki fikir ileri sürülmektedir. 

Kusurluluk bakımından kolektif bir kararın gerekli olmadığı yönündeki yaklaşım kabul edilmektedir. 

İşletmelerin kolektif sorumluluğu esasına dayandırılan düzenlemeleri amaçlayan girişimler de söz 

konusudur. Bu yaklaşımlar kapsamında bireysel ceza hukuku bakımından geçerli olan isnadiyet kriterinin 

organizasyonlara uygulanması sağlanmak istenmektedir. İsnadiyetin gerçekleşebilmesi içinse gerekli olan 

unsurların, suçun oluşmasını denetleme davranışı, nedensellik ve kusurluluk olduğu belirtilmektedir. Söz 

konusu durum, şahsi ceza sorumluluğuna paralellik olarak değil; kararın kolektif yöntemlerindeki 

kusurlarından kaynaklanan sorumluluk olarak kabul edilmelidir. Böylelikle artık bireysel değil ancak 

kolektif etiğe dayanan yeni bir fikrin araştırılması ve yürürlükte bulunan ceza hukukunun esasından 

uzaklaşılmasından bahsedilebilir.3606 

Mevzuatta tüzel kişilerin sorumluluğuyla ilgili temel düzenlemeler Al. CK’nın müsadereye ilişkin 

73 vd. paragrafları ile tüzel kişilerin idari para cezası sorumluluğunu öngören ADAK’ın 30. ve 130. 

paragraflarıdır. Al. CK’nın 14. paragrafı “başkası için hareket etme” başlığını taşımaktadır. Bu hüküm 

ADAK’ın 9. paragrafının başlığıyla aynıdır. Bu hükme göre “bir kişinin, bir tüzel kişinin, temsile yetkili 

organı ya da böyle bir organın üyesi; hak ehliyetine sahip olan bir şahıs şirketinin temsile yetkili ortağı ya 

da başka bir kişinin kanuni temsilcisi sıfatıyla hareket etmesi halinde, cezalandırılabilirliği şahsi 

niteliklere, ilişkilere ya da hususlara bağlayan bir kanunun, şayet söz konusu durumlar fiili işleyen 

kimsede değil de temsil eden kimsede gerçekleşmişse temsilci hakkında da” uygulama alanı bulacağı 

öngörülmüştür.3607 Yine aynı paragrafın 2. fıkrasındaysa “her kim, bir işletmenin sahibi olan ya da yetkili 

başka bir kişi tarafından işletmeyi tamamen ya da kısmen yönetmekle görevlendirilir yahut işletmenin 

sahibinin yükümlülüklerini kişisel sorumluluğu altında yerine getirmekle açıkça görevlendirilir ve bu 

görevlendirmeye dayanarak hareket ederse, cezalandırılabilirliği şahsi unsurlara bağlayan bir kanunun, 

işletme sahibinde bulunan bu unsurlara sahip olmayan vekil hakkında da” uygulanacağı öngörülmüştür. 

“Ticari müessese de işletme kapsamında düşünülmelidir. Şayet bir kişi kamu yönetimine ilişkin görevler 

yerine getiren bir merciinin adına yapılan görevlendirmeye dayanarak hareket ederse yine 2. fıkra 

uygulama” alanı bulur. Paragrafın 3. fıkrasındaysa “temsil yetkisini ya da görevlendirme ilişkisini kurması 

gereken hukuki işlem hükümsüz olsa dahi 1. ve 2. fıkra hükümlerinin yine de” uygulanacağı belirtilmiştir. 

                                                
3605 WEIGEND, s. 933. 
3606 KANGAL, Tüzel, s. 75. 
3607 Örneğin Al. CK’nın 266a. paragrafında, çalışanın sosyal güvenlik katkılarını ödemeyen işverenin cezalandırılacağı 
belirtilmiştir. Kural olarak işçiyle işveren olarak tüzel kişi ya da kişi topluluğu arasında iş ilişkisi bulunmaktaysa da sosyal güvenlik 
katkı paylarının ödemesiyle işveren yükümlüdür. Ancak işveren olan tüzel kişinin ya da tüzel kişiliği bulunmayan kişi 
topluluğunun ceza hukuku bakımından davranış yeteneği bulunmadığından sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle Al. 
CK’nın 14. paragrafıyla temsilci olan gerçek kişinin sorumluluğu kabul edilmiştir. Bu kapsamda tüzel kişilerin ya da kişi 
toplulukların günümüzdeki ekonomik örgütlenme biçimleri ve geniş kapsamlı iş bölümü bakımından gerçek kişilerinin görevinin 
tespiti önem taşımaktadır. Bkz. LAUE, s. 341. 
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Söz konusu hüküm tüzel kişilerin ya da tüzel kişiliği bulunmayan kişi topluluklarının, organlarının 

gerçekleştirdiği suçlardan dolayı ceza sorumluluğu anlamına gelmemektedir. Aksine yükümlülüklerini 

ihlal eden organdaki üyenin şahsi sorumluluğunu öngörmektedir.3608 Bu kapsamda genişletici ceza normu 

olarak kabul edilmektedir.3609 Al. CK’nın 14. paragrafının temelini, hukuki yükümlülüklerin sosyal 

hayatta her zaman bunların yükümlüsü kimseler tarafından yerine getirilmemesi hususu oluşturmaktadır. 

Burada esasında tüzel kişiler söz konusu olmaktadır. Zira tüzel kişilerin yükümlülükleri, organını ya da 

temsilcisini oluşturan gerçek kişilerce yerine getirilmektedir. Söz konusu durumda bizzat yükümlü 

olmamasına karşın, bir başkasının yükümlülüğünü onun adına üstlenen ve yerine getiren kişinin 

sorumluluğuna gidilebilmektedir. Böylece ceza hukuku dışında kalan bir alandan ötürü özel bir 

yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde kişinin ceza hukuku alanında bir yükümlülüğü ihlal etmiş gibi 

sorumlu tutulması mümkündür.3610 

Al. CK’nın 14. paragrafıyla tüzel kişilerin organları arasında yer alan ya da tüzel kişiyi temsile 

yetkili gerçek kişilerin ceza sorumluluğunun hangi koşulların varlığı halinde mümkün olabileceği 

belirtilmektedir. Örneğin faaliyetleri nedeniyle bir ırmağın önemli ölçüde kirlenmesine neden olan bir 

işletmenin, birçok yöneticisi hakkında Frankfurt İstinaf Mahkemesi tarafından 25.5.1987 tarihinde verilen 

kararla Al. CK’nın 14. paragrafı uygulanmıştır. Al. CK’nın “suların kirletilmesi” başlığını taşıyan 324. 

paragrafında ve “atıklarla ilgili izinsiz davranışlar” başlığını taşıyan 326. paragrafında belirtilen suçların 

tüzel kişilerin yararına işlenmesi söz konusu olabilir. Bu durumda tüzel kişinin adına hareket eden gerçek 

kişinin sorumluluğundan bahsedilir. Bu nedenle tüzel kişiler, şahıs şirketleri ve işletmeler bakımından 

kanuni temsilciler fail olduklarından, ticari ve hukuksal olarak oluşturulan temsil ilişkilerinde Al. CK’nın 

14. paragrafı uygulanmaktadır.3611 Örneğin Al. CK’nın 325. paragrafında öngörülen “hava kirliliği” suçu, 

bir limited şirketin faaliyeti kapsamında gerçekleştirilirse ceza yaptırımı Al. CK’nın 14. paragrafında 

öngörülen gerçek kişiler hakkında uygulanır.3612 14. paragrafın uygulanabilmesi için temsilcinin ya da 

organın tüzel kişinin ya da tüzel kişiliği bulunmayan topluluğun yararına hareket etmesi gereklidir. Bu 

nedenle failin yalnızca kendi yararı için mi yoksa topluluğun yararı için mi hareket ettiğinin belirlenmesi 

gereklidir. Ancak temsil edilenle bir anlaşma dâhilinde kendi yararına hareket etmişse fail yine söz konusu 

paragrafın kapsamındadır. Örnek olarak komandit şirketin sınırsız sorumlu ortaklarından biriyle anlaşması 

neticesinde suç oluşturan fiili işleyen müdür verilebilir.3613 Bir diğer görüşse fonksiyonel ya da işlevsel 

yaklaşım olarak nitelendirilmekte olup, temsilcinin fiilinin, temsil edilenin faaliyet alanıyla ilgili olmasının 

                                                
3608 WAGNER, s. 115. 
3609 SCHMUCKER, s. 31. 
3610 Örneğin zararlı maddeleri toprağa karıştırmamak konusunda gerekli tedbirlerin alınması konusunda yükümlü olan tüzel 
kişinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde tüzel kişi adına hareket eden organını ya da temsilcisini oluşturan gerçek kişi 
sorumlu tutulmaktadır. Bkz. MAIWALD, Manfred, “Handeln und Unterlassen – Handeln für einen Anderen”, Türk Ceza 
Kanunu Tasarısı İçin Müzakereler – Diskussionsbeiträge zum Entwurf des Türksichen Strafgesetzbuchs, Konya 1998, s. 156-157. 
3611 ÜNVER/NUHOĞLU, s. 124-125. 
3612 BOCK, AT, s. 119. 
3613 SCHMUCKER, s. 33. 
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gerekli olduğunu savunur.3614 Ancak bu görüş temsilcinin, temsil edilenin faaliyeti kapsamında 

gerçekleştirdiği fiilin sadakatsizliği neticesinde olmasına imkân verdiğinden yeterli değildir.3615 

Al. CK’nın “Organlar ve Temsilciler İçin Özel Hüküm” başlığını taşıyan 74e paragrafı ise “bir 

kişi, bir tüzel kişinin temsil yetkisine sahip organı ya da böyle bir organın üyesi sıfatıyla; hak ehliyetine 

sahip olmayan bir topluluğun yönetim kurulu ya da yönetim kurulunun üyesi sıfatıyla; hak ehliyetine sahip 

olan bir şahıs şirketinin, temsile yetkili ortağı sıfatıyla; bir tüzel kişinin ya da hak ehliyetine sahip olmayan 

bir topluluğun ya da hak ehliyetine sahip olan bir şahıs şirketinin genel temsilcisi ya da yönetici 

konumundaki ticari mümessili yahut ticari vekili sıfatıyla; şirketin idaresinin denetlenmesi ya da yönetici 

durumunda sair denetim yetkilerinin kullanılması da dâhil olmak üzere bir tüzel kişinin ya da hak 

ehliyetine sahip olmayan bir topluluğun ya da hak ehliyetine sahip olan bir şahıs şirketinin bir işletmesi 

ya da ticari müessesesinin yöneticisi olan sair bir kişi sıfatıyla hareket ederse ve bu hareket, Al. CK’nın 

74 ila 74c paragraflarındaki diğer şartlar da gerçekleştiğinde kendisi hakkında bir eşyanın ya da kaim 

değerin müsadere edilmesi şeklinde hukuki bir imkânı doğurursa ya da tazminat ödenmemesine sebep 

olursa gerçekleştirilen fiil, bu hükümlerin uygulanmasında temsil edilenin sorumluluğu kapsamında 

düşünülür. Al. CK’nın 14. paragrafının 3. fıkrasıysa kıyasen uygulama alanı bulur” şeklindedir. Al. 

CK’nın 74e paragrafıyla adeta tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edildiği özel bir uygulama 

alanının öngörüldüğü ifade edilmektedir.3616 Paragrafta adı geçen kuruluşların malvarlığının müsadere 

edilebilmesi için bunların organ ya da temsilcilerinin kuruluşun adına ve yararına hareket etmek suretiyle 

bir suç işlemeleri gerekmektedir. Yani kişisel yararlar nedeniyle paragrafta bahsi geçen kuruluşlar 

hakkında malvarlığı müsadere edilemez. Organ ve temsilci niteliğinin yalnızca özel ya da kamu hukuku 

düzenlemeleri uyarınca belirlenmesi gerekli değildir. Zira sözleşme gibi hukuki işlemler vasıtasıyla organ 

ve temsilcilik niteliğinin ortaya çıkabilmesi mümkündür. Doktrinde Al. CK’da öngörülen ve tüzel kişiler 

hakkında uygulanan müsaderenin, ceza değil güvenlik tedbiri niteliğinde olduğu belirtilmekteyse de3617 

daha evvel belirtildiği üzere Al. CK’nın 11. paragrafı uyarınca “tedbir” niteliğindedir. 

Doktrinde söz konusu yasal düzenlemelerin esasında tüzel kişinin ceza sorumluluğunun 

temellerini gösterdiği de belirtilmektedir. Zira devlet, tüzel kişinin organı ya da temsilcisi tarafından ve 

hatta yeterince denetlenmemeleri halinde çalışanlarının gerçekleştirdikleri yararına işlenen suçlardan 

ekonomik olarak tüzel kişiyi sorumlu tutmakta ve hukuka aykırı bir fiilden kaynaklanan kârdan tüzel 

kişiyi mahrum bırakmaktadır. Bu kapsamda Almanya’nın tüzel kişilere orantılı ve caydırıcı yaptırımların 

uygulanmasını öngören uluslararası sözleşmelere uygun davrandığı belirtilmelidir.3618 Hatta Litvanya ve 

Estonya’nın da benimsediği üzere herhangi bir şekilde tüzel kişinin çalışanı olmayan ancak özel hukuk 

                                                
3614 BÖSE, “Corporate”, s. 236. 
3615 SCHMUCKER, s. 33-34. 
3616 HEINE/WEIßER, Rn. 121. 
3617 NISCO, s. 84. 
3618 WEIGEND, s. 931-932. 
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sözleşmesiyle bazı hususlarda yetkilendirilen kimselerin yani bir anlamda “üçüncü kişilerin” fiilleri 

nedeniyle de sorumluluğun öngörülerek tüzel kişilerin ceza sorumluluğu alanının genişletildiği 

görülmektedir. Nitekim OECD de tüzel kişilerin sorumluluktan kaçmak adına aracılar vasıtasıyla suç 

işlemeleri haline karşı önlem alınması gerektiğini savunmaktadır.3619 Ancak Almanya’da çalışanının ya 

da yöneticinin hukuka aykırı fiili nedeniyle tüzel kişinin dolaylı olarak sorumluluğu kabul edilmişse de bu 

sorumluluk ceza sorumluluğu olarak nitelendirilmemektedir. Bu konudaki isteksizliğinin temelinde, 19. 

yüzyıl idealist felsefesinin bazı ilkeleri yatmaktadır. Nitekim 18. yüzyılın sonuna kadar, kolektif varlıkların 

ceza sorumluluğu kabul edilmekteydi. Örneğin topluluklar imparatorluğun ya da bölgesel egemenlerin 

kanunlarının ihlali halinde cezalandırılmaktaydı. Böylece “societas delinquere non potest” ilkesinin pratik 

gerekliliklerle terk edildiği gözlemlenmektedir.3620 Immanuel Kant’ın bireysel sorumluluk anlayışıyla 

beraber toplulukların ceza sorumluluğu terk edilmeye başlanmıştır. Yine Kant ve sonra Hegel ile bağlantılı 

olarak cezalandırmada ödetici anlayışın yerini önleme teorileri almıştır. Ancak buna sosyolojik okulun 

güçlü etkisi ve bu kapsamda bu okulun kurucularından Franz Von Liszt’in tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu savunması eşlik etmiştir.3621 Aynı zamanda Alman Yargıç Carl Friedrich von Savigny 

tüzel kişiler için fiksiyon teorisini (yani tüzel kişilerin tanınmasını tüzel kişinin temsilcilerinin her birinin 

iradesinin tüzel kişinin iradesi olarak görünmesine dayanmasını) geliştirmiştir.3622 Söz konusu teori ile 

Savigny, tüzel kişinin sorumluluğundan bahsedilmesi mümkün olsa da bunun ceza sorumluluğu değil özel 

hukuk sorumluluğu olduğunu belirtmiştir.3623 Her ne kadar daha sonra Otto von Girke tarafından 

Savingy’nin teorisine itiraz edilmiş ve tüzel kişilerin fiksiyon olmadığı ve gerçekte kurumsal bir 

kişiliklerinin var olduğu ileri sürülmüşse de 1870 tarihli “Alman İmparatorluğu Ceza Kanunu”nda 

Savigny’nin teorisine sadık kalınarak ceza sorumluluğun yalnızca gerçek kişilere ait olduğu 

öngörülmüştür.3624 19. yüzyılın sonlarındaysa tüzel kişilerin ekonomideki büyüyen etkisi tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğunun kabul edilmesine ilişkin talepleri beraberinde getirmiştir. Ancak bu talepler Alman 

yasama organının harekete geçmesini sağlayamamıştır.3625  

 “İkinci Dünya Savaşı” sonrasında işgalci devletlerin ekonomik ceza hukuku alanında tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunu uygulamaya koymalarıyla birlikte 1953 yılındaki “40. Alman Hukukçular 

Kongresi”nde söz konusu sorun tartışılmışsa da3626 Heinitz, Engisch ve Hartung’un görüşlerine 

dayanılarak reddedilmiştir. Zaman zaman bu konu yine gündeme getirilse de 1990’larda daha fazla 

gündeme getirilerek tartışılmaya başlamıştır.3627 1999’da Federal Adalet Bakanlığı tüzel kişilerin ceza 

                                                
3619 VALENZANO, s. 100-101. 
3620 WEIGEND, s. 930. 
3621 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 294. 
3622 WEIGEND, s. 930. 
3623 LAUE, s. 339. 
3624 BÖSE, “Corporate”, s. 228.  
3625 WEIGEND, s. 930-931. 
3626 MAIWALD, Carsten, “Strafrecht für Verbände? Es wird kommen!”, ZRP 1999, Heft 5, s. 187. 
3627 SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 1. 
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sorumluluğuna ilişkin hususun incelenmesi için akademiden ve yasama uzmanlarından oluşan yedi kişilik 

bir komisyon oluşturmuştur. Ancak üzerinde uzlaşma sağlayamayan bu komisyon bir öneri sunmak 

yerine tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesinin ya da benimsenmemesinin lehine ya da 

aleyhine olan hususları seçenekli olarak göstermiştir. Bu komisyonun oluşturulmasından birkaç yıl 

önceyse tüzel kişilerin faaliyetleri alanında işlenen suçlar nedeniyle elde ettikleri yarara el konulması 

yönündeki pratik gerekliliklerle doktrinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmemesi 

arasındaki sorun yasal bir uzlaşı ile çözülmüştür.3628 Söz konusu komisyonun raporunu sunduğu 2000 

yılından bir on yıl sonraya kadar da ağırlıklı olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğu reddedilmiştir.3629  

Kabahat niteliğindeki fiillerin suç olmaktan çıkarılmasına yönelik eğilimlerle beraber söz konusu 

fiillerin yaptırıma bağlanabilmesi için idari ceza hukuku alanı yaratılmıştır.3630 1968 yılında ADAK ile 

düzene aykırılıklarla suç kavramı birbirinden ayrılmıştır.3631 Bu kanunla kişi topluluklarına genel nitelikte 

bir idari yaptırım uygulama olanağı getirilmiştir.3632 1994 yılında bu kanunun 30. ve 130. paragraflarında 

gerçekleştirilen değişikliklerle tüzel kişilerin idari ceza sorumluluğu yeniden biçimlendirilmiştir.3633 

Ancak bu düzenlemeler güncel gelişmeleri takip edemediği ve artık tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

kabul edilmesinin gerekli olduğu gerekçeleriyle eleştirilmektedir. Bu kapsamda Kuzey Ren Vestfalya 

Eyaleti’nde “Topluluk Ceza Kanunu Tasarısı” dahi hazırlanmıştır.3634 Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin 

Adalet Bakanı Thomas Kutschaty, tüzel kişiler hakkında adli para cezasının yanında adli para cezası saklı 

tutulmak kaydıyla uyarı cezası, hükmün ilanı, kamu ihaleleri ve sübvansiyonlarından hariç tutulma 

şeklindeki tedbirler ve son çare olarak ise tüzel kişiliğin sonlandırılması3635 şeklinde topluluk 

yaptırımlarının gündemde olduğundan bahsetmiştir.3636 Muhakemeyse gerçek kişiler bakımından 

öngörüldüğü şekilde (örneğin kanunilik ilkesi, yargı yetkisi ya da sanık hakları gibi) 

gerçekleştirilecektir.3637Ancak tasarı eyalet temsilciler meclisine 2014 yılının sonuna kadar sunulmamış 

ve yürürlüğe girmemiştir. Bu durum basındaki olumsuz yankıdan ziyade “Büyük Çalışma 

                                                
3628 WEIGEND, s. 931. 
3629 SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 2. 
3630 Alman ceza hukuku sisteminde suçlar cürüm ve cünha olmak üzere ceza tehdidi dikkate alınarak yani yaptırımların ağırlık 
derecelerine göre ikiye ayrılmaktadır. Al. CK’nın 12. paragrafının 1. fıkrasına göre alt sınırı bir yıl ve daha fazla hapis cezasını 
gerektiren fiiller cürüm; söz konusu paragrafın 2. fıkrasına göre alt sınırı daha az ya da para cezasını gerektiren fiillerin ise cünha 
olduğu belirtilmiştir. Bkz. ROXIN, I, s. 273. 
3631 JESCHECK/SIEBER, s. 5. 
3632 LAUE, s. 340. 
3633 KANGAL, Tüzel, s. 76. 
3634 Aslında her ne kadar bunun için ayrı bir kanunun varlığının gerekli olmadığı söylenebilirse de yapısı itibariyle bazı özellikli 
durumlar ayrı bir topluluk ceza kanununun öngörülmesini gerektirebilir. Bkz. KUBICIEL, s. 18. 1998 yılında Hessen eyaleti de 
Federal Konsey’de benzer bir öneride bulunmuştur. Bkz. KEMPF, s. 466. Halen de söz konusu girişimler devam etmektedir. 
Bkz. WAGNER, s. 113. Ancak Federal Konsey, her ne kadar tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların ceza 
sorumluluğu ekonomik, çevre ve organize suçlar bakımından gerekli olsa ve idari yaptırımların söz konusu suçlarla mücadele 
etmesinde yetersizlikler bulunsa da söz konusu sorumluluğun anayasa, ceza ve muhakeme hukuku bakımından doğuracağı 
problemlere işaret etmiştir. Bkz. KREKELER, s. 641. 
3635 Benzer yönde bkz. WOHLERS, s. 240. 
3636 WAGNER, s. 120. 
3637 Örneğin “2. Ticari Suçlulukla Mücadele Kanunu” ile tüzel kişiler hakkında uygulanan para cezasının “ikinci derece netice” 
niteliği ortadan kaldırılmıştır. Bkz. BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 132.  
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Koalisyonu”nun çalışma programına dâhil edilmesine ilişkin bir girişimin bulunmamasından 

kaynaklanmaktadır.3638 84. Adalet Bakanları Konferansı’ndaysa toplulukların ceza sorumluluğuna ilişkin 

tartışmalar olumlu bir şekilde karşılanmıştır. Bu durum eyaletlerde ve federasyonda önemli bir politikacı 

kitlesinin tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesine sıcak baktığının bir göstergesidir. Bu 

nedenle toplulukların ceza sorumluluğu suçla ilgili izlenen politika bakımından bir “zombi”3639 değil son 

derece hayati bir meseledir.3640  

ADAK’ın 30. paragrafında tüzel kişilere ve kişi topluluklarına idari para cezasının ne şekilde 

uygulanacağı öngörülmüştür.3641 Söz konusu hükme bakıldığında tüzel kişiler hakkında müsaderenin 

uygulanmasına imkân veren Al. CK’nın 74e paragrafıyla paralellik arz ettiği görülmektedir. Bu, 

cezalandırmayı temel olarak reddeden, ancak idari ceza hukuku içinde onaylayan diğer bazı hukuk 

sistemlerindeki yasal duruma benzemektedir.3642 Bu paragrafa göre “bir kişi, bir tüzel kişinin temsil 

yetkisine sahip organı ya da böyle bir organın üyesi sıfatıyla; hak ehliyetine sahip olmayan bir 

topluluğun3643 yönetim kurulu ya da yönetim kurulunun üyesi sıfatıyla; hak ehliyetine sahip olan bir şahıs 

şirketinin,3644 temsile yetkili ortağı sıfatıyla; bir tüzel kişinin ya da hak ehliyetine sahip olmayan bir 

topluluğun ya da hak ehliyetine sahip olan bir şahıs şirketinin genel temsilcisi ya da yönetici konumundaki 

ticari mümessili yahut ticari vekili sıfatıyla; şirketin idaresinin denetlenmesi ya da yönetici durumunda 

sair denetim yetkilerinin kullanılması da dâhil olmak üzere bir tüzel kişinin ya da hak ehliyetine sahip 

olmayan bir topluluğun ya da hak ehliyetine sahip olan bir şahıs şirketinin bir işletmesi ya da ticari 

müessesesinin yöneticisi olan sair bir kişi sıfatıyla3645 faaliyette bulunur  ve bu faaliyetlerden biri 

çerçevesinde bir suç ya da düzene aykırılık” yani kabahat gerçekleştirirse, tüzel kişiler ve kişi toplulukları 

hakkında para cezası öngörülmüştür. Görüleceği üzere yalnızca tüzel kişilerin değil tüzel kişiliği 

bulunmayan toplulukların da sorumluluğu düzenlenmiştir. Bu hükme göre idari para cezasına 

hükmedilebilmesi için, bir suçun ya da düzene aykırılık yani kabahat fiilinin, tüzel kişilik ya da kişi 

topluluğuyla ilgili yükümlülüklerin ihlal edilmek ya da onların zenginleşmesini sağlamak suretiyle 

                                                
3638 WAGNER, s. 113-114. 
3639 Söz konusu nitelendirmenin temelinde, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngören kanun tekliflerinin ya da tasarılarının 
kapsamlı bir tartışma neticesinde reddedilmesi ancak belli bir süre sonra yine yeni argümanlarla beraber teklif ya da tasarı olarak 
gündeme gelmesi yatmaktadır. Bkz. SCHÜNEMANN, “Forderung”, s. 1.  
3640 KUBICIEL, s. 6-7. 
3641 WAGNER, s. 115. 
3642 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 302-303. 
3643 Bunlar, tüzükleri ve organları bulunan, üye değişimlerinden bağımsız ve uzun bir süre faaliyette bulunmak için tasarlanan ve 
ekonomik bir amaç gütmeyen topluluklardır. Bu kapsamda sendikalar ve büyük spor kulüpleri örnek olarak verilmektedir. 
Bunların da kendi amaçlarını gerçekleştirmek adına malvarlıkları düşünüldüğünde her ne kadar ekonomik amaç gütmeseler de 
söz konusu idari yaptırıma muhatap kılınmaları yerinde bir tercihtir. Bkz. ÁDÁM, s. 13; ROGALL, § 30, Rn. 38.  
3644 Tüzel kişiliğe sahip olmayan ticari veya profesyonel yahut sınırlı ya da “Medeni Kanun”a göre kurulmuş ortaklıklar bu 
kapsamda düşünülebilir. Böylece hüküm tüzel kişilerin yanında kısmi yasal statüye sahip ortaklıklar bakımından da uygulama 
alanı bulmaktadır. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 232. Ayrıca tüzel kişiliği bulunmayan AB, kolektif ve komandit şirketler de bu 
kapsamda örnek olarak verilmektedir. Bkz. ROGALL, § 30, Rn. 41. 
3645 Böylece topluluk içindeki resmi görev dağılımına bakılmaksızın üst düzey yönetimin sorumluluktan kaçmasının önüne 
geçilmek istenmektedir. Ayrıca denetim eksikliğinin kendisi de kabahat olarak düzenlendiğinden topluluğun herhangi bir 
çalışanınca işlenen suç ya da kabahat nedeniyle dahi sorumluluğuna gitmek mümkündür. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 235. 
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işlenmesi gerekmektedir.3646 Hükümde hem tüzel hem de ilgili gerçek kişiler bakımından kapsamın 

belirlendiği görülmektedir. Tüzel kişiliğe sahip sosyal organizasyonlar, şirketler, kooperatifler, tescilli 

dernek ve vakıflarla beraber tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların dahi kabahat sorumluluğu 

bulunmaktadır.3647 Zira tüzel kişiliği bulunmayan kişi topluluklarının da çoğu zaman önemli miktarda 

tahsis edilmiş varlığa sahip oldukları ve geniş kapsamlı ekonomik faaliyetler gerçekleştirdikleri 

görülmektedir. Bu nedenle de tüzel kişiliği bulunmayan topluluklar sorumluluk konusu edilmiştir.3648 

Çalışanların fiilleri nedeniyle tüzel kişilerin ya da toplulukların sorumluluğu öngörülmemişse de tüzel 

kişilerin ya da toplulukların yararına hareket edilmesi ya da tüzel kişiliğe ait bir yükümlülüğün yerine 

getirilmemesi yerinde bir şart olarak ortaya çıkmaktadır. Yarar ya da zenginleşme koşulu bakımından 

yalnızca zenginleşmenin gerçekleşmesinin değil gerçekleşebileceği bir durumun varlığının yeterli 

olmasıysa, belirlilik ilkesine aykırı olacak şekilde sorumluluğun sınırlarını genişlettiği ve beklenen faydayı 

sağlayamayacağı yönünde eleştirilmekteyse3649 de yerinde bir tercihtir. 

2011 yılında Almanya’nın 16 eyaletinin Adalet Bakanı, Federal Adalet Bakanlığından ekonomik 

suçlarla mücadelede tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun gerekli olup olmadığının incelenmesini 

istemiştir. Federal Konsey ise 2013 yılında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesine ilişkin 

girişimler başlatmıştır. Bu nedenle yakın bir zaman diliminde Almanya’da tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edilmesi beklenmektedir.3650 Söz konusu girişimler salt tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabulünü içermemekte aynı zamanda dogmatik gerekçelerle desteklenmeye 

çalışılmaktadır. Bu kapsamda genel olarak bireysel ceza sorumluluğuyla ya da idari suçlarla uyumlaştırma 

çabaları görülmektedir.3651 Böylece ceza yaptırımlarına alternatif yaptırım tedbirleri öngörülmektedir.3652 

Bir diğer çözüm önerisi ise, bireysel ceza sorumluluğuyla örgütsel ceza sorumluluğunu birbirinden 

ayırmak ve örgütsel ceza sorumluluğu için ayrı bir yol öngörülmesi gerektiği yönündedir. Tüm bu görüşler 

toplulukların ceza sorumluluğunun kabul edilmesinin anlamlı olup olmadığı ve kabul edildiği takdirde ne 

tür sonuçların ortaya çıkabileceğine ilişkin ön yargılarla ilgilidir.3653  

Politika değişikliği olarak nitelendirilen söz konusu gelişmeler, beraberinde bazı yasal 

değişiklikleri de getirmiştir.3654 Bu kapsamda ADAK’ta tüzel kişiler hakkında uygulanacak idari para 

                                                
3646 LAUE, s. 342. 
3647 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 298. 
3648 TÖBBENS, s. 6. “Alman Medeni Kanunu”nun (Al. MK) 54. maddesine göre de tüzel kişiliği bulunmayan topluluklarda, 
hukuki işlemi yapan kişi ya da kişiler sorumludur. 
3649 DOĞAN, “Tüzel”, s. 35. 
3650 ENGELHART, s. 57. 
3651 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 322. 
3652 MONGILLO, s. 85. 
3653 HEINE/WEIßER, Rn. 127.  
3654 Örneğin “2. Ticari Suçlulukla Mücadele Kanunu” ile tüzel kişiler hakkında uygulanan para cezasının “ikinci derece netice” 
niteliği ortadan kaldırılmıştır. Bkz. BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 132.  
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cezası3655 sınırının, 30.06.2013 tarihinden itibaren3656 kasıtlı suçlar bakımından 10 milyon, taksirli 

suçlar3657 bakımından ise 5 milyon Avroyu bulabilecek şekilde artırılması,3658 30. paragrafın 2a fıkrası ile 

tüzel kişinin ya da kişi topluluğunun tamamen ya da kısmi devri hallerinin de sorumluluk kapsamına 

alınması,3659 “Haksız Rekabetle Mücadele Kanunu”nun 81. paragrafında kartelleşme para cezasının 

şirketin cirosuna endeksli şekilde belirlenmesi ve tüzel kişilerin denetim ve bildirim yükümlülüğünün 

öngörülmesinden bahsedilebilir.3660 Nitekim ciroya endeksli bir belirleme, tüzel kişinin ekonomik 

durumuna uygun olmanın yanında orantısız yaptırımların da önüne geçmeyi sağlamaktadır.3661  

Alman doktrininde hâkim görüş kamu hukuku tüzel kişilerinin de ADAK’ın 30. paragrafı 

kapsamında sorumluğunun bulunduğu yönündedir.3662 Sorumluluğa neden olan fiili gerçekleştirenlerle 

ilgili olarak çalışanlardan değil, topluluğu temsil ve denetleme yetkisinden bahsedilmektedir.3663 Söz 

konusu yetkinin, kabahatin ya da suçun işlenmesinde özel hukuk anlamında etkinliğinin bulunup 

bulunmaması gerektiği hususuysa tartışmalıdır. Bir görüşe göre etkisi olmaması gereklidir, ancak bu görüş 

kıyas yasağını ihlal ettiği yönünde eleştirilmektedir.3664 ADAK’ın 30. paragrafında temsilcinin kusuru 

topluluğun kusuru olarak kabul edilmektedir.3665 Ayrıca gerçek kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkisi kişi 

ya da organ olarak söz konusu suçu ya da kabahati işlemiş olmaları gerekmektedir. Ancak hakkında bir 

                                                
3655 Tüzel kişiler hakkında idari yaptırım olarak denetim emirleri ya da uyum programlarının geliştirilmesi ve takibi şeklinde 
yaptırımlar öngörülmemiştir. Ancak bazı hallerde idari tedbir olarak örneğin “Federal Finansal Hizmetler Kurumu”, “Bankacılık 
Kanunu”na aykırı hareket eden yönetimdeki gerçek kişinin kalıcı olarak görevden alınması talep edebilir ya da tüzel kişinin 
yönetimle ilgili görevlerini devletin bir görevlisine verebilir. Yine kamunun refahı için tehlike arz etmesi halinde tüzel kişi 
feshedilebilir ya da kaydı silinebilir. Söz konusu son iki yaptırım neredeyse hiç uygulanmaktadır. Nitekim kaydın silinmesi 
yaptırımı bir limited şirketle ilgili olarak yalnızca 1945 yılında uygulanmıştır. Söz konusu durum esasında orantılılık ilkesinin bir 
görünümüdür. Zira idari para cezasının verilmesi yeterince etkin bir yaptırım olarak kabul edilmektedir. Bkz. BÖSE, “Corporate”, 
s. 239-240.   
3656 WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DEUTSCHER BUNDESTAG, s. 4. 
3657 ADAK’ın 30. paragrafının 2. fıkrasına göre işlenen fiilin suç değil de düzene aykırılık oluşturması halindeyse ilgili düzene 
aykırılık bakımından öngörülen azami para cezası idari para cezası olarak uygulanmaktadır. Söz konusu durum fiilin hem suç hem 
de düzene aykırılık teşkil etmesi ve suç için belirlenen idari para cezasının düzene aykırılık için belirlenen idari para cezasını 
aşamaması halinde de uygulama alanı bulur. Şayet ilgili kanunda düzene aykırılıklarla ilgili olarak ADAK’ın 30. paragrafının 2. 
fıkrasına açık bir atıfta bulunulursa söz konusu azami idari para cezasının 10 katına kadar çıkartılması mümkündür.  
3658 İdari para cezalarının bu şekilde artırılmasının temelinde “Uluslararası İşletme İşlemlerinde Yabancı Kamu Görevlileri 
Rüşvetine İlişkin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin 17.3.2011 tarihli Tavsiye Raporu” 
etkili olmuştur. Bkz. HEINE/WEIßER, Rn. 22. 
3659 Bu hüküm AB rekabet hukukunun Alman kartel hukukunu etkilediğinin önemli bir göstergesidir. Bkz. BÖSE, “Strafbarkeit”, 
s. 165. Ancak bu durumda yine aynı paragraf uyarınca uygulanacak olan idari para cezası devralınan malvarlığı değerini aşamaz. 
3660 Ancak burada fiilin ağırlığı ve kişinin kusuru dikkate alınarak idari para cezasının miktarı belirlenmektedir. Yani topluluğun 
hukuka aykırı davranışı, ölçü değildir. Bkz. WAGNER, s. 115-116. 
3661 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 466. 
3662 LAUE, s. 343. 
3663 VALENZANO, s. 98. 
3664 LAUE, s. 343. 
3665 Örneğin etkin uyum programlarının bulunması, suçun ya da kabahatin işlenmesinin ardından yeni bir suçun ya da kabahatin 
işlenmemesi için önlem alınması, zararın giderilmesi idari para cezanın belirlenmesinde indirimin yapılmasını sağlar. Bkz. BÖSE, 
“Corporate”, s. 243-244. 
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mahkûmiyet hükmünün kurulması gerekli değildir.3666 Şayet sayılan koşullar gerçekleşmişse tüzel kişi 

hakkında idari para cezası verilmektedir.3667 

Tüzel kişiler bakımından öngörülen en önemli yükümlülüğü ADAK’ın 130. paragrafında 

öngörülen gözetim ve kontrol yükümlülüğü oluşturmaktadır.3668 Bu düzenlemeyle gözetim ve kontrol 

yükümlülüğünü kasıtlı ya da taksirli olarak yerine getirmeyen3669 işletme sahipleri hakkında idari para 

cezası öngörülmüştür.3670 Ancak söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin suç ya da düzene 

aykırılık oluşturan bir fiil olması gereklidir. Esasında bu hüküm doğrudan tüzel kişi ya da kişi 

topluluklarını etkilememekteyse de3671 söz konusu işletme sahipleri genellikle tüzel kişi ya da tüzel kişiliği 

bulunmayan kişi topluluklarıdır. Söz konusu durumda gözetim ve kontrol yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen gerçek kişinin sorumluluğu da ADAK’ın Al. CK’nın 14. paragrafıyla paralellik gösteren 9. 

paragrafı uyarınca devam etmektedir.3672 ADAK’ın 130. paragrafının uygulama alanı bulabilmesi için 

gerekli ve makul olan gözetim yükümlülüğüne aykırı davranılması gereklidir.3673 Bu nedenle işletmelerin 

ve girişimcilerin sorumluluk alanları oldukça genişlemektedir. İşletmede çalışan bir işçi tarafından 

gerçekleştirilen fiil nedeniyle organın bu eylemi engellememesi ya da bunun işlenmesini güçleştirmemesi 

sebepleriyle tüzel kişi sorumlu tutulabilmektedir. Bu sorumluluk riskin artırılması teorisinin bir 

gereğidir.3674 Nitekim suç teşkil eden fiilden dolayı topluluğun sorumluluğuna gidilebilmesi için denetim 

yükümlülüğünün ihlali esas alındığında, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi etkili bir cezalandırmanın 

gerçekleştirilmesinin önüne geçmektedir. Ancak ADAK bakımından gözetim yükümlülüğünün ihlali, bir 

anlamda gözetim kapsamında suçu önleyecek ya da işlenmesini zorlaştıracak hiçbir tedbirin 

alınmamasının tehlikeyi artırdığı kabul edilmektedir.3675 Bu durum beraberinde denetçilerin tayin 

edilmesinde, özenli seçimi ve gözetlenmesini de gerektirmektedir. Aksi halde organizasyon eksiliği 

nedeniyle sorumluluk doğmaktadır.3676 Sorumluluktan bahsedilebilmesi için, fiil ile söz konusu 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi arasında nedensellik ilişkisinin varlığı gerekmekte olup, ihmalin 

fiilin gerçekleşme riskini önemli şekilde artırması gerekmektedir.3677 Sorumluluk için muhakkak tüzel 

kişiliğin bulunması şart olmayıp tüzel kişiliği bulunmayan kişi toplulukların varlığı da yeterlidir.3678  

                                                
3666 Kural olarak gerçek kişiye karşı gerçekleştirilen idari ya da ceza muhakemesi faaliyetiyle topluluk hakkında yaptırım 
uygulanmaktadır. Ancak gerçek kişi hakkında muhakeme başlatılamazsa ya da başlatılmasına rağmen sona erdirilemezse, 
yalnızca topluluk hakkında ayrı bir muhakemenin gerçekleştirilmesi mümkündür. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 235. 
3667 DOĞAN, “Tüzel”, s. 34. 
3668 Söz konusu hükmün ve 2. Protokolün oluşturulmasında Tiedemann’ın katkıları oldukça fazla olup bu düşünce Avrupa’da 
yaygın bir şekilde benimsenmiştir. Bkz. ENGELHART, s. 61-62. 
3669 TÖBBENS, s. 4. 
3670 LAUE, s. 342. 
3671 KEMPF, s. 463. 
3672 KEMPF, s. 463. 
3673 BÖSE, “Corporate”, s. 231; TÖBBENS, s. 3. 
3674 KREKELER, s. 646. 
3675 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 24. 
3676 TÖBBENS, s. 4. 
3677 KREKELER, s. 646. 
3678 LAUE, s. 342. 
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ADAK’ın 30. paragrafında3679 doğrudan tüzel kişiliğe ve kişi topluluklarına ait yükümlülüklerden 

bahsedilmişken, 130. paragrafta işletme sahibinin yükümlülüklerinin ihmalinden bahsedilmektedir.3680 

Bu kapsamda 30. paragraf uyarınca cezalandırılan tüzel kişiliğin ya da kişi topluluğunun kendisiyken,3681 

130. paragrafta işletmenin sahipleri cezalandırılmaktadır. ADAK’ın 9. paragrafına göre bu kişisel özellik 

işletmenin ya da organın yetkili temsilcisine yüklenmektedir. Böylece bu kimse ADAK’ın 130. 

paragrafına göre denetim yükümlülüğünü yerine getirmelidir.3682 Ekonomik suçlarla mücadelede 

ADAK’ın 9, 30 ve 130. paragrafları önemli bir mücadele aracı olarak görülmektedir.3683 Söz konusu 

yükümlülüğün ihlali hukuka aykırılığın temel koşuludur. Bu hukuka aykırılık aynı zamanda suç oluştursa 

dahi yine de gereken denetimin ve gözetimin ihmali idari bir suçtur.3684 

2. İtalya 

İtalyan hukuk sistemine bakıldığında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmediği ve 

benimsenme ihtimalinin de uzak olduğu görülmektedir. İzlenen suç ve ceza politikası nedeniyle İtalyan 

hukukunda yalnızca gerçek kişilerin ceza sorumluluğu dikkate alınmaktadır. Bu sebeple tüzel kişinin 

tercihlerinin gerçek yetkilileri olan yöneticileri hakkında cezaya hükmedilmesi mümkündür. 

Uygulamanınsa bu durumu mevkiinin gerektirdiği sorumluluk ya da kusur karinesi kapsamında iştirake 

ilişkin normları zorlamak suretiyle uyguladığı belirtilmektedir. Ayrıca tüzel kişinin ceza sorumluluğunun 

kabul edilmesi, suç ve ceza politikası bakımından bilinmeyen bir tehlike olarak düşünülmektedir. Bu 

nedenle tüzel kişilerin ceza sorumluluğu ve cezalandırılabilirlik alanı idari suçlar arasında kolayca 

öngörülebilen yapay ya da şekli nitelikteki hukuka aykırı fiiller alanına doğru genişleme eğilimindedir. 

Kolektif örgütlerin ağır bir şekilde cezalandırılmasını amaçlayan yaptırımlarınsa ekonomik ve sosyal 

alanda ortaya çıkması muhtemel sonuçlarından korkulmaktadır.3685 

Mevzuattaki hükümler de tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna engel olmaktadır. Nitekim İtalya 

Cumhuriyeti Anayasasının 27. maddesinin 1. fıkrasında “ceza sorumluluğunun şahsi” olduğu 

belirtilmiştir. Söz konusu hüküm iki türlü yorumlanmaktadır. Bu yorumlardan ilkine göre söz konusu ifade 

yalnızca suçun maddi unsurunu hedeflemektedir. Bu nedenle de tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 

engellemediği şeklinde anlaşılmalıdır. Ağırlıklı olarak kabul edilen diğer yoruma göreyse bu ifadenin 

kapsamına kusurluluğun da girmesi nedeniyle tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilemeyeceği 

yönündedir. İtalyan Anayasa Mahkemesi “ceza sorumluluğunun şahsi” olmasının, üçüncü kişilerin 

fiilinden dolayı ceza sorumluluğuna, tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ve kolektif cezaların 

                                                
3679 Bu hüküm 2. Protokolün uygulanması amacıyla 2002 yılında kabul edilmiştir. Bkz. BÖSE, “Corporate”, s. 234. 
3680 ADAK’ın 130. paragrafının esasında Al. CK’da düzenlenerek suç haline getirilmesi gerektiği yönündeki öneri için bkz. 
HIRSCH, “Strafrechtliche, s. 323. 
3681 TÖBBENS, s. 5; DOĞAN, “Tüzel”, s. 34. 
3682 LAUE, s. 342. 
3683 TÖBBENS, s. 1. 
3684 LAUE, s. 342. 
3685 KANGAL, Tüzel, s. 77-78. 
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uygulanmasına engel oluşturduğu yönünde kararlar vermiştir. Uygulamada da söz konusu görüş üstün 

tutulmak suretiyle kararlar verilmektedir. Ayrıca İtalyan Anayasasının 28. maddesindeyse “devletin ve 

kamu kurumlarındaki görevlilerin hak ihlali oluşturan fiillerinden dolayı, cezai, medeni ve idari kanunlar 

uyarınca doğrudan doğruya sorumlu” tutulacakları ve “söz konusu hallerde Devletin ve kamu 

kurumlarının da özel hukuk hukuk sorumluluğuna sahip oldukları” belirtilmiştir.3686 Anayasanın söz 

konusu hükmü de doktrinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmediğinin bir göstergesi olarak 

kabul edilmektedir.3687 Yine İt. CK’nın “hafif para cezası ve ağır para cezasının ödenmesinden tüzel 

kişilerin sorumluluğu” başlığını taşıyan 197. maddesi tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

benimsenmediğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.3688 Bu hükme göre devlet, bölgeler, iller ve 

ilçeler hariç tutulmak üzere tüzel kişiliğe sahip bulunan kurumların, temsil ya da yönetim yahut bunlarla 

ilişkili görevlerde bulunan kişiler tarafından işlenen suçlarda, bu kimselere karşı mahkûmiyet hükmü 

verilmesinde ve suç, suçlunun sahip olduğu sıfata ilişkin yükümlülüklerin ihlali niteliğindeyse ya da tüzel 

kişinin menfaatine işlenmişse hükümlünün aczi durumunda hükmedilen hafif ya da ağır para cezasına eşit 

miktarı ödemekle yükümlü oldukları, şayet bu yükümlülük yerine getirilmezse 136. madde hükmünün 

uygulama alanı bulacağı belirtilmiştir. Tüzel kişilerin söz konusu sorumluluğu müteselsil değil, ikinci 

derece sorumluluk olarak kabul edilmektedir.3689 Bu nedenle söz konusu sorumluluğun özel hukuk 

sorumluluğu olarak nitelendirilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.3690 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmemesinin bir diğer nedeni olarak İtalya’nın sahip 

olduğu hukuk kültürü gösterilebilir. Zira ekonomik ceza hukukuyla ilgilenenlerin çoğu tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğuna karşı çıkmaktadır. Zira kolektif örgütlere uygulanacak ceza yaptırımı, kınamanın sübjektif 

kriterlerine uyarlanamayacağı gibi, belirli bir amaç güdülerek suçlunun yeniden eğitilmesine de imkân 

veremeyecektir. Kolektif bir yapılanmaya karşı yaptırımın uygulanması anayasada temelini bulan bireyci 

ve insancıl idealden uzaklaşan objektif bir anlamı beraberinde getirecektir.3691  

İtalyan hukukunda varsayım teorisi egemendir ve toplulukların suç işlemeyeceği 

savunulmaktadır. İtalya’da da Almanya’da olduğu gibi “societas delinquere non potest” ilkesi 

benimsenmişse de, toplulukların sorumluluğuyla ilgili olarak 8.6.2001 tarihli 231 sayılı “Kanun 

Hükmünde Kararname” ile uluslararası bazı yükümlülüklerin (“Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı 

Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi”nin ve “AB’nin Mali Çıkarlarının 

                                                
3686 Anayasa metni için bkz. https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf 
3687 ERMAN, Ticari, s. 103-104. 
3688 DE MAGLIE, “Italian”, s. 256. 
3689 KANGAL, Tüzel, s. 78-79. 
3690 DE MAGLIE, “Italian”, s. 256; ÖZEN, “Tüzel”, s. 67. Aksi yöndeki görüşe göreyse bu maddeyle para cezasına mahkûm 
edilen temsilci ve idareciden hükmolunan meblağın tahsil edilememesi halinde tüzel kişinin sorumluluğuna gidileceği 
öngörüldüğünden, bu para cezası sorumluluğu ikincil derece yardımcı bir nitelik taşımamaktadır. Bkz. JESCHECK, “1989”, s. 
14. 
3691 KANGAL, Tüzel, s. 78. 
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Korunmasına Dair Ceza Kuralları” gibi)3692 yerine getirilebilmesi için tüzel kişilerin ve tüzel kişiliğe sahip 

olmayan her türlü girişimin idari ceza sorumluluğu kabul edilmiştir.3693 Esasında bu sorumluluğun 

doktrinde “yarı cezai sorumluluk” olduğu zira adının idari olsa da yapısının ceza sorumluluğu olduğu 

belirtilmektedir.3694 Söz konusu sorumluluk ceza hukukunun temel ilkelerini (kanunilik ilkesi gibi) idare 

hukukunun temel ilkeleriyle birleştirdiği için üçüncü ya da karma bir yol olarak da nitelendirilmektedir.3695 

Bu kapsamda İtalya’da tüzel kişinin sorumluluğunun “üçüncü tür sorumluluk” olarak düşünüldüğü 

belirtilmektedir. İtalya’da Yargıtay, tüzel kişinin davranışıyla gerçek kişinin cezalandırılabilir davranışının 

aynı olmadığını dile getirmiştir. Bu kapsamda gerçek kişi tarafından işlenen fiilin özel hukuk alanındaki 

sonuçları, tüzel kişinin hukuka aykırı davranışının doğrudan sonucu olarak kabul edilemez. ABAD’ın 2. 

Dairesinin 12.7.2012 tarih ve C-79/11 kararında birliğin üye ülkeleri tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 

kabul etme yükümlülüğü altına sokmadığını, tüzel kişilerin 231/2001 sayılı kararname ile İtalya’da idari, 

ikincil ve dolaylı bir sorumluluğun kabul edildiğini ve söz konusu sorumluluğun suç oluşturan fiili 

gerçekleştiren gerçek kişinin cezai sorumluluğundan farklı olduğunu belirtmiştir.3696 

Bu sorumluluk için öncelikle kural olarak kasten işlenen bir suçun varlığı gereklidir.3697 Tüzel kişi 

hakkında yaptırım uygulanabilmesi için muhakeme gerçekleştirilir. Burada yaptırım AİHS’in 6. maddesi 

kapsamında cezai nitelik arz ettiğinden3698 tüzel kişinin ceza muhakemesi garantilerinden yararlanması 

gerekmektedir.3699 Ancak sonuç olarak tüzel kişi hakkında idari yaptırıma hükmedilmesi uygulamada bu 

sorumluluğun ciddiye alınmamasına sebep olduğu yönünde eleştirilmektedir.3700 Zira ceza hukuku 

yaptırımlarında olduğu gibi idari ceza hukuku yaptırımlarının “damgalama” özelliği 

bulunmamaktadır.3701 

KHK’da katalog halinde sayılan “rüşvet”, “kamunun dolandırılması”, “kara paranın aklanması”, 

“borsanın kötüye kullanılması”, “bilişim suçları”, “terör suçları”, “insan ticareti”, “çocuk pornografisi”, 

“kadın sünneti”, “iş güvenliğine ilişkin kuralların ihlali neticesinde meydana gelen taksirle öldürme ve 

                                                
3692 DE MAGLIE, “Italian”, s. 257. 
3693 CRAVETTO/ZANALDA, s. 110. Yasal düzenlemenin gerekçesinde söz konusu sorumluluğun idare hukuku sorumluluğu 
olduğu, fiilen ceza hukuku ile idare hukuku arasında yer aldığı belirtilmiştir. Bkz. NISCO, s. 86. 
3694 ENGELHART, s. 63. 
3695 MONGILLO, s. 87; DE MAGLIE, “Models”, s. 561. 
3696 NISCO, s. 94-95. 
3697 Esasında taslak metinde taksirle işlenen suçlar bakımından da sorumluluk öngörülmüşse de hükümet yalnızca kasıtlı suçlar 
bakımından metni kabul etmiştir. Ancak bu durum “taksirle öldürme” suçu bakımından uygulamada önemli problemlere neden 
olmuştur. Buna karşın tüzel kişinin sorumluluğuna gidebilmek için tüzel kişinin yararına işlenmesi gerekli olan bir suçun varlığı 
gerekli olduğundan zaten bu yararın “taksirle öldürme” suçu bakımından da geçerli olacağını söylemenin mümkün olmadığı da 
savunulmaktadır. Bkz. CRAVETTO/ZANALDA, s. 109. 
3698 NISCO, s. 87. KHK’nın ilk yürürlüğe girdiği halinde yalnızca “rüşvet”, “yolsuzluk” ve “dolandırıcılık” suçları sayılmış olup 
daha sonra kapsamı genişletilmiştir. Hatta çevre suçlarının bu kapsama alınması yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Bkz. DE 
MAGLIE, “Italian”, s. 260-261. 
3699 Ancak suç şayet üst yönetim tarafından işlenmişse ispat yükü yer değiştirir ve suçun işlenmediğini tüzel kişinin kanıtlaması 
gereklidir. Tüzel kişi bunu uyum programlarının bulunduğunu ve etkin şekilde uygulandığını göstererek kanıtlayabilir. Şayet 
çalışanlarınca gerçekleştirilen bir suç varsa ispat yükü savcıdadır. Zira burada denetim eksikliğinin bulunduğu kabul edilir. Bkz. 
GIMENO BEVIA, s. 230-231. 
3700 DE MAGLIE, “Models”, s. 562. 
3701 PIETH/IVORY, s. 5. 
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yaralama” gibi suçların ilgili gerçek kişilerce işlenmiş olması gerekmektedir.3702 Suçun gerçek kişilerce 

işlenmesinin aranması esasında “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin gereğidir. Ayrıca bu suçlar tüzel 

kişinin yararına işlenmelidir.3703 Ancak yarar sağlamak amacıyla işlenmiş olmasına karşın yarar 

sağlanamamışsa da tüzel kişinin sorumluluğu bulunmaktadır.3704 Kişiler şayet kendileri ya da tüzel kişiyle 

ilgisi bulunmayan üçüncü kişilerin yararına söz konusu suçları işlerlerse tüzel kişinin sorumluluğundan 

bahsedilemez. Ayrıca tüzel kişinin sorumluluğundan bahsedebilmek için, organizasyon eksikliği 

modelinin koşullarının varlığı gereklidir, yani suç işleme riskini azaltmaya yönelik tedbirler bu kapsamda 

değerlendirilmelidir.3705 Bizatihi örgütlenme modelinin yürürlüğe konmaması değil, suç işlendiğinde 

örgütlenme tedbirleri alınmamışsa, var olan örgütlenme tedbirleri etkili bir şekilde uygulanmamışsa ya da 

var olan örgütlenme tedbirleri yeterince denetlenmemişse tüzel kişinin sorumluluğundan bahsedilir.  

Örgütlenme modelinin etkinliği için gereken kontrollerin yapılabilmesi adına kontrol organının bulunması 

gereklidir.3706 Kontrol organının örgütlenme modelini yenileme ve modele uyulup uyulmadığını 

denetleme yetkisi bulunmaktadır. Yeterli örgütlenme modelinin varlığına karşın suç, bir yönetici 

tarafından işlenmişse, tüzel kişinin idari ceza sorumluluğundan kurtulabilmesi için yöneticinin modeli 

dolandığının ispatı gereklidir.3707 ABD’de de benzer bir sistem bulunmakla birlikte, söz konusu 

programlar “ABD Federal Cezalandırma İlkeleri”nin 8. Bölümünde3708 genel olarak bir indirim sebebi 

şeklinde kabul edilmiştir.3709 Söz konusu ilkeler ceza hukuku kontrolünde temel yenilik olarak 

nitelendirilmekte olup, tüzel kişi potansiyel bir suçlu olarak görülmekten ziyade işlenmesi muhtemel olan 

suçlar bakımından tüzel kişiyle birlikte mücadele etmeyi hedeflemektedir.3710 İtalya’da sistem ve etik 

kodların varlığı, ticari faaliyette bulunabilmek için hukuki bir zorunluluk olmayıp, idari sorumluluktan 

kurtulabilmek için bir imkân olarak ortaya çıkmaktadır.3711 

KHK’nın kapsamını genişletebilmek adına 2007 yılında tüzel kişilerin, iş güvenliği ve sağlığını 

sağlayabilmek için alınması gereken önlemlere riayetsizlik nedeniyle taksirli öldürme ve yaralama suçları 

bakımından sorumlu olduğu öngörülmüştür. 2009 yılındaysa söz konusu önlemlerin neler olduğuna ilişkin 

“uyum programı” niteliğinde yönetmelik çıkarılarak KHK’nın kapsamı değiştirilmiştir. Ancak bu hüküm 

KHK’da işlenen suçun tüzel kişinin yararına olması şartını taşıdığından gereken etkinliği sağlayamamıştır. 

Zira taksirle işlenen suçların yarar sağlamak amacıyla işlenmesini hayal etmek güçtür. Her ne kadar söz 

konusu güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle tüzel kişinin aktifinde azalma olmadığı 

                                                
3702 NISCO, s. 87 
3703 DE MAGLIE, “Italian”, s. 261. 
3704 CRAVETTO/ZANALDA, s. 111. 
3705 MONGILLO, s. 88. 
3706 CRAVETTO/ZANALDA, s. 110-111. 
3707 DE MAGLIE, “Italian”, s. 263-264. 
3708 UNITED STATES SENTENCING COMMISSION, Guidelines Manual, November 2018, s. 517-519. 
3709 DOYLE, s. 28; FAN, V-Tsien, “An Analysis of Institutional Guidance and Case Law in the USA Pertaining to Compliance 
Programs”, Preventing Corporate Corruption The Anti- Bribery Compliance Model, Switzerland 2014, s. 375. 
3710 DANNECKER, “Das Unternehmen”, s. 6. 
3711 DE MAGLIE, “Italian”, s. 263. 
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söylenebilirse de bu fiil nedeniyle ortaya çıkan durumun amaçlandığı ya da bu durumun yarar olduğundan 

bahsedilemeyeceği doktrinde savunulmaktadır. Ancak geniş yorumla söz konusu tasarruf etme gayesinin 

de yarar kapsamında kabul edileceği haklı olarak dile getirilmektedir. Uygulamadaysa her iki görüşü de 

benimseyen kararlar bulunmaktadır.3712 Hatta tasarruf etme gibi bir amaç olmaksızın da dikkatsizlik ve 

özensizlikte bulunmanın mümkün olduğu da düşünüldüğünde yararın aranmasından vazgeçilmesi yerinde 

olacaktır. 

Örgütlenme modelinde, faaliyetlerin belirlenmesi, suçun işlenmesini önlemek adına karar alma 

ve uygulamayla ilgili olarak işletmesel bir usulün öngörülmesi, finansal kaynakların yönetiminde, bu 

kaynakların kötüye kullanılmak suretiyle suç işlenmesini önlemeye yönelik bir modelin öngörülmesi, bilgi 

yükümlülüğü bakımından bir kontrol organının bulunması ve örgütlenme tedbirlerinin ihlali halinde 

yaptırım uygulayabilecek bir disiplin sisteminin varlığı gereklidir. İtalya’da bazı alanlarda faaliyet gösteren 

birlikler, o alandaki tüzel kişilerin örgütlenme modellerinin düzenlenmesi örneklerini iç yönerge şeklinde 

hazırlayarak Adalet Bakanlığı’na söz konusu yönergelerle ilgili bildirimler yapmaktadır. Ayrıca ilgili tüzel 

kişi de örgütlenme modelinin somutlaştırılmasındaki bir diğer kaynağı oluşturmaktadır. İdari ceza 

sorumluluğu için, ilgili gerçek kişinin tüzel kişiyi ya da tüzel kişinin finansal ve fonksiyonel özerkliğe 

sahip herhangi bir birimini temsil, idare veya yönetim yetkisine sahip olması gerekli olup, bu kişilerin 

hukuki ya da fiili bir yönetim veya kontrol yetkisinin varlığı yeterlidir. Ayrıca gözetim ve denetimi altında 

faaliyet gösteren diğer kişilerin fiili de yeterli kabul edilmektedir.3713 Fail olarak gerçek kişinin 

belirlenemediği hallerde tüzel kişinin sorumluluğuna gidilir. Bu kapsamda İtalya’da organizasyon 

eksikliği modeli kabul edilmiştir. Bu model “kendi kendine kurallara bağlı öz yönetim” olarak 

nitelendirilebilir. Tüzel kişiye karşı örgütlenmedeki kusuru nedeniyle yaptırım uygulanması post modern 

alan sosyal kontrolün bir yansımasıdır.3714 2010 yılında İtalya’da Yargıtay tüzel kişilerinin organlarının 

kimliğine ve organizasyon kusuruna dayanan özerk sorumluluk şeklinin “ceza sorumluluğunun şahsiliği” 

ilkesine aykırılık oluşturmadığına karar vermiştir.3715 

 İdari yaptırım olaraksa, para cezası, mahrumiyet yaptırımları (suçla ilgili faaliyetin yasaklanması, 

suçun işlenmesiyle ilgili olan lisansın, iznin ya da ruhsatın askıya alınması ya da iptali, kamuyla sözleşme 

yapma yasağı, finansman ve sübvansiyon olanaklarından yasaklılık ve reklam yasağı), müsadere 

öngörülmektedir.3716 

                                                
3712 CRAVETTO/ZANALDA, s. 113-114, 116-120. 
3713 NISCO, s. 89-91; VALENZANO, s. 98. 
3714 NISCO, s. 88, 96. 
3715 NISCO, s. 87. 
3716 DE MAGLIE, “Italian”, s. 265-267. 
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3. Yunanistan 

Yunan ceza hukuku sisteminde sadece fiili gerçekleştiren gerçek kişinin ceza sorumluluğu kabul 

edilmektedir. Tüzel kişilerle ilgili olarak tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmekle yetkili kılınan 

gerçek kişilerin icrai ya da ihmali davranışlarına önem verilerek, bunların ceza sorumluluğu 

öngörülmekteyken, tüzel kişilerin ve işletmelerinse idari ceza sorumluluğu öngörülmüştür. Esasında idari 

ceza hukuku ve ceza hukuku normlarının içeriği aynıdır, ancak muhatapları farklıdır. Gerçek kişinin 

davranışı ceza hukuku anlamında haksızlık, tüzel kişinin davranışı ise idari haksızlık olarak kabul 

edilmektedir.3717 Nitekim Yunanistan’da “societas delinquere non potest”3718 ve “kusursuz suç olmaz” 

ilkesi benimsenmektedir.3719 Tüzel kişilerin gerçek anlamda ceza sorumluluğunun kabul edilmesi halinde, 

Yunanistan anayasası ve hukuk sisteminin temel ilkelerine uyumsuzluğun söz konusu olacağı kabul 

edilmektedir. Esasında mevzuatta tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesi bakımından açık bir 

yasak bulunmamaktadır. Ancak doktrin ağırlıklı olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu Kıta Avrupası 

hukuk sisteminin temel ilkelerine aykırı bulmaktadır.3720 Yunanistan söz konusu yaklaşımı Kıta Avrupası 

hukuk sistemini benimseyen pek çok ülkede tüzel kişilerin ceza sorumluluğu benimsendiğinden 

eleştirilmektedir. Ancak Yunanistan’da doktrin ve yasa koyucu tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 

benimsememek konusunda kararlı bir tutum sergilemektedir.3721 Bu nedenle tüzel kişilerin faaliyeti 

alanında işlenen suçlarla mücadele edebilmek için uluslararası sözleşmeler bakımından üstlendiği 

yükümlülüklerini tüzel kişilerin idari ceza sorumluluğunu kabul ederek ve bu alanı giderek geliştirmek ve 

genişletmek suretiyle yerine getirmektedir.3722 

B. TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNUN KABUL EDİLDİĞİ HUKUK 

SİSTEMLERİ 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul eden ülkelerin sistemlerine bakıldığında, hangi tüzel 

kişilerin sorumluluğuna yer verildiği,3723 sorumluluğa neden olan suçlar bakımından sınırlandırmaya 

                                                
3717 PAPAKIRIAKOU, Griechische, s. 202-203, 211-212. 
3718 WRIGHT, Frank B., “A wider perspective How the UK Act Compares with international legislation”, Corporate 
Manslaughter and Corporate Homicide Act: Special Report, Cambridge, s. 42. 
3719 Yunanistan Anayasasının 2. maddesinde insan onuruna saygının ve insan onurunun korunmasının devletin temel 
yükümlülüğü olduğu belirtilmiş olup (bkz. https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-
f24dce6a27c8/001-156%20aggliko.pdf) kusursuz suç olmaz ilkesinin söz konusu hükümden çıkartılabileceği kabul edilmektedir. 
Bkz. PAPAKIRIAKOU, Griechische, s. 255. 
3720 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE BUREAU FOR INTERNATIONAL NARCOTICS AND LAW 
ENFORCEMENT AFFAIRS, Money Laundering and Financial Crimes Country Database, INCSR 2016, V. II Country 
Database, June 2016, s. 186.  
3721 PAPAKIRIAKOU, Griechische, s. 4. 
3722 FINANCIAL ACTION TASK FORCE, Mutual Evaluation Tenth Follow-Up Report, Anti-Money Laundering and 
Combating the Financing of Terrorism, Greece, 28.10.2011, s. 18. Örnek olarak “Gümrük Kanunu”nun 108 ve 109. maddelerinin 
verilebileceği yönünde bkz. KANGAL, Tüzel, s. 86-87. 
3723 Bu kapsamda üç modelden bahsedilebilir. İlkini herhangi bir sınırlama ya da tanımlama yapılmaksızın toplulukların ceza 
sorumluluğunun, ikincisini hangi toplulukların ceza sorumluluğunun bulunduğunun tek tek sayıldığı, üçüncüsünüyse yalnızca 
tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi oluşturmaktadır. Avusturalya ilk modeli, Amerika ve Kanada ise ikinci modeli 
benimsemektedir. Örneğin Ka. CK’nın “İkinci Bölüm”ünde toplulukların ceza sorumluluğu bakımından “herkes” ve “kişi” 



484 
 

gidilip gidilmediği, sorumluluğun şartlarının neler olduğu hususları ve öngörülen yaptırım türleri 

bakımından farklılıklar görülmektedir.3724  

Avrupa’da İngiltere (1842) ve İrlanda geleneksel anlamda toplulukların ceza sorumluluğunu 

kabul etmekteyken bunu daha sonra Danimarka (1926),3725 Hollanda (1952),3726 Norveç (1991),3727 

İzlanda (1993), Fransa (1994), Finlandiya (1995),3728 Slovenya (1996),3729 Belçika (1999), İsviçre (2003), 

Litvanya (2003),3730 Hırvatistan (2003),3731 Avusturya (2006),3732 Romanya (2006),3733 Portekiz 

                                                
terimlerinden “kamu kurumlarının, şirket organlarının, toplulukların ve belediyelerin” anlaşılacağı öngörülmektedir. Danimarka 
ve Fransa ise üçüncü modeli benimsemektedir. Bkz. DE MAGLIE, “Models”, s. 550-551.  
3724 DE BONDT, s. 297. 
3725 ENGELHART, s. 56. 
3726 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 13. 
3727 HEINE, s. 873. 
3728 FROOM, s. 279. Finlandiya'da tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, 743 sayılı 1995 tarihli Kanun ile getirilen ve daha sonra 2003 
tarihli 61 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olan ceza kanununun “Dokuzuncu Bölümü”nde öngörülmüştür. Bkz. MONGILLO, s. 
79. 
3729 Güney Avrupa’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden ilk ülke Slovenya’dır. Bkz. HEINE, s. 873. İlk önce ceza 
kanununda öngörülen söz konusu sorumluluk, 1999 yılında “Tüzel Kişilerin İşlediği Suçlarla İlgili Sorumluluğuna İlişkin 
Kanun”da özel olarak düzenlenmiştir. Ancak bu sorumluluk, 2008 yılında yeni “Ceza Kanunu”nun 42. maddesinde düzenlenerek 
söz konusu özel kanun değişikliğe uğramıştır. Bkz. MONGILLO, s. 80-81. 
3730 Litvanya, Sovyet ceza hukukundan etkilenmek suretiyle tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna uzak durmasına karşın 1.5.2003 
tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza kanununun 20. maddesiyle söz konusu sorumluluğu kabul etmiştir. MONGILLO, s. 82. 
Ayrıca Litvanya, tüzel kişinin yönetici pozisyonundaki kimsenin yetkilendirdiği ancak kurumun çalışanı olmayan bir kimsenin 
fiilleri üzerinde gereken denetim ve gözetim yetkisini ihmal etmesini de yeterli görerek tüzel kişinin sorumluluk alanını 
genişletmiştir. Bkz. VALENZANO, s. 101. 
3731 Hırvatistan’da 11.9.2003’te “Tüzel Kişilerin Suç Nedeniyle Sorumluluğu Hakkında Kanun” kabul edilmiş ve yayınlandıktan 
altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. Böylece “societas delinquere non potest” ilkesi terk edilmiştir. Nitekim Kanunun kabul edildiği 
dönemde özelleştirmelere karşı kamuoyunun güçlü bir tepkisi bulunmaktaydı. Söz konusu Kanuna göre tüzel kişinin ceza 
sorumluluğuna tüzel kişi yükümlülüğünü ihmal ettiğinde ya da suçun tüzel kişinin kendisinin veya üçüncü bir kişinin haksız yarar 
elde etmesine neden olduğunda başvurulur. Suçun tüzel kişinin karar verme yetkisine sahip olan yetkilisi tarafından işlenmesi 
gerekli olup, çalışanlarının işlediği suç nedeniyle tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidilemez. Devletinse ceza sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Yerel ve bölgesel kendiliğinden yönetim birimlerinin kamu otoritesini kullanmadıkları suçlarla ilgili olarak 
cezalandırılmaları mümkündür. Ceza yaptırımı olaraksa adli para cezasıyla tüzel kişiliğin feshi öngörülmüştür. Fesih kararına tüzel 
kişinin suç işlemek amacıyla kurulması ya da faaliyetlerinin çoğunu suç işlemek amacıyla gerçekleştirmesi halinde başvurulabilir. 
Ayrıca tüzel kişiler hakkında belirli faaliyetlerin yasaklanması, lisans, izin, imtiyaz ve sübvansiyon edinmesinin yasaklanması, 
kazancın müsaderesi, hükmün ilanı güvenlik tedbirlerinin uygulanması da mümkündür. Bkz. SOKANOVIĆ, s. 979-983. 
3732 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 13. 
3733 Romanya’da yürürlükte olan kanunda gerçekleştirilen değişikliğe kadar 1968 tarihli kanunda tüzel kişilerin ceza 
sorumluluğunun kabul edilmemesinin temel nedenini sosyalizmin oluşturduğu zira sosyalizmin etkisiyle özel şirketlerin mümkün 
olduğunca varlığının tanınmasının yattığı belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. RINCEANU, s. 125-136. 2012 yılında 
yürürlüğe giren yeni ceza kanununda da tüzel kişilerin ceza sorumluluğu öngörülmüştür. Bkz. MONGILLO, s. 83. 
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(2007),3734 İspanya (2010),3735 Lüksemburg (2010),3736 Lihtenştayn (2011),3737 Çekya (2012)3738 

izlemiştir. Yine önemli bir endüstri ülkesi olan Japonya3739 ve Güney Kore tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu kabul edilmektedir. Çin, Hong Kong, Macau, Hindistan, Katar, İsrail,3740 Birleşik Arap 

Emirlikleri ve Güney Afrika’da da benzer eğilimler söz konusudur.3741 Rusya’da da söz konusu 

sorumluluk öngörülmüştür. Ancak daha evvel de belirtildiği üzere bu ülkelerde öngörülen düzenlemeler 

birbirlerinden önemli farklılıklar içermektedir. Örneğin Avusturya, toplulukların sorumluluğunu ayrı bir 

kanunla düzenlemiştir. Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerinin de çoğu, Avrupa’nın ve uluslararası 

hukuktaki gelişimin etkisi altındadır.3742 Aynı durum Baltık ülkelerinde de geçerlidir.3743 AB’ye dâhil 

olan Malta (2002) ve Kıbrıs (2003)3744 da İngiltere’yle olan yakın ilişkileri nedeniyle tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunu kabul etmiştir.3745 

İskandinav ülkeleri, 20. yüzyılda tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin kültürel direnişi 

aşmaya başlamıştır. Yasal geleneğin temelinde güçlü bir pragmatik yaklaşımın olduğu Danimarka’da, 

tüzel kişilere yönelik ilk ceza hükmü 1926 tarihli “Yağ Kanunu”nda öngörülmüştür. Daha sonra yaklaşık 

ikiyüzün üzerinde özel hükümlerle benzer durum öngörülmüştür. Bunun ardından Da. CK’nın “Beşinci 

Bölümü”nün 25 ila 27. paragraflarında 474 sayılı ve 12.6.1996 tarihli kanun ile gerçekleştirilen 

değişiklikle tüzel kişilerin ve hatta tüzel kişiliğe sahip olmayan ancak tüzel kişiliğe benzer bireysel 

girişimlerin ceza sorumluluğuna ilişkin kurallar kabul edilmiştir.3746 Devletin bizatihi kendisinin de ceza 

sorumluluğu öngörülmüştür.3747 Kanunun 25. paragrafında öngörülen temel ilke gereğince bir tüzel 

                                                
3734 TIEDEMANN, “Corporate”, s. 13. 
3735 MATEU, s. 47. 
3736 Lüksemburg, 3.3.2010 tarihli kanunla tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu ceza kanunun 34. maddesinde, ceza muhakemesi 
kanununda ise tüzel kişilerin muhakemesini öngörmüş olup kendisine Belçika ve Fransa’yı esas almıştır. Bkz. MONGILLO, s. 
78. İsnadiyet modelini kabul eden Lüksemburg’da tüzel kişinin ceza sorumluluğuna yetkili temsilcisinin ya da organının işlediği 
suç nedeniyle gidilmektedir. Bkz. VALENZANO, s. 96. 
3737 Lihtenştayn’da başlangıçta tüzel kişilerin ceza sorumluluğu tartışılmayıp daha ziyade komşu ülkeler gözlenmiş daha sonra ise 
uluslararası alanda gerçekleşen baskı karşısında yasama organınca somut bir adım atılarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 
benimsenmiştir. Temel olarak kendisine Avusturya sistemini almış ancak bu sistemi İsviçre’nin sistemiyle de zenginleştirmiştir. 
Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, “Ceza Kanunu”nun 74a paragrafında öngörülmüş olup ayrıca “Ceza Muhakemesi Kanunu”nun 
357a paragrafında tüzel kişilerin muhakemesinin ne şekilde gerçekleşeceği düzenlenmiştir. Tüzel kişinin ceza sorumluluğuna 
gidebilmek için tüzel kişinin faaliyeti kapsamında yönetimdeki kişinin bir suçu işlemesi yeterlidir. Çalışanlar tarafından 
gerçekleştirilen suçlar bakımındansa yönetim tarafından gereken önlemlerin alınmaması nedeniyle tüzel kişinin ceza sorumluluğu 
söz konusudur. Ancak Avusturya ve İsviçre’den farklı olarak tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların ceza sorumluluğu kabul 
edilmemiştir. Bkz. HILF, s. 73, 78-79, 85, 88. 
3738 MONGILLO, s. 84; JELİ́NEK/BERAN, s. 335. 
3739 DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 453, 455-456; SCHOLZ, s. 435. 
3740 İsrail Ceza Kanunu’nun 23. maddesinde açıkça tüzel kişilerin ceza sorumluluğu öngörülmüş olup, (bkz. 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/05/Israel-Penal-Law-5737-1977-eng.pdf) Yüksek Mahkeme, öldürme suçları da 
dâhil olmak üzere kural olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmemesi için herhangi bir makul sebebin bulunmadığı 
görüşüne sahiptir. Bkz. LEDERMAN, s. 646. 
3741 PIETH/IVORY, s. 13. 
3742 HEINE/WEIßER, Rn. 124. 
3743 MONGILLO, s. 82. 
3744 ENGELHART, s. 56, dp. 14. 
3745 MONGILLO, s. 84-85. 
3746 MONGILLO, s. 78-79. 
3747 HEFENDEHL, s. 289. 
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kişinin kanunla açıkça öngörülen hallerde para cezasıyla cezalandırılabilmesi mümkündür. Kanunun 26. 

paragrafı uyarıncaysa tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin tek kişiye ait işletmeler 

bakımından da büyükleri ve organizasyonlarına bakılmak suretiyle uygulanabileceği öngörülmüştür.3748 

İsnadiyet modelini esas alan İsveç’te3749 (1986) tüzel kişiler hakkında uygulanan yaptırımlar sui generis 

nitelikte fer’i sonuçlar olarak görülmektedir.3750 Norveç, her ne kadar AB üyesi olmasa da 1991 yılında 

“Ceza Kanunu”nun “Üçüncü Bölümü”nün 48a maddesiyle söz konusu sorumluluğu kabul etmiştir.3751 

Ancak şuan Ceza Kanunu”nun “Dördüncü Bölümü”nün 27 ve 28. maddelerinde girişimlerin ceza 

sorumluluğu öngörülmektedir. Girişimdense tüzel kişi nitelendirmesine yer verilmeksizin, şirketin, 

kooperatifin, derneklerin veya diğer kuruluşların, tek kişiye ait şirketlerin, vakıfların ve kamu kurumlarının 

anlaşılmasının gerektiği belirtilmiştir.3752 

İber yarımadası ülkeleri de tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngörmeye başlamıştır. Bu 

kapsamda Portekiz’de 59 sayılı 2007 tarihli Kanun ile “Ceza Kanunu”nun 11. maddesi değiştirilerek 2. 

fıkrasında3753 bazı suçlarla ilgili olarak3754 tüzel kişilerin resmi ya da fiili karar verme yetkisine sahip üst 

pozisyonundaki kimselerin tüzel kişi yararına gerçekleştirdikleri ya da bu kimselerin gereken denetimi 

yapmaması nedeniyle işlenen suçlardan ötürü sorumlu olduğu öngörülmüştür.3755 İspanya’daysa, 

“İspanyol Ceza Kanunu”nda (İsp. CK) 2010 yılında gerçekleştirilen değişiklikle 31-bis maddesinde tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğuna yer verilmişti.3756 Bu kapsamda tüzel kişinin yasal ya da fiili temsilcilerinin 

ya da yöneticilerinin tüzel kişinin adına veya lehine işledikleri suçlar nedeniyle sorumluluğu 

öngörülmüştür.3757 Sorumluluk için isnadiyet modelinde olduğu üzere gerçek bir kişi referans 

alınmaktadır. Ayrıca tüzel kişinin suçun işlenmemesi için kendi içinde etkili denetim ve sorumluluğu 

                                                
3748 https://www.unodc.org/res/cld/document/criminal-code_html/Straffeloven-ENG.pdf 
3749 WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DEUTSCHER BUNDESTAG, s. 10. 
3750 İsveç, toplulukların suç işleyemeyeceği ilkesine sadık olmasına karşın İsveç Yüksek Mahkemesi, ticari faaliyetlerin 
yürütülmesi esnasında işlenen suçlardan dolayı girişimciler hakkında ve bu kapsamda tüzel kişiler hakkında para cezası 
uygulamakta ve buna bir ceza mahkemesi karar verdiğinden bu yaptırımın cezai nitelikte olduğunu kabul etmektedir. Ayrıca 
biçimsel açıdan bu, suçun özel yasal etkileri olarak değerlendirilmektedir. Ancak hâkim doktrin bunun yarı-cezai nitelikte 
olduğunu savunmaktadır. Bkz. MONGILLO, s. 94. “İsveç Ceza Kanunu” uyarınca işletmelere para cezası uygulanması 
mümkün olsa da söz konusu sorumluluğun özel bir durum olduğu ve istisnai bir nitelik taşıdığı ileri sürülmektedir. Bkz. 
KANGAL, Tüzel, s. 72. 
3751 MONGILLO, s. 79. 
3752 www.legislationline.org/download/id/8657/file/Norway_Penal_Code_2015_am2020_en.pdf 
3753 https://www.unodc.org/res/cld/document/prt/criminal-code-law-no--59-2007-of-4-
september_html/CRIMINAL_CODE_Law_59_2007.pdf 
3754 MONGILLO, s. 80. Söz konusu değişiklikten evvel 1982 tarihli “Portekiz Ceza Kanunu”nun (Por. CK) 11. maddesinde 
aksine bir düzenlemeye yer verilmediği müddetçe yalnızca bireylerin cezalandırılmasının mümkün olduğu öngörülmüştü (Bkz. 
https://www.legislationline.org/download/id/4288/file/Portugal_CC_2006_en.pdf). Söz konusu dönemde tüzel kişilerin ceza 
hukuku sorumluluğu kabul edilmişti. Maliye, gümrük ve sübvansiyonlarla ilgili suçlarla ilgili 24.7.1979, 1.10.1979 ve 27.10.1982 
tarihli kanun hükmünde kararnamelerle idari para cezalarının bireylere olduğu gibi tüzel kişilere de ve hatta tüzel kişiliği 
bulunmayan topluluklara da uygulanabileceği düzenlenmiştir. Yine 1984 tarihli ve 28 sayılı kanun hükmünde kararnamede ise 
belirli suçlar bakımından tüzel kişilerin idari ceza sorumluluğu öngörülmüştür. Her ne kadar Por. CK’nın 11. maddesinde “aksine 
bir düzenleme olmadığı sürece” ifadesine yer verilmişse de uygulamada bu sorumluluk idari ceza sorumluluğuyla sınırlı kalmıştı. 
Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 82-83. 
3755 VALENZANO, s. 9; PIETH/IVORY, s. 32. 
3756 ZAPATERO, s. 43; MONGILLO, s. 80. 
3757 VALENZANO, s. 99; PIETH/IVORY, s. 32. 
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kurup kurmadığının inceleneceği şayet kurmuşsa artık sorumluluğun tüzel kişiye değil suçu işleyen gerçek 

kişiye ait olacağı öngörülmüştür. Ancak hükmün 2. fıkrasındaysa suçu işleyen gerçek kişinin 

belirlenememesi halinde dahi, şayet suç yönetimdeki ve denetimdeki eksiklik nedeniyle gerçekleşmişse 

tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gitmek mümkündür.3758 Hükümde tüzel kişilere özgü etkin pişmanlık 

hükümlerine de yer verilmiştir. Ancak kamu hukuku tüzel kişileri ile uluslararası ve bölgesel örgütlerin 

ceza sorumluluğu kabul edilmemiştir.3759  

Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna oldukça karşı 

dursalar da uluslararası alanlarda yüklenen farklı yükümlülükler, söz konusu sorumluluğa açık olmalarına 

neden olmuştur.3760 Ancak Polonya’da bu sorumluluğa karşı geçmişte sahip oldukları katı duruş 

uyarınca3761 tüzel kişiler bakımından “yarı-cezai” bir sorumluluk modeli öngörülmüş olup3762 isnadiyet 

modeli benimsenmiştir.3763 “Yarı-cezai” sorumlulukla esasında idare ve ceza hukuku sorumluluğunun bir 

                                                
3758 MATEU, s. 57-59. 
3759 https://www.legislationline.org/download/id/6443/file/Spain_CC_am2013_en.pdf 

İsp. CK’da 2010 yılında gerçekleştirilen değişiklikten evvel İspanyol hukuk siteminde yasama organı ve doktrin tüzel 
kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmemesine karşın, İspanya Anayasa Mahkemesi tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul 
etmekte ve bu sorumluluğun kusur ilkesiyle çelişmediğini belirtmekteydi. Örneğin 23.11.1995 tarihli İsp. CK’nın 129. 
maddesinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun olmayacağı açıkça öngörülmüştü. Ancak bu hükümde mahkemelere kanunun 
özel kısmında açıkça belirtilen haller bakımından tüzel kişiler hakkında ikincil sonuçlara hükmedilebilmesi olanağı tanınmaktadır. 
Suçun önlenmesi amacıyla tanınan söz konusu olanak, bir işletmenin geçici ya da kesin olarak kapatılması, ortaklığın feshedilmesi, 
beş yıla kadar sürecek bir zaman süresince bir faaliyetin yasaklanması, işlenen suçla ilgili belirli faaliyetlerin yasaklanması ya da 
bir teşebbüsün işletilmesine müdahale şeklinde olabilmektedir. Gerçek kişi failin mahkumiyetinin yanında ikincil derecedeki söz 
konusu sonuçlarınsa hukuki nitelikleri tartışmalı olup spesifik yaptırımlar olarak ortaya çıkmaktadır. KANGAL, Tüzel, s. 82. 
Nitekim söz konusu yaptırımların hapis cezası veya adli para cezasına bağlı fer’i cezalar olduğu ve ceza ile güvenlik tedbirleri 
arasında bir yere sahip olduğu belirtilmektedir. Bkz. ZAPATERO, s. 42. 
3760 SANTHA/DOBROCSI, s. 315. 
3761 Polonya’da 1932, 1969 ve şu an yürürlükte olan 1997 tarihli “Ceza Kanunu”nda ve mevzuatın diğer hükümlerinde yalnızca 
gerçek kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmişti. Kodifikasyon Komisyonu’nda tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin 
düzenlemelerin yapılması hususu tartışılmışsa da Komisyon üyelerince bu düşüncenin kabulüyle ilgili olarak ciddi bir görüş ileri 
sürülememiştir. Bu nedenle komisyonda söz konusu sorumluluğun ceza kanunu ya da kabahatler kanunun içinde değil, ancak 
özel bir kanun tarafından düzenlenmesinin mümkün olabileceği belirtilmiştir. Polonya hukuk sistemine bakıldığında tüzel kişilerin 
ceza sorumluluğu benzeri sorumluluğunun bulunduğu görülmektedir. Tüzel kişiliği bulunmamasına karşın, mahkeme tarafından 
yetkilendirilen organizasyon birliklerinin ve bir suçun işlenmesinde isimleri kullanılan tüzel kişilerin söz konusu sorumluluğunun 
bulunduğu kabul edilmektedir. Doktrinde “Polonya Ceza Kanunu”nun (Polo. CK) 52. maddesinde ve “Polonya Finans Ceza 
Kanunu”nun 24 ve 25. maddelerinde tüzel kişilerle hukuksal kişiliğe sahip olmayan organizasyon birliklerinin yan 
sorumluluklarının düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Nitekim finans suçunun işlenmesi ya da failin tüzel kişi ya da 
organizasyon birliğinin temsilcisi olması durumunda belirli koşulların varlığı halinde tüzel kişiliğin ya da organizasyon birliğinin 
yan sorumluluğunun gündeme geleceği öngörülmüştür. Söz konusu sorumluluk, mahkûm edilen gerçek kişinin para cezasını 
zamanında ödememesi ya da paranın kendisinden zorla tahsil edilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi halinde ortaya 
çıkmaktadır. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulü Polonya doktrininde taraftar bulmamıştır. Ayrıca bu konuda resmi bir 
tasarı çalışması da gerçekleşmemiştir. Polonya doktrininde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun olması gerektiğini savunanlar, 
tüzel kişilerle ilgili tüm hükümlerin yer aldığı hukuksal bir düzenleme içerisinde bu sorumlulukla ilgili ilkelerin yer almasını, yine 
bu hükümlerin idare hukuku içinde değil ancak mahkemeler teşkilatı içine yerleştirilmesini ayrıca bu düzenlemelerin sadece tüzel 
kişilerle sınırlı olmayıp tüzel kişilikleri bulunmayan özel, bölgesel ve kamusal süjeleri de içermesi gerektiğini belirtmektedirler. 
Şayet bu sorumluluk kabul edilirse tüzel kişilerin cezalandırıldıkları fiilin dolaylı faili olan gerçek kişinin sorumluluğunun ortadan 
kalkmayacağını da belirterek görüşlerini AK’nın tüzel kişilerin cezalandırılabilirliği ile ilgili 1988 tarih ve 18 sayılı tavsiye kararına 
dayandırarak desteklemektedirler. Söz konusu sorumluluğun kabulü durumunda tüzel kişi hakkındaki yargılamada temsilcisine 
taraf olarak süjelik sıfatının tanınması gerektiği de ileri sürülmektedir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 85-86. Bu kapsamda 28.11.2003 
tarihinde yürürlüğe giren 2002 tarihli “Tüzel Kişilerin Ceza Altında Yasaklanan Faaliyetlere İlişkin Sorumluluğu Hakkında 
Kanun” ile artık tüzel kişilerin yarı-cezai sorumluluğu kabul edilmiştir. Ancak “Polonya Anayasa Mahkemesi”nin bu Kanunun 
bazı hükümlerini anayasaya aykırı bulması nedeniyle 2005 ve 2011 yılında değişiklik yapılmıştır. Bkz. MONGILLO, s. 90-91. 
3762 MONGILLO, s. 83. 
3763 WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DEUTSCHER BUNDESTAG, s. 10. 
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kombinasyonu ifade edilmek istenmektedir. Burada tüzel kişi Almanya’da ve Türkiye’de ise KK’nın 43A 

maddesinde olduğu gibi işlenen suç nedeniyle ceza muhakemesi faaliyeti neticesinde idari yaptırıma tabi 

tutulmaktadır.3764 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmek konusunda katı bir duruş sergileyen 

Çekya, tüzel kişilerin ceza sorumluluğu hakkındaki 418 sayılı 2011 tarihli Kanun’un 1.1.2012 tarihinde 

yürürlüğe girmesiyle artık bu sorumluluğu kabul ettiğini göstermektedir.3765 İsnadiyet modelini 

benimseyen Slovakya’nın3766 ise 2010 tarihli 224 sayılı Kanunla, “Ceza Kanunu”nda öngördüğü 83a ve 

83b maddesinde önleyici tedbir olarak eşya ve kazanç müsaderesini öngörerek daha belirsiz bir tavır 

sergilediği belirtilmektedir. Zira eşya ve kazanç müsaderesi fer’i ceza niteliğindedir.3767  

2001 yılına kadar Macaristan’da yalnızca gerçek kişilerin suç işleyebileceği, zira kusurun suçla 

fail arasında psikolojik bir bağı gerektirdiği bu bağınsa insana özgü olduğu kabul edilmekteydi. Bu nedenle 

tüzel kişilerin fail olmayacağı düşüncesi hâkim olup “Macaristan Ceza Kanunu”nda tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğuna ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemişti. 11.12.2001 tarihinde kabul edilen ve tüzel 

kişilerin faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bakımından sorumluluğuyla ilgili esasa ve usule ilişkin 

hususları düzenleyen “Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanabilecek Cezai Tedbirler” başlıklı 2001 tarihli 

Kanun ile tüzel kişiler hakkında “özel ceza hukuku tedbirleri” öngörülmüştür.3768 Böylelikle tüzel kişilerin 

niteliği tartışmalı olan sorumluluğu kendiliğinden olmayan türetilmiş bir yapı olarak ortaya çıkmıştır.3769 

Bu Kanun, Macaristan’ın AB’ye üye olduğu 1.5.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Nitekim tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğu AB’ye üyeliğin ön şartı olan uyum programının bir parçası olarak görülmüştür. Bu 

Kanun ilki 6 maddeden oluşan “ceza normları” ve ikincisi 20 maddeden oluşan “ceza muhakemesi 

normları” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.3770  

Esasında söz konusu Kanunun varlığına karşın yine de tüzel kişinin failliğinden 

bahsedilememektedir. Nitekim tüzel kişilere her ne kadar ceza olarak nitelendirilemese de kusurun 

belirlenmesine gerek kalmadan uygulanabilecek tedbirler olarak yasal sonuçlar öngörülmektedir. Örnek 

olarak faaliyetin durdurulması, kısıtlanması, para cezası, müsadere verilebilir. Böylece daha fazla suçun 

işlenmesi önlenmek istenmektedir. Söz konusu gerekçelerle tüzel kişilerin sorumluluğu bireysel ceza 

sorumluluğunun öngörüldüğü ceza kanununda değil ayrı bir kanunda kendine has bir çözüm tarzıyla 

düzenlenmiş ve sorumluluk ve yaptırım sistemine müdahale edilmeksizin istenen hedefe ulaşılmaya 

çalışılmıştır.3771 Bu kapsamda doktrinde baskın görüş tüzel kişilerin sorumluluğunun şahsi ceza 

                                                
3764 Ancak bu model ceza sorumluluğuyla olan farkının yüzeysel olması nedeniyle eleştirilmektedir. Bkz. JELİ́NEK/BERAN, 
s. 348, 351. 
3765 MONGILLO, s. 84. Esasında Çekya’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngören tasarı 2004 tarihinde meclise 
sunulmuşsa da o dönemde kabul edilmemiştir. Bkz. JELİ́NEK/BERAN, s. 335. 
3766 WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DEUTSCHER BUNDESTAG, s. 10. 
3767 MONGILLO, s. 84. 
3768 ÁDÁM, s. 20. 
3769  KEREZSI, Klara, “Country Report Hungary”, Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in Turkey, V. I, 
İstanbul 2013, s. 1011-1012. 
3770 SANTHA/DOBROCSI, s. 314-315. 
3771 ÁDÁM, s. 20-21. 
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sorumluluğuna dayanmadığından aslında ceza olmayıp kendine özgü bir sorumluluk türü olduğu 

yönündedir.3772 Nitekim Almanya’daki tartışmaların benzeri Macaristan’da da gerçekleştirilmektedir.3773 

Macaristan’da tüzel kişinin herhangi bir çalışanınca gerçekleştirilen bir suç da şayet tüzel kişinin 

yönetim veya denetim yetkisine sahip görevlisinin bu görevini kasten ya da taksirle ihlal etmesi nedeniyle 

gerçekleşmişse yani nedensellik bağı kurulabiliyorsa tüzel kişinin söz konusu kendine has sorumluluğuna 

gitmek mümkündür. Tüzel kişinin sorumluluğuna fiili bir temsilcisinin ya da çalışanın işlediği suç 

nedeniyle de gitmek mümkündür. Ancak bu durumda tüzel kişinin yöneticisinin ya da üyesinin suçun 

işlenmesi hususunda bilgisinin varlığı gereklidir. Böylece tüzel kişinin söz konusu sorumluluğundan 

kaçması önlenmek istenmektedir. Ancak fiili bir temsilcinin ya da çalışanın işlediği suç nedeniyle 

muhakkak yararın elde edilmesi gereklidir. Tüzel kişinin hukuki temsilcisi ya da çalışanı bakımından 

yararın elde edilmemesi ancak elde edilmesinin amaçlanması sorumluluk için yeterlidir.3774 2008 yılına 

kadar Cumhuriyet savcılarına tüzel kişilerle ilgili kamu davasını açmada takdir yetkisi bulunduğundan 

yalnızca iki tüzel kişi hakkında dava açılmıştır. Ancak tüzel kişilerin faaliyet alanlarında gerçekleştirilen 

suçlarla mücadele edebilmek adına Cumhuriyet savcısının söz konusu takdir yetkisi 2008 yılında oldukça 

sınırlandırılmıştır.3775 

Bulgaristan’da ise “yarı-cezai” sorumluluk modeli 2005 tarihli 79 sayılı “İdari Suçlar ve 

Yaptırımlarla İlgili Kanun”la öngörülmüştür. Bulgaristan’da gerçek bir ceza sorumluluğunun 

öngörülmesindeki engeli, 1969 tarihli “Ceza Kanunu”nda “ceza sorumluluğunun şahsi” olduğunun 

belirtilmesinden kaynaklanmaktadır. İsnadiyet modelini benimseyen Letonya’da3776 da aynı şekilde 

1.10.2005 tarihli reformla kazanç ve eşya müsaderesi, tüzel kişinin tasfiyesi ve haklarının sınırlandırılması 

şeklinde “yarı-cezai” bir sorumluluk öngörülmüştür. Söz konusu yaptırımlar esasında zorlayıcı tedbirler 

olarak nitelendirilmektedir. Zira anayasanın 92. maddesi uyarınca kusurun varlığının öznel ve zihinsel 

durumla kanıtlanması gerekli olduğundan ve bunun tüzel kişiler bakımından uygulanması mümkün 

olmadığından yasama organınca gerçek bir ceza sorumluluğu öngörülmemiştir.3777 

Bu başlık altında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu benimseyen Anglo-Sakson ve Kıta-Avrupası 

hukuk sistemini benimseyen ülkelerden bazılarından kısaca bahsedilmiş olup diğerleri ayrıca başlık 

açılmak suretiyle aşağıda daha ayrıntılı olarak incelenecektir. 

                                                
3772 SANTHA/DOBROCSI, s. 324. 
3773 ÁDÁM, s. 20. 
3774 SANTHA/DOBROCSI, s. 319-320. 
3775 Böylece 2008 yılından 2009 yılının ortalarına kadarki süreç içinde toplamda tüzel kişiler hakkında on iki dava açılmıştır. Bkz. 
SANTHA/DOBROCSI, s. 326-327. 
3776 WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DEUTSCHER BUNDESTAG, s. 10. 
3777 MONGILLO, s. 92-94. 
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1. Birleşik Krallık 

Birleşik Krallıkta3778 tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin ceza kanununda bir hüküm 

bulunmasa da bu sorumluluğa ilişkin hükümler belirli konuları düzenleyen yasalarla müşterek hukuk 

arasında öngörülmüştür.3779 Esasında müşterek hukuka göre şirketler, ceza hukuku alanında suç işledikleri 

iddiasıyla yargılanıp cezalandırılamaz.3780 Yine bir kişinin işlediği bir suçun, başkası tarafından temsilen 

üstlenilemeyeceğinden hareketle suçun temsili sorumluluğu da kabul edilmez.3781 Ancak 19. yüzyılda, 

genel yazılı hukuktaki temsili sorumluluğa ve şirketlerin faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen ceza 

hukuku alanındaki suçlara ilişkin kanuni ilkelerdeki istisnalar ve şirketlerin yazılı hukukta öngörülen 

yükümlülüklerini yerine getirmemeleri, müşterek hukukta bazı sıkıntıların ve güçlüklerin yaşanmasına 

sebebiyet vermiştir. Yine de tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin bazı ayrıksı durumların dışında 

müşterek hukuk ilkelerinden sapılmamıştır. Müşterek hukukta tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna 

gidilememesindeki temeli, temsili sorumluluk değil suçun kanıtlanması esası oluşturmaktadır. Zira bir 

şirketi ya da kurumu bütün olarak, şirketle ilişkili olan bir kimseyi belli bir suçu işlemeye kastettiğini ya 

da bir hususu bildiği gerekçe gösterilerek açık ve net bir şekilde suçlamak mümkün değildir. Zaten temsili 

sorumlulukta kusur ilkesi aranmadığından, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulü sorun 

oluşturmamaktadır.3782 Bu çerçevede İngiltere'de sanığın mahkemede bizzat bulunması zorunluluğu ve 

ceza muhakemesinde vekâletin mümkün olmaması nedeniyle başlarda tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 

kabul edilmemekteydi.3783 Daha sonra içtihatlar yoluyla bu sorumluluğun varlığı değil, varlığının altında 

yatan temeller konusunda tartışmalar söz konusu olmuştur. “Mens rea”nın (suçun işlenmesine ilişkin 

sübjektif unsurların)3784 gerekli olduğu suçlarda içtihatlarla “failin belirlenmesi teorisi” geliştirilerek 

gerçek kişilerin “mens rea”sı tüzel kişiler alanına taşınmıştır. Böylece tüzel kişi bünyesindeki bazı 

kimselerin tüzel kişiliğin iradesini temsil ettiği kabul edilmektedir. Bu durum, aşağıda ayrıntılarıyla 

açıklanacağı üzere suçun, tüzel kişiliğin yönetiminde bulunan bir kimse tarafından işlenmesini gerektirir. 

Tüzel kişinin örneğin işçisinin gerçekleştirdiği bir suçta bu kriterden bahsedilemez. Yine tüzel kişilik 

örgütlenmesinin tamamını kapsayacak şekilde bu kriter uygulanamaz.3785  

                                                
3778 Birleşik Krallık’ta esasında İngiltere ile Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda olmak üzere üç ayrı yasal sistem bulunmaktadır. 
Ceza hukuku bakımından bu üç sistem arasında yakın benzerliklerin varlığına karşın önemli farklılıklar da bulunmaktadır.  Bkz. 
STARK, s. 114. 
3779 MONGILLO, s. 77. 
3780 STARK, s. 144. 
3781 Ancak 1635 yılında “Langforth Bridge” davasında “yükümlülüğünü yerine getirmemesi” nedeniyle topluluğun ceza 
sorumluluğunun bulunduğu kabul edilmiştir. Daha sonra mahkemelerce “yükümlülüğün yerine getirilmemesi” ile “görevi kötüye 
kullanma” arasında ayrım yapılarak toplulukların ceza sorumluluğuna gidilmeye çalışılmıştır. Söz konusu ayrımın temelindeyse 
görevi kötüye kullanma halinde esasında suç oluşturan fiili işlemek konusunda kastının olmaması nedeniyle topluluğun ceza 
sorumluluğunun kabul edilmemesi yatmaktadır. Bkz. NANDA, s. 66. 
3782 GOODE, s. 35. 
3783 GÜRAL, s. 77. 
3784 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 659.  
3785 NISCO, s. 82. 
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Birleşik Krallık hukuk sisteminde tüzel kişilerin ceza sorumluluğu hususunda bazı ayrımlar söz 

konusudur. Bu ayrımlardan ilki tüzel kişilerin “strict liability” yani kusursuz sorumluluk karşısındaki 

konumlarıdır.3786 Bir istisnayı oluşturan bu sorumluluk müşterek hukukta bazı suçlar bakımından söz 

konusudur. Örneğin kamusal zararlılık, hakaret içeren bir yazının yayımlanması anlamına gelen 

“defamatory libel”, mahkeme düzenini bozma gibi suçlarda kusurluluk aranmamaktadır. Kanunlarda 

öngörülen bazı suçlar bakımından kusursuz sorumluluk halinin varlığının tespiti mümkündür. Örnek 

olarak bazı uyuşturucu maddelerin (“Missue of Drugs Act 1971”) ve ateşli silahların (“Firearms Act 

1968”) zilyetlikte bulundurulması verilebilir. Kusursuz sorumluluk hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler 

bakımından uygulama alanı bulmaktadır. 3787 İkinci ayrımsa tüzel kişilerin, Birleşik Krallık ceza hukuku 

sisteminde bir istisnayı oluşturan “vicarious liability” yani başkasının fiilinden dolayı sorumluluk 

karşısındaki konumudur.3788 Mutlak olarak uyulması gerekli olan bir yükümlülüğün, yükümlü olan kişi 

tarafından yerine getirilmesi için başkasına devredilmesi halinde, devredilen kişi şayet bu yükümlülüğü 

yerine getirmezse yetkilerini devreden kişi, yetkili kıldığı kişinin fiilinden dolayı sorumludur. Tüzel kişiler 

mahkemelerce gerçek kişilere benzetildiğinden “vicarious liability”nin geçerli olduğu suç tipleri tüzel 

kişiler bakımından söz konusu olmaktadır. Üçüncü bir ayrımıysa tüzel kişilerin kişisel ceza sorumluluğu 

oluşturmaktadır. Söz konusu durum uygulamanın bir eseridir. Hatta 1989 tarihli “İngiliz Ceza Kanunu” 

(“Criminal Code Act”) tasarısının “Otuzuncu Bölümü”nde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun varlığına 

işaret edilmiştir. İngiliz hukuk sisteminde tüzel kişilerin ceza sorumluluğuyla ilgili olarak iki temel karara 

bakmakta yarar vardır. “Mousell Brothers Ltd. v. London” ile “North-Western Railway Company Ltd. ve 

Lennard’s Carrying Company Ltd. v. Asiatic Petroleum Company Ltd.” kararları tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun oluşması bakımından etkilidir. Lordlar Kamarası’nın 1915 tarihli ikinci kararı daha 

ziyade deniz hukukuyla ilgilidir. Söz konusu kararlarda tüzel kişilerin bazı koşullarda kişisel bir kusur 

gerçekleştirmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. İlk karar 1917 yılında “Yüksek Adalet Mahkemesi”nce 

(King’s Bench Division of High Court of Justice) tarafından verilmiş ve bir tüzel kişinin sadece görevlileri 

ve çalışanları vasıtasıyla hareket edebileceğini, görevlisinin fiilinin ve kusurunun tüzel kişinin davranışını 

ve kusurunu oluşturacağı ifade edilmiştir. Ancak 1917 ila 1944 yılları arasındaki uygulama bakımından 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bakımından tereddütlü davranıldığı söylenmelidir.3789 

1944 yılında “Yüksek Adalet Mahkemesi” tarafından “DPPP. v. Kent ve Sussex Contractors 

Ltd.” kararı ile “Viscount Caldecote”nin düşünceleri kabul edilmiştir. Caldecote’ye göre şirket, bir fiili 

bilme ve kendisinin suçlu şekilde davranmasına olanak veren bir iradeyi oluşturma yeteneğine sahiptir. 

Yine tüzel kişi çalışanlarının gerçekleştirdiği fiiller dışında, davranışta bulunma, konuşma ve hatta 

düşünme yeteneğine sahip değildir. Bu şirket gerçeğe aykırı beyanda bulunmak ve belgede sahtecilikle 

                                                
3786 STARK, s. 116-117. 
3787 KANGAL, Tüzel, s. 108-109. 
3788 STARK, s. 117. 
3789 KANGAL, Tüzel, s. 109-110. 
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suçlanmıştır. Mahkeme burada çalışanların söz konusu suçu işleme kastlarının şirkete yüklenebileceğine 

karar vermiştir. Böylece isnadiyet modeli içinde düşünülebilecek “kimlik teorisi” ortaya atılmıştır.3790 

1944 yılında “R. v. I. C. R. Haulage Ltd.” kararında “İstinaf Mahkemesi” tarafından şirketin yöneticisinin 

işlediği suçun şirketin ceza sorumluluğuna neden olacağı, ayrıca görevlinin ruh halinin, iradesinin, işlediği 

fiili bilmesinin ve kanaatlerinin de tüzel kişiye aitmiş gibi düşünülmesi gerektiği belirtilmiştir. “Yüksek 

Adalet Mahkemesi”nin 1944 tarihli “Moore v. I. Bresler Ltd.” kararındaysa şirketin, şube sekreterinin, 

genel müdürün ve satış müdürünün fiillerinden dolayı cezaen sorumlu olduğu ifade edilmiştir. 1964 

tarihinde ise “Liverpool Kraliyet Mahkemesi (Crown Court)” “R. v. Stanley Haulage Ltd.” kararında 

taşıma müdürünün ruh halinin ve fiillerinin nakliye şirketinin ruh hali ve fiilleri olarak düşünülmesinin 

mümkün olduğunu belirtmiştir. Mahkeme şirketin günlük faaliyetlerinin yönetilmesi ve denetlenmesi 

bakımından taşıma müdürünün tümüyle özgür olduğunu, bir şirketin bir bireye, kimseye başvurma 

zorunluluğu olmadan işlerinin yönetimiyle ilgili kararları alma yetkisinin verilmesi ve bu bireyin yönetim 

yetkileri kapsamında hareket ederek karar alması durumunda bu kararın suç teşkil etmesi halinde dahi 

kararın şirketin kararı olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir.3791  

İngiliz hukuk sisteminde tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bakımından tüzel kişiliğin hukuki 

niteliğinin açıklanmasında gerçeklik teorisinin bir yansıması olarak “kimlik teorisi” (identification theory) 

ya da bir diğer ifadeyle “ikinci kimlik” (alter ego) teorisi söz konusudur.3792 Bu teoride yetkili organının 

irade ve davranış yeteneği tüzel kişinin irade ve davranış yeteneği olarak kabul edilir.3793 Yani Amerika’da 

benimsenen “respondeot superior”dan ve bu kapsamda “vicarious corporate liability”den3794 farkını, tüzel 

kişi adına hareket eden herhangi bir kimsenin değil, tüzel kişilikte karar verme iktidarı bulunanların ve üst 

kademedeki temsilcilerinin davranışlarının tüzel kişiliğe ait olduğu düşünülerek isnat edilmesi 

oluşturmaktadır.3795  

“Alter ego” teorisinin esasını Lordlar Kamarası’nın 8.3.1915 tarihli “Lennard’s Carrying 

Company Ltd. v. Asiatic Petroleum Company Ltd.” kararı oluşturmaktadır. Kararı kaleme alan yargıç 

Viscount Haldane tüzel kişinin kendisine ait vücuda ve beyne sahip olmayan bir soyutlama olduğunu, 

tüzel kişinin aktif ve yönlendirici unsurunun tüzel kişide asli olarak yönlendirme ve karar verme 

hususunda beyin rolüne sahip olmasından ötürü temsilci olarak nitelendirilen bir gerçek kişisinin şahsında 

bulunduğunu ve tüzel kişinin tam egosuna sahip olan ve merkezi kimliği bulunan bir kişide aranacağını 

belirtmiştir. Yani şirketteki belli bir ilişkisinden ve konumundan ötürü şirkette çalışan bir kimseye 

                                                
3790 ASHWORTH/HORDER, s. 150. 
3791 Söz konusu kararların “kimlik teorisi”yle ilgili olmadığı, nitekim tüzel kişinin sadece kişiler vasıtasıyla hareket edebilen bir 
fiksiyon olarak kabul edildiği yönünde değerlendirilmesi gerektiği yönünde bkz. KANGAL, Tüzel, s. 110. 
3792 GOODE, s. 35. 
3793 VALENZANO, s. 96; SULLIVAN, s. 282.  
3794 NANDA, s. 65. 
3795 Bu kabul, uygulamada cezalandırabilme boşluklarına neden olabilecek niteliktedir. Bu nedenle yönetim fonksiyonu gösteren 
her bir kimsenin bu kapsamda düşünülmesi önerilmektedir. Bkz. DANNECKER, “Strafbarkeit”, s. 455, 470. 
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yöneltilen suçlamayla ilgili olarak, ceza muhakemesi hukuku kapsamında kanıtlanması gereken bir suçla 

şirketin yargılanıp cezalandırılması mümkündür.3796 Haldane’nin karakterize ettiği bu fikir daha sonradan 

bazı değişikliklere uğrasa da önemli sayıda taraftar bulmuştur.3797 1921 tarihli “Yüksek Adalet 

Mahkemesi”nin “Charlotte v. Theory” kararında yargıç Hill, malik şirketin iki üyesi vasıtasıyla hareket 

ettiğini ve bunların fiilin ve kusurunun, şirketin fiilini ve kusurunu oluşturduğunu belirtmiştir. “British 

Columbia İstinaf Mahkemesi”nin 1923 yılındaki “Corporation of the Royal Exchange Assurance (of 

London) v. Kingsley Navigation Company Ltd.” kararında Lord Parmoor, bir limited şirketin sadece 

kendisinin ikinci kimliği olan bireyler vasıtasıyla hareket edebileceğini ifade etmiştir. “Yüksek Adalet 

Mahkemesi”nin 1952 tarihli “The Admiralty v. Owners of the Steamship Divina (The Truculent)” 

kararındaysa Yargıç Willmer, Denizcilik Bakanlığı’nın kusurlu bir fiil gerçekleştirdiğini belirterek 

“Lennard’s Carrying Company Ltd. v. Asiatic Petroleum Company Ltd.” kararının öngördüğü kriterlere 

gönderme yapmıştır. Yargıç Wilmer tüzel kişilerin bireyler tarafından sorumlu kılındığını, bireylerin 

kusurunun tüzel kişilerin “respondeat superior” ilkesi uyarınca değil ancak kişisel sorumluluk esası 

gereğince eylemsel kusuru olduğunu belirtmiştir.3798 “İstinaf Mahkemesi”nin 1957 tarihli “H. L. Bolton 

(Engineering) Company Ltd. v. T. J. Graham&Sons Ltd.” kararında Lord Dennig tarafından bir şirketin 

pek çok nedenle insan bedeniyle karşılaştırıldığını, şirketin yapılanı denetleyen bir beyne ve merkezi sinir 

sistemine sahip olduğunu, alet tutan ellere de sahip olan şirketin, merkezi sistemin emirleri uyarınca 

hareket ettiğini, ayrıca, şirket içindeki bazı kişilerin ellerini kullanmaları dışında başka bir faaliyette 

bulunmadıklarını, yalnızca verilen talimatları yerine getiren birer hizmetli ve görevli konumunda 

olduklarını, bu nedenle de beyni ve iradeyi temsil etmediklerini; şirketteki diğer çalışanların şirketin 

gerçekleştirdiği işlerde yönetici beyin olan ve şirketin iradesini belirleyen müdürler ve yöneticiler 

olduklarını, yöneticilerin söz konusu beyinsel konumunun şirketin beyinsel konumu olduğu ve hukukun 

da bu konuyu aynı şekilde gördüğünü savunmuştur.3799 “Yüksek Adalet Mahkemesi”nin 1961 tarihli “F. 

T. Everard&Sons td. v. London and Thames Haven Oil Whaves Ltd. (The “Anonity”)” kararında yargıç 

Hewso,  şirketin hem ikinci kimliğinin hem yöneten aklının hem aktif beyninin hem kendi egosunun hem 

de kişiliğinin merkezi olarak gerçek kişinin kusurunun şirketin kusuru olduğuna işaret etmiştir. Bu nedenle 

gerçek kişilerin fiili, şirketin kendi fiilleridir. “İstinaf Mahkemesi”nin 1965 tarihli “Arthur Guiness, Son & 

Company (Dublin) Ltd. v. The Freshfield (Owners), The Lady Gwendolen”” kararında ise genel müdür 

asistanı, yönetim kurulu üyesi ve ulaştırma departman müdürü olan kişinin kusurunun şirketin eylemsel 

kusurunu oluşturacağını belirtmiştir. “Yüksek Adalet Mahkemesi”nin 1965 tarihli “John Henshall 

(Quarries) Ltd. v. Harvey” kararında Lord Parker işveren gerçek ya da tüzel kişinin bir işin gerçekte 

yönetilmesi için başka bir kişiyi yetkilendirmesi ve tam anlamıyla yetki verilenin varlığı halinde işverenin 

                                                
3796 GOODE, s. 35; Kararın İngilizce metni için bkz. http://www.uniset.ca/other/cs2/1915AC705.html 
3797 HEINE, s. 873. 
3798 KANGAL, Tüzel, s. 110-111, dp. 313. 
3799 DE MAGLIE, “Models”, s. 556-557; GOODE, s. 35-36. 
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bu şekilde sorumluluktan kurtulamayacağını ve yetkili olduğu kişinin kusuru ile bağlı olduğunu ifade 

etmiştir. “Yüksek Adalet Mahkemesi”nin 1966 tarihli Magna Plant Ltd. V. Mitchell kararındaysa tüzel 

kişinin yalnızca beyinin gerçekleştirdiği kusurun tüzel kişiye isnat edilmesinin mümkün olduğu ifade 

edilmiştir.3800  

İsnadiyet modeli içinde incelenen “kimlik teorisi”yle ilgili olarak Lordlar Kamarası’nın “Tesco 

Supermarkets Ltd. v. Nattrass” kararına bakmakta fayda vardır.3801 “Tesco Supermarkets Ltd.”, 

İngiltere’de yüzlerce mağazaya ve pek çok ortağa sahip olan halka açık bir şirket olarak tarif edilebilir. 

Sorumluluklarının giderek azaldığı bir düzen içerisinde yer alan bu yapının hiyerarşik yapısı yönetim 

kurulu, bölge yöneticisi, bölge denetçisi, branş müfettişi ve müdürlerdir. Müdürlerin emirleri altındaysa 

genelde müdür yardımcısı, şube müdürleri ve farklı personeller yer almaktadır. Her mağazada ise ayrıca 

bir müdür vardır. 1969 yılında “Tesco Supermarkets Ltd.”, mağazalarının vitrinine yapıştırdığı afişlerle, 

yerel ve ulusal basında yayınladığı ilanlarla açıkladığı bir etkinliği gerçekleştirmiştir. Bu etkinlik “Radiant” 

markalı kutulanmış çamaşır tozunun “3 şilin ve 11 penny” yerine “2 şilin 11 penn”ye satılması şeklindedir. 

Nortwitc’de bulunan mağazalardan birinin vitrinine de söz konusu afiş asılmıştır. Bir tüketici, bu çamaşır 

tozunu afişte belirtilen fiyattan almak üzere mağazaya gitmiş ancak reyonlarda sadece 3 şilin ve 11 penye 

fiyatındaki çamaşır tozu ile karşılaşması üzerine kasiyere başvurmuştur. Kasiyerse indirimli olarak satılan 

çamaşır tozları stoğunun tükendiğini belirtmiştir. Bu nedenle tüketici “3 şilin ve 11 penny” vermek 

zorunda kalmıştır. Söz konusu durum, malların önerilen taban fiyatın üzerinde satılmasının suç teşkil 

edeceğini öngören 1968 tarihli “Ticari Tanımlamalar Kanunu (the Trade Descriptions Act)”nun “11(2). 

Bölümü”nün ihlali anlamına gelmektedir. Böylece mağazanın müdürü Clement’in reyonların 

düzenlenmesinden ve yayınlanan afişlerden sorumlu olması ve “Tesco Supermarkets Ltd.”nin personel 

seçimi sisteminde ihtiyatlı ve makul olması sorunu gündeme gelmiştir. “Tesco Supermarkets Ltd.” ise 

suçun işlendiğini kabul etmiş ancak suçun mağaza müdürünün icrai ya da ihmali davranışı neticesinde 

gerçekleştiğini, şirketin gerekli bütün özeni gösterdiğini ve söz konusu suçun işlenmesinin önlenmesine 

ilişkin gereken tedbirleri aldığını belirterek aynı Kanunun 24. maddesini gerekçe göstererek kendisini 

savunmuştur. 1968 tarihli “Ticari Tanımlamalar Kanunu”nun “20. Bölümü”nde bu Kanunda öngörülen 

suçlardan birinin, bir yöneticinin, müdürün, sekreterin, benzer mevkide bulunan diğer bir görevlinin ya da 

bu sıfatla hareket ettiği belirtilen diğer kişilerin gerek rızasıyla ve suça katılmasıyla gerekse de ihmali 

suretiyle bir tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde, bu kişinin de tüzel kişi gibi suçun faili ve sorumlu 

olacağı öngörülmüştür. “24(1). Bölümün”deyse bu Kanunda öngörülen bir suçu işlemekle itham edilen 

kişilerin bu suçun işlenmesinin başka bir kişinin icrai veya ihmali davranışına bağlı olması ve kendisinin 

ya da denetimi altında bulunan diğer kişilerin söz konusu suçun işlenmesini önlemek bakımından makul 

bütün tedbirleri alması ve gerekli bütün özeni göstermesi halinde beraat edebileceği öngörülmüştür. 

                                                
3800 KANGAL, Tüzel, s. 110-111, dp. 313. 
3801 ASHWORTH/HORDER, s. 150. 
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“Nortwich İlk Derece Mahkemesi”nce “Tesco Supermarkets Ltd.”, para cezasına mahkûm edilmiştir. 

Mahkeme, Nortwich mağazası müdürünün, “Ticari Tanımlar Kanunu”nun “24 (1). Bölümü” anlamında 

üçüncü yani başka bir kişi olmadığını ifade etmiştir.3802 “Nortwich İlk Derece Mahkemesi”nin kararının 

temyiz edilmesi üzerine “Yüksek Adalet Mahkemesi”nce, Nortwich mağazası müdürünün ilk derece 

mahkemesinin vardığı kanaatin aksine “Ticari Tanımlamalar Kanunu”nun “24 (1). Bölümü” anlamında 

başka bir kimse olduğu yönünde karar verilmişse de başka nedenler de belirtilerek temyizi kabul 

etmemiştir. Bunun üzerine “Tesco Supermarkets Ltd.”, Lordlar Kamarası’nda temyize başvurmuştur. 

Lord Reid uyuşmazlıkla ilgili olarak hukukun bir fiksiyon ile bir tüzel kişiye verdiği kişiliğin dikkate 

alındığında, gerçek bir kişinin beyne ve amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla ellere sahip olduğunu, 

tüzel kişininse söz konusu yetilere sahip olmadığını, bireyler vasıtasıyla hareketinin mümkün olduğunu, 

şirket adına konuşan ve hareket eden kişinin şirketle özdeş olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca şirketi temsile 

yetkili gerçek kişiler arasındaysa yönetim görevini yerine getirenler ve emirleri uygulayanlar şeklinde bir 

ayrım yapmıştır. Şirketle özdeşleşen kişiler yönetim kurulu üyesi, yönetici ve diğer üst görevliler olup; 

emirleri uygulayan astlar bu kategoride yer almamaktadır. Yönetim kurulu tarafından bir kişiye yönetim 

görevlerinden bir kısmının devredilmesi mümkündür. Bu kişi talimatlardan bağımsız olarak davranacak 

şekilde tam yetki verilerek devredilen yetkiler kapsamında şirket adına hareket edecektir. Söz konusu 

olaydaysa yönetim kurulunun görevlerinden bir kısmını devretmediğini, zira mağaza müdürlerinin genel 

talimatlara uygun davranmak ve üstlerinden emir almak zorunda olduklarını, bunların icrai ya da ihmali 

davranışlarının şirkete isnat edilemeyeceğini, bu kimselerin “Ticari Tanımlamalar Kanunu”nun 27(1)(a) 

kapsamında yer alan kimseler olmayıp başka kimseler olduğunu belirtmiştir. Lord Morris of Borth-y-Gest 

ise mağaza müdürü Clement’in görevlerini ifa etmesinin şirketin yönetimine katılma anlamına 

gelmediğini, onun yönetilen ve aynı zamanda denetlenen bir görevli olduğunu, adeta makinenin bir çarkı 

olup, “Tesco Supermarkets Ltd.”nin beyin alanında yer almadığını belirtmiştir. Viscount Dilhorne ise 

1968 tarihli “Ticari Tanımlamalar Kanunu”nun “11(2). Bölümü”nde bir suç şayet bir şirket tarafından 

işlenmişse, kurucu unsurlarının, işi çerçevesinde hareket eden bireyler tarafından gerçekleştirilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Kanun, şirket tarafından görevlendirilen bir kimsenin şirkete nazaran başka bir 

kimse olarak düşünülmesine imkân vermemektedir. Kanunun “24 (1)(a) Bölümü”nde yer alan ve başka 

kişileri ifade etmeyen iki kategoriden bahsetmektedir. İlki, şirketin işlerini gerçekten kontrol eden kişi ya 

da kişilerin yahut da onlardan bir kısmının ve görevlerini yerine getirmek konusunda üstüne karşı 

sorumluluğa sahip olmayanların yani emir altında olmayan kişi ya da kişilerdir. İkincisiyse Kanunun “20. 

Bölümü”nde belirtilen yönetici, müdür, sekreter ya da benzer mevkide bulunan diğer görevlilerdir. Yani 

“Tesco Supermarkets Ltd.”nin 800 mağaza müdüründen birinin şirketin yöneten akıl ve iradesi 

kapsamında düşünülemeyeceğini ve bu nedenle söz konusu Kanun anlamında başka bir kişi olarak 

                                                
3802 KANGAL, Tüzel, s. 110-112. 
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düşünülmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Lord Pearson ise şirketin bazı görevlilerinin bazı amaçlar 

nedeniyle şirketle özdeşleşmelerinin mümkün olduğunu, zira bu kişilerin şirketin yöneten akıl ve 

iradesinde, merkezinde, egosunda ve beyninde yer aldığını belirtmiştir. Bir tüzel kişinin egosu vardır ve 

bu ego pek çok bireyde bulunmaktadır. Örneğin “Ticari Tanımlamalar Kanunu”nun “20. Bölümü”nde 

öngörülen ve benzer mevkilerde yer alan diğer kimseler egoyu ifade eder. Alter ego ise kendilerine tam 

bir serbestinin verildiği şirketin işlerinden bazısının yönetimi ve denetimi devredilebilen aynı zamanda 

şirketin egosu olan gerçek kişiler bakımından söz konusudur. Ancak teorik olarak gerçekleştirilen bu 

ayrımın sınırlarının çizilmesi güç ve yararsızdır. Bir şirket, egosunun ya da alter egosunun icrai ya da 

ihmali davranışlarından ötürü sorumludur. “Tesco Supermarkets Ltd.”nin egosuyla özdeşlik içinde 

olmayan ve alter egosu olarak da nitelendirilemeyen Clement’in “Ticari Tanımlamalar Kanunu”nun “24. 

Bölümü” anlamında başka bir kişi olarak değerlendirilmesi gereklidir. Lord Diplock ise tüzel kişinin irade 

ve davranış yeteneğine sahip olmayan bir soyutlama olduğunu belirterek, hangi gerçek kişilerin şirket 

adına davranışta bulunmasının mümkün olduğunu belirtmiştir. Söz konusu sorunun şirket ana sözleşmesi 

uyarınca çözüme kavuşturulması mümkündür. Clement, yönetim kurulunun şirketin yetkilerinin 

kullanılmasında kendisine verilen ve hiyerarşik olarak altta bulunan fonksiyonları değerlendirmiştir. 

Böylece Lordlar Kamarası yargıçları, oy bilirliğiyle “Tesco Supermarkets Ltd.”e ait olan mağazalardan 

birinin müdürünün 1968 tarihli “Ticari Tanımlamalar Kanunu”nun “24. Bölümü” anlamında şirkete 

nazaran başka bir kimse olduğuna, bu nedenle şirketin cezaen sorumlu tutulabilmesine ilişkin kişiler 

arasında yer almadığına karar vermişlerdir. Bu nedenle kimlik teorisinin kapsamının oldukça dar olduğu 

görülmektedir. Zira büyük şirketlerin, kendilerini yerel yöneticilerinin davranışlarından ayırmalarına ve 

böylece ceza sorumluluğundan kaçınmalarına imkân tanımaktadır. Ayrıca, büyük bir ulusal veya çok 

uluslu şirketin yargılandığı durumlarda, kimlik teorisi, mahkemenin, yöneticilerden veya üst düzey 

yöneticilerden birinin gerekli kasta sahip olduğunu tespit etmesini gerektirir. Ancak üst düzey yöneticilerin 

çoğu, bu ölçekte çalışma alanlarına değil, daha geniş politika konularına odaklanma eğilimindedir. Ancak 

küçük şirketler bakımından söz konusu sorumluluk çok daha elverişlidir.3803 

“Tesco” kararı, tüzel kişinin ceza sorumluluğunu, yönetici konumunda yer alan kişilerle,3804 

örneğin yönetim kurulu, işletme müdürü ya da yönetim kurulu fonksiyonlarının tamamının verildiği başka 

bir kişi ile sınırlamaktadır.3805 Şayet yönetim kurulunun müdahale hakkı varsa şirketin çalışmalarını yoğun 

bir şekilde üstlenen müdürler dahi kapsamda yer almamaktadır. Böylece tüzel kişinin ceza sorumluluğu 

alanı sınırlandırılmıştır. Ancak yine de şirket temsilcisi konumunda bulunan kişinin gerekli yetkiye sahip 

olup olmadığını belirleyecek açık ölçütler bulunmamaktadır. Zira yönetim sorumluluğunun geniş bir alana 

                                                
3803 ASHWORTH/HORDER, s. 150-151. 
3804 HEINE, s. 874. 
3805 Her ne kadar İskoçya için bu karar bağlayıcı olmasa da bu karar İskoçya tarafından benimsenmiştir. Söz konusu karardan 
evvel tüzel kişinin çalışanı tarafından işlenen suç nedeniyle tüzel kişinin ceza sorumluluğunu kabul edilmekteydi. Bkz. STARK, 
s. 119-120. 
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dağıldığı şirkette, birçok şirket görevlisi yönetime katkıda bulunmakta ve yönetim kademesinin üst 

bölümünde yer alan kimseler bazen günlük faaliyetlerinde yönetici kaynak olmaktan uzak kalmaktadır. 

Bu nedenle de tam olarak şirket bünyesindeki hangi kişilerin fiillerinden ötürü şirketin ceza sorumluluğuna 

gidileceğinin belirlenmesi güçtür.3806 Söz konusu güçlüğün aşılması için yazılı hukuk ilkelerinin 

konulması gereklidir. Zira ortadaki karmaşa çözülmelidir. Kimlik teorisi, şirketlerdeki karar verme 

sürecinin ne şekilde olduğunu öngörmemektedir. Nitekim hepsinde olmasa dahi pek çok şirkette şirketin 

idari yetkisi idari yapının tümüne dağıtılmıştır. Yani kimlik teorisinde bahsedildiği üzere iyi bir şirket 

yönetimi yukarıdan aşağıya gerçekleştirilmemektedir. Artık iyi bir şirket yönetimi, yönetimin istenilen 

şekilde yerelleştirilmesiyle sağlanabilir. “Tesco” ilkesiyle sorumluluk en üst düzeydeki yöneticilere 

yüklenerek bir anlamda ceza sorumluluğundan kurtulmaya neden olunmaktadır. Ayrıca tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğu bakımından suç oluşturan fiili şirketin hangi düzeyinde olursa olsun bir ya da birden 

fazla kimsenin değil, bir organizasyonun organizasyon olarak hata yapmasından kaynaklanmaktadır. 

Diğer taraftansa bir ya da daha fazla kimsenin suçlu olması, bir kurumun da suçlu sayılmasını ve 

cezalandırılması sonucunu doğurmamalıdır. Bu nedenle sorumluluk tüzel kişiye yüklenirken, tüzel kişinin 

gerekli titizlik temeline dayanan bir savunma hakkı bulunmalı ya da “kimlik teorisi”nin yalnızca 

çalışanının tüzel kişinin çıkarına faaliyet gösterdiği fiillerle sınırlı tutulması gereklidir.3807 Nitekim giderek 

büyük tüzel kişilerin ortaya çıkmasıyla birlikte müşterek hukuk, tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 

hususunda uygun düzenlemeler öngörmemektedir. Ancak müşterek hukukun değişimi suretiyle 

gereksinimlerin tamamlanması yerine, yasama organınca yasal düzenlemelerin yapılması yerinde 

olacaktır. İngiltere’de tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin olarak verilen diğer kararlarda, içeriğini 

“Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass” kararının oluşturduğu kimlik teorisine dayanılmaktadır. 1973 

yılında “Heatons Transport (St Helens) Ltd. v. Transport and General Workers’ Union” kararında “İstinaf 

Mahkemesi” yargıcı Lord Denning tarafından, “Tesco Supermarkets Ltd. v. Natrass” kararına gönderme 

yapılarak bir işçi sendikasının sadece yöneten akıl ve iradesini temsil eden kişilerin davranışından ve 

iradesinde sorumlu olacağı belirtilerek komitenin ve bazı önemli görevlilerin bu kriteri dikkate aldığını 

belirlemiştir. Bu nedenle Lord Denning’e göre kendi iradeleriyle davranışta bulunan sendika delegeleri 

sendikanın yöneten akıl ve iradesi olarak düşünülemez. Ancak söz konusu karar Lordlar Kamarası’nca 

bozulmuştur. 1981 yılında “Aschcroft v. Cambro Waste Products Ltd.” kararındaysa Yüksek Adalet 

Mahkemesi yargıçlarınca bir şirketin gerek yöneten akıl olan bir gerçek kişinin, gerek yönetim 

fonksiyonlarının kendisine devredildiği bireyin kusuru nedeniyle cezaen sorumlu olduğunu belirleyerek, 

bir ustabaşının şirketin yöneten aklı olmadığı gibi bu kapsamda bir delegesi de olmadığına karar vermiştir. 

“Yüksek Adalet Mahkemesi”nce 1982 yılında “The Garden City” kararındaysa kimlik teorisinin yabancı 

bir tüzel kişi hakkında uygulanması söz konusu olmuştur. “Yüksek Adalet Mahkemesi”nin 1982 yılındaki 

                                                
3806 PIETH/IVORY, s. 24. 
3807 GOODE, s. 37 
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“Essendon Engineering Company Ltd. v. Maile” kararında, yargıç Woolf, “Tesco Supermarkets Ltd. v. 

Nattrass” kararına değinerek, küçük bir şirketin varlığı halinde şirket denetiminin devrinin dikkate 

alınmasının yerinde olacağını belirterek, yetki devri kriterinden bahsetmiştir. 1982 yılında “The Marion” 

kararında ise “Yüksek Adalet Mahkemesi”, İstinaf Mahkemesi ve Lordlar Kamarası tarafından fiili, 

şirketin fiili olarak nitelendiren kişilerin çerçevesi kapsamında oldukça sınırlı bir tutum izlemiştir. 1985 

tarihli “Wings Ltd. v. Ellis” kararında ise Yüksek Adalet Mahkemesi yargıcı Mann tarafından tüzel kişiyi 

sorumlu kılabilecek bireylerin şirketin yöneten akıl ve iradesini oluşturan kişi ya da kişiler kapsamında 

düşünülmesi gerektiği ifade edilmiştir.3808  

1987 yılında Zeebrugge’de feribotun alabora olması ve yaklaşık olarak 200 kişinin ölümüne 

neden olay neticesinde “P&O European Ferries (Dover) Ltd. (P&O Ferries)”e taksirle öldürme fiilinden 

dava açılmıştır. Uygun önlemlerin alınması halinde söz konusu kazanın önlenebileceği kabul edilmişse de 

yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin gereken bilgiye sahip olmaması nedeniyle tüzel kişinin 

sorumluluğuna gidilememiştir. Her ne kadar yargılama esnasında her bir yönetim kurulu üyesinin 

umursamamazlık şeklindeki kusurlarının toplanabileceği ve böylelikle tüzel kişinin ceza sorumluluğuna 

gidilebileceği yargılama esnasında savunulmuşsa da kabul edilmemiştir.3809 İngiltere’de özellikle 

1980’lerin sonunda ulaştırma alanında yaşanan felaketler neticesinde yalnızca birkaç gerçek kişinin 

cezalandırılması adalet duygusunu tatmin etmemiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen soruşturmalar, söz 

konusu felaketlerin nedeni bakımından kurumsal yönetim ve hesap verebilirlik sistemlerindeki rolün 

önemini göstermiştir.3810 

1995 yılında “Tesco” kararının ardından, “Meridian Global Funds Management Asia 

Ltd/Security Commissions” kararıyla tüzel kişiliğin ceza sorumluluğundan bahsedilebilmesi için, tüzel 

kişinin kimliğini doğrudan yansıtan yöneticinin, yasada ya da tüzel kişiliğin statüsünde yetkilendirilip 

yetkilendirilmediğine bakılarak tespit edilerek belirlenmesi gerektiği belirtilerek bazı değişiklikler söz 

konusu olmuştur.3811 Mahkemelerce suçun doğrudan yönetici zihni ve iradesi yerine ilgili suç bağlamında 

kim tarafından gerçekleştirilen fiilin şirkete atfedilebileceğinin araştırılmasına başlamıştır. Ancak bu 

sorunun cevabı da belirsizdir. Bu nedenle “kimlik teorisi”nin genişletilmesi istenmişse de “Temyiz 

Mahkemesi”, “Southall tren kazası”yla ilgili olarak verdiği kararında bu talebi, her bir çalışanın şirketin 

ceza sorumluluğuna neden olmaması ve bu anlamda hakkaniyete uygun olabilmesi için “kimlik 

teorisi”nin kabul edildiğine işaret etmiştir. Bu kapsamda “kimlik teorisi” genişletilmek isteniyorsa bunun 

parlamentoya ait bir yetki olduğu anlaşılmaktadır.3812 

                                                
3808 KANGAL, Tüzel, s. 114, dp. 316. 
3809 PIETH/IVORY, s. 27. 
3810 ASHWORTH/HORDER, s. 147. 
3811 ROBINSON, s. 18. 
3812 ASHWORTH/HORDER, s. 151. 
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Başlarda tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna sadece hapis3813 ve ölüm cezasını öngören suçlar 

bakımından gidilememekteydi.3814 Ancak artık hapis cezasını gerektiren suçlar bakımından da tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğuna gidilmesi ve alternatif yaptırımların ya da adli para cezalarının tüzel kişiler 

hakkında uygulanması mümkün hale gelmiştir.3815 Bazı suçlarınsa nitelikleri gereği tüzel kişilerce 

işlenemeyeceği kabul edilmektedir.3816 Örnek olarak çok eşlilik, hırsızlık,3817 cinsel saldırı3818 ve yalan 

tanıklık suçları verilebilir. Her ne kadar eski kararların çoğunda bir tüzel kişinin şiddet içeren bir fiili içeren 

suçlardan dolayı cezaen sorumlu olamayacağı belirtilmişse de bu sınır giderek kaybolmaktadır. Ayrıca 

parlamento tarafından tüzel kişiler hakkında uygulanan ceza sorumluluğuna istisnaların getirilmesi 

mümkündür. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğundan bahsedilebilmesi için tüzel kişileri sorumlu tutan 

bireylerin yetki ve fonksiyonları bakımından icrai veya ihmali bir davranışta bulunmaları gereklidir. Şayet 

bireyler tarafından tüzel kişiye zarar vermek amacıyla icrai ya da ihmali bir davranışta bulunulmuşsa artık 

tüzel kişinin ceza sorumluluğundan bahsedilemez.3819 Bir tüzel kişinin ceza sorumluluğunun kabul 

edilmesi durumundan, ilgili olan gerçek kişilerin fail ya da şerik olarak cezaen sorumlu tutulmaları 

anlaşılmalıdır.3820 İngiltere ve Galler’de öldürme suçları hariç tutulmak üzere, tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu bakımından gerçek kişilerin ceza sorumluluğundan farklı olarak kamu yararı koşulu  da 

aranmaktadır.3821 

İngiltere’de tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesinin temelinde cezalandırmanın 

gerekçesini oluşturan etik ve bu kapsamda kınanabilirlik düşüncesi değil tümüyle kamusal düzeninin, 

güvenin ve refahın korunmasına ilişkin amaçlar yatmaktadır. Bir diğer nedeni ise İngiltere’de ceza 

muhakemesi siteminde sanık hakkındaki hükümle birlikte tazminata ilişkin bir kararın birlikte verilmesi 

oluşturmaktadır.3822 “Kimlik teorisi”nin dar bir kapsama sahip olması nedeniyle 2007 yılında tüzel 

                                                
3813 Örneğin “kasten öldürme” suçu bakımından hapis cezasının öngörülmesi ve tüzel kişide bu suçu işlemek şeklinde bir kastın 
olamayacağı gerekçesiyle İskoçya’da bu suç bakımından tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmemekteydi. Bkz. STARK, 
s. 126. 
3814 JESCHECK, “Personenverbände”, s. 222. 
3815 STARK, s. 131. 
3816 Esasında müşterek hukuk suçları bakımından tüzel kişilerin ceza sorumluluğundan bahsetmenin güç olduğu kabul 
edilmekteyse de zamanla bu kabulde aşınmalar olmuştur. Nitekim İskoçya’da 1981 yılında “John Menzies” kararında tüzel kişi, 
bünyesinde ahlaka uygun olmayan dergileri bulundurmakla ve bu nedenle “ahlaksızla” suçlanmışsa da mahkemede oyçokluğuyla 
bir tüzel kişinin “ahlaksız” olamayacağını ve bu şekilde düşünemeyeceğini kabul edilmiştir. Kural olarak bir tüzel kişinin müşterek 
hukuk suçlarını işlememesi için hiçbir neden olmadığı ise azınlıkta kalan görüşü oluşturmuştur. Ancak 1986 yılında “Purcell Et 
Ltd.” kararında şirketin vergi ödememek için etlerin üzerindeki “premium”un kaldırılarak “muafiyet” damgalarının vurulmasıyla 
esasında müşterek hukuk suçu olan dolandırıcılık bakımından şayet söz konusu fiilin şirketin üst düzey çalışanları tarafından 
gerçekleştirildiği ispat edilebilirse sorumluluğuna gidileceği varsayılmışsa da bu yönde karar verilmemiştir. 2004 yılındaysa 
“Transco” kararıyla kimlik teorisinden faydalanmak suretiyle tüzel kişinin öldürme suçlarından sorumlu olacağına karar verilmişse 
de üst düzey yönetimden kimse belirlenemediğinden yine tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidilememiştir. Bkz. STARK, s. 125-
127. 
3817 WELSH, s. 363. 
3818 KHANNA, s. 1484. 
3819 İngiliz hukuk sisteminde “atfedilen fiil prensibi”nden de bahsedilmektedir. Örnek olarak işçi-işveren ilişkilerinde işverenin 
işçinin her fiili değil ancak satış ve tedarik fiillerinden dolayı sorumluluğu verilebilir. Bkz. ORMEROD/LAIRD, s. 316-317. 
3820 KANGAL, Tüzel, s. 114-115. 
3821 PIETH/IVORY, s. 39. 
3822 JESCHECK, “Personenverbände”, s. 222. 
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kişilerin sebebiyet verdiği öldürme suçları,3823 2010 yılındaysa rüşvetle ilgili olarak çıkardığı kanunlarla 

modelin sınırlarını genişletmiştir. Böylece söz konusu suçların işlenmemesine yönelik politikaların 

geliştirilmemesi, geliştirilse dahi uygulanmaması sorumluluk için yeterli kabul edilmiştir. Ancak yine de 

üst yönetimin yönetme ve örgütlenme şekli bakımından ihlalin varlığı aranmaktadır.3824 Söz konusu iki 

Kanunla artık İngiltere’de tüzel kişilerin ceza sorumluluğuyla ilgili genel bir teori geliştirme olanağı 

kalmadığı yönünde eleştiriler yapılmaktadır.3825  

Tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında işlenen suçlarla ilgili olarak tüzel kişiler hakkında para 

cezasının uygulanması, benzer suçların işlenmemesi için güvenlik tedbirlerine hükmolunması ve bu 

hükmün ilanı gibi yaptırımlara karar verilmesi mümkündür.3826 İngiltere ve Milletler Topluluğundaki 

ülkelerde kural olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bulunmaktaysa da “Taç” tüzel kişiliğe sahip 

olmasına karşın ceza sorumluluğundan bağışıktır. “Tac”ın bağışıklığından hükümet de yararlanmaktadır. 

Ancak tamamen ya da kısmen hükümete ait tüzel kişiler bakımından ayrı ayrı inceleme yapılması 

gereklidir.3827 

2. Avustralya 

Avustralya’da mevzuatta tüzel kişiler bakımından hem isnadiyet hem de orijinal sorumluluk 

modeli kabul edilmiştir. Nitekim “Ceza Kanunu”nun 12.2. bölümünde suçun tüzel kişinin faaliyeti 

kapsamında fiili ya da resmi olarak görev yapan herhangi bir çalışanınca da gerçekleştirilebileceği ve bu 

fiilin tüzel kişiye isnat edileceği kabul edilmiştir. 12.3 bölümdeyse “kurum kültürü”nü kusur olarak kabul 

etmiştir.3828 Kurum kültürü ise ceza kanununda “genel olarak kurum bünyesinde veya ilgili faaliyetlerin 

gerçekleştiği kurumun bir bölümünde yer alan bir tutum, politika, kural, davranış şekli veya uygulama” 

şeklinde tanımlanmıştır.3829 Ayrıca Avustralya’da “Kanunların Yorumu Kanunları”nda kişi ifadesinden 

şirketlerin3830  de anlaşılacağı belirtilmiştir.3831 

                                                
3823 Bu Kanun, Birleşik Krallıktaki her üç yargı bölgesi için geçerlidir. Bkz. STARK, s. 135. 
3824 PIETH/IVORY, s. 27-28. 
3825 WELLS, “Corporate”, s. 108. 
3826 STARK, s. 131-133. 
3827 PIETH/IVORY, s. 14-15. 
3828 PIETH/IVORY, s. 9, 25. 
3829 DE MAGLIE, “Models”, s. 559; WELLS, “Corporate”, s. 109. 
3830 Örneğin Güney Avustralya Eyaleti’nin 1990 tarihli “Deniz ve Okyanuslara ait Çevrenin Korunması Kanunu”nun 42. 
maddesinde şirkette çalışan bir kimsenin gerçekleştirdiği icrai ya da ihmali davranışın, işyerindeki işini ve faaliyetini yerine 
getirdiği esnada gerçekleştirilmediği haller dışında işverene ait olduğu öngörülmüştür. Aynı Kanun’un 43. maddesindeyse şirketin 
suçlu olarak görüldüğü bir konuda şirketin yönetim kurulunun her üyesinin ve müdürünün de suçlu olduğunu düzenlemiştir. 1987 
tarihli “Uluslar Topluluğu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu”nun 85. maddesindeyse gerçekleştirilen faaliyetin kendi 
sorumluluk alanında ve yetkisinde olan müdür ya da görevlinin yahut temsilcinin tüzel kişinin beyni konumunda olduğunun 
gösterilmesinin yeterli olduğu belirtilmiştir. 1989 yılında çıkartılan “Commonwealth Ozon Tabakasını Koruma Yasası”nın 65/2. 
maddesinde ise şirket elemanının kusurunun eleman şirketin hangi düzeyinde çalışırsa çalışsın şirkete yükletilmesi hususu 
öngörülmüştür. Her ne kadar “Yüksek Mahkeme”nin tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin kesin bir kararı bulunmamaktaysa 
da Avustralya mahkemelerince mevzuatta aksi bir düzenlemeye yer verilmediği sürece İngiliz Lordlar Kamarası’nın “Tesco 
Supermarkets Ltd. v. Nattrass” kararında kabul ettiği ilkeyi dikkate aldığı görülmektedir. Bkz. GOODE, s. 36-37. 
3831 DE MAGLIE, “Models”, s. 554. 
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3. Amerika Birleşik Devletleri 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) tüzel kişilerin ceza sorumluluğu hem federe devletlerde 

hem de federal düzeyde kabul edilmekte olup,3832 gerçek kişilerin ceza sorumluluğuyla paralellik 

göstermektedir.3833 Nitekim “kişi” ifadesinden “Federal Sözlük Kanunu”nda, aksi belirtilmediği sürece 

tüzel kişilerin de anlaşılacağı öngörülmekte olup mahkemeler ceza kanunlarının uygulanması bakımından 

söz konusu kanuna atıfta bulunarak tüzel kişileri de kapsama almaktadır. Ayrıca federal kanunlara 

bakıldığında genellikle uygulama alanları bakımından “kişi” kavramından tüzel kişilerin de anlaşılacağı 

örnekseme yoluyla belirtilse de kural olarak açıkça kamu hukuku tüzel kişileri sayılmamaktadır. Söz 

konusu durum Kongre’nin kamu hukuku tüzel kişilerinin ceza sorumluluğunun kabul edilmesine ilişkin 

gönülsüzlüğünün bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.3834  

ABD’de tüzel kişilerin suç işleyemeyeceği, yalnızca üyelerinin suç işleyebilecekleri önceleri 

kabul edilmişse de bu kabul zamanla değişmiş ve genel olarak İngiliz mahkemelerinin uygulamaları 19. 

yüzyılın ortalarına kadar benimsenmiştir. İlk olarak tüzel kişinin “yasal yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi” nedeniyle, ardındansa “yasal yükümlülüklerini yerine getirmedeki yetersizliği”nden dolayı 

ceza sorumluluğunun bulunduğu kabul edilmiştir.3835 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesi 

bakımından dönüm noktasını 20. yüzyılda “Federal Yüksek Mahkeme” tarafından verilen “New York 

Central v. Hudson River Railroad Co.” kararı oluşturmaktadır.3836 Bu kararda tüzel kişilerin, kendilerine 

verilen yetki çerçevesinde hareket eden çalışanlarının fiillerinden cezaen sorumlu tutulmamaları için 

herhangi bir makul sebebin bulunmadığı aksi halde pek çok işlenen suçun cezasız kalacağı belirtilerek 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğu hususunda kapsamlı bir görüş dile getirilmiştir.3837 Bu kararın 

verilmesindeki bir diğer nedeni söz konusu dönemde şu an olduğu gibi medeni usulde icra takibinin 

yeterince gelişmemesi oluşturmuştur.3838 Böylece ABD’de, tüzel kişinin herhangi bir çalışanın işlediği 

suç nedeniyle de ceza sorumluluğu kabul edilerek İngiltere’den farklı bir sistem benimsenmiştir. Daha 

sonra ise tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, çalışanlarının fiili nedeniyle hukuki sorumluluğa sahip olduğu 

halleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.3839 Federe devletlerde ise tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, 

federal düzeydekine nazaran daha önce kabul edilmişti.3840 

                                                
3832 2011 yılı itibariyle topluluklar tarafından işlenen federal suçların sayısının 4000’e yaklaştığı tahmin edilmektedir. Bkz. 
NANDA, s. 63. 
3833 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 136.  
3834 DOYLE, s. 2-3. 
3835 Ancak Amerika’da mahkemeler İngiltere’nin kabul ettiği “yükümlülüğün yerine getirilmemesi” ile “görevi kötüye kullanma” 
arasındaki ayrıma riayet etmemiş başlangıçta tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kusursuz sorumluluğun arandığı suçlarla 
sınırlamıştır. Bkz. NANDA, s. 66-67. 
3836 WEISSMANN/NEWMAN, s. 421. 
3837 DOYLE, s. 1-2. 
3838 FRIEDMAN, s. 837. 
3839 NANDA, s. 67. 
3840 BEALE, s. 29. Örneğin 1898 tarihli “New York Ceza Kanunu”nun genel hükümlerinde tüzel kişiler bakımından diğer 
cezaların uygulama olanağı bulamaması halinde 5000 dolara kadar para cezası uygulanması hususu öngörülerek tüzel kişilerin 
ceza sorumluluğu öngörülmüştür. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 118. 
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İçtihatlara bakıldığında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun gelişiminde, adeta şirketlerin ceza 

sorumluluğuna konu edilen teorik sınırlandırma dizininin aşamalı olarak terk edildiği görülmektedir. 

Nitekim tüzel kişilerin hangi gerçek kişilerin fiillerinden ötürü sorumlu olacakları uygulamada 

tartışılmıştır. Bu hususla ilgili olarak iki formülden bahsetmek mümkündür. İlki “respondeat superior” 

formülüdür.3841 Bu formülde, tüzel kişinin büyük ya da küçük olup olmadığı fark etmeksizin3842 

faaliyetinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak, yararına hareket eden tüm temsilci ve çalışanların fiilleri tüzel 

kişinin sorumluluğuna sebebiyet verir.3843 Burada esasında tüzel kişinin organlarının uygun denetim 

önlemleriyle önleyebileceği bir durumu önleyememesi nedeniyle sorumluluğuna gidilmektedir. Bu 

kapsamda her bir hiyerarşik düzeydeki çalışan, diğer alt çalışanların ihlallerinden sorumludur.3844 Bu 

sorumluluk ABD’de tümüyle politik gerekçelerle kabul edilmiştir.3845 Ancak söz konusu yaklaşım ceza 

sorumluluğu bakımından ceza hukukunun temel ilkelerine aykırı görülmektedir. Esasında bir özel hukuk 

ilkesi olan bu formül, “Federal Yüksek Mahkeme”nin kasıtlı suça iştirakte kullanılarak anayasaya uygun 

gördüğü 1909 tarihli “New York Central v. Hudson River Railroad Co.” kararıyla işlerlik kazanmıştır.3846  

Ancak bu ilkenin özel hukukla sınırlı olmadığı ceza sorumluluğu bakımından kabul edilmesinin gerekli 

olduğu da ileri sürülmektedir.3847 Bu durumda tüzel kişinin uyum programlarının ne kadar etkili ve gerçek 

olduğunun ceza sorumluluğundan bağışık tutulma bakımından herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu 

nedenle benzersiz bir uygulamadır.3848 Söz konusu programlarının varlığına ve uygulanmasına karşın yine 

de suç işleniyorsa tüzel kişinin cezalandırılması adeta suç işleyen gerçek kişinin işe alınması 

nedeniyledir.3849 İkincisiyse Birleşik Krallık’ta olduğu gibi hiyerarşik bakımdan üst düzey temsilci ve 

görevlilerin fiillerinden ötürü şirketin sorumlu tutulması ve bu kişiler tarafından gerçekleştirilen fiillerin 

şirketin kendi fiili olarak kabul edilmesi gerektiği yönündeki formüldür. Ancak “Federal Yüksek 

Mahkeme”nin “New York Central v. Hudson River Railroad Co.” kararında tüzel kişinin her türlü icrai 

ya da ihmal davranışının, müdür, çalışan, tahsildar, yed-i emin, vekil gibi tüzel kişi adına çalışan veya tüzel 

kişi tarafından istihdam edilen herhangi bir kimse tarafından gerçekleştirilmesi ya da 

gerçekleştirilmesinden kaçınılmaması halinde dahi, suçun o tüzel kişi tarafından işlendiğinin kabulünün 

gerektiği ve mahkûmiyet halinde hakkında ceza uygulanacağı, yine şirketin görevlisinin gerçekte 

kendisine verilen yetkilerini kullanmasına karşın şirket için gerçekleştirdiği ve ancak dar olarak 

                                                
3841 NANDA, s. 65. 
3842 WEISSMANN/NEWMANN, s. 412. 
3843 Bu formül bazı ufak farklılıklarla Avusturalya, Hollanda ve Danimarka tarafından da benimsenmiştir. Bkz. DE MAGLIE, 
“Models”, s. 553; HEFENDEHL, s. 290; BEALE, s. 32. 
3844 WAGNER, s. 141. 
3845 HEFENDEHL, s.290. 
3846 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 136. 
3847 WAGNER, s. 142. 
3848 NANDA, s. 65. 
3849 WEISSMANN/NEWMANN, s. 430. 



503 
 

yorumlanan yetkilerini aşan fiillerden ötürü sorumlu olacağı belirtilmiştir.3850  Örneğin 1939 yılında 

“Dollars S. S. Co.” kararında her ne kadar vapur şirketi tarafından suya atık atılmaması için gereken 

önlemler alınmış ve bu kapsamda çalışanlarının suya atık atmaması için talimatlar verilmiş ve buna ilişkin 

uyarılar konulmuşsa da şirketin ceza sorumluluğu kabul edilmiştir. Bu kararın ardından tüzel kişinin 

çalışanlarının tüzel kişinin uyum programının varlığına karşın ve tüzel kişinin politikalarına karşı hareket 

etmek suretiyle işlediği suçlarda dahi tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmiştir. Tüzel kişinin 

herhangi bir çalışanın görev ilişkisi içinde, topluluk yararına işlediği suçtan topluluk sorumludur.3851  

“Amerikan Hukuk Enstitüsü”nce 1962 yılında kabul edilen “Model Ceza Kodu”nun3852 2. 

maddesinin 7. bölümünde yasama iradesinin özel olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngörmediği 

haller hariç olmak üzere, tüzel kişilerin tüm suçları işlemek bakımından ehil oldukları kabul edilmiştir. 

Sorumluluktan bahsedilebilmesi için üst düzey yöneticilerin fiillerinin varlığının gerektiği, herhangi bir 

çalışanın fiilinin topluluk menfaatine yönelik bir görev alanı içinde olmadığı sürece tüzel kişinin 

sorumluluğuna gidilemeyeceği belirtilmektedir.3853 Böylece her ne kadar “respondeat superior” ilkesi 

açıkça kabul edilmişse de3854 daha kısıtlayıcı bir model benimsenmiştir.3855 Görev ilişkisinin uygulamada 

farklı yorumlandığı görülmektedir.3856 Mevcut uygulamada federal mahkemeler topluluk yararına hareket 

edilmesi bakımından uygulamada, çalışanın öncelikli olarak topluluk adına fayda etme gayesi içinde 

olmak şeklinde bir zorunluluğu aramamaktadır. Zira bir insanın doğası gereği öncelikle kendi yararı için 

hareket etmesinin mümkün olduğu yerinde olarak kabul edilmektedir. Ancak bazı federe devletlerce 

federal mahkemelerin söz konusu yaklaşımı “Model Ceza Kodu” esas alınmak suretiyle aşılmaya 

çalışılmaktadır.3857 “Enron” ve “WorldCom” skandalı olarak da bilinen, ABD ekonomisini etkileyecek 

şekilde şirket iflasına neden olan denetimdeki eksikliklerle yolsuzlukların yaşanması söz konusu anlayışın 

benimsenmesinde etkili olmuştur.3858 Avrupa haksız rekabet hukukunda da benzer bir duruma 

                                                
3850 “Federal Yüksek Mahkeme”, 1958 yılında “Richmond” kararında bir işletmenin sahibinin suçun işlenmesinde şahsen rol 
üstlenmemesinin, işletmenin yasaları ihlal etmek bakımından özgür olacağı şeklinde yorumlanamayacağını belirtmiştir. Bkz. 
NANDA, s. 68. “Federal Yüksek Mahkeme”, 1970 yılında personelin ihmali halinde sorumluluğu değerlendirdiği bir kararında 
tüzel kişilerin faaliyetlerini yerine getiren kimseler bakımından yaptırımları öngören “Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası”nın 
ihlallere karşı yalnızca ortaya çıkmasından sonra önlem almak ve hukuki çare bulmak bakımından pozitif bir yükümlülük 
öngörmediğini, aynı ihlallerin bir kez daha ortaya çıkmaması için önlem alınması şeklinde bir yükümlülüğü de düzenlediğini, tüzel 
kişinin sorumlu görevlileri bakımından öngörülen basiretli ve ihtiyatlı olma koşulunun bu sorunun ötesinde yer alan bir husus 
olduğunu her ne kadar bu durum zahmetli olsa da teşebbüste iradi olarak görev alan kimselerden kanunun bunları isteme 
hakkından daha üstün olmadığını belirtmiştir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 118-119. 
3851 WEISSMANN/NEWMAN, s. 421-422. 
3852 “Model Ceza Kodu”, ABD’de ceza hukukunun standart bir hale getirilmesi için kaleme alınmış olmakla birlikte bağlayıcılık 
niteliğine sahip değildir. Ancak ceza hukuku alanında gerçekleştirilen düzenlemelerde önemli bir rol oynamıştır. Bkz. THE 
AMERICAN LAW INSTITUTE, Model Penal Code Offıcial Draft And Explanatory Notes, Philadelphia 1985, s. xi. 
3853 AMERICAN LAW INSTITUTE, s. 32-34. 
3854 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 136; DOYLE, s. 3; DE MAGLIE, “Models”, s. 553; NANDA, 68, 70-71; BEALE, s. 32. 
3855 HEFENDEHL, s. 290. 
3856 WEISSMANN, Andrew, “A New Approach to Corporate Criminal Liability”, American Criminal Law Review, V. 44, s. 
1320. 
3857 WEISSMANN/NEWMAN, s. 422. 
3858 Örneğin 2002 yılında kamunun, toplulukların cezalandırılması yönündeki taleplerinin de etkisiyle ekonomik suçları 
işleyenlerin etkili bir şekilde cezalandırılması, elde ettikleri yararlara el konulması ve federe devletlerle federal devletin ve Adalet 
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karşılığında idari para cezası öngörülmek suretiyle yer verildiği görülmektedir. ABAD, 1983 yılında 

verdiği bir kararında söz konusu sorumluluk için, işletme sahibinin bilgisini ve iştirakini aramamıştır. Bu 

durum kusurluluğa yer verilmediği yönünde eleştirilmektedir. ABD sistemi de çalışanın işletmenin 

kurallarına aykırı davranmasına herhangi bir etkinin tanınmaması ve bu nedenle de sorumluluğun 

genişletildiği gerekçesiyle eleştirilmektedir.3859 1987 yılındaysa “Federal Yüksek Mahkemesi”nce “Bank 

of New England” davasında “toplu bilgi” ölçütüne başvurularak tüzel kişi hakkında mahkûmiyet hükmü 

verilmiştir. Bu hükümde çalışanların hukuka aykırı davrandıklarını bilmese dahi bu bilgisizliğin dahi tüzel 

kişinin kusurunu oluşturacağı belirtilmiştir.3860 

“Federal Yüksek Mahkeme”, temsilcinin topluluğun kurallarına uyma zorunluluğu bulunmasına 

karşın uymaması halinde, topluluğun dolaylı olarak sorumluluğunun bulunduğunu kabul etmektedir.3861 

Ancak bu durum anlamlı bir işlev yerine getirmediğinden abartılı olduğu gerekçesiyle eleştirilmekteyse 

de tüzel kişinin gereken uyum programını oluşturmasını teşvik edeceği belirtilerek savunulmaktadır.3862 

Ayrıca tüzel kişi bünyesinde tekrar benzeri suçların işlenmemesi bakımından da caydırıcılık oluşturacaktır. 

Nitekim tüzel kişinin ceza sorumluluğu kabul edilmediği takdirde çalışanın cezalandırılmasının hem tüzel 

kişi hem de diğer çalışanlar üzerindeki etkisi olmayacaktır.3863 Söz konusu programlarla, çalışanların 

topluluğun sorumluluğuna neden olabilecek özelikle de yolsuzlukla ilgili suçlardan kaçınmalarını 

sağlamak amacıyla meslek içi eğitime tabi tutulmaları sağlanmaktadır.3864 “Federal Yüksek Mahkeme” 

bir diğer kararındaysa kısmen de olsa şirketin menfaatine yönelik saikin yeterli olduğunu belirtmiştir.3865 

Söz konusu sistem sorumluluğu genişleten kolektif anlayışın eseridir. Zira çalışanların kusurlu iradi fiilleri 

sorumluluk için yeterli kabul edilmektedir.3866 Ancak tüzel kişinin ya da çalışanın yahut her ikisinin 

hakkında muhakemenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği Adalet Bakanı’nın takdirine bağlıdır.3867   

“Respondeat superior” ilkesi her ne kadar reddedilmemekteyse de Federal Adalet Bakanlığı ve 

“Birleşik Devletler Federal Cezalandırma Komisyonu”nun uygulamasında tüzel kişilerin ceza 

                                                
Bakanlığı’nın ekonomik suçları soruşturmak ve kovuşturmak bakımından gerçekleştirdikleri faaliyetleri güçlendirmek adına 
“Kurumsal Dolandırıcılık Görev Gücü” kurulmuştur. Bkz. NANDA, s. 65. 
3859 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 136-137. 
3860 NANDA, s. 70. 
3861 United States/Basic Construction Co., 711 F.2d 570, 573, (Karar metni için bkz. WEISSMANN, s. 1319, dp. 2) 
3862 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 137. Hatta söz konusu programlar tüzel kişilerin hukuki sorumluluğunu da kısıtlamaktadır. Örneğin 
1998 yılında “Faragherv. City of Boca Raton” ve “Burlington Industries, Inc. v. Ellerth” davalarında “Federal Yüksek Mahkeme”, 
çalışanlarına karşı gerçekleştirilen cinsel taciz fiilleri bakımından söz konusu fiillerin işlenmemesine ilişkin bir politika 
oluşturmadığı sürece tüzel kişinin üst yönetimindeki kimselerin hukuki sorumluluklarına gidilebileceğine karar vermiştir. Bkz. 
WEISSMANN/NEWMAN, s. 433-434. 
3863 NANDA, s. 69. 
3864 FAN, s. 364. Bu kapsamda eğitimde yasal gerekliliklere dikkat edilerek çok sık karşılaşılan vakıalar incelenmeli ve uyum 
programlarının ihlali halinde nelerin yapılacağı hususları üzerinde durulmalıdır. Bkz. BLUMENBERG, s. 167. 
3865 “ABD v. Agosto-Vega”, 617 F.3d 541, 25 (Karar metni için bkz. DOYLE, s. 3) 
3866 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 137. 
3867 Söz konusu takdir yetkisi kullanılırken yeterli delilin yanında Federal çıkarların ağırlığı, başka yerlerde etkili kovuşturma 
olasılığı ve itham pazarlığı gibi diğer alternatiflerin yeterliliği gibi hususlar değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme ise 
mahkemelerce oldukça nadir durumlarda sanığın ya da olası sanıkların temel haklarını koruyacak şekilde denetlenmektedir. Bkz. 
DOYLE, s. 8-13. 
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sorumluluğunun kapsamı sınırlandırılmaktadır.3868 ABD’de ceza sorumluluğunun bulunduğu kabul 

edilen topluluk kavramı geniş şekilde kabul edilmektedir. “Birleşik Devletler Federal Cezalandırma 

İlkeleri”nin 8. bölümünde organizasyon, birey dışındaki kişiler şeklinde tanımlanmış olup, organizasyon 

içinde şirketler, ortaklıklar, dernekler, tröstler, sendikalar, emeklilik fonları, adi şirketler, vakıflar, 

hükümetler, siyasi birlikler, kar amacı gütmeyen topluluklar kabul edilmektedir.3869 Organizasyonların 

işleyebileceği suçlar hırsızlık, karaparanın aklanması, rüşvet, dolandırıcılık, kartelleşme, vergi suçları 

şeklinde tahdidi olarak sayılmıştır.3870 Bu kabulün temelinde “Federal Yüksek Mahkeme”nin 1909 

yılında verdiği “New York Central & Hudson River Railroad Co.” kararında doğaları uyarınca 

toplulukların bazı suçları işleyememesini kabul etmesi yatmaktadır.3871 Söz konusu durumun TCK’nın 

tüzel kişilerle ilgili olarak güvenlik tedbirleri sorumluluğunda hangi suçların bu kapsam içinde olduğunu 

özel olarak belirtmesi nedeniyle benzerlik taşıdığı söylenmelidir.3872  

“Model Ceza Kodu”nda, ceza sorumluluğuna neden olan suçlarla ilgili olarak üçlü bir ayrım 

öngörülmüştür. Her bir ayrımda farklı bir sorumluluk aranmaktadır. İlk ayrıma göre “mens rea”ya bir 

unsur olarak yer veren dolandırıcılık, hırsızlık, öldürme gibi müşterek hukukun klasik suçlarında suç, 

topluluğun üst yönetiminde bulunan kişilerce, topluluk adına ve faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmeli 

ya da suçun en azından yönetilmesi, yetkilendirilmesi veya özensiz şekilde tolere edilmiş olması 

gerekmektedir.3873 İkinci ayrımda da yine “mens rea”nın unsur olarak yer aldığı hileli ticari faaliyette 

bulunma gibi suçlarla ilgili olarak, ilgili gerçek kişinin pozisyonuna bakılmaksızın “respondeat superior” 

doktrini geçerlidir. Ancak bu durumda tüzel kişi tarafından suçun işlenmemesi için tüm önlemler alınmışsa 

tüzel kişi cezalandırılmaz. Üçüncü ayrımda ise kusursuz sorumluluk yer almaktadır. Bu ayrımda “mens 

rea” bir unsur olarak kabul edilmez ve sorumluluğa gidilir. Bu nedenle tüzel kişinin gereken özeni ve 

dikkati gösterdiğini belirterek sorumluluktan kurtulma imkânı mevcut değildir.3874 21. yüzyılın 

ortalarındaysa federal mahkemeler tüzel kişilerin özel hukuk ve ceza hukuku sorumluluğu bakımından 

özünde herhangi bir farkın bulunmadığını kabul etmiştir.3875 

ABD’de yaptırım olarak, para cezası, denetim süresine tabi tutma, müsadere, ticari faaliyetlerden 

yasaklanma,3876 fesih öngörülmüştür. Ancak bu yaptırımların idari nitelikte olduğu kabul edilmektedir. 

Ayrıca ilkeler uyarınca işlenen suç nedeniyle mağdurun uğradığı zararın giderilmesine de 

                                                
3868 BEALE, s. 27-28. 
3869 UNITED STATES SENTENCING COMMISSION, s. 510. 
3870 DE MAGLIE, “Models”, s. 552. 
3871 Ancak mahkeme bu kararında her ne kadar tüzel kişilerin doğası gereği işleyemeyeceği suçların bulunduğundan bahsetmişse 
de bunların neler olduğunu açıklamamıştır. Bkz. DOYLE, s. 1-3. 
3872 DOĞAN, “Tüzel”, s. 50. 
3873 DANNECKER, “Das Unternehmen”, s. 8-9. 
3874 HEFENDEHL, s. 291-292. 
3875 WEISMANN/NEWMAN, s. 421. 
3876 Örneğin tüzel kişi hakkında para cezası uygulanmadığı hallerde ya da para cezasıyla birlikte denetimli serbestlik tedbiri 
uygulanmaktadır. Bkz. DOYLE, s. 20-25. 
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hükmedilmektedir. Bu kapsamda tüzel kişinin zararlı ürünlerini piyasadan çekmesine de 

hükmedilebilmektedir.3877 

4. Fransa 

Bireysel ceza sorumluluğu, “Fransız Devrimi”yle kabul edilmiştir.3878 Nitekim “Fransız 

Devrimi” öncesi döneme tepki niteliğindeki 1810 tarihli Fr. CK’da bireysel ceza sorumluluğu esas alınmış 

olup, tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmemiştir.3879 Yargıtay ise aksi özel olarak bir kanunda 

belirtilmediği sürece 1810 tarihli ceza kanunu uyarınca tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gitmenin 

mümkün olmadığını kabul etmiştir.3880 1950’lerde hâkim doktrin tüzel kişilerin davranış ve irade 

yeteneğinin bulunmaması nedeniyle ceza sorumluluğunun bulunmadığı yönünde olsa da zamanla aksi 

yöndeki görüşler değer kazanmaya başlamıştır.3881 Zira ceza hukukunun ekonomik alandaki toplulukların 

artan gücüne ayak uydurmak zorunda olduğu düşüncesi mevzuatı etkilemeye başlamıştır.3882 Nitekim 

Anayasa Konseyi, tüzel kişilerin ceza sorumluluğuyla ilgili olarak 30.7.1982 tarihli kararında bir tüzel kişi 

hakkında para cezasına hükmedilebilmesini engelleyen herhangi bir anayasal engelin bulunmadığına 

karar vermiştir. Bu kararla tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 1958 Anayasasına aykırı bulunmayarak 

anayasal meşruluk kazanmıştır.3883  

Fransa’da 1992’de kabul edilerek 1994’te yürürlüğe giren Fr. CK’da tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğuna yer verilmiştir.3884 Fransa, bu kanunla devletin ceza sorumluluğunu hariç tutarak tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin en elverişli olan modeli öngörmüştür.3885 Bu sorumluluğun kabul 

                                                
3877 BEALE, s. 51. 
3878 AYDIN, “Corporate”, s. 313. 
3879 PRADEL, s. 151. Kişi ve mal topluluklarına kişilik tanınması da “Fransız Devrimi”nin ardından söz konusu olmuştur. 
“Fransız Devrimi” döneminde kişi ya da mal topluluklarının tanınmadığı hatta yasaklandığı görülmektedir. Bkz. AKÜNAL, s. 5. 
“Fransız Devrimi”nden evvelse toplulukların ceza sorumluluğu kabul edilmiş olup 1670 tarihli kararnameyle bu husustaki 
muhakemenin ve cezaların ne şekilde uygulanacağına ilişkin hükümler öngörülmüştü. Bkz. VIDAL/MAGNOL, s. 66-67. 
3880 ZIESCHANG, s. 120. 
3881 Hatta tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulüne ilişkin ilk teklif 1934 yılında edilmiştir. Bkz. TRICOT, s. 57. 
3882 JESCHECK, “Personenverbände”, s. 218-219. 
3883 KANGAL, Tüzel, s. 89-90. Fransa Anayasasında “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi ayrıca düzenlenmediğinden tüzel 
kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesinin anayasaya aykırılık taşımadığı belirtilmekteyse (bkz. YARSUVAT, s. 904) de 
anayasada öngörülmese dahi tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bu ilkeye aykırılık teşkil etmektedir. Bkz. ÖZEK, “Düşünceler”, s. 
654. 
3884 TRICOT, s. 56.  Bu kanundan evvel de 1976 ve 1978 yıllarında Fr. CK’da reforma ilişkin ön taslakta ekonomik amaç taşıyan 
bazı kişi topluluklarının ceza sorumluluğu öngörülmüştü. Bkz. ZIESCHANG, s. 120. 
3885 MONGILLO, s. 79-80. Bir önceki ceza kanununda tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmese de özel ceza 
kanunlarında bazı spesifik düzenlemeler yer almaktaydı. Bkz. ZIESCHANG, s. 120. Örneğin her ne kadar şuan yürürlükte 
olmasa da düşmanla iş birliğinden sorumlu basın, yayın, enformasyon ve reklam işletmelerinin kovuşturulmasıyla ilgili olarak 
5.5.1945 tarihli KHK’da açıkça bu işletmelerin maliki şirket ya da örgütler bakımından tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul 
edilmişti. Yine şuan yürürlükte olmayan 30.6.1945 tarihli “Ekonomik Suçlar Hakkındaki KHK”da özel hukuk tüzel kişileri 
hakkında bazı yaptırımlar öngörülmüştü. Ancak söz konusu dönemde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmadığı şeklindeki 
anlayış, uygulamaya hâkimdi. Nitekim Yargıtay Ceza Dairesi’nin 18.2.1927 tarihli kararında kural olarak cezaların şahsiliğinden 
ötürü manevi varlık olan bir ticari şirket hakkında ceza sorumluluğuna, para cezası olsa dahi hükmedilemeyeceği belirtilmiştir. 
Ancak özel kanunlardan kaynaklanan istisnaların söz konusu olabileceğine dikkat çekilmiştir. Yargıtay Ceza Dairesi’nin 6.7.1954 
tarihli kararında, para cezasının da bir ceza olduğu, kanun tarafından öngörülen istisnalar hariç tutulmak üzere bütün cezaların şahsi 
olduğu, bu nedenle anonim şirket gibi bir tüzel kişi adına cezaya hükmedilemeyeceği ancak anonim şirketin yöneticileri ya da 
görevlilerince işlenen suçlardan ötürü hukuki sorumluluğundan bahsedilebileceği ifade etmiştir. Yargıtay Ceza Dairesi 27.4.1955 
tarihli kararındaysa sosyal güvenlikle ilgili aidatların ödenmesi bakımından herhangi bir kanun hükmünde şirketlerin ceza 
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edilmesi suç ve ceza politikasının bir gereği olarak görülmüştür.3886 Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu Fr. 

CK’nın 121-2. maddesinde şu şekilde düzenleme altına alınmıştır: 

“Devlet hariç olmak üzere tüzel kişiler3887 bu Kanunun 121-4 ila 121-7 maddelerinde öngörülen 

ayrımlara3888 göre organları veya temsilcileri tarafından hesabına işlenen suçlardan dolayı sorumludur. 

Bununla birlikte, yerel yönetimler ve birlikleri yalnızca, kamu hizmeti yetki sözleşmelerinin konusu 

olmaya elverişli faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında işlenen suçlardan sorumludur. 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, 121-3. maddenin 4. fıkrası hariç olmak üzere, aynı fiillerin faili 

veya şeriki gerçek kişilerin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”3889 

Söz konusu hüküm değerlendirildiğinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun geniş, özel, koşullu 

ve kümülatif bir nitelik taşıdığı söylenebilir. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğun kümülatif bir nitelik arz 

etmesi,3890 Fr. CK’nın 121-2. maddesinin 3. fıkrasında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun aynı fiilin faili 

ya da şeriki gerçek kişilerin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı belirtilerek öngörülmüştür. Fr. 

CK’nın revizyon komisyonu çalışmalarında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kişisel ceza 

sorumluluklarını maskelemek adına kullanılan bir siper olduğu ve bu nedenle tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu nedeniyle organ ya da temsilci niteliğindeki gerçek kişilere bağışıklığın tanınmasının 

engellendiğinin altı çizilmiştir.3891  

Kümülatif sorumluluk bakımından gerçek kişi hakkında verilen adli para cezası tüzel kişilerin 

yapısı dikkate alınmak suretiyle, tüzel kişilerden daha az olacak şekilde belirlenmelidir.3892 Ceza 

muhakemesi ise her ikisi için birlikte yürütülmektedir. Tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidebilmek için 

gerçek kişi tarafından işlenen bir suçun varlığı zorunludur. Ancak gerçek kişi hakkında kovuşturmanın 

gerçekleşmesi zorunlu olmadığından gerçek kişi hakkında mahkûmiyet hükmünün verilmesi gerekli 

                                                
sorumluluğuna yer verilmediğinden, yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamakla yükümlü olan kişi hakkında muhakemenin 
gerçekleştirilebileceğine hükmetmiştir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 88-89. 
3886 Doktrinde ağırlıklı olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu benimsemenin gerekliliği ve değerliliği kabul edilmektedir. Bkz. 
DECKERT, s. 158. 
3887 Devlet dışındaki kamu hukuku tüzel kişilerinin bazı istisnalar saklı kalmak kaydıyla ve hatta yabancı tüzel kişilerin de ceza 
sorumluluğu kabul edilmektedir. Bkz. TRICOT, s. 58-59.  
3888 Söz konusu maddelerde iştirak ve teşebbüs kurumlarına yer verilmiştir. Fr. CK’nın 121-4 ve 121-5. maddelerde cürüm ve 
cünhaların teşebbüse elverişli oldukları belirtildiğinden teşebbüs aşamasında kalan bir suçtan dolayı tüzel kişinin ceza sorumluluğu 
mümkündür. İştirak bakımındansa Adalet Bakanlığı’nın 14.5.1993 tarihli genelgesinde asli fail olarak bir tüzel kişinin ceza 
sorumluluğunun organ ya da temsilcilerinin tüzel kişinin hesabına bir suçun maddi ya da manevi unsurlarını gerçekleştirdiği zaman 
söz konusu olacağı, şerik olarak bir tüzel kişinin ceza sorumluluğununsa organ ya da temsilcileri tarafından tüzel kişi hesabına 
işlenen iştirak fiilleri bakımından söz konusu olacağı, bu nedenle fail ya da şerik olarak bir tüzel kişinin ceza sorumluluğunun, tüzel 
kişiyi temsil eden gerçek kişinin fail ya da şerik olarak ceza sorumluluğunun ortaya konmasını gerektirdiği belirtilmektedir. Bkz. 
KANGAL, Tüzel, s. 97. 
3889 https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740 
3890 Hem kusurlu iradesiyle tüzel kişi hesabına suç işleyen gerçek kişinin hem de tüzel kişinin kendi kusurlu iradesinin dışarıya 
yansıtılması nedeniyle tüzel kişinin ceza sorumluluğunun kabul edilmesinin yerinde olduğu yönünde bkz. ŞEN, Anayasa, s. 151. 
3891 KANGAL, Tüzel, s. 96. 
3892 HIRSCH, “Strafrechtliche”, s. 287. Ancak tüzel kişiler hakkında hükmedilen para cezalarının gerçek kişilere uygulanan para 
cezalarının beş katını bulabilmesi, şayet gerçek kişiler hakkında hapis cezasına mahkûmiyet söz konusuysa tüzel kişi hakkında 
1.000.000 Avro’yu bulan adli para cezasına mahkûm edilebilme olasılığı eşitlik ve orantılılık ilkesine aykırı olduğu yönünde 
eleştirilmektedir. Ayrıca tüzel kişinin işlenen suç nedeniyle ödemek zorunda kaldığı para cezasını, ilgili gerçek kişiden talep 
edememesinin kimlik teorisine uygun olmadığı yönünde bkz. TRICOT, s. 60, 63. 
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değildir. Bu kapsamda suçun tüzel kişinin organı ya da temsilci tarafından işlendiği kesin olarak 

söylenebiliyorsa artık kesin olarak gerçek kişi belirlenemese dahi tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidilir. 

Kasten işlenen suçlar bakımındansa kastın belirlenebilmesi için gerçek kişinin belirlenmesi gereklidir. 

Nitekim 2006 yılında Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bir karara göre söz konusu durumda kasıtlı 

ve taksirli suçlar bakımından ayrım yapılması gereklidir. Buna göre sadece kasıtlı suçlar bakımından 

kümülatif sorumluluktan, taksirli suçlar bakımındansa kural olarak belirli bir kişinin taksirinden 

bahsedilemiyorsa yalnızca tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulünden bahsedilmelidir.3893 Ancak 

kasıtlı suçlar bakımından bu belirleme yapılamasa dahi her ne kadar zor olsa da tüzel kişinin ceza 

sorumluluğuna gitmek yine de mümkündür.3894 Doktrinde tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidebilmek 

için temsilcinin hareketi tek başına yeterli görülmemekte ve topluluğun kendi kusurunu ortaya koyacak 

bazı koşulların da varlığının aranması (örneğin sosyal ya da ekonomi politikalarındaki bozukluk gibi3895) 

gerektiği ileri sürülmekteyse de3896 açıkça hükümde öngörülmemiştir.3897  

Tüzel kişi türleri bakımından ceza sorumluluğunun geniş tutulduğu anlaşılmaktadır.3898 Hükmün 

uygulama alanı bulabilmesi için öncelikle kişi ya da mal topluluklarının tüzel kişiliğe sahip olmaları 

gereklidir.3899 Kamu hukuku tüzel kişileri bakımındansa Fr. CK’nın 121-2. maddesinde açıkça devletin 

ceza sorumluluğunun bulunmadığına yer verilmiştir. Bunun nedenini haklı olarak cezalandırma tekelini 

elinde tutan devletin kendisini cezalandırmasının herhangi bir hukuksal temelinin bulunmadığı düşüncesi 

oluşturmaktadır. Ayrıca Fr. CK’nın 121-2. maddesinin 2. fıkrasında yerel yönetimlerin ve birliklerinin 

ceza sorumluluğuna ilişkin sınırlama öngörülmüştür. Böylece yerel yönetim ve birliklerinin özel sektör 

alanında gerçekleştirdikleri faaliyetler bakımından lehlerine ayrımcılığın önüne geçilmesi 

                                                
3893 TRICOT, s. 63. 
3894 Zira söz konusu gerçek kişi hakkında mahkûmiyet hükmü verilmesine engel olan durumlar olabilir. Bkz. DECKERT, s. 162-
163. 
3895 DECKERT, s. 164. 
3896 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 138. “Verdun Asliye Ceza Mahkemesi”, isnadiyet modelini uyguladığı işçilerin güvenliğiyle ilgili 
olarak “İş Kanunu” tarafından öngörülen yükümlülüklerin ihlali nedeniyle “taksirle öldürme” suçu bakımından, 12.7.1995 tarihli 
kararında, bir tüzel kişinin ceza sorumluluğundan bahsedilebilmesi için organlarının bir suçun maddi ve manevi unsurunu 
gerçekleştirmelerinin gerektiğini, işletmenin kurucusu ve müdürünün ceza sorumluluğu ile işletmenin ceza sorumluluğunun 
sanıklık bağlantıları kapsamında eşit şekilde ele alınacağını belirtmiştir. Ancak uygulamada orijinal sorumluluk modelini esas alan 
kararlar da bulunmaktadır. Nitekim 3.11.1995 tarihli kararında “Paris Asliye Ceza Mahkemesi”nce, bir şirketin bağımsız kusuruna 
işaret edilerek şirketin ceza sorumluluğu “altına girmeye elverişli ağır bir taksirde bulun”duğundan bahsetmiştir. Yine 18.12.1995 
tarihli “Versailles Asliye Ceza Mahmesi”nin kararında pazarlıkla ilgili yürütülen muhakemede suçun manevi unsurunu incelerken 
ağır basan durumun işletmenin kararlaştırılmış politikasıyla ilgili olduğu ve pazarların kaybedilmesinden kaçınmak ve süreleri 
muhafaza etmek amacıyla benimsenen stratejiden bahsedilmiştir. “Lyon Asliye Ceza Mahkemesi” ise 9.10.1997 tarihli kararında 
tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi hususunun, suçun hem fiilin gerçekleştirilmesine hem de tüzel kişinin 
organlarına isnat edilebilen ancak suçun işlenmesine iştirak eden gerçek kişilerin suçlanabilmesinden ayrı olan manevi unsuru 
olmak üzere kurucu unsurlarının tamamı karşısında, tüzel kişilerin yararına hareket eden yöneticilerinin fiilinin uygulamada tüzel 
kişilerin ceza sorumluluğunun oluşmasına neden olan bütün çözüm yollarının ortaya konulmasını gerektirdiğini belirtmiştir. 
Mahkeme, yöneticiye isnat ettiği davranışları tüzel kişiye isnat edemediği için yöneticiyi mahkûm etmiş, tüzel kişiyi ise beraat 
ettirmiştir. Söz konusu son üç karara bakıldığında mahkemelerin organ ya da temsilcinin kusurundan farklı olarak tüzel kişinin 
bağımsız bir kusuru olduğunu kabul ettiği görülmektedir. Bkz. PRADEL, s. 155-156. 
3897 DECKERT, s. 164. 
3898 DECKERT, s. 153-154. 
3899 KANGAL, Tüzel, s. 90. 
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amaçlanmaktadır.3900 Nitekim kamu hukuku tüzel kişilerinin tümüyle ceza sorumluluğunun dışında 

bırakılması, demokrasinin önünde bir engel olarak kabul edilmektedir.3901 Belediyeler, iller ve bölgelerden 

ibaret bulunan yerel yönetimler ve bunların örneğin belediye sendikaları gibi birlikleri kural olarak ceza 

sorumluluğuna sahip olmalarına karşın, sorumluluk alanları kamu hizmeti yetki sözleşmelerinin konusu 

olmaya elverişli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında işlenen suçlarla sınırlıdır. Bu faaliyetler aynı 

zamanda diğer kamu hukuku veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından gerçekleştirilebilir bir niteliğe 

sahiptir. Kamu hizmeti yetki sözleşmelerinin konusu olmaya elverişli faaliyetler kavramından, kamu 

hizmetlerinin sadece bunları üstlenen kamu idareleri tarafından emanet yöntemiyle değil, aynı zamanda 

kamu hizmeti yetkisi uyarınca hareket eden kamu hukuku ve özel hukuk kişilerince gerçekleştirilebilmesi 

hususu anlaşılmalıdır. Söz konusu durumun imtiyaz, müşterek emanet, iltizam gibi çeşitli şekillerde 

olması mümkündür. Hangi faaliyetlerin bu kavram içinde yer alıp almadığı hususu kanunlarda 

öngörülmemiştir. Bu nedenle kamu gücünün öncelikle kullanımına bağlı olan faaliyetler yetki 

sözleşmelerinin konusu olmaya elverişli faaliyetler arasında değerlendirilemez. Yine kamu düzeninin 

sağlanması gibi kamu gücünün önceliğinden kaynaklanan faaliyetler nedeniyle işlenen suçlar bakımından 

yerel yönetimlerin ceza sorumluluğundan bahsedilemez. Örneğin bir belediyenin emanet yöntemiyle 

kamusal taşımacılık, okul kantini, ev çöplerinin toplanması ya da su dağıtımı hizmetlerini yürütme 

görevini üstlenmesi halinde ve söz konusu faaliyetlerin gerçekleşmesi esnasında işlenen suçlardan dolayı 

ceza sorumluluğu vardır. Zira söz konusu faaliyetler bakımından imtiyaz yöntemi kabul edilseydi, imtiyaz 

sahibi şirketin sorumluluğundan bahsedilirdi. Fr. CK’nın 121-2. maddesinde öngörülen iki sınırlama 

dışında yer alan kamu hukuku tüzel kişilerininse diğer faaliyetlerinden dolayı ceza sorumluğu 

bulunmamaktadır.3902  

1994 yılında Fr. CK’nın 121-2. maddesinin yürürlüğe giren ilk halinde özellik prensibi 

benimsenerek kanunun diğer bazı maddelerinde tüzel kişilerin faili olabileceği suçlar gösterilmişti.3903 

                                                
3900 DECKERT, s. 155-156. 
3901 1994’te yürürlüğe giren Fr. CK’dan evvel hazırlanan ceza kanunu tasarılarında da tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun hukuk 
sistemine yerleştirilmesi amaçlanmıştır. 1934 yılında hazırlanan ceza hukuku reform tasarısında tüzel kişiler hakkında güvenlik 
tedbirlerine ve para cezalarına hükmedilebileceği belirtilmişti. 1978 tarihli “Ceza Kanunu Öntasarısı”nın 37 ila 39. maddelerinde 
de tüzel kişilerin ceza sorumluluğu öngörülmüştü. Ancak bu Öntasarının 37. maddesinde ticari, endüstriyel ya da finansal nitelikte 
olan topluluklardan bahsedilmek suretiyle tüzel kişi türleri bakımından bir sınırlama getirilmişti. Öntasarının 38. maddesindeyse 
tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidebilmek için, tüzel kişinin organları tarafından kararlaştırılmış iradesiyle, kendi adına ve 
üyelerinin kolektif yararına işlenen suçlar şeklinde bir koşul öngörülmüştü. 1983 tarihli “Ceza Kanunu Öntasarısı”nın 30. 
maddesindeyse niteliği ne olursa olsun bütün tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunduğundan bahsedilmişti. 1994’te yürürlüğe 
giren Fr. CK’nın temelini teşkil eden 1986 tasarısının 121. maddesinin 2. fıkrasının yürürlükteki halinden tek farklı tarafını ise 
yerel yönetim ve birlikleri bakımından ceza sorumluluğunu öngörmemesi oluşturmaktaydı. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 88-89. 
3902 Özel hukuk tüzel kişilerininse kâr amacı taşıyıp taşımamaları önem arz etmez. Bu kapsamda derneklerin, vakıfların, siyasal 
partilerin, sendikaların, personel temsil kurumlarının, hukuki ve ticari şirketlerin ve ekonomik çıkar birliklerinin özel hukuk tüzel 
kişisi sıfatıyla ceza sorumluluğu bulunmaktadır. Şirket toplulukları ise tüzel kişiliğe sahip bulunmamalarından ötürü ceza 
sorumluluğuna sahip değildir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 90-91. Böylece özel hukuk tüzel kişileri bakımından eşitlik ilkesi 
sağlanmıştır. Bkz. DECKERT, s. 153-154. 
3903 T. C. ADALET BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 171. Örneğin Yargıtay Ceza Dairesi’nin 30.10.1995 tarihli kararında tüzel 
kişilerin ceza sorumluluğunun tüketim kanununda öngörülen suçlar bakımından özel düzenleme öngörülmediğinden uygulama 
alanı bulamayacağı belirtilmiştir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 98. 
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2004 yılında Fr. CK’da gerçekleştirilen ve 31.12.2005’te yürürlüğe giren değişiklikle tüzel kişilerin ceza 

sorumluğunu doğuran suç sınırlaması kaldırılmış olup özellik prensibi yerine genellik prensibi tercih 

edilmiştir.3904 Bu kapsamda özel ceza kanunları bakımından da tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gitmek 

mümkün hale gelmiştir. Şayet işlenen suç mahiyeti gereği yalnızca gerçek kişinin işleyebileceği bir suçsa, 

bu durumda söz konusu suçun tüzel kişi tarafından işlenip işlenemeyeceğinin tespiti hâkime aittir.3905 

Tüzel kişilerin davranış yeteneğinin bulunup bulunmadığı ve kusurlu olup olamayacağı 

yönündeki tartışmaları bertaraf edecek çözümlere Fr. CK’nın 121-2. maddesinde yer verilmemesi 

sakıncalı bulunmaktadır.3906 Nitekim kanun koyucu tüzel kişinin kusurlu olup olamayacağıyla 

ilgilenmemektedir.3907  

İşlenen suçun tüzel kişiye isnat edilebilmesi için suçun tüzel kişinin temsilcisi ya da bir organı 

tarafından tüzel kişinin hesabına işlenmesi yeterlidir.3908 Bu, dolaylı ya da bağımlı sorumluluk3909 yahut 

kimlik teorisi olarak3910 nitelendirilmekteyse de esasında isnadiyet modelinin bir görünümüdür.3911 Bazı 

suçlar bakımından söz konusu modelin daha sıkı ya da gevşek olarak uygulanması söz konusudur. 

Nitekim çevreye, kamu güvenliğine ve sağlığına karşı suçlarla ilgili olarak adli mercilerce sorumlu gerçek 

kişinin bulunamaması halinde dolaylı sorumluğa başvurulmaz. Zira tüzel kişinin söz konusu suçların 

gerçekleşmemesi için öngörülen kurallara uymasının gerekliliği yeterli kabul edilir.3912 İçtihatlarla söz 

konusu sorun, şirketin örgütlenmesinden kaynaklanan ancak kanunda öngörülmeyen sorumluluk şekliyle 

aşılmaktadır. 3913  

Hükümde organ kavramının3914 yanında ayrıca temsilci kavramına yer verilmesi doktrinde bunun 

yalnızca hukuki temsil ilişkisini değil, fiili temsil ilişkisini de kapsayan geniş bir kavram olduğu şeklinde 

                                                
3904 TRICOT, s. 59. 
3905 Ayrıca genellik ilkesi basın suçları bakımından bazı istisnalara tabi tutulmuştur. Bkz. DECKERT, s. 157-158. 
3906 ZIESCHANG, s. 126. 
3907 DECKERT, s. 161. 
3908 VALENZANO, s. 96. Yargıtay Ceza Dairesi 7.7.1998 tarihli kararında şirketin genel müdürünün kaçak bir müteahhidin 
hizmetlerine kasten başvurması nedeniyle suçun organlardan biri tarafından şirketin hesabına işlendiğine karar vermiştir. Yargıtay 
Ceza Dairesi’nin 1.12.1998 tarihli kararındaysa iş güvenliği alanında tüzel kişiye yüklenen düzenlemelere uyulması için özenin, 
şirketin müdürü ya da güvenlik konusunda yetkili kılınan görevlisi tarafından gösterilmemesi nedeniyle istinaf mahkemesinin 
taksirli kusura dayanarak tüzel kişiyi sorumlu kılması kararının 121-2 ve 121-3/3 maddeleri bakımından hukuka uygun olduğuna 
karar verilmiştir. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 98. 
3909 DECKERT, s. 153; TRICOT, s. 64; NISCO, s. 83.  
3910 MONGILLO, s. 109; TRICOT, s. 67. 
3911 Yargıtay Ceza Dairesi 2.12.1997 tarihli kararında, ceza kanununun 121-2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sadece organları ya 
da temsilcileri tarafından bir suçun tüzel kişinin hesabına işlenmesinin tespit edilmesi halinde tüzel kişinin ceza sorumluluğuna 
gidilebileceğini belirtmiştir. Lyon İstinaf Mahkemesi’nin 3.6.1998 tarihli kararındaysa tüzel kişinin ceza sorumluluğuna ikame 
yolu uyarınca değil, temsil yoluyla gidilebileceğini, bu kapsamda söz konusu sorumluluğun tüzel kişiliğin iradesini hukuki 
bakımdan açıklayan organının ya da temsilcisinin fail olarak bir suçun maddi ve manevi unsurlarını tüzel kişinin hesabına 
gerçekleştirdiği an itibariyle gerçekleşeceğini ifade etmiştir. Yani tüzel kişinin organının ya da temsilcisinin suçu 
gerçekleştirmesiyle beraber hem söz konusu gerçek kişi ve/veya kişilerin hem de tüzel kişinin cezaen sorumlu olacağı 
belirtilmektedir. Bkz. PRADEL, s. 156-157. 
3912 DECKERT, s. 161. 
3913 NISCO, s. 41, 83. 
3914 Uygulamada günlük yönetimden sorumlu olmaması nedeniyle genel kurul ya da denetim kurulu tarafından verilen bir kararın, 
tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidilmesi bakımından olası olmadığı kabul edilmektedir. Bkz. DECKERT, s. 159. 
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yorumlanmakta ve bu belirsizlik eleştirilmektedir.3915 Fr. CK’nın 121-2. maddesinde esasında tüzel 

kişiliğin “yararı” değil, tüzel kişiliğin “hesabına” ifadesi kullanılmıştır.3916 Bu kapsamda organın veya 

temsilcinin kişisel suçlarından tüzel kişi sorumlu tutulamaz.3917 Böylece yönetici veya temsilci 

konumunda bulunan gerçek kişilerin sorumlulukları cezaların şahsiliği prensibi uyarınca 

sınırlandırılmıştır.3918 Fr. CK’nın 121-2. maddesinde sadece organ ve temsilciden bahsedildiğinden tüzel 

kişinin görevlisi, işçisi, üyesi ya da ortağı tarafından işlenen suçlardan dolayı tüzel kişi değil gerçek kişiler 

sorumludur. Tüzel kişilerin organları ve temsilcileri yetkilerinin sınırlarını aşarak hareket ettiklerinde yine 

tüzel kişinin ceza sorumluluğundan bahsedilir. Zira bu durum, tüzel kişinin amacından sapması 

durumunda kapatılmasına karar verilmesi imkân tanıyan Fr. CK’nın 131-39. maddesinden 

kaynaklanmaktadır.3919  

Fransız Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 706-41. maddesi uyarınca kanunda yer alan soruşturma, 

kovuşturma ve hüküm vermeye dair düzenlemelerin tüzel kişiler hakkındaki yargılamalarda da 

uygulanacağı belirtilmiş olup ayrıca 706-42, 706-43 ve 706-44. maddelerinde tüzel kişilerin 

yargılanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Ancak her ne kadar yabancı tüzel kişiler bakımından 

ceza sorumluluğu kabul edilmişse de yargı ihtilafları halinde sorunun ne şekilde çözüleceğine ilişkin özel 

bir düzenleme mevcut değildir ve eleştirilmektedir.3920 

5. Belçika 

Fransız hukuk sisteminin adeta bir parçası olarak kabul edilen Belçika hukuk sistemi “Fransız 

Devrimi”nden ve bireysellik idealinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu kapsamda tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu başlarda kesin olarak reddedilmiştir. Bu kabulün temelinde iki unsur yatmaktadır. İlki kanun 

koyucuların aklına söz konusu durumun gelmemesi, ikincisiyse “Fransız Devrimi”nin ardından 

Belçika’da neredeyse hiçbir tüzel kişinin bulunmaması ve ekonomik liberalizme neden olabilecek çoğu 

şirketin kapatılmasıdır. Nitekim bu koşullar altında 1810 tarihli Fr. CK’da da tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu tartışılmamıştır.3921  

Tüzel kişilerin cezalandırılması anlamdan yoksun ve “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine 

aykırı kabul edilmiştir. Nitekim Bekçika’da Yargıtay 13.2.1905 ve 19.12.1933 tarihli kararlarında 

“societas delinquere non potest” ilkesini vurgulamış ve tüzel kişinin suç işleyemeyeceğini belirtmiştir. 

Ancak 26.2.1934 tarihli kararıyla tüzel kişinin ceza normunun muhatabı olabileceğini, “İkinci Dünya 

Savaşı”nın ardındansa tüzel kişinin suç işleyebileceğini kabul etmiştir.  Ancak söz konusu dönemde bu 

                                                
3915 TRICOT, s. 65. 
3916 DECKERT, s. 148. 
3917 TRICOT, s. 66. 
3918 DECKERT, s. 158. 
3919 KANGAL, Tüzel, s. 95-96. 
3920 TRICOT, s. 62. 
3921 DE BOCK, s. 87. 
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kabul tüzel kişinin cezalandırılabileceği anlamına gelmemekteydi. Bu nedenle tüzel kişi yerine tek 

alternatif olan çalışanlarının cezalandırılması yolu tercih edilmiştir. Ancak uzun ve yoğun parlamento 

tartışmalarının ardından,3922 “AK Bakanlar Komitesi”nin R (88) 18 sayılı kararına uymak amacıyla tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunu öngören3923 Be. CK’nın 5. maddesiyle, 4.5.1999 tarihinde tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğu kabul edilmiştir. Tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidebilmek için öncelikle işlenen 

suçla tüzel kişi arasında yakın ve yeterli bir bağlantının bulunması gereklidir. Bu bağlantı genellikle suçun 

tüzel kişinin amaçlarının gerçekleştirilmesi, tüzel kişinin çıkarlarının korunmasına ilişkin hallerde 

kurulmaktadır.3924 Yani tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenen her bir suçta tüzel kişinin 

sorumluluğuna gidilmesi mümkün değildir. Ayrıca genellik prensibi kabul edilmiştir. Hükümle isnadiyet 

modeli değil, tüzel kişinin organizasyon eksikliği modeli benimsenmiştir. Bu kapsamda tüzel kişinin ceza 

sorumluluğu, tüzel kişinin yararına hareket eden gerçek kişinin sorumluluğundan tümüyle ayrıdır.3925 

Tüzel kişi, gerçek bir kişi gibidir ve kendine ait bir iradesi bulunmaktadır. Tüzel kişiyle gerçek kişi 

arasındaysa ceza kanununda öngörülen iştirak hükümleri uygulanmaktadır. Her ikisinin de müşterek fail 

ya da birinin fail diğerininse yardım eden olarak kabulü mümkündür. Ancak taksirli işlenen suçlarda 

cezalandırma bakımından farklı bir yol izlenmiştir. Mahkeme sadece kimliği belirlenen bir gerçek kişinin 

işlediği suç nedeniyle tüzel kişiyi sorumlu tuttuğunda, yargıladığı her iki kişiden hangisinin kusurunun 

daha ağır ve ciddi olduğunu belirlemekte ve yalnızca kusuru fazla olanı cezalandırmaktadır. Her ikisinin 

de cezalandırılması yasaktır. Yani iki suçlunun varlığına rağmen yalnızca biri cezalandırılarak “garip bir 

yol” (“mahkûmiyet muafiyeti”) öngörülmüştür. Ancak burada her ikisinin de aynı suçtan dolayı 

yargılanması zorunludur. Kasıtlı suçlar bakımındansa her ikisinin de sorumluluğuna gidilmektedir.3926  

Be. CK, antropomorfizm anlayışına dayanmaktadır.  Parlamento görüşmeleri esnasında Be. 

CK’nın 5. maddesinin temelinde tüzel kişilerin gerçek kişilere benzetilmesinin yattığı ve bu nedenle tüzel 

kişilerle ilgili olarak yalnızca gerçek kişilerin bir topluluğu olarak düşünülen fiksiyon modelinin 

benimsenmediği belirtilmiştir.3927 Belçika’da Federal Devlet ve bölgeler gibi istisnalar bulunsa da hem 

özel hem de kamu hukuku tüzel kişileri bakımından ceza sorumluluğu kabul edilmektedir.3928 

                                                
3922 DE BOCK, s. 88. 
3923 MONGILLO, s. 78. 
3924 PIETH/IVORY, s. 35. 
3925 Tüzel kişi adına suç işleyen herhangi bir kimse bu kapsamdadır. Bkz. VALENZANO, s. 103. 
3926 Ancak taksirle işlenen suçlar bakımından her ikisinden hangisinin kusurunun daha fazla olduğunun tespiti uygulamada 
güçlükler yaratmaktadır. Hatta bu durumu “Leuven İlk Derece Mahkemesi”, kararında açık bir şekilde belirtmiştir. Nitekim gerçek 
kişi ve tüzel kişi yapıları gereği birbirinden farklıdır. Bu farklılık, faaliyetleri kapsamında işlenen suçlarda da kendini 
göstermektedir. Zira mahkeme önüne gelen olayda gerçek kişi için model ajan ölçütüne başvurarak; tüzel kişi bakımındansa yine 
benzer şekilde o alanda faaliyet gösteren bir başka tüzel kişiyi ölçü alarak kusurunun bulunup bulunmadığını belirlemektedir. 
Ancak her ikisinin de taksirli olduğunu tespit ettikten sonra her ikisi arasındaki ciddi ve ağır olmaya ilişkin belirlemeyi yapması 
hiç kolay değildir. Bkz. DE BOCK, s. 89-93. 
3927 KANGAL, Tüzel, s. 100. 
3928 DE BOCK, s. 89-90. 
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6. Hollanda 

1886 yılında yürürlüğe giren Ho. CK’da kanun koyucu yalnızca gerçek kişilerin ceza 

sorumluluğunu öngörmüştü. Bu kabulün temelinde Feurbach ve Savigny’nin öncülüğünü üstlendiği 

Alman doktrininin klasik fikirleri yatmaktaydı. Ancak tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında işlenen suçlarla 

başa çıkabilmek adına çalışanlarının ceza sorumluluğu Ho. CK’da düzenlenmişti. Daha sonra tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesine ilişkin adımlar Ho. CK’nın dışında atılmıştır.3929  Nitekim 

vergi ve gümrük ceza hukuku bakımından 19. yüzyılın son yıllarında tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 

kabul edilmekteydi.3930 Bu kapsamda, tüzel kişinin bünyesinde faaliyette bulunanlar tarafından işlenen 

fiillerden ötürü tüzel kişi, fail sıfatıyla cezaen sorumlu tutulmaktaydı.3931 Nitekim “Büyük Buhran” 

esnasında ve 20. yüzyılın ilk yarısındaysa Hollanda’da koruyucu devlet anlayışının gelişmesiyle beraber 

sosyoekonomik yaşama önemli ölçüde devlet müdahalesi söz konusu olmuştur. Ekonomik yaşamı kamu 

ve ceza hukuku yükümlülüklerine tabi kılma gereksinimi ortaya çıkmaya başlamıştır.3932  Zira kanun 

koyucu istisnai tedbirleri gerektiren istisnai durumlarla karşı karşıya kalmıştır. Buhranın sonuçlarıyla 

mücadele edebilmek adına kanun koyucu tüzel kişilerin cezalandırılması ve yargılanması adına “Buhran 

Dönemi”yle sınırlı olmak üzere özel bir hukuk dalı geliştirmiştir. Zira mevcut ceza hukuku söz konusu 

sonuçlarla mücadelede yetersiz kalmıştır. Ancak “Buhran”ın arkasından “İkinci Dünya Savaşı” 

yaşanmıştır. Bu dönemde de ekonomiyi kontrol etmek adına söz konusu özel hukuk dalına 

başvurulmuştur. Ekonomi hukuku alanında ceza hukuku içinde ve dışında kalan mevzuatın dağınıklık 

göstermesi karşısında ekonomik suçlara karşı 1951 yılında “Ekonomik Suçlar Kanunu” çıkartılarak söz 

konusu özel hukuk dalına ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanunun 15. maddesinde3933 

ekonomik suçların tüzel kişiler tarafından işlenebileceği belirtilerek tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul 

edilmiştir. Bu sorumluluk için tüzel kişinin faaliyeti kapsamında gerçek kişi tarafından işlenen bir suçun 

                                                
3929 KEULEN/GRITTER, s. 178. 
3930 MONGILLO, s. 77. 
3931 KANGAL, Tüzel, s. 102. 
3932 MONGILLO, s. 77. 
3933 Kanun’un bu hükmü şu şekildeydi: 
“Ekonomik bir suç bir tüzel kişi, şirket, diğer her türlü kişi derneği veya vakıf tarafından veya bunların adına işlenirse, gerek bu 
tüzel kişilere, şirkete, derneğe veya vakfa karşı, gerek hukuka aykırı icrai veya ihmali davranışı emredenlere ya da gerçekten 
yönlendirenlere karşı, gerekse her ikisine karşı koğuşturmalar açılır ve cezalara ve tedbirlere karar verilir. 
Ekonomik bir suç, gerek ücretli bir hizmet nedeniyle, gerek diğer nedenlerden dolayı bir tüzel kişinin, şirketin, kişi derneğinin veya 
vakfın çerçevesi içinde hareket eden kişiler tarafından, bu kişilerin her birinin ekonomik bir suçu bireysel olarak işlemelerinden 
ya da suçun unsurlarını aynı zamanda ortaya koymalarından ayrı olarak işlenirse, bu ekonomik suç tüzel kişi, şirket, dernek veya 
vakıf tarafından veya bunların adına işlenmiştir. 
Koğuşturmalar bir tüzel kişi, şirket, kişi derneği veya vakfa karşı açılırsa, bunlar koğuşturma boyunca yöneticisi tarafından, eğer 
bunlar birden fazla ise içlerinden biri tarafından temsil edilirler. Temsilci dava vekiliyle hareket edebilir. Mahkeme belirli bir 
yöneticinin bizzat duruşmaya gelmesine karar verebilir ve ihzar müzekkeresi kesebilir.  
Koğuşturmalar bir tüzel kişi, şirket, kişi derneği veya vakfa karşı açılırsa, ceza yargılaması kanunu m. 538/2 uygulanır.” Bkz. 
KANGAL, Tüzel, s. 102, dp. 289. 
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varlığı gereklidir. Böylece tüzel kişiler hakkında faaliyetin askıya alınması gibi özel bazı yaptırımların 

uygulanması mümkün hale gelmiştir.3934  

1965 yılında Ho. CK’ya 50a maddesinin eklenmesiyle müşterek ceza hukukuna doğru bir adım 

atılmıştır. Ancak bu maddeyle tüzel kişinin fail olabileceği kabul edilmekteyse de cezalandırılabilirliği 

kabul edilmeyerek esasında tüzel kişinin ceza sorumluluğuna yer verilmemiştir.3935 1976 yılında Ho. 

CK’ya tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu öngören 51. maddenin3936 dâhil edilmesiyle “taksirle öldürme” 

suçu dâhil tüm suçlar bakımından kural olarak “societas delinquere non potest” ilkesi terk edilmiştir.3937 

Bu hükmün yürürlüğe girmesiyle “Ekonomik Suçlar Hakkında Kanun”un 15. maddesi yürürlükten 

kalkmış ve artık tüzel kişilerin ceza sorumluluğu ekonomik suçlarla sınırlanmamıştır.3938  

Ho. CK’nın 51. maddesi uyarınca hem tüzel kişinin hem de fiile yön veren ya da karar veren 

kişilerin ceza sorumluluğuna gidilmesi mümkündür. Bu kapsamda söz konusu hüküm tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğuyla ilgili olarak yöneticilerin sorumluluğunu öngörmesi nedeniyle ilk olarak “fonksiyonel 

suçlu” kavramını öngördüğünden evrim niteliğini taşımaktadır.3939 Sorumluluğun varlığı için tüzel kişi 

adına ya da yararına hareket eden herhangi bir kişi tarafından suçun işlenmesi yeterlidir.3940 Birinin ceza 

sorumluluğunun varlığı diğerinin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak fiile yön veren ya da 

karar veren kişilerin sorumluluğundan bahsedilebilmesi için öncelikle tüzel kişinin failliği söz konusu 

olmalıdır. Uygulamada da işletme içerisinde yer alan fonksiyonel sorumluların cezalandırılabilmesi için 

tüzel kişinin cezalandırılabilirliğinin gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Tüzel kişinin fail niteliğiyse sadece 

kendisinin cezalandırılmasını değil, aynı zamanda hukuka aykırı davranışı emreden ya da gerçekten 

yönlendiren kişilerin cezalandırılabilirliğini de gerektirmektedir.3941 Hollanda’nın tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğuyla ilgili olarak benimsediği sistem büyük ölçüde ABD ile benzerlik göstermektedir.3942 

Uygulamada 20. yüzyıl boyunca mahkemelerce tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gidebilmek 

adına bazı kriterler geliştirilmişse de bu kriterler farklılık arz etmektedir. Örneğin 1948 yılında bir davada 

                                                
3934 KEULEN/GRITTER, s. 178-179. 
3935 Zira bu “yasal düzenlemeyle, bir tüzel kişi, şirket, diğer her türlü kişi derneği veya vakıf tarafından veya bunların adına işlenen 
bir suçun sonucunda ceza”nın, “yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri veya komiserlerin yanı sıra hukuka aykırı icrai veya ihmali 
davranışı emredenlere ya da gerçekten yönlendirenlere karşı hükme”dileceği öngörülmüştü. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 102-103. 
3936 “Suçlar gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenebilir. 
Bir suç bir tüzel kişi tarafından işlenirse; 
1.Bu tüzel kişiye karşı, ya da 
2.Suç teşkil eden fiili işleyen veya gerçekten yönlendiren kişilere karşı, ya da 
3.1 ve 2. bentlerde belirtilen kişilere karşı birlikte, 
Ceza kovuşturması açılabilir ve kanunda öngörülen cezalara ve tedbirlere, bu konuda uygun oldukları ölçüde, karar verilebilir. 
Önceki fıkraların uygulamasında, tüzel kişiliği bulunmayan işletme, ortaklık, donatma iştiraki ve özel bir amaç için tahsis edilmiş 
ayrı bir malvarlığı da tüzel kişi olarak ele alınır.”  Ancak tek kişiye ait işletmeler bu kapsamda değildir. Bkz. 
KEULEN/GRITTER, s. 180-181. 
3937 MONGILLO, s. 77-78. 
3938 KEULEN/GRITTER, s. 179. 
3939 MONGILLO, s. 78. 
3940 VALENZANO, s. 103. 
3941 KANGAL, Tüzel, s. 103-104. 
3942 HEFENDEHL, s. 288. 
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tüzel kişinin yarar elde etmesi kriterinden bahsedilmişken, 1993 yılındaysa suyun kirletilmesiyle ilgili 

olarak söz konusu fiilin tüzel kişinin faaliyetiyle ilgili olması gerektiği belirtilmiştir. Bazı davalardaysa 

başkasının fiilinden örneğin adam çalıştıranın hukuki sorumluluğa ilişkin kriterlerin ceza hukuku 

sorumluluğu bakımından da geçerli olacağına vurgu yapılmıştır. Yine işverenin “emir ve kabul”ü 

kapsamında çalışanın fiilinden tüzel kişinin ceza sorumluluğuna gidilebileceği kabul edilmiştir.3943 Failin 

fonksiyonel niteliği teorisi esasını uygulamadan almaktadır. Hollanda’da Yüksek Mahkeme, 1954 tarihli 

“Ijzerdraad” kararında müteşebbisin ceza sorumluluğuyla ilgili olarak bir işletmede gerçekleştirilen bütün 

hukuka aykırı fiillerin müteşebbisin risk alanına dâhil olmadığını, bunların müteşebbisin yetkisi 

çerçevesinde yer alması ve bunları genel olarak kabul etmesinin gerekliliğine vurgu yapmıştır. Bu içtihat 

daha sonra “Kabeljauw” kararıyla birlikte Yüksek Mahkeme tarafından tüzel kişiler bakımından da 

yaygınlaştırılmıştır. Böylece gerçek kişinin fiili şayet tüzel kişi tarafından yerine getirilen sosyal bir 

fonksiyona uygun bir niteliğe sahipse gerçek kişinin fiili tüzel kişiye isnat edilebilir. Tüzel kişi tarafından 

gerçekleştirilen fiillerin fonksiyonel bir nitelik taşıdığının söylenmesi de mümkündür. Ho. CK’nın 51. 

maddesinde tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna neden olan gerçek kişiler tahdidi olarak sayılmadığından 

Yüksek Mahkemece yetki ve kabul etme kriterlerinden bahsedilmiştir. Bu kriterler gereğince tüzel kişinin 

bu kişi üzerinde belirli bir yetkiye sahip olması ve bu davranışı kabul etmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

işçinin ya da tüzel kişinin şeklen emir altında çalışmasa dahi bu sıfatla fiilen hareket eden herhangi bir 

kimsenin de söz konusu sorumluluğa neden olması mümkündür. Ancak bu kriterlerin bazı fiilleri kapsamı 

dışında tutuğu da görülmektedir. Örneğin, bir işçinin işletmenin içinde uyuşturucu madde satması halinde 

tüzel kişinin ceza sorumluluğundan bahsedilemez.3944 Aslında makul olduğu takdirde tüzel kişinin ceza 

sorumluluğuna gidilmesi kabul edilmektedir. Hollanda’da mahkemeler daha açık bir model 

benimsemektedir. Bu kapsamda gerçek kişinin tüzel kişi için çalışıp çalışmadığını, fiilin tüzel kişinin 

günlük işinin bir parçası olup olmadığını, tüzel kişinin işlenen suç nedeniyle yarar elde edip etmediğini, 

tüzel kişinin gereken denetim ve gözetim yükümlülüğünü ihlal edip etmediğini araştırmaktadır. Böylece 

tüzel kişinin herhangi bir çalışanınca işlenen suç nedeniyle makul olduğu sürece tüzel kişinin ceza 

sorumluluğuna gitmek mümkündür.3945 

Tüzel kişi için çalışan gerçek kişinin sahip olduğu kastın tüzel kişiye isnat edilmesi mümkündür. 

Kusurluluk, söz konusu gerçek kişiye verilen işlevlere ve de sorumluluklara bağlıdır. Bu nedenle hâkimin 

gerçek kişinin kastını ya da taksirini belirlerken ve bunu tüzel kişiye isnat ederken mevcut fiili ilişkiler 

belirleyici bir nitelik arz etmektedir. Tüzel kişinin ya da bir organının biçimsel bir karar alması zorunlu 

olmayıp fiili bir ilişkinin varlığı da yeterlidir.3946 Kamu hukuku tüzel kişilerinin ceza sorumluluğuna sahip 

                                                
3943 KEULEN/GRITTER, s. 182. 
3944 KANGAL, Tüzel, s. 104. 
3945 PIETH/IVORY, s. 35. 
3946 “Ijzerdraad” kararında Yüksek Mahkeme, sanığın fiil üzerinde etki yapabildiği ve olayın gelişiminin sanık tarafından bu 
fiillerin kabul edildiğini ya da kabul edilebileceğini göstermesi halinde, suç oluşturan bu fiilin sadece sanığın eylemi olarak 
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olup olmadığının tespitiyse sorunludur. Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin kararlarına bakıldığında, kamu 

hukuku tüzel kişilerinin anayasanın “Yedinci Bölümü” kapsamında kamusal bir organ oldukları ve 

bunların, kanun tarafından kendilerine verilen bir işlevin yerine getirilmesi amacıyla hareket ettiği hallerde 

ceza bağışıklığına sahip olduğu görülmektedir.3947 

                                                
düşünülmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Yüksek Mahkemenin kararları incelendiğinde, tüzel kişinin kasten hareket 
etmesinin mümkün olduğu, ancak tüzel kişinin kusurluluğun tespitinde organlarıyla ya da temsilcileriyle sınırlı kalınmasının 
gerekli olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Tüzel kişinin suç oluşturan fiilin gerçekleşmesinin bilincine sahip olması yeterlidir. 
Taksirli suçlar bakımından da tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gidilebilmesi mümkündür. Doktrinde tüzel kişinin kasıtlı mı 
yoksa taksirli mi olduğunun tespit edilebilmesi için bazı varsayımlar ileri sürülmektedir. Şayet yönetim kurulunun bir kararı 
mevcutsa bu karardan kaynaklanan kast veya taksir kural olarak tüzel kişiye isnat edilmelidir. Ancak yönetim kurulu kararı 
bulunmamaktaysa ancak yetkilendirme söz konusuysa bundan doğan kastın veya taksirin de tüzel kişiye isnat edilmesi 
mümkündür. Tüzel kişinin görevlilerinin ya da diğer çalışanlarının sahip olduğu kast ya da taksirden dolayı da yani birden fazla 
gerçek kişiden kaynaklanan kast ya da taksirin bir araya gelmesiyle birlikte bazı koşullarda tüzel kişiye isnat edilebilir. Yüksek 
Mahkeme, 1985 yılında “Slavenburg” kararında ilgili görevlinin hukuka aykırı davranışlarının neden olabileceği önemli 
ihtimallerin önlenmesi için alınması gerekli olan tedbirleri ihmal etmesi ve bunları bilinçli olarak kabul etmesi halinde, bazı 
koşullarda hukuka aykırı davranışın fiilen yönlendirilmesinin söz konusu olabileceğini belirtmiştir. Bu halde görevlinin, hukuka 
aykırı davranışı kasten kolaylaştırdığı söylenebilir. Öngörülen ihtimallerin bilinçli kabulü banka tarafından suçların işlenmesi 
hususunda bilinen unsurların bahsi geçen hukuka aykırı davranışlarla doğrudan ilişkisi olması halinde söz konusudur. 
Mahkemenin bu kararı değerlendirildiğinde yöneticinin tüzel kişi içerisinde hukuka aykırı davranış üzerinde söz sahibi olabileceği 
bir yetkiye sahip bulunmasının gerektiği, yöneticinin yetkisi sebebiyle önleme tedbirlerini almak hususunda sorumlu olduğunun 
farkında olması ve bu tedbirleri ihmal ederek, hukuka aykırı davranışın neden olabileceği önemli ihtimalleri bilinçli bir şekilde 
kabul etmesi gereklidir. Böylece gerçekleşen hukuka aykırı davranışı kasten kolaylaştırmaktadır. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 104-
106. 
3947 1982 yılında bir davada savcı yetkili makamlar tarafından yetkili kılınmamasına karşın hız sınırlandırmaları öngören “Tilburg 
Belediyesi” hakkında değil ama belediyenin bir görevlisi hakkında kovuşturma başlatmıştır. Yüksek Mahkeme, 27.10.1982 tarihli 
söz konusu olayla ilgili kararında iddianamede sanığa yüklenen davranışların otoritenin bir işleviyle ilgili olduğunu ve bunun kamu 
yollarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili olduğunu ve bir belediyenin bu konuda cezaen sorumlu tutulamayacağını ifade 
etmiştir. “Voorbourg” şehrinin çevreyi kirletmeleri sebebiyle bir parkta bulunan balıkçıl kuşların yuvalarını ortadan kaldırtmasıyla 
ilgili olaraksa (bu fiil kuşlar hakkındaki kanunu ihlal etmekteydi) yerel mahkeme belediyenin anayasanın “Yedinci Bölümü”nde 
öngörülen idari yükümlülük uyarınca parkın iyi yönetimini garanti etmekle yükümlü olan kamusal bir organ olması nedeniyle 
savcının talebini kabul edilemez bulmuştur. Bu nedenle kamusal bir işlevi yerine getiren ve kamusal otoriteye bağlı bir tüzel kişinin 
ya da birliğin bulunup bulunmadığı hususunun tespiti önemlidir. Yerel mahkemenin söz konusu kararı Yüksek Mahkeme 
tarafından 23.10.1990 tarihli karar ile yerinde bulunmuştur. Kota kaydıyla ilgili öngörülen kuralları ihlal eden balık satışını 
organize eden Urk köyü belediyesi ise ceza yaptırımına muhatap kılınmıştır. Zira köy, ticari bir faaliyete katıldığından dolayı 
kamusal bir işlevi icra etmemektedir. Yerel mahkeme tarafından verilen bu karar Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştır. 
“Middelburg Mahkemesi” ise 1995 yılında, balık satışının yönetiminde gerçekleştirilen kuralara aykırılık nedeniyle “Vlissingen 
Belediyesi”ni 16.000 Florin para cezasına mahkûm etmiştir. Zira mahkemeye göre isnat edilen fiiller sanığa özellikle kanun 
uyarınca verilen kamusal bir işlevin yönetimi amacıyla ilgili değildir. “Volkel Askeri Havaalanı”nda bir yakıt deposunda 
gerçekleşen sızıntı sebebiyle pek çok kez kirlenme sorununun yaşanması üzerine ilk önce Savunma Bakanının uzlaşma yoluyla 
zararın ödenmesini kabul ederek ceza yargılaması gerçekleşmemiştir. Ancak fiilin tekerrür etmesi üzerine savcılık Savunma 
Bakanlığı aleyhine kamu davası açmıştır. Her ne kadar yerel mahkeme devletin cezaen sorumlu olduğunu belirtse de yaptırım 
uygulamamıştır. Yüksek Mahkeme ise yerel mahkemenin söz konusu gerekçesine katılmayarak 25.1.1994 tarihli kararında 
devletin fiillerinde genel yararın savunulmasının amaçlandığını, devletin kanun, kararname, fiili davranışlar ya da diğer her türlü 
davranışlarla ortaya çıkan sorunlara çözüm üretebileceği, devletin fiilinden ötürü, bakanların ve genel sekreterlerin devlete karşı 
hesap vermek zorunda oldukları, ayrıca bu kimselerin suç oluşturan fiillerinden ötürü kovuşturulmalarının ve ceza muhakemesi 
kanununun 483 vd. maddeleri gereğince yargılanabileceklerini ve bu sistemin devletin kendi fiillerinden ötürü cezaen sorumlu 
olması bakımından yeterli olmadığına karar vermiştir. “Boarnsterhim Belediyesi”nin ve “Grontmij Şirketi”nin “Pikmeer” gölüne 
kirli çamur dökmesi üzerine, bu fiili emreden ya da yönlendiren belediyenin çalışma bölümü müdürü yargılama makamı önüne 
çıkarılmıştır. Yargılama makamınca “Boarnsterhim Belediyesi”nin ceza alanında kovuşturulamasa dahi yine de suç işleyebileceği 
ve hukuka aykırı davranışları gerçekte yönlendiren kişinin bu fiilinden dolayı kovuşturulabileceği belirtilmiştir. Ancak Yüksek 
Mahkeme, 23.4.1996 tarihli kararında kamu hukuku tüzel kişisinin ve fiili yönlendiren kişinin kovuşturulması hususunun sıkı 
koşullara bağlandığını ki buna göre kamu hukuku tüzel kişisinin kovuşturulamayacağını, zira anayasanın “Yedinci Bölümü” 
uyarınca kamusal bir organ olarak yasal çerçeve içinde kendisine verilen kamusal işlevi yerine getirmek amacıyla hareket ettiğini, 
bu nedenle kamusal organların memurlarının ve sözleşmelilerinin şayet kamusal işlevi yerine getiren sıfatıyla hukuka aykırı 
davranışı emretmeleri ya da gerçekten yönlendirmeleri halinde ceza alanında kovuşturulmalarının mümkün olmadığına karar 
vermiştir. Ancak bu kararda “Grontmij Şirketi”nin kovuşturulabilir olduğuna karar vermiştir. Ancak bu kararda kamu otoritesinin 
bağışık tutulmasının kamusal işlevi çerçevesinde fiile yön ya da karar veren olarak davranışta bulunan memurlar ve sözleşmeliler 
bakımından da yaygınlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Bkz. KANGAL, Tüzel, s. 106-107. 
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2003 yılında Hollanda Yüksek Mahkemesi, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun ne şekilde 

belirlenebileceğine ilişkin genel bir çerçeve çizmiştir. Bu kararda tüzel kişinin faaliyeti kapsamında 

gerçekleştirilen ve “makul” olarak nitelendirilen davranışlardan dolayı sorumluluğuna gidilebileceği 

belirtilmiştir. Ayrıca daha sonra tüzel kişinin fiili bir çalışanının dahi tüzel kişi için gerçekleştirdiği icrai ya 

da ihmali davranışının, bu davranış şayet tüzel kişinin olağan bir faaliyeti kapsamında 

değerlendirilebiliyorsa, tüzel kişi bu davranıştan yararlanıyorsa, söz konusu davranışın gerçekleşmemesi 

için gereken önlem tüzel kişilik bünyesinde alınmamışsa tüzel kişinin sorumlu olacağı belirtilmiştir. 

Kararda “makul” olmadan bahsedilmesi bir anlamda tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna gidilmesi 

bakımından kesin bir ölçüt sunamamaktadır. Nitekim hâkime geniş bir takdir yetkisi tanımaktadır. Ancak 

hâkimin bu takdir hakkını gerekçeli şekilde kullanması halinde herhangi bir sorun ortaya 

çıkmayacaktır.3948 

7. İsviçre 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu başlarda kabul etmeyen İsviçre,3949  2003 yılında “Ceza 

Kanunu”nda yaptığı değişiklikle tüzel kişilerin yanında tüzel kişiliği bulunmayan bazı toplulukların ve 

hatta tek kişiye ait işletmelerin dahi söz konusu sorumluluğunu kabul etmiştir.3950 İsviçre’nin dünya 

ekonomisi içindeki yeri, finansal bakımdan uluslararası işlemlere yoğun şekilde ev sahipliği yapması, 

bankacılık sektöründeki konumu, kara paranın aklanması ve yolsuzluk bakımından bazı endişeleri 

beraberinde getirmiş ve tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesinde önemli bir etken 

oluşturmuştur. Zira tüzel kişilerin hukuka uygun davranması bakımından özel hukuk ve kabahat 

sorumluluğunun yeterli olmadığı kabul edilmektedir.3951  

İsviçre’de “respondeat superior” doktrinin ve bu kapsamda isnadiyet modelinin yerine doğrudan 

tüzel kişinin ya da topluluğun organizasyon eksikliğinden kaynaklanan sorumluluğu yani orijinal 

sorumluluk modeli benimsemiştir. Sorumluluk bakımından iki durum öngörülmüştür.3952 Bu kapsamda 

İsv. CK’nın 102. maddesinin 1. fıkrasında tüzel kişilerin genel ve ikincil nitelikteki,3953 2. fıkrasındaysa 

öngörülen bazı suçlarla ilgili doğrudan yani birincil nitelikteki ceza sorumluluğu kabul edilmiştir. İlk 

durumda işlenen suçla ilgili olarak organizasyonel bozukluk nedeniyle şayet suç gerçek bir kişiye isnat 

                                                
3948 KEULEN/GRITTER, s. 182-183. 
3949 1980’lerin sonlarına doğru tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesine ilişkin tartışmalar başlamış ve 1990’ların 
başındaysa “Schweizerhalle” felaketi olarak nitelendirilen ve büyük bir kimya şirketi olan “Sandoz AŞ”nin Schweizerhalle’deki 
fabrikasında yaklaşık 1246 ton kimyasal ürünü yanmış ve bunu söndürmek için kullanılan suyun herhangi bir arıtımdan 
geçmeksizin Ren Nehri’ne akarak nehrin kirlenmesiyle alevlenmiştir. Ardından birçok balık ve diğer küçük canlılar ölmüş ve 
Almanya ile Hollanda’nın içme suyu kaynakları bakımından tehlike söz konusu olmuştur. Başlatılan ceza muhakemesi ise 
yangının neden çıktığının ve kimin kusurlu olduğunun tespit edilememesi nedeniyle sona ermiştir. Bkz. HILF, s. 73-74; 
WEHRENBERG, s. 3-4. 
3950 1.10.2003’ten bu yana yürürlükte olan 21.3.2003 tarihli “Terörle Mücadele Kanunu” ile de tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 
öngörülmüştür. Bkz. MONGILLO, s. 81. 
3951 DONATSCH/TAG, s. 375. 
3952 NISCO, s. 83-84. 
3953 HILF, s. 75. 
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edilemiyorsa3954 tüzel kişi; ikinci durumdaysa organizasyonel önlemleri almayan tüzel kişi doğrudan 

cezalandırılmaktadır.3955 İlk durum bakımından doktrinde “yukarıya doğru sorumluluk”, ikinci durum 

bakımındansa “aşağıya doğru sorumluluk” ifadesi de kullanılmaktadır.3956 İsv. CK’nın 102. maddesinin 

2. fıkrasında tüzel kişinin adına görev yapan gerçek kişinin görevi ile bağlantılı olarak işlediği suç 

nedeniyle tüzel kişi hakkında yaptırım uygulanabilmesi için, bu tüzel kişi bünyesinde kötüye kullanımların 

önüne geçilmesine yönelik gerekli ve beklenebilir tedbirlerin alınmamış olması aranmıştır.3957 İsv. CK’nın 

102. maddesinde yalnızca tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna değil aynı zamanda kanunun şirket olarak 

nitelendirdiği tüzel kişiliği bulunmayan oluşumların da ceza sorumluluğu kabul edilmiştir.3958 İsv. CK’nın 

102. maddesinin 4. fıkrasında özel hukuk tüzel kişilerinin, bölgesel kurumlar hariç olmak üzere kamu 

hukuku tüzel kişilerinin, tüzel kişiliğe sahip olmayan şirketlerin ve tek kişiye ait işletmelerin ceza 

sorumluluğunun bulunduğu belirtilmiştir.3959  

İkincil sorumlulukta tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, işletme kusuru olarak organizasyondaki 

bozukluk nedeniyle fiilin belirli bir gerçek kişiye isnat edilememesi halinde ortaya çıkmaktadır.3960 Suçun 

unsurlarının oluşmadığı ya da ölüm gibi ceza ilişkisini sona erdiren haller bakımından değil, 

organizasyonel bozukluk sebebiyle fiili kimin gerçekleştirdiğinin tam olarak tespit edilemediği hallerde 

ikincil sorumluluktan bahsedilmektedir. Şayet örgütsel bozukluk olmasaydı zaten suçun kimin tarafından 

işlendiğinin tespit edileceği düşüncesi bu kabulde rol oynamaktadır.3961 Yani tüzel kişinin amaçları 

çerçevesinde işlenen ve örgütlenmesi nedeniyle belli bir gerçek kişiye isnat edilemeyen suçlarla 

ilgilidir.3962 İkincil sorumluluk esasını kasttan ziyade taksirden almaktadır. Zira organizasyondaki 

bozukluk genellikle gereken dikkat ve özenin gösterilmemesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Tüzel kişi, 

suçu önlememesi nedeniyle değil yetersiz örgütlenmesi nedeniyle sorumludur. Genel olarak da ihmali 

davranışla işlenmektedir.3963 Ayrıca suçun tüzel kişilikle bağlantısı da gereklidir.3964 Yani gerçek kişi ile 

tüzel kişi arasında hiyerarşik veya organizasyonel bir bağlantı bulunmalıdır. Gerçek kişi, tüzel kişi adına 

bir davranışta bulunmalı ve organizasyon yapısının bir parçası olmalıdır. Gerçek kişi, hissedar, organ, 

çalışan olabilir. Ayrıca bu kişilerin görevlerini yerine getirirken söz konusu fiilleri gerçekleştirmiş olmaları 

                                                
3954 WEHRENBERG, s. 13-14. 
3955 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 139. 
3956 DONATSCH/TAG, s. 364-365. 
3957 https://sherloc.unodc.org/res/cld/document/che/1937/swiss_criminal_code_en_html/Swiss_CC_1937_am2013_en.pdf 
3958 DONATSCH/TAG, s. 364. 
3959 WEHRENBERG, s. 22. Hükmün 3. fıkrasındaysa mahkeme tarafından cezanın, suçun meydana getirdiği zararın ya da 
tehlikenin ağırlığı, organizasyon eksikliğinin ciddiyeti ve işyerinin ekonomik etkinliği gibi hususlara göre belirleneceği 
öngörülmüştür. Bkz. HILF, s. 81-82. 
3960 Bu sorumluluk topluluklar bakımından 1974 yılından bu yana idari ceza sorumluluğu bakımından uygulama alanı 
bulmaktadır. Hatta bazı özel ceza kanunlarında işlenen bir suç nedeniyle idari para cezasına hükmetme bakımından söz konusu 
sorumluluğa atıfların olduğu görülmektedir. Bkz. HILF, s. 74. 
3961 WEHRENBERG, s. 13-14. Benzer bir düzenlemeye İsp. CK’nın 31bis maddesinin 2. fıkrasında da yer verilmiştir. Bkz. 
MATEU, s. 57. 
3962 NISCO, s. 83-84. 
3963 WEHRENBERG, s. 7-8. 
3964 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 139. 
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ve fiilin tüzel kişiliğin amacına yönelik olması şarttır. Tüzel kişinin amacıyla bağlantılı olan hukuka aykırı 

faaliyetler de bu kapsamda düşünülmelidir.3965 

Gerçek yani orijinal sorumluluktaysa gerçek kişilerin sorumluluğundan bağımsız şekilde 

doğrudan tüzel kişinin sorumlu olduğu haller “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “terörün finansmanı”, 

“kara paranın aklanması”, “rüşvet” ve “haksız rekabet” olmak üzere bazı suçlarla sınırlandırılmıştır.3966 

Burada gerçek kişi belirlenebiliyorsa hem gerçek hem de tüzel kişinin birlikte sorumluluğundan söz 

edilebilir.3967 Ancak gerçek kişi belirlenemiyorsa da yalnızca tüzel kişinin ceza sorumluluğu 

bulunmaktadır.3968 Tüzel kişinin ceza sorumluluğu burada kanunda katalog halinde öngörülen suçlarla 

ilgilidir. Burada tüzel kişinin katalog suçların önlenmesi için zorunlu ve öngörülebilir örgütlenme 

önlemlerini almamış olması gereklidir. Tüzel kişi gerçek kişilerin cezalandırılabilirliğinden bağımsız 

olarak ayrıca cezalandırılır. Yani sorumluluğun koşulunu örgütlenme eksikliği oluşturmaktadır.  Ancak 

kanunda ceza sorumluluğuna tabi olmamak için tüzel kişinin örgütlenmesinin ne şekilde gerçekleştirmesi 

gerektiği öngörülmemiştir.3969 Bu anlamda ihmal davranışı söz konusudur.3970 

İkincil sorumlulukta cürüm ve cünhalar söz konusuyken, gerçek sorumlulukta sadece 

cürümlerden bahsedilebilir. Her ne kadar TCK’da cürüm ve cünha ayrımı terk edilmişse de İsviçre ve 

Almanya’da söz konusu ayrım devam etmektedir. Suçların önlenmesi ve işlenmesinin zorlaştırılması için 

etkili örgütlenme modeli kanun koyucu tarafından aranabilir. Söz konusu durumda işletmenin zorunlu ve 

öngörülebilir tüm örgütlenme tedbirlerini alıp almadığı dikkate alınır. Söz konusu tedbirler tüzel kişinin 

yapısına, büyüklüğüne, ulusal mı yoksa uluslararası mı olduğuna ve faaliyet alanına göre değişiklik 

göstermektedir.3971  

İsviçre’de özel hukuk sorumluluğuyla ilgili olarak, organizasyonel bozukluğun bulunup 

bulunmadığı hususunun belirlenebilmesi için dikkate alınabilecek unsurlara örnek olarak işletmenin 

gerekli izinler alınmak suretiyle kurulması ve faaliyet alanıyla ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun 

olması, dikey ve yatay iş bölümünün rasyonel biçimde yapılması, çalışanlar için genel ve gerektiğinde 

sektörel bilgi sistemlerinin kullanılması, çalışanların işe uygun olarak seçilmesi ve denetlenmesi, malların 

üretimi ya da dağıtımı yahut hizmetlerin yerine getirilmesi sürecinde yüksek güvenlik önlemlerinin 

alınması veya ürünlerin nihaî kontrollerinin yapılması, çalışanların dinlenme aralarının belirlenmesi, tatil 

ve hastalık durumlarının gözetilerek asıllarıyla aynı niteliklere sahip yedek ekipman gücünün hazır 

bulundurulması, çalışanların tatil zamanlarının ve yerlerine kimlerin geçeceğinin düzenlenmesi, çalışan ve 

yönetici konumundaki kişilerin sahip olması gereken nitelikleri taşıması gösterilmektedir. Ceza 

                                                
3965 WEHRENBERG, s. 11-12. 
3966 HILF, s. 81. 
3967 DONATSCH/TAG, s. 387-388. 
3968 WEHRENBERG, s. 16. 
3969 NISCO, s. 83-84. 
3970 WEHRENBERG, s. 17-18. 
3971 REICHERT, s. 116; TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 26. 
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sorumluluğundan bahsedilebilmesi için, sayılan tedbirlerin bir suçun önlenmesine yönelik gerekli ve 

beklenebilir tedbirler olması gerekmektedir. İşletmenin çalışanlarının hukuka aykırı davranmasını 

önlemeye yönelik izlediği politika çerçevesinde, adı geçen yani katalog suçlar bakımından somut önleme 

adımları atılmalıdır. Elemanların seçilmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi, önceden risk analizinin 

yapılması, eğitim programlarının düzenlenmesi, iç denetimlerin icra edilmesi izlenen politikanın kapsamı 

içinde düşünülmelidir.3972 İsviçre, Amerika’dan farklı olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

temelinde toplu örgütsel başarısızlığı aramaktadır. Esasında bu model, organın denetim görevini yerine 

getirmemesi nedeniyle tüzel kişinin sorumluluğuna gidildiği isnadiyet modeline benzemektedir. Zira 

isnadiyet modelinde de organizasyona ilişkin kurallara tam riayet edilmediği anlaşılmaktadır. Ancak 

örgütsel başarısızlığa odaklanmak, yönetimin herhangi bir örgütsel eksiklik olmadan bilinçli olarak suçlu 

davranmaya yönelik hareket etmesinin söz konusu yasal düzenlemenin dışında kalacağı yönünde 

eleştirilmektedir.3973 

İsv. CK’nın genel hükümlerinin tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bakımından uygulama alanı 

bulup bulamayacağı hususu doktrinde tartışmalıdır. Kanunda bu hususa ilişkin örneğin dava ve ceza 

ilişkisini ortadan kaldıran haller bakımından açık bir hükmün bulunmaması probleme neden 

olmaktadır.3974 Her ne kadar ceza sorumluluğu kabul edilirken, bazı istisnaların öngörülmesi eşitlik ilkesi 

bakımından anayasaya uygunluk sorunlarına sebebiyet vermekteyse de İs. CK’da tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu bakımından 103 vd. maddelerde teşebbüs, iştirak gibi hususlarla ilgili olarak ayrık 

düzenlemelere sahip oldukları belirtilmiştir.3975 Yine bu kapsamda müsadere de mümkündür.3976  

Tüzel kişiler hakkında mahkemenin üst sınırı “5 milyon İsviçre Frangı”nı bulan para cezası 

belirlerken, fiilin ve organizasyonel eksikliğin ağırlığını ve ortaya çıkan zararın miktarını ve tüzel kişinin 

kapasitesini dikkate alması gereklidir.3977 Ancak gün para cezası sistemi kabul edilmemiştir.3978 Bu 

nedenle de “adli para cezası” ifadesi yerine “para cezası” kavramı kullanılmıştır. Aksi halde İsv. CK’nın 

34. maddesi uyarınca “adli para cezası” bakımından gün para cezası sisteminin benimsenmesi bakımından 

tutarsızlık söz konusu olacaktır. Ancak yine de bu durum tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

benimsenmediği ya da sui generis bir düzenleme olarak yorumlanmamaktadır.3979 Fiilin ağırlığı 

bakımından risk potansiyeli, fiili gerçekleştiren kişinin hiyerarşi içindeki yeri önem taşımaktadır. Zira bu 

yer, fiilin ağırlığını etkilemektedir. Nitekim gerçek kişinin organizasyon içindeki konumu ile verdiği 

kararların etkinliği doğrudan orantılıdır ve bu, fiilin ağırlığını doğrudan etkilemektedir. Ortaya çıkan zarar 

                                                
3972 WEHRENBERG, s. 21-22. 
3973 STRATENWERTH, Günther, “Voraussetzungen einer Unternehmenshaftung de lege ferenda”, SchwZStrR 126/2008, s. 
9. 
3974 HILF, s. 82. 
3975 DOĞAN, “Tüzel”, s. 40. 
3976 WEHRENBERG, s. 24. 
3977 Tüzel kişinin feshi ya da faaliyet izninin iptali gibi yaptırımlarsa öngörülmemiştir. Bkz. DONATSCH/TAG, s. 390-391. 
3978 HILF, s. 82. 
3979 WEHRENBERG, s. 22-23. 
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da cezanın belirlenmesini etkilemektedir. Uygulamaya bakıldığında tüzel kişilerin ceza sorumluluğu her 

ne kadar öngörülmekteyse de bu sorumluluk esasında “marjinal” olarak kabul edilmektedir ve çok fazla 

işletilmemektedir. Nitekim 2011 yılına kadar yalnızca bir defa bir işletme hakkında trafik kazasında hız 

sınırının aşılması nedeniyle işletmenin aracını süren gerçek kişinin işletmenin hangi çalışanı olduğu tespit 

edilemediğinden, işletmeye İsv. CK’nın 102. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak 2005 yılında “3000 

İsviçre Frangı” para cezası verilmiştir. Şayet burada anonim şirket olan işletme gereken özeni gösterse ve 

seyir defteri tutsaydı, bu fiili gerçekleştiren kimse belli olacağından artık şirkete para cezası vermek 

mümkün olmazdı. Yani tüzel kişiden olası faillerin tespitine ilişkin organizasyonel düzenlemeler yapması 

beklenmektedir. Ancak bundan tüzel kişilerin organizasyonunu, herhangi bir suçun atfedilemeyeceği 

şekilde düzenlemesi gerektiği sonucu çıkmamalıdır. Aksine, tüzel kişiden olası suçları belirlemeyi 

mümkün kılması beklenmektedir.3980 Söz konusu durum yasanın mükemmel koruyucu etkisiyle değil 

karmaşıklığıyla ve önemli ölçüde yoruma açık yapısıyla açıklanabilir. 2011 yılındaysa İsv. CK’nın 102. 

maddesinin 2. fıkrasıyla ilgili olarak henüz kesinleşmeyen “kara paranın aklanması” suçuna ilişkin 

“250.000 İsviçre Frangı” para cezası verilmiştir. Kamu görevlilerine rüşvet vermek üzere uluslararası bir 

şirketin İsviçre'deki bir yan kuruluşuna karşıysa Federal Savcılık tarafından “2,5 Milyon İsviçre Frangı” 

para cezası ve 36,4 milyon tutarında tazminat, ceza kararnamesiyle düzenlenmiştir.3981 

8. Avusturya 

1975 yılında yürürlüğe “Avusturya Ceza Kanunu”nun (Av. CK) 161. paragrafında3982 kişisel 

kusur ilkesi esas alınmışsa da3983 Avusturya, 90’lı yılların ortasından beri doktrindeki tartışmalar ve yasa 

yapma çalışmaları ile AB’nin ek 2. protokolü gereğince,3984 2006 yılında tüzel kişilerin sorumluluğu 

hakkında Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin tasarısından büyük ölçüde etkilenerek “Topluluk Sorumluluk 

Kanunu”nu maddi ve şekli normları içerecek şekilde yürürlüğe koymuştur.3985 Bu kabulün temelinde 

sağcı kültürün yattığı belirtilmektedir.3986 Böylece ek 2. Protokolün gerekleri sağlanmıştır.3987 Ayrıca bu 

kanunla sadece tüzel kişilerin değil tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların da sorumluluğu kabul 

edilmiştir.3988  

Kanunun 1. paragrafında, bu kanunun tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu ve söz konusu 

sorumluluğu belirlemek amacıyla yapılacak yargılama ve infaz kurallarını içerdiği belirtilmiştir. Kanun ile 

                                                
3980 WEHRENBERG, s. 3, 14-15. 
3981 HILF, s. 79-80. 
3982 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296 
3983 KANGAL, Tüzel, s. 83. 
3984 HEINE, s. 872. 
3985 “Kusursuz suç ve ceza olmaz” ilkesi ile ekonomik nedenler bu sorumluluğun benimsenmesinde gecikmenin nedeni olarak 
kabul edilmektedir. Bkz. HILF, s. 73, 77. 
3986 WAGNER, s. 114.  
3987 LEHNER, s. 80. 
3988 MONGILLO, s. 90, dp. 112. 
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tüzel kişilerin ceza sorumluluğu esas alınmışsa da3989 bu sorumluluğun karşısında esasında idari para 

cezası öngörülmüştür. Bu durum KK’nın 43/A maddesinde gerçek kişinin belirli suçlardan failliği 

nedeniyle tüzel kişiye idari para cezası öngörülen yapıya benzetilmektedir. Ancak bu yapı, “Topluluk 

Sorumluluk Kanunu”nda tüzel kişilerin ceza sorumluluğu olarak nitelendirilmiştir.3990 Ancak bu kanun 

uyarınca uygulanan “para cezası” esasında terminolojik olarak ceza hukuku yaptırımından farklı şekilde 

adlandırılmaktadır. Yani yasama organınca açıkça tavrın ne olduğuna ilişkin inisiyatif alınmamıştır.3991 

Ancak söz konusu kanun kapsamında para cezalarına ceza mahkemesince ceza muhakemesi neticesinde 

hükmedildiğinden ve bu cezalar adli sicile kaydedildiğinden ceza hukuku anlamında ceza olduğu 

belirtilmektedir.3992 Nitekim kanunun 13 ila 27. bölümlerinde ceza muhakemesinin ne şekilde 

başlatılacağına ve gerçekleştirileceğine, yargı yetkisine ve temsiline ilişkin hükümler öngörülmekte ve 

“Avusturya Ceza Muhakemesi Kanunu”nda öngörülen hükümler yapısına uygun düştüğü ölçüde bu 

kanuna da aktarılmaktadır.3993 

Para cezası, kanunun 4. paragrafı uyarınca suç için öngörülen adli para cezasının ağırlığına göre 

artan oranlı şekilde düzenlemiş olup alt ve üst sınırları belirlenmiştir. Üst sınır olarak “1,8 Milyon Avro” 

öngörülmüştür. Ayrıca esasında ceza hukukuna özgü olan erteleme, af gibi kurumlara da kanunun 6. 

paragrafında yer verilmiştir.3994 Tüzel kişinin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi, çalışanın ve 

yöneticinin ceza sorumluluğunu kaldırmamaktadır.3995  

“Topluluk Sorumluluk Kanunu”nun 1. paragrafının 2 ve 3. fıkralarında terekelerin, kiliselerin ve 

dinle ilgili faaliyette bulundukları sürece dini toplulukların, federasyonun, federe yönetimlerin, 

belediyelerin ve yasaların verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulan diğer tüzel kişiler dışında kalan 

özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri ile tescilli kişi toplulukları ve Avrupa ekonomik çıkar gruplarının 

bu kanun kapsamında olduğu belirtilmiştir.3996 

Kanunun “İkinci Bölümü”nde karar merciinde olan yönetici ile çalışan kavramlarının tanımına 

yer verilmiştir. Bu kapsamda temsilci, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri ile denetim yetkisine sahip diğer 

kimselerdir.3997 Çalışan ise herhangi bir iş, öğrenim ya da diğer ihtisas ilişki ile bağlı olan, evde çalışma 

yasasına göre çalışan ya da işçi benzeri statüsünde olan, devredilen bir işgücüne sahip olan, bir hizmet 

veya herhangi bir özel kamusal hukuki ilişkiye dayalı olarak topluluk için çalışan kişilerdir.3998 Ayrıca 

                                                
3989 LEHNER, s. 80. 
3990 MONGILLO, s. 90.  
3991 HILF, s. 84. 
3992 TIEDEMANN, “Europäisierung”, s. 22. 
3993 HILF, s. 85. 
3994 BÖSE, “Strafbarkeit”, s. 142. 
3995 DOĞAN, “Tüzel”, s. 42. 
3996 HILF, s. 84. 
3997 LEHNER, s. 82. 
3998 DOĞAN, “Tüzel”, s. 41-42. 
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tüzel kişilik bünyesinde resmi bir sıfatı bulunmasa dahi yönetim üzerinde fiilen etkisi bulunan kimselerin 

de tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna neden olabilecekleri öngörülmektedir.3999 

Kanunun 3. paragrafı uyarınca, tüzel kişinin ceza sorumluluğu için, tüzel kişi yararına veya onun 

yükümlülüğünün ihmali ile gerçekleştirilen bir fiilin varlığı gereklidir. Ayrıca karar merci konumunda 

olanların fiilleri nedeniyle, topluluğun sorumluluğu için, tüm unsurlarıyla bir suçun işlenmiş olması 

gereklidir ve o kişinin hakkında mahkûmiyet hükmü verilebilmesine ilişkin tüm şartlar bulunmalıdır. 

Burada karar vericinin davranışı tüzel kişinin bu davranışın engellenmesi için gereken özeni göstermediği 

şeklinde kabul edilir. Bu nedenle doktrinde karar vericinin kimliğinin muhakkak belirlenmesinin gerekli 

olmadığı karar vericilerin faaliyeti kapsamında bir suç işlenmişse tüzel kişinin sorumluluğuna 

gidilebileceği kabul edilmektedir.4000 Çalışanlarla ilgili olarak kusurlarının varlığı ve karar mercilerinde 

bulunan kişilerin teknik, organizasyonel veya kişisel önlemlerin ihmali ile fiilin gerçekleştirilmesine imkân 

sağlanması ya da önemli derecede kolaylaştırılması halinde tüzel kişinin sorumluluğundan 

bahsedilebilir.4001 Ayrıca bu çalışanın kimliğinin belirlenmesi zorunlu değildir. Tüzel kişinin belirli bir 

birimindeki çalışanı tarafından suçun kesin olarak işlenmiş olması yeterlidir. Her iki durumda da suçun 

tüzel kişinin yararına ya da tüzel kişinin yükümlülüklerinin ihlal edilerek işlenmesi gereklidir. Tüzel 

kişinin yükümlülükleri, hukukun diğer alanlarından ve hatta idari eylem ve işlemlerden dahi 

kaynaklanabilir.4002  

  

                                                
3999 VALENZANO, s. 99. 
4000 LEHNER, s. 79, 82-83.  
4001 DOĞAN, “Tüzel”, s. 42. 
4002 LEHNER, s. 84-85. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MAĞDUR 

I. CEZA HUKUKUNDA SUÇUN MAĞDURU KAVRAMININ SINIRI  

“Mağdur” esasında göründüğü kadar açık bir kavram değildir.4003 Zira her ne kadar hukukta ve 

özel olarak ceza hukukunda olmasa da toplumun algısında geniş bir anlama sahiptir.4004 Ancak TCK’da 

ve CMK’da tanımı yapılmamıştır.4005 Ceza ve ceza muhakemesi hukuku bakımından doğurduğu sonuçlar 

dikkate alındığında, sınırlarının çizilmesi önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.4006 Bu kavramın 

sınırlarını oldukça genişleten ve de daraltan anlayışlar söz konusudur. Ancak zaman içinde yerinde bir 

tercih olarak söz konusu kavramın kapsamını genişleten anlayışların terk edilerek, suçun hukuki 

konusunun ve bu kapsamda suçun ihlal edici özelliğinin temel alınarak tanımlandığı görülmektedir. Bu 

yaklaşıma karşın mevzuatta “mağdur”, “suçtan zarar gören”, “şikâyetçi” kavramları belli bir anlayışın 

eseri olarak kullanılmamaktadır.4007 

TCK ve CMK dışında mevzuattaki düzenlemelere bakıldığındaysa “mağdur”un tanımlandığı 

hükümlerin bulunduğu görülmektedir. Nitekim “Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik 

İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik”in4008 “tanımlar” başlıklı 3. maddesinde “bu 

yönetmelikte geçen” mağdur ifadesinden “suçtan veya haksız fiilden zarar gören kişi”nin anlaşılması 

gerektiği belirtilmiştir. Ancak söz konusu tanım “suçtan zarar gören” kavramıyla arasındaki fark 

gözetilmeksizin4009 ve hatta “suçtan zarar gören” kavramından dahi geniş olup kanun koyucunun tanım 

yapmaktan kaçındığı bir hususun yönetmelikle tanımlanmasının yerinde bir tercih olmadığı yönünde 

eleştirilse de4010 bu tanımın yalnızca ilgili Yönetmelikte geçen mağdur ifadesi için dikkate alınacağının 

altı çizilmelidir. “Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği”nin4011 “tanımlar” başlıklı 4. maddesinin 

1. fıkrasının (p) bendinde ise mağdurun “kendisine veya birinci dereceden aile üyelerinden birine karşı 

işlenen suçun fiziksel, duygusal veya maddi sonuçları sebebiyle desteğe ihtiyaç duyan kişi” şeklinde 

                                                
4003 BRIENEN/HOGEN, s. 25. 
4004 LIU, Jessie K., “Victimhood”, Missouri Law Review, V. 71, I. 1, Winter 2006, Article 8, s. 128. Nitekim teolojik, psikolojik 
ve hukuki açıdan farklı anlaşılmaktadır. Bkz. BAURMANN, Michael C./SCHÄDLER, Wolfram, Das Opfer nach der Straftat - 
seine Erwartungen und Perspektiven, Eine Befragung von Betroffenen zu Opferschutz und Opferunterstützung sowie ein Bericht 
über vergleichbare Untersuchungen, Wiesbaden 1999, s. 23. 
4005 Ancak Avusturya CMK’nın (Av. CMK) 65. paragrafında “mağdur” ve “ilgili” kavramlarının tanımına yer verilmiştir. Söz 
konusu hükme göre, mağdur, kasten işlenen bir suç nedeniyle şiddete maruz kalan ya da cinsel dokunulmazlığı yahut özgürlüğü 
ihlal edilmiş olan; bir suç neticesinde ölen bir kimsenin eşi, hukuken tanınan hayat arkadaşı, alt ve üst soyu, kardeşi yahut da bu 
suça tanık olan bir aile bireyi; suçtan dolayı zarar gören ya da ceza hukukuyla korunan varlık veya menfaati ihlal edilen kişi olabilir. 
Kanun metni için bkz. https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/65 
4006 LIU, s. 115. 
4007 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 689. 
4008 25832 sayılı 1.6.2005 tarihli Resmî Gazete 
4009 KAZAKER, Gözde, Kamu Davasına Katılma, Ankara 2019, s. 60. 
4010 PAMUK, Gülfem Türk ve Fransız Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Mağdurun Makam Olarak Yeri, İstanbul 2012, s. 157. 
4011 28578 sayılı 5.3.2013 tarihli Resmî Gazete 
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tanımlandığı görülmektedir.4012 Yine söz konusu tanımın da ilgili Yönetmelik kapsamında yer alan 

mağduru tanımlamak için öngörüldüğü unutulmamalıdır. 

Son zamanlarda suçtan kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi hususunda sosyal devlet ilkesi 

gereğince devletin aktif bir rol alarak, meydana gelen zararın kamuya dağıtıldığı ve devlet bütçesinden 

ayrılacak bir fonla zararın giderilmesi yönünde çalışmalar bulunmaktadır.4013 Bu kapsamda “Suç 

Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı” ile “Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı” hazırlanmıştır. 

Ancak her iki tasarı da kanunlaşarak yürürlüğe girmemiştir. “Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun 

Tasarısı”nda “mağdur”, “kendisine karşı işlenen suç nedeni ile zarar gören veya bu suretle ekonomik 

kayba uğrayan kişi” şeklinde tanımlanmıştır.4014 Söz konusu tasarının kapsamıysa “suç mağduru olan 

veya onun ölümü hâlinde bakmakla yükümlü olduğu kişilerin uğradığı maddî zararların giderilmesi 

amacıyla yapılacak nakdî ödemelere ilişkin esas ve usuller” şeklinde belirlenmiştir.4015 “Mağdur Hakları 

Kanunu Tasarısı”nın 2. maddesinin (g) bendinde bu Kanunda yer alan “mağdur” deyiminden “suç 

nedeniyle fiziksel, zihinsel, ruhsal veya ekonomik olarak doğrudan zarar gören kişi”nin anlaşılması 

gerektiği belirtilmiştir.4016 Bu tanımın ceza hukukundaki “mağdur” tanımına nazaran daha geniş olduğu 

görülmektedir. “Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı”nın 1. maddesinde amacın, “soruşturma veya 

kovuşturma aşamasında suç mağdurlarına tanınan haklar ile sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin 

esasları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumlulukları düzenlemek” olduğu 

                                                
4012 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un 2. maddesinde ise “şiddet 
mağduru”nun “bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya 
kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişileri” ifade edeceği belirtilmiştir. “Şiddet” 
ise yine aynı hükümde “kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan 
veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, 
toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” 
şeklinde tanımlanmıştır. 
4013 EDWARDS, Ian, “An Ambiguous Participant, The Crime Victim and Criminal Justice Decision-Making”, The British 
Journal of Criminology, Vol. 44, No. 6, 2006, s. 967; DÖNMEZER, Sulhi, “Devlet ve Suç Mağduru İlişkisi”, Onar Armağanı, 
İstanbul 1977, s. 185; KARAKAŞ DOĞAN, Fatma, “Suçtan Doğan Mağduriyetin Devlet Tarafından Giderilmesi ve Suç 
Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı”, TBBD, 2011 (95), s. 230-231. 
4014 Bu tasarı, iç hukukun “Şiddet Suçu Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi”ne uyum 
sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. KARAKAŞ DOĞAN, Fatma, “Şiddet Suçu Mağdurlarının 
Zararlarının Tazmin Edilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Işığında Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısının 
Değerlendirilmesi”, Çalıştay Raporları (STK-Adli Destek Sisteminin Yeniden Değerlendirilmesitazminat-İstihdam-Tedavi), 
Ankara 2016, s. 65-85. 
4015 KAFES, Veli, “Ceza Hukukunda Mağdurun Zararının Giderilmesi”, AÜHFD, 60 (1), 2011, s. 91. 
4016 Tasarının ilgili hükmünün gerekçesinde, “mağdur” tanımının yapılmasında uluslararası belgelerden yararlanıldığı belirtilerek 
“Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinin 25.10.2012 tarihli ve 2012/29/EU sayılı Direktifi”nin 2. maddesine atıfta 
bulunulmuştur. Atıfta bulunulan maddede “ruhsal” ifadesi yerine “duygusal” ifadesine yer verilmiş olup ayrıca mağdurun gerçek 
kişi olacağı belirtilmiştir. Atıfta bulunulan hükme açıkça işaret edilmekle birlikte atıfta bulunan hükümde yer alan “gerçek kişi” 
ifadesine Tasarıda yer verilmemesinin bilinçli bir tercih olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, 1985 tarihli “BM, Suçtan ve Yetki 
İstismarından Mağdur Olanlara Adalet Sağlanmasına Dair Temel Prensipler Bildirisi”ne atıfta bulunulmuştur. Bu bildiride 
“mağdur”, “üye Devletlerin yetki istismarını suç olarak yasaklayan kanunları gibi yürürlükte bulunan ceza kanunlarının eylem 
veya ihmal yoluyla ihlal edilmesi nedeniyle, bireysel veya toplu olarak, fiziksel veya ruhsal biçimde yaralanma da dâhil olmak 
üzere manevi acılar çeken, ekonomik kayba uğrayan veya temel hakları esaslı bir biçimde zayıflayan ve bu suretle zarar gören 
kimse” şeklinde tanımlanmıştır. (Gerekçe metni için bkz. http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar/1magdurhaklarikanuntasarisi.pdf). 
Ayrıca “TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu”, mağdur haklarının önemi karşısında bu sürece katkı sağlamak amacıyla, 
23.5.2013 tarihinde alt komisyon kurmuştur. Bkz. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI 
İNCELEME KOMİSYONU, Mağdur Hakları İnceleme Raporu, 24. Dönem, 4. Yasama Yılı 2014, s. 1. 
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belirtilmiş olsa da, ceza hukukunda kabul edilen ve yerleşmiş bir anlama sahip olan mağdur kavramının 

kapsamının genişletilmesine ve bir anlamda değiştirilmesine sebebiyet verdiğinden tasarıdaki mağdur 

tanımı yerinde değildir. Bu nedenle ceza hukukunda teknik bir anlama sahip olan “mağdur” ve “suçtan 

zarar gören” kavramlarına ayrı ayrı ve ceza hukukundaki anlamıyla yer verilmesi gereklidir. “Mağdur” 

kavramının tanımının içinde ayrı bir kavram olan ve suçtan zarar göreni ifade etmek için “suçtan zarar 

gören”e yer verilmemelidir.4017 Ancak yine de 31151 sayılı 10.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yayım tarihinde yürürlüğe giren ve “suç mağdurlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin 

esasları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumlulukları” düzenleyen “Suç 

Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin “tanımlar” başlıklı 2. 

maddesinin (d) bendinde “mağdur”, “suç nedeniyle fiziksel, ruhsal veya ekonomik olarak doğrudan zarar 

gören gerçek kişi” şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu tanımın da ceza hukukunda mağduru değil, ilgili 

Kararnamenin uygulanması bakımından geçerli olduğuna ve yine bahsi geçen diğer iki Tasarıda olduğu 

üzere “suçtan zarar gören”i de kapsamına aldığına dikkat edilmelidir. Ancak her ne kadar yalnızca adı 

geçen Kararnamenin uygulanmasıyla ilgili olsa da mevzuatta ilk kez mağdurun “gerçek kişi” olacağına 

ilişkin bir iradenin açıklandığı görülmektedir. 

                                                
4017 Türk Tabipleri Birliği’nin “Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı’ üzerine görüş (20 Kasım 2009)”ü için bkz. 
http://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=f7936950-923f-11e7-b66d-1540034f819c 

Esasında söz konusu sorunun temelinde TCK’da ve CMK’da “mağdur”un ve “suçtan zarar gören”in tanımına yer 
verilmemesinin yattığı yönünde bkz. KAFES, s. 147-148. 
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 “Mağdur”4018 kavramı, Türkçeye Arapçadan geçmiştir ve “zulüm görmüş,4019 gadre, haksızlığa 

uğramış”,4020 “kıygın”4021  anlamına gelmektedir. Mağdur, “gudre”den gelen4022 ve “gadr”4023 

mastarından türetilmiş olup; “gadr”, hainlik, zulüm, merhametsizlik, haksızlık,4024 sözleşme nedeniyle 

vefasızlığa uğrama,4025 sözleşmenin bozulması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda mağdur 

sözleşme nedeniyle vefasızlığa uğrayan, sözleşmesi bozulmuş, zarara uğramış kimsedir.4026 “Mağdur 

etmek”, haksızlığa uğratarak zor durumda bırakmak; “mağdur olmak”, haksızlığa uğrayarak zor durumda 

bulunmak anlamındadır.4027 Bu kapsamda olumsuz bir anlama sahiptir ve kimse mağdur olmak 

                                                
4018 İngilizcede mağduru ifade etmek için “victim” kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime Latince kökenli olup, kutsal ve insanlara 
yasak olan anlamına gelen “victima” kelimesinden gelmektedir. Bkz. LIBERMAN, Anatoly, An Analytic Dictionary Of English 
Etymology, Minnesota 2008, s. 217, 347. Bu kavrama örneğin İncil’de olduğu gibi dinde de yer verildiği görülmektedir. Bkz. 
FLETCHER, s. 32. Nitekim kurban etmek, adamak, suç kurbanı anlamında da kullanılmaktadır. Bkz. PAMUK, s. 157. Zira 
“kurban”, esasında Tanrıya sunulan canlı varlık anlamına gelmektedir. Bkz. SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 3. Dilbilimciler 
tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda pek çok kültürde bu kavramın dini fedakârlıkla ilgili olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 
“kurban”, masum olan olarak kabul edilmektedir. Bkz. BERGELSON, Vera, Victims’ Rights and Victims’ Wrongs 
Comparative Liability in Criminal Law, California 2009, s. 1. Nitekim insanlar, gönüllü ya da zorunlu olarak başka bir insanı ya 
da hayvanı, kefaretini ödemek için feda etmekte ve feda edilen şey için “kurban” ifadesi kullanılmaktadır. Bu kapsamda mistik 
veya dini bir kavramı çağrıştırması hukuki anlamı bakımından soruna neden olmaktadır. Zira ister istemez dini anlamını 
bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca “kurban” ifadesi, çaresizliği ve pasifliği de ifade etmektedir. Almancada mağduru ifade 
etmek için kullanılan “opfer” kelimesi de İngilizcede olduğu gibi “kurban” anlamına da gelmektedir. Savaş döneminde halktan 
vatan için kendini feda etmesinin istenmesi ve kendisini feda edenlerin savaş mağduru olarak nitelendirilmesi de bu kapsamda 
düşünülmektedir. Yine söz konusu durum pek çok romana, siyasal düşünceye konu edilerek fedakârlık ve mağdurluk kavramları 
popülerleştirilmektedir. Ancak her ne kadar suç mağdurları için bazen “kurban” kavramı kullanılsa da teknik hukuk açısından 
doğru bir kavram değildir. Bkz. VON MAYENBURG, David, “Geborene Opfer”, Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für 
europäische Rechtsgeschichte, 14, 2009, s. 125-126. Nitekim Türk hukuk sisteminde “victim”in tam karşılığı olan “kurban” yerine 
“mağdur” kavramının tercih edildiği görülmekteyse de (bkz. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN 
HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, s. 69) yine de “suç kurbanı” şeklindeki ifadeye rastlamak mümkündür. Bkz. 
ONURSAL, s. 41.  Zira doktrinde “kurban” kavramını kullananlar da bulunmaktadır. Bkz. TANER, Umumi, s. 431; 
DEMİRBAŞ, Genel, s. 214. Almancada her ne kadar “mağdur” kavramının karşılığı olarak “opfer” kelimesi kullanılsa da, 
“Geschädigte” (kadın için), “Geschädigter” (erkek için) (bkz. KIYGI, Osman Nazım, Wörterbuch der Rechts- und 
Wirtschaftssprache, Teil I, München 1997, s. 457; KIYGI, Osman Nazım, Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Teil 
II, München 1999, s. 336) ve “Verletzter” kavramları da kullanılmaktadır. Ancak mağdurun zararının tazmini ya da korunmasında 
ise “opfer” kavramı tercih edilmektedir. Bkz. KÖBLER, Gerhard, Rechtstürkisch Deutsch-Türkisches und Türkisch Deutsches 
Rechtswörterbuch Für Jedermann, München 2011, s. 198. “Verletzter” ise daha ziyade mağdurun, ceza muhakemesindeki 
statüsünü ifade etmek için “Geschadigte” ise suçtan zarar gören anlamında kullanılmaktadır. Bkz. CREIFELDS, s. 1092-1093, 
1367.  
4019 AYVERDİ, İlhan, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, C. 2, İstanbul 2011, s. 1918. 
4020 NİŞANYAN, s. 300; ÇELİK, Ahmet, “Mağdur Kimdir, Hangi Durumlarda ve Nasıl Korunmalı, Ne Tür Tazminat 
Ödenmeli”, Çalıştay Raporları (STK-Adli Destek Sisteminin Yeniden Değerlendirilmesi Tazminat-İstihdam-Tedavi), Ankara 
2016, s. 139. 
4021 TÜRK DİL KURUMU, s. 1603. “Kıygı” ise haksızlık, gadir, zulüm anlamına gelmektedir. “Kıygın”, mağduru; “kıygınlık” 
ise mağduriyeti ifade etmektedir. Acı çeken, kayıp veren, kayba uğratılan, feda edilen, gadre uğrayan, muhtaç duruma düşen, 
muzdarip olan, güçsüzleştirilen, itilen, ezilen, örselenen, zedelenen, başkaları tarafından gerçekleştirilen fiiller nedeniyle acı çeken, 
kusuru olmaksızın zarar gören, bedenen, manen ya da manevi olarak sebep olmadığı fiillerden ötürü haksız olarak zarar gören 
kimseler bakımından mağdur kavramının kullanıldığı görülmektedir. Bkz. AÇIKGÖZOĞLU, Muhammet, Ceza Hukuku 
Açısından Teori ve Uygulamada Mağdur Kavramı, Ankara 2000, s. 13. 
4022 Aslında Arapça’da “gudre”, sellerin ardından ortaya çıkan su birikintisi anlamına gelmektedir. Bkz. AKDEMİR, s. 8. 
4023 Mağdur için gadir görmüş, gadre uğramış, haksızlık görmüş anlamına gelen “gadr-dîde” ifadesi de kullanılmaktadır. “Gadir” 
ise sıfat olarak kullanılmakta olan gadreden, hıyânet eden, fenalık eden, haksızlık eden, zarar veren, acımasız, merhametsiz 
anlamına gelmektedir. Örneğin “gadir-i nefs”ten nefse fenalık eden anlaşılmalıdır. Bkz. DEVELLİOĞLU, s. 314. Gadre 
uğramak ise haksız davranışlarla karşı karşıya gelmektir. Bkz. TÜRK DİL KURUMU, s. 898. 
4024 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, s. 1. 
4025 Bu kapsamda hakkını alamamış, “hıyanet görmüş”, “muhtaç” kimse olarak da tanımlanmaktadır. Bkz. YELBAŞI, s. 383. 
4026 AKDEMİR, s. 8. 
4027 KANAR, Mehmet, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, C. 2, İstanbul 2009, s. 1972. 
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istemez.4028 Mağdurun söz konusu olumsuz anlamı nedeniyle “ilgili kişi” şeklinde ifade edilmesi 

önerilmektedir.4029 “Mağduriyet” ise mağdur olma,4030 gadre uğramış kimsenin hali için kullanılan 

isimdir.4031 Kadınlar için “mağdure” kavramı da kullanılmaktadır.4032 Nitekim Yargıtay’ın uygulaması 

bu yöndedir.4033 Mağdurun çocuk olması halindeyse 5395 sayılı “Çocuk Koruma Kanunu”nun 3. 

maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca “korunmaya ihtiyacı olan çocuk” ifadesi kullanılmaktadır. 

“Türk Hukuk Lügatı”nda mağdurun gerçekleştirilen bir suç ya da haksız fiil nedeniyle zarar gören 

kişi olarak tanımlandığı görülmektedir.4034 Yani herhangi bir hukuk kuralının ihlali nedeniyle zarar gören 

kimse mağdurdur.4035  Bu kapsamda özel hukukta haksız fiil nedeniyle zarar gören kişi mağdur olarak 

nitelendirilmektedir.4036 Nitekim Yargıtay’ın da bu yönde kararları mevcuttur.4037 Örneğin borçlar 

hukukunda mağdur, haksız olarak sözleşmesi ihlal edilen ya da yerine getirilmeyen yahut haksız fiile 

muhatap kılınan kişidir.4038 Ancak ne TMK’da ne de TBK’da mağdur kavramına yer verilmiştir. Örneğin 

TBK’nın 50. maddesinde mağdur yerine “zarar gören” ifadesi kullanılmıştır. 

İşlenen bir suç neticesinde mağdur olmaktan bahsedilebilmesi için, suç teşkil eden fiil nedeniyle 

ceza yaptırımıyla koruma altına alınan hukuki varlık veya menfaatin ihlal edilmesi ya da tehlikeye 

                                                
4028 Nitekim “Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği” tarafından, cinsel saldırıya uğrayanları ifade etmek için medyada “mağdur” ya 
da “kurban” yerine “hayatta kalan” kavramının kullanılması önerilmektedir. Zira aksi halde saldırıya uğrayanı zayıflatan ve 
mağdurlaştıran bir dilin tercih edildiği ifade edilmektedir. Bkz. http://cinselsiddetlemucadele.org/2016/06/26/kavram-tartismalari-
1/ 
4029 Hatta okullarda öğrencilerin birbirlerine “sen mağdur” diyerek birbirlerini küçümsedikleri yönünde bkz. KNORRE, Hedwig 
V., Das Erste Grosse BetrugsOpfer Buch, Berlin 2014, s. 233. 
4030 WEBSTER’S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY, s. 2550. 
4031 Osmanlıcada bu ifade için “magdûrriyyet” kavramı kullanılmaktadır.  DEVELLİOĞLU, s. 314. 
4032 YILMAZ, Ejder, s. 761. Osmanlıcada ise “mağdur”a, “magdûr” şeklinde yer verilmiştir. Bkz. DEVELLİOĞLU, s. 646. 
“Mağdurlar” ve haksızlığa uğrayan birden fazla kişi içinse “mağdûrin” ifadesi kullanılmaktadır. Bkz. AYVERDİ, C. 2, s. 1919. 
4033 “…Birlikte yaşayan hükümlüler... ve ...'nun, olay günü ziyaret amacıyla bulundukları... ilinde, hükümlü ...'nin ebeveyninin 
ikametlerine komşu olup, sağır ve dilsiz olan mağdure ...'nın kolunda gördükleri iki adet bileziği almaya karar verdikleri, yaptıkları 
plan doğrultusunda, hükümlü ...'nin, kahve içme ve fal bakma bahanesiyle mağdurun evine gittiği, saat; 19.00 sularında sigara 
alma gerekçesiyle dışarı çıkardığı mağdurla birlikte hükümlü ...'ın bulunduğu yere doğru yürüdükleri, yanına geldikleri sırada 
hükümlü ...'ın, yüzü görünecek şekilde, başına poşet geçirip mağdurun önüne geçtiği, ardından başındaki poşeti mağdurenin 
başına geçirip yumruk atarak yere düşürdüğü, hükümlü ...'nin de, bağırmasını önlemek için mağdurun ağzını kapattığı, hükümlü 
...'ın yere yatırdığı mağdurenin boğazını sıkıp darp ettiği sırada, suç ortağı ...'nin, mağdurun kolundaki iki adet ziynet eşyasını alıp 
kaçtığı, ...'ın da kısa bir süre sonra peşinden koşup olay yerinden kaçtığı, mağdurun şikayeti nedeniyle soruşturma başlatıldığını 
öğrenen her iki hükümlünün, birlikte polis merkezine gidip teslim oldukları ve suç konusu iki adet bileziğin yerini gösterip, katılana 
iadesini sağladıkları olayda…” Y. 6 CD. 2018/882 E. 2018/8003 K. 11.12.2018 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4034 TÜRK HUKUK KURUMU, s. 213. 
4035 AKDEMİR, s. 10. Örneğin TMK’nın 24. maddesi uyarınca “hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse”nin 
mağdur olarak nitelendirilmesi gerektiği yönünde bkz. TAMER/YILDIZ, s. 3. 
4036 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, s. 2. 
4037 “…Sorumluluğu doğuran olayın, zarar görenin vücut bütünlüğünü ihlal etmesi hali 6098 Sayılı TBK m. 54'te özel olarak 
hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince, vücut bütünlüğünün ihlali halinde mağdurun malvarlığında meydana gelmesi 
muhtemel olan azalmanın ve dolayısıyla maddi zararın türleri; tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya 
da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar şeklinde düzenlenmiştir…” Y. 17. HD. 
2016/7145 E. 2018/12793 K. 25.12.2018 T.; “…Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi tazminat istemine 
ilişkindir. Borçlar Kanunu'nun “Tazminatın Tenkisi” başlıklı 44. maddesinde (6098 Sayılı TBK madde 52) zararın meydana 
gelmesinde veya artmasında mağdurun da kusurunun bulunması halinde sözkonusu olan müterafik kusur olgusu düzenlenmiştir. 
BK'nın 44. maddesinin uygulanması, zarar görenin zarara razı olması, zararın artmasına ve failin hal ve mevkiini ağırlaştırması 
gibi nedenlerle mümkün olabilmektedir…” Y. 17. HD. 2016/3333 E. 2018/12331 K. 18.12.2018 T. (Karar metinleri için bkz. 
www.kazanci.com) 
4038 AKDEMİR, s. 11. 
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düşürülmesiyle ilgili olarak zarara ya da haksızlığa uğramak gereklidir.4039 Ancak yine de mağdur 

kavramının rafine edilmesi kolay değildir.4040 Günümüzde mağdura yönelik akademik ve politik ilginin 

giderek artması4041 ve toplumu etkileyen bazı olayların sonucunda mağdur kavramının anlamının 

genişlediği ve çeşitli mağdur sınıflandırmalarının yapıldığı görülmektedir. Mağdur olma durumu farklı 

şekillerde ifade edilmektedir. Suç nedeniyle mağdur olma mağduriyetin ilk akla gelen hallerinden biridir. 

Ancak bu kavram daha evvel de bahsedildiği üzere hukuk dışında da kullanılmaktadır. Herhangi bir konu 

ile ilgili ortaya çıkan mağduriyete neden olan olayın sonuna “–zede” eki4042 eklenmek suretiyle 

mağduriyet şekillerinden bahsetmek mümkündür. Örnek olarak depremden etkilenen kişilerle ilgili olarak 

“depremzede” ifadesinin kullanılması verilebilir.4043 Ancak bu kimseler her ne kadar doğal afet nedeniyle 

acı çekseler de ceza hukuku anlamında mağdur değillerdir. Zira devletin örneğin depremi önleme 

yükümlülüğünden bahsedilemezken, suç işlenmesini önlemek konusunda bir yükümlülüğü 

bulunmaktadır.4044 Ancak viktimolojide mağdurdan yalnızca ceza hukukunda mağdurun mu anlaşılması 

gerektiği yoksa doğal afetler, yoksunluklar, hastalıklar ve kazalar neticesinde mağdur olanlarında mı 

anlaşılması gerektiği konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Nitekim yapılan araştırmalar, suç mağduru 

olmayanların da kendilerini adaletsizliğin ya da keyfiliğin mağduru olarak nitelendirdiklerini 

göstermektedir. Hatta “Dünya Viktimoloji Topluluğu” gibi küresel ölçekteki topluluklar, kendi 

ülkelerinde ırkçı, cinsiyetçi, dini ya da siyasi baskıya uğrayanların da her ne kadar açıkça kabul edilmese 

de mağdur olduğunu kabul etmektedir. Zira bu insanlar, kendilerini diğer ulusların insanlarıyla 

karşılaştırdıklarında haksızlığa uğradıklarını düşünmektedirler. Ulusal bazda bu kimselerin mağdur olup 

olmadıklarının dikkate alınması ise uluslararası bağlamda insan hakları bakımından yerinde bir tercih 

olarak kabul görmemektedir.4045 

“Mağdur” kavramının bu denli genişletilmesi, çeşitli mağdur gruplarının yaşadığı travma veya 

şokun yanında farklı travma türleriyle baş etmedeki benzerliklerine dayanmaktadır.4046 Söz konusu 

kategorileştirme mağdurlarla ilgili politikalar bakımından özellik arz eder. Mağdur sınıflandırmalarının 

genişletilmesi yönündeki eğilimler, farklı mağdur gruplarının yaşadığı travma ya da şokla mücadeledeki 

                                                
4039 EKİCİ ŞAHİN, Meral, Ceza Hukukunda Rıza, İstanbul 2012, s. 9. 
4040 LIU, s. 130. 
4041 EDWARDS, s. 967. 
4042 “Zede”, “vurulmuş, çarpılmış, tutulmuş, uğramış, yakalanmış” anlamına gelen ve birleşik kelime yapan son ektir. Bkz. 
DEVELLİOĞLU, s. 1369. 
4043 Mağduriyete neden olayın sonuna “zede” ekinin eklenmesi suretiyle sınırsız bir şekilde mağdur tiplerinin oluşturulmasının 
mümkün olduğu, mağduriyet çeşitlerinin suç, töre, insan unsurlu felaket ve doğal afet mağduriyeti şeklinde dört başlık altında 
toplanmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir. Bkz. DİNLER, Veysel, “Mağduriyet Kavramına Çok Yönlü Yaklaşım”, Suç 
Mağdurları, Ankara 2006, s. 49-50. 
4044 BAYLEY, James E., “The Concept of Victimhood”, To Be A Victim Encounters With Crime And Injustice, New York 
1991, s. 55-56. 
4045 BAURMANN/SCHÄDLER, s. 23-24. 
4046 Nitekim batı Avrupa ülkelerinde “Mağdur Destek Hizmetleri”nin giderek doğal afet mağdurlarını da kapsama alacak şekilde 
hedef gruplarını genişlettiği görülmektedir. MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, Yurt Dışı İnceleme ve Çalışma 
Ziyareti Raporları, Ankara 2016, s. 9. 
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benzerliklere vurgu yapmaktadır. Mağdurlara ilişkin politikalar oluşturulurken şoka ya da travmaya neden 

olan olayların mağdurlarını kapsayan evrensel bir yaklaşım ya da ulusal hukukta öngörülen suçların 

mağdurlarına yönelik özelci bir yaklaşım izlenebilir. Ara bir yaklaşım ise insanın neden olduğu tehlike ya 

da zarardır. Yani insanın, insan yapısının ya da kuruluşların neden olduğu fiilin mağdurlarından 

bahsedilmesi mümkündür.4047 Esasında sözlük anlamı açısından “mağdur” kavramı genel bir nitelik 

taşımakta olup doğal afetler nedeniyle kayba uğrayan kimseler de bu kavram içinde düşünülmektedir. 

Lakin söz konusu mağduriyetler ceza hukukunun konusunu oluşturmaz.4048 “Mağdur” kavramını bu 

şekilde genişletmek “kasten öldürme” suçu neticesinde ölen kişiyle, bu kişinin yakınlarını ve hatta 

güvenlik kaygısıyla gece uykusu kaçan komşusunu bir tutmak anlamına gelecek ve bu da adil olmayacağı 

gibi rahatsız edici bir eşdeğerliğe neden olacaktır.4049 Hemen hemen herkes herhangi bir şeyin mağduru 

olabilecektir.4050 Yine şayet herkes mağdursa artık mağdurun bulunmadığını söylemek dahi mümkün hale 

gelecektir.4051 Ancak bir suç nedeniyle mağdur olmak kendine has özellikleri olan bir deneyim olup 

çalışmanın konusunu ceza hukukunda mağdur oluşturmaktadır. 

Ceza hukuku kapsamında mağdura ilişkin tanımlamalar bulunmaktadır. Örneğin bu 

tanımlamalardan biri kendisine karşı suç işlenen kimsenin mağdur olduğu yönündedir.4052 Mağdurun 

suçun maddi unsurunun etkilediği kişi4053 ve bu kapsamda özel ve dar bir anlamının bulunduğu,4054 fail 

tarafından gerçekleştirilen suçun yıkıcı etkilerini bizzat yaşayan kişi olduğu ve devletin koruma 

yükümlülüğünün ihlali neticesinde zarara uğradığı,4055 ceza normuyla korunmaya çalışılanın mağdur 

olduğu da doktrinde ileri sürülmektedir.4056 Diğer bir görüşe göre mağdur, zarar gören, işlenen bir suç 

nedeniyle maddi manevi kayba uğrayan, muzdarip olan, zor durumda kalandır.4057 Yine suça maruz kalan 

ya da hedef olan kimse şeklinde de tanımlandığı görülmektedir.4058 

İşlenen herhangi bir suça muhatap kılınan herkesin, hukuki konunun sahibi, hamili ya da ceza 

muhakemesi bakımından suçtan zarar gören olup olmadığına bakılmaksızın mağdur olarak kabul 

edileceği de ileri sürülmüştür. Bu kapsamda mağdur kavramının sınırlarını belirlemek adına “zarar teorisi” 

                                                
4047 AERTSEN, Ivo, “Karşılaştırmalı Avrupa Ülkeleri Mağdur Hakları Mevzuatı Türkiye’de Mağdur Haklarının ve Mağdurlara 
Verilen Hizmetlerin Güçlendirilmesi: Etkin Uygulamaya Doğru”, Uluslararası Mağdur Hakları Sempozyumu, 30-31 Ekim 
Ankara 2014, s. 81; AERTSEN, Ivo, Türkiye’de Mağdur Haklarının ve Mağdurlara Verilen Hizmetlerin Güçlendirilmesi: Etkin 
Uygulamaya Doğru, UNDP Türkiye, Mayıs 2014, s. 3-4. 
4048 Amerika’da oldukça kilolu bir kadın, kilosu nedeniyle sürücü koltuğuna oturamaması ve sürücü belgesinin yetkililerce elinden 
alınması nedeniyle bedeni bakımından ayrımcılığa uğradığını ve “mağdur” olduğunu belirterek “Oprah Winfrey Şov”a katılmışsa 
da (bkz. SYKES, s. 8) burada ayrımcılık suçunun koşulları oluşmadığı takdirde ceza hukukunda mağdurdan bahsedilemez. 
4049 LIU, s. 129-130.  
4050 BAYLEY, s. 53.   
4051 SYKES, s. 18. 
4052 ÜNVER, Değer, s. 140; ONURSAL, s. 41. 
4053 YÜCEL, Mustafa Tören, Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi, Ankara 2007, s. 38; ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 124. 
4054 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, s. 4. 
4055 DEĞİRMENCİ, Olgun, “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur Hakları”, TBBD, S. 77, 2008, s. 76. 
4056 LIU, s. 119. 
4057 AÇIKGÖZOĞLU, s. 67-68. 
4058 VIDAL/MAGNOL, s. 66. 
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ortaya atılmıştır. Meydana gelen zararın ya da tehlikenin ağırlığı, cezanın belirlenmesinde önemli bir 

etkendir. Herhangi bir zarara ya da tehlikeye neden olmayan bir fiilin suç olarak düzenlenmesinden 

bahsedilemez. “Göze göz, dişe diş” ya da “kısas” denilen sistemde dahi bu durumun esas alındığını 

söylemek mümkündür. Failin işlediği fiil nedeniyle pek çok tehlike ya da zarar ortaya çıkabilir. Ancak bu 

teoriye göre mağdur kavramının kast edilmeyen, öngörülemeyen veya öngörülemeyecek şekilde zarar 

görmüş kişileri içerecek şekilde genişletilmemesi gereklidir. Psikolojik zarar bu kapsamda örnek olarak 

verilebilir. Zira psikolojik zarar oldukça belirsizdir ve teorik olarak her şeyi içerebilir. Çoğu zaman, zarar 

görmüş bir kişinin suçlunun niyetinden uzaklığı ile zararın ciddiyeti arasında bir ilişki vardır. Örneğin, 

gazetede “kasten öldürme” suçuna ilişkin bir haberi okuyan, on dakika endişe duyan ve daha sonra olayı 

tamamen unutan bir kimse, iki nedenden ötürü mağdur statüsü için uygun değildir. İlki failin ona zarar 

vermek niyetinin olmaması, ikincisi ise zararın önemsiz olmasıdır.4059 Ancak bu durumda işlenen suç, 

üçüncü kişiler bakımından kendilerinin de bu suçun mağduru olabileceği şeklinde bir endişeye sebebiyet 

vermektedir.4060  

Mağdurun öne çıkması esasında maddi ceza hukukuyla başlamıştır. Zira kanunda öngörülen 

suçların tanımının çoğunda failin fiilinin mağdur üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir ki bu kapsamda 

“zarar teorisi”nden de yararlanıldığı görülmektedir. Örneğin “kasten öldürme” suçunda mağdurun ölmesi 

gerekliyken, mağdurun ölmemesi halinde bu suça teşebbüsten bahsedilir.4061 Bu nedenle teşebbüs 

aşamasında kalan suçlarda da mağdur bulunmaktadır.4062 Bir diğer örnek ise “kasten yaralama” suçunun 

basit ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış halinde suçun mağdur üzerindeki etkilerinin dikkate alınmasında 

verilebilir. Ancak verilen bu iki örnekte suçun mağdurunun aynı zamanda suçun maddi konusunu da 

oluşturduğu belirtilmelidir. 

Mağdurun, bir suç nedeniyle öldürülen, yaralanan ya da zarar gören kişi olarak tanımlandığı da 

görülmektedir. Bu zarar fiziksel, psikolojik ya da ekonomik olabilir.4063 Mağdur konusu oldukça geniş 

boyutludur. İnsan hakları, hukuk devleti, sosyal devlet bakımından da mağdura bakmak mümkündür. Bu 

kapsamda, mağduriyet halinde bu mağduriyetin devlet tarafından giderilmesi örnek olarak verilebilir.4064 

Böylece, mağdur kavramı çağdaş politika tartışmaları bakımından önem taşımaktadır. Ancak tam da bu 

nedenle mağdurun tanımının yapılmamasının önem arz ettiği savunulmaktadır. Örneğin işlenen bir suç 

nedeniyle psikolojisi bozulan üçüncü bir kimsenin psikolojik destek gören kapsamına alınması 

                                                
4059 LIU, s. 123, 125-126. 
4060 BENTHAM, Jeremy, The Works of Jeremy Bentham, vol. 1 (Principles of Morals and Legislation, Fragment on 
Government, Civil Code, Penal Law), 1843, s. 58-59. 
4061 LIU, s. 115. 
4062 AKBULUT, Genel, s. 375. 
4063 GRIFFIN, John Brian “Participation of The Public and Victims in Criminal Justice Adriministration”, UNAFEI Resource 
Material Series No:56, Fuchu, Tokyo, Japan 2000, s. 39; ASLI, Mehrdad Rayejian “Iranian Criminal Justice System in Light of 
International Standards Relating to Victims”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 14/2, 2006, s. 
187-188. 
4064 VON HIPPEL, Eike, “Staatliche Entschädigung für Verbrechensopfer”, ZRP, Heft 1, 1971, s. 5; TÜRKİYE BÜYÜK 
MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, s. 69-70. 
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mümkünken, faile verilecek cezanın belirlenmesinde dikkate alınmaması yerinde olacaktır.4065 Ancak 

yine de ceza hukukundaki mağdur kavramının tanımının yapılmasında fayda vardır. Bunun dışında 

örneğin sosyal devlet ilkesi gereğince suçtan etkilenen kişilere yardımda bulunmak isteniyorsa ve ceza 

hukukundaki mağdurun dışında kalan kimselerin de kapsama alınması gerekiyorsa bunun için ilgili 

mevzuatta ayrıca “mağdur” şeklinde bir tanımlamaya gidilmemelidir. Ceza hukukundaki mağdur dahil 

edilmek isteniyorsa, bunun “mağdur”un yanında ayrıca gerekirse tek tek sayma yoluyla ya da genel bir 

ifade kullanılmak suretiyle yapılması gereklidir. Aksi halde yukarıda da bahsediği üzere mevzuatta birden 

fazla mağdur tanımının yer almasıyla karşı karşıya kalınmakta ve bu da uyumsuzluğa neden olmaktadır. 

Suçun mağdurundan bahsedildiğinde, anlatılmak istenenin ilk olarak suç nedeniyle saldırıya 

uğrayan ya da tehlikeye maruz kalan kişi olduğu düşünülür.4066 Ancak suçun esasında birden fazla 

kimseye zarar vermesi söz konusu olabilir. Bu kapsamda, failin fiilinden dolayı herhangi bir şekilde zarar 

gören herkesin mağdur olabileceği savunulmaktadır.4067 Örneğin “hırsızlık” suçunun gerçekleşmesi 

halinde, yalnızca taşınır malın zilyedi değil, taşınır malın zilyedinin alacaklılarına da zarar verilir. Yine 

“kasten öldürme” suçunda yalnızca öldürülen kişi değil, öldürülen kişinin yakınları da zarara uğrar. 

Gerçekleştirilen suç nedeniyle saldırıya uğrayan ve çeşitli şekillerde zarara uğrayan herkesin mağdur 

olarak kabul edilmesiyse, mağdur kavramının kapsamının genişlemesine neden olur.4068 Adeta birbirlerini 

içine alan halkalar gibi çekirdek halka örneğin “kasten öldürme” suçunda ölen, bir sonraki halka ölenin 

ailesi, bir sonraki halka ölen kişinin kaybından önemli ölçüde etkilenen yakın çevre, bir sonraki halka ise 

söz konusu fiilin haberini yapan gazeteci, haberi televizyonda izleyen izleyici, hatta failin fiili nedeniyle 

failin ailesi, yakın arkadaşları ve çevresinden oluşacaktır. Zira bu halka içinde yer alan her bir kimse, 

işlenen suçtan etkilenmektedir. Mağdur kavramının geniş anlaşılması halinde tüm bu sayılan kimseler 

mağdur olarak kabul edilir.4069  

Hukuk düzenince suçun mağduruna çeşitli sonuçlar bağlandığından, bu kavramın tanımının 

yapılarak sınırlarının belirlenmesi önem arz eder. Örneğin zincirleme suçun,4070 haksız tahrikin,4071 “hapis 

cezasının ertelenmesi”nin, etkin pişmanlık hükümlerinin, müsaderenin, dava zamanaşımının 

başlangıcı4072 bakımından mağdurun tespiti gereklidir. Ceza muhakemesi hukuku bakımından da ceza 

                                                
4065 LIU, s. 175. 
4066 Mağdurun tespitinde suç oluşturan fiilden değil suçun kendisinden hareket edilmesi gerektiği, böylece fiile muhatap kılınanın 
ve failin yakınlarının da mağdur olarak nitelendirilmesinin daha yerinde olacağı ve bu nedenle mağdurun tanımının suç teşkil eden 
fiilin işlenmesi ya da işlenen bu fiil nedeniyle faile ceza verilmesi nedeniyle istenilmeyen ve beklenilmeyen durumla karşı karşıya 
kalan şeklinde yapılması gerektiği yönünde bkz. AKDEMİR, s. 32-33. 
4067 LIU, s. 146. 
4068 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 659. 
4069 LIU, s. 120. 
4070 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 115. 
4071 AYDIN, Aslı, “Ceza Hukukunda Mağdur Kavramı ve Viktimoloji”,Umut Vakfı Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi 
- 6: Şiddetin Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi, “Ceza Hukukunda Mağdur Kavramı ve Viktimoloji” başlıklı tam metin 
bildiri sunumu, 26 - 27 Kasım 2015, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eskişehir, s. 11. 
4072 Nitekim TCK’nın 66. maddesinin 6. fıkrası uyarınca zamanaşımı “çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve 
nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başla”maktadır. 
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davasına katılma ve bu hak dışında kalan diğer muhakemenin evrelerine göre değişebilen mağdur 

haklarının4073 kim tarafından kullanılacağının belirlenmesi, mağdur kavramının tanımlanarak 

sınırlandırılmasını gerektirir.4074 Çeşitli kurumlar bakımından örneğin şikâyet, uzlaştırma gibi önem 

taşıyan mağdurun belirlenmesi4075 her zaman için çok da kolay değildir.  Yine infaz hukuku bakımından 

da denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kimselerin mağdura zarar verip vermeyeceğinin 

değerlendirilmesi gerektiğinden4076 mağdurun belirlenmesi gereklidir. 

Son yıllarda ceza ve ceza muhakemesi hukukunda mağdurun korunması oldukça güncel bir konu 

haline gelmiş ve üzerine pek çok çalışma gerçekleştirilmektedir.4077 Suçun mağdurunu ifade etmek için 

suçtan doğrudan doğruya etkilenen anlamında suçun “pasif süje”si deyimine yer verilmesi4078 dahi, 

mağdurun pasifize edildiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.4079 Zira çaresizliği ve de suçtan 

etkilenenlerin pasifliği ifade edilmektedir.4080 Nitekim mağdur haklarının son yıllara değin revaçta 

olmaması bu kapsamda değerlendirilmelidir.4081 Bu nedenle günümüzde ceza hukukunda “üçüncü bir iz” 

                                                
4073 HELLMANN, Uwe, Strafprozeßrecht, Berlin Heidelberg 1998, s. 164. 
4074 ABD’de, mağdur haklarından yararlananların belirlenebilmesi için mağdur kavramının tanımı her eyalette farklı şekilde 
yapılmaktadır. Arizona’da mağdur, kendisine karşı bir suç işlenen kişi şeklinde tanımlanmıştır. Ancak, mağdur kavramının belli 
suç tipleriyle kısıtlandığı da görülmektedir. Örneğin Arkansas’ta mağdur, kendisine karşı cinsel suç işlenen, bir suçtan fiziksel 
zarar gören kişiler ile birinci derece terör tehdidinin ve taciz suçunun muhatapları için kullanılmaktadır. Oregon’da ise savcı 
tarafından bir suçun neticesinde doğrudan fiziksel, ekonomik veya psikolojik açıdan zarar gördüğü tespit edilen kişilerin mağdur 
olduğu kabul edilmektedir. Örneğin, Colarado’da herhangi bir suç mağdurunun, mağdur olduğu kabul edilmekteyse de bu durum 
tüm suç mağdurlarının mağdur haklarından yararlanabileceği anlamına gelmemektedir. Bu nedenle her ne kadar mağdur 
haklarından yararlanmak için “mağdur” olmak gerekliyse de tanınan hakkın kullanılabilmesi bakımından her zaman için yeterli 
değildir.  Bu nedenle hakların kullanımı bakımından mağdurun nisbiliğinden bahsedilmektedir. Bkz. TRULSON, Chad R., 
“Victims’ Rights and Services: Eligibility, Exclusion, And Victim Worth”, Reaction Essay, V. 4, N. 2, 2005, s. 399, 402-403. 
4075 ZAFER, s. 158. 
4076 SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 23-24. Nitekim “Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği”nin 77. maddesinde 
“denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazını talep eden hükümlü hakkında, ceza infaz kurumu psikososyal ve eğitim 
servisinde görevli uzman veya öğretmen tarafından değerlendirme raporu”nun düzenleneceği ve bu raporda hükümlünün 
“topluma veya mağdura zarar verme riski”nin değerlendirileceği belirtilmiştir. Bkz. 28578 sayılı 5.3.2013 tarihli Resmi Gazete 
4077 ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 19. Suç sonrasında, mağdurlara yaşadıkları olumsuzlar karşısında destek olmak, rehberlik etmek, 
tekrar mağduriyet yaşamalarının önüne geçmek ve benzeri hizmetleri yerine getirebilmek için, mağdur hakları alanında 
uzmanlaşmış, yalnızca mağdurların kapsama alındığı bir birim olarak “Adalet Bakanlığı”na bağlı olarak 18.11.2013 tarihinde 
“Ceza İşleri Genel Müdürlüğü” bünyesinde “Mağdur Hakları Daire Başkanlığı”, AB’ye tam üyelik müzakere sürecinde 
kurulmuştur. T.C. ADALET BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Avrupa Birliğinde Mağdur 
Hakları, 2012/29/EU Sayılı Direktifin Uygulanmasına İlişkin Rehber İlkeler, Ankara 2016, s. 7. “Mağdur Hakları Daire 
Başkanlığı” hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZDEMİR, Muhittin, “Suç Mağdurlarına Yardım İçin Yeni Bir Başlangıç: Mağdur 
Hakları Daire Başkanlığı”, Uluslararası Mağdur Hakları Sempozyumu, 30-31 Ekim Ankara 2014, s. 126-128. Mağdur haklarıyla 
ilgili düzenlemelere mevzuatta, “Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” (bkz. 31151 sayılı 
10.06.2020 tarihli Resmi Gazete), TCK, CMK, CvGTİHK, 5395 sayılı “Çocuk Koruma Kanunu”, 5402 sayılı “Denetimli 
Serbestlik Hizmetleri Kanunu”, 5726 sayılı “Tanık Koruma Kanunu”, 5233 sayılı “Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkındaki Kanun”, 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”, 5187 
sayılı “Basın Kanunu”, 5726 sayılı “Tanık Koruma Kanunu”, TeMK, “Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği ve Denetimli 
Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği”nde yer verilmiştir. (Bkz. http://www.magdur.adalet.gov.tr/tarihce-0173). Yine, “Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği”, “Çocuk Koruma Kanununun 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve 
Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te ve de “Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul 
ve Esasları Hakkında Tebliğ”de de yer almaktadır. Bkz. TAMER, İsmail/YILMAZ, Erdinç, Ceza Adalet Sisteminde Mağdur 
Hakları İnceleme Raporu, 10 Temmuz 2013, Rapor No: 2013/03, s. 1, 2. 
4078 SAATÇİOĞLU, s. 118; HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 373; SOYASLAN, Özel, s. 84; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, 
s. 157. 
4079 BERGELSON, s. 1. 
4080 VON MAYENBURG, s. 125. 
4081 ÖZEK, “Mağdurunun”, s. 15. 



534 
 

olarak mağdurun korunmasına ilişkin hükümlere yer verildiği görülmektedir. TCK’da kısa süreli hapis 

cezasının seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi, “hapis cezasının ertelenmesi” ve “etkin pişmanlık” 

hükümlerinden yararlanılabilmesi için mağdurun uğradığı zararın tazmini şartına bağlı tutulması ceza 

adalet sisteminde “üçüncü iz” olarak kabul edilmektedir.4082  

Suçla ihlal edilen, ceza müeyyidesi ile korunan varlık veya menfaatler maddi anlamda hukuka 

aykırılığı oluşturmakla beraber suçun hukuki konusunu da oluşturur. Ceza hukukunda, suçun hukuki 

konusundan hareketle suçun mağduru belirlenmelidir. Bu kapsamda suçun mağduru, suç fiiliyle ihlal 

edilen ceza müeyyidesi tarafından korunan varlık veya menfaatin hamili yani taşıyıcısı4083 ya da sahibidir. 

Yani ihlali, suçun özünü oluşturan ya da suçun varlığından bahsedilebilmesi için ihlal edilmesi gerekli olan 

varlık veya menfaatlerin hamili ya da sahibi mağdurdur.4084 Mağdur kavramı, hukuki konudan ve bu 

sayede suçun özünden hareketle sınırlandırılmalıdır. Suçun mağdurunun belirlenebilmesi için ceza 

normunun yorumu esnasında hukuki konunun öncelikle doğru bir şekilde belirlenmesi gereklidir.4085 Bu 

kapsamda örneğin “dolandırıcılık” suçunda mağdur suçla ihlal edilen ve malvarlığını oluşturan varlıkların 

sahibi olan kişidir. Malvarlığı itibarıyla zarara uğrayan kimse ile hileli davranışa muhatap kılınan kimsenin 

aynı olması şart değildir. Başkasına ait varlıklar üzerinde tasarrufta bulunma yetkisine sahip bir kimsenin 

aldatılmasıyla bu suç işlendiğinde suçun mağduru ile aldatılan aynı kişi olmayabilir.4086 Bu durumda hileli 

davranışa muhatap kılınan kişinin mağdur olduğundan bahsedilemez. Ancak doktrinde bir bankanın 

veznedarının hileli hareketlere maruz bırakılarak elindeki paraların alınması halinde suçun mağdurunun 

veznedar, zarar görenin ise malvarlığında azalma olan banka olduğu her ne kadar yerinde olmasa da ileri 

sürülmektedir.4087 Söz konusu örnekte mağdur bankanın veznedarı değil, bankanın kendisidir. Zira 

“dolandırıcılık” suçunun hukuki konusu mülkiyettir. Örneğin (A), evini satmak için (B)’ye vekâlet verse 

ancak (C), (B)’ye karşı gerçekleştirdiği hileli hareketlerle evin mülkiyetini kazansa bu suçun mağduru (B) 

değil, (A)’dır. Suçun mağdurunun belirlenmesi, burada basit bir tercih değildir. Zira kendisine bağlanan 

sonuçlar bakımından önem arz eder. Örneğin zincirleme suç hükümlerinin uygulanması bakımından 

burada mağdurun (B) mi yoksa (A) mı olduğu varılan sonuçların değişmesine neden olur. Örneğin (B)’ye 

hem (A) hem de (D) tarafından her birinin kendine ait evi için evin satışı hakkında vekâlet verilse ve (B) 

birer gün arayla (C) tarafından hileli hareketlere maruz kalarak satışı (C)’ye gerçekleştirirse; mağdurun 

(B) olduğu söylendiğinde (C) hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanabilecekken, mağdurun hem 

(A) hem de (D) olduğu söylendiğinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasından bahsedilemez. Yine 

az önce verilen veznedar örneği bakımından mağdur banka olarak kabul edildiği takdirde aynı bankanın 

                                                
4082 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 557. 
4083 VON MAYENBURG, s. 122. 
4084 MITSCH, “StGB”, Rn. 4.  
4085 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 661. 
4086 TOROSLU, Özel, s. 180-181. 
4087 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 115. 



535 
 

birer gün arayla iki ayrı veznedarının hileli hareketlere maruz bırakılması halinde mağdur banka 

olduğundan fail hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkündür. 

Mevzuata bakıldığında, “mağdur” kavramının doğru şekilde kullanılmadığı görülmektedir. Zira 

mağdurun, suçun hukuki konusunun sahibi olduğu göz ardı edilmektedir. Kanunlarda kullanılan dil 

özellikle de ceza kanunları söz konusu olduğunda son derece önemlidir. Her bir kavramın ve hatta 

noktalama işaretlerinin dahi önemi büyüktür. Ancak TCK’da dilin kullanımı bakımından sorunlarla karşı 

karşıya kalınmaktadır.4088 Örneğin TCK’nın 22. maddesinin 6. fıkrasında “taksirli hareket sonucu neden 

olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini 

gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilme”yeceği öngörülmüştür. Adeta 

hükümden suçun failinin aynı zamanda mağdur olmasının, yani bu iki sıfatın aynı kişide birleştiği 

anlaşılmaktadır ki bu mümkün değildir. Maddede geçen “mağdur” ve “fail” kavramlarının ceza 

hukukundaki teknik anlamlarıyla kullanılmadığı görülmektedir.4089 Esasında hükümde geçen “mağdur 

olma” halinden suçtan zarar görmenin anlaşılması gereklidir. Zira failin örneğin “taksirle öldürme” suçu 

bakımından yakınının ölümünden dolayı yalnızca zarar görmesi mümkündür.4090 Söz konusu örnekte tek 

bir mağdur vardır o da ölendir. Bu nedenle hükümde yer alan “mağdur olmasına” ifadesi “zarar 

görmesine” ya da “etkilenmesine” şeklinde değiştirilmelidir. 

“İlgilinin rızası” TCK’nın 26. maddesinin 2. fıkrasında genel bir hukuka uygunluk nedeni olarak 

yer almaktadır. “Hak sahibinin rızası” olarak da nitelendirilen bu hukuka uygunluk nedeni için “mağdurun 

rızası” ifadesinden bahsedilmesinin doğru olmadığı doktrinde savunulmaktadır.4091 Rıza beyanında 

bulunan kimse için hukuki konunun sahibi4092 ya da taşıyıcısı4093 yahut hukuksal değerin sahibi4094 ya da 

hukuken korunan varlık veya menfaatin sahibi ifadelerinin kullanıldığı da görülmektedir. Şayet suçla 

korunan hukuki varlık veya menfaatin sahibi birden fazlaysa her birinin rızası gereklidir.4095 Hukuki 

konunun sahibi ya da taşıyıcısı ve bu kapsamda hamili esasında suçun mağdurundan başka kimse değildir. 

Ancak rıza halinde ortada mağduriyet yoktur.4096 Nitekim hukuka uygunluk nedenlerinin varlığından 

                                                
4088 SANCAR, “Zincirleme”, s. 245-246. 
4089 KEÇELİOĞLU, “Kasıt”, s. 133-134. 
4090 KOÇ, s. 104, dp. 118. 
4091 İlgilinin rızasıyla kast edilenin esasında mağdurun rızası olduğu yönünde bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 227; 
DEMİRBAŞ, Genel, s. 327; HAKERİ, Genel, s. 363; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 201. Nitekim Yargıtay’ın da “mağdurun rızası” 
ifadesini kullandığı kararları bulunmaktadır. Bkz. “…Suça sürüklenen çocukların katılan mağdur ...'ın bisikletini binmek için 
istedikleri ve katılan mağdurun rızası dışında motorsikleti alarak olay yerinden uzaklaştıkları ve daha sonra söz konusu 
motorsikleti diğer sanık ...'a sattıklarının anlaşılması karşısında, eylemlerinin 5237 Sayılı TCK'nın 142/2-d maddesinde yer alan 
suçu oluşturduğu halde, TCK'nın 141/1. maddesiyle uygulama yapılarak eksik cezaya hükmedilmesi…” Y. 13. CD. 2018/15307 
E. 2019/9304 K. 25.9.2019 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4092 BOCK, AT, s. 336. 
4093 KÜHL, §9, Rn. 27, s. 316; HAFTER, s. 162. 
4094 EKİCİ ŞAHİN, s. 10-11; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 490. 
4095 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 225. 
4096 Esasında TCK’nın genel gerekçesinde ve ilgili hükmün gerekçesinde “mağdur”un rızasından bahsedilmişse de Adalet 
Komisyonunun kabul ettiği maddelerin gerekçelerinde rızanın suç oluşturan fiilin işlenmesinden evvel ya da en geç işlenmesi 
esnasında verilmesi gerektiğine işaret edilerek “"mağdur" yerine "ilgili" veya "kişi" kelimesi”nin tercih edildiği belirtilmiştir. 
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bahsedildiğinde artık ortada cezai sonuçlar doğuran ihlal edici bir fiil ve bu kapsamda suç yoktur. Olmayan 

bir suçun mağdurundan ve de failinden bahsedilemez.4097 Bu nedenle “mağdurun rızası” yerine, “rıza 

gösterilmediğinde varlığından bahsedilecek suçun mağdurunun rızası”4098 ya da “potansiyel mağdurun 

rızası” demek daha yerinde bir tercihtir. Zira mağdurun “gerçek” yani “somut” ve “potansiyel” olmak 

üzere ikiye ayrılarak incelenmesi mümkündür. “Gerçek mağdur”dan suç işlendikten sonra 

bahsedilmekteyken, “potansiyel mağdur” ceza normu ihdas edilirken kendisine yer bulmaktadır. Bu 

kapsamda “potansiyel mağdur”, suçun hukuki konusuyla bir anlam kazanmaktadır. Suçla korunmak 

istenen hukuki konuyla esasında potansiyel mağdurun beklentileri güvence altına alınmak 

istenmektedir.4099  

Mağdurun tanımının suçla ihlal edilen varlık veya menfaatin sahibi ya da hamili şeklinde 

yapılması halinde,4100 mağdurun varlığından bahsedilebilmesi için ceza normuyla korunan varlık veya 

menfaatin ihlal edilmesi, ihlal edici bir fiilin bulunması gereklidir. Hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı 

halinde ortada hukuka aykırı bir fiil yoktur. Çağdaş ceza hukukuna göre “fiilsiz suç olmaz”. Ancak suçun 

varlığı için tek başına dışa yansıyan bir fiilin varlığı yeterli değildir. Zira suçun varlığı için ihlalin bulunması 

gereklidir.4101 Suç yoksa artık mağdurdan bahsedilemez. Örneğin meşru savunma halinde (A), (B)’yi 

öldürdüğünde, her ne kadar (B) ölse de (B)’nin mağdur olduğundan bahsedilemez, zira ortada suç 

oluşturan bir fiil bulunmaktadır.  

Nasıl ki her suçun faili varsa, madalyonun diğer yüzünde bulunan mağduru yani pasif süjesi 

vardır.4102 Zira her suçun hukuki konusu vardır ve bu durum, suçla korunan hukuki varlık ya da menfaatin 

                                                
Gerekçe metni için bkz. TÜRK CEZA KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/593), s. 15, 38, 
432. 
4097 KUNTER, “Suçlu”, s. 44. 
4098 TOROSLU/TOROSLU, s. 189. Ayrıca “mağdur” kavramı uygulamada ve doktrinde yerleşmiş bir kavramdır. Ortada bir 
hukuka uygunluk nedeninin bulunup bulunmadığı zaten gerçekleştirilecek yargılamanın neticesinde ortaya çıkacaktır. Ayrıca 
“ilgili” kavramı oldukça geniştir ve hukuki açıdan da bir anlamı bulunmamaktadır. Ayrıca suç genel teorisi içinde önemli bir yere 
sahip olan mağdurla, mağdura ait bir hakkın mağdur tarafından kullanılması neticesinde zarara uğramamasının birbiriyle 
karıştırılmaması gerektiği, doğru olanın “mağdurun rızası” ya da “hak sahibinin rızası” olduğu da savunulmaktadır. Bkz. 
HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 227. Nitekim “ilgili”, “ilgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik” 
anlamına gelmektedir. Bkz. TÜRK DİL KURUMU, s. 1174-1175. 
4099 Böylece ceza hukuku “potansiyel mağduru” ve bu kapsamda herkesi korumaktadır. Bkz. SEELMANN, Kurt, “Paradoxien 
der Opferorientierung im Strafrecht”, JuristenZeitung, 44. Jahrg., Nr. 14 (21. Juli 1989), s. 670. 
4100 EREM/DANIŞMAN/ARTUK, s. 242. Bu tanımın dar anlamda yani özel mağduru ifade ettiği yönünde bkz. 
ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 124. 
4101 Bu kapsamda suçun temel özelliklerinden birini de ihlal ediciliği oluşturur. Bu özellik 1789 tarihli “İnsan ve Yurttaş Hakları 
Bildirgesi”nin 5. maddesinde de düzenlenmiş ve John Stuart Mill’in çalışmalarıyla beraber Anglo-Sakson hukukunca 
benimsenmiştir. Böylece suçun cezai himaye altındaki varlık veya menfaatin ihlali olduğu belirtilmelidir. Bkz. KATOĞLU, 
“Mağduru”, s. 661-662. 
4102 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 156-157; ÖZGENÇ, Genel, s. 208; ZAFER, s. 158; KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 114; 
ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 312; SOYASLAN, Özel, s. 95; ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 124; YÜCEL, 
Anatomisi, s. 134. 
 ETCK’nın 464. maddesinde, 
“Yukarki maddede yazılı ahval müstesna olmak ve ferden irtikap edilmiş cürümler münasebetiyle hükmedilecek daha ağır 
cezalara halel gelmemek şartiyle bir kavgada bir şahıs ölmüş olur yahut yaralanmış bulunursa o şahsa karşı kavga esnasında el 
uzatmış olanlardan her biri aşağıdaki tertip dairesinde cezalandırılır: 
1. Adam ölmüş veya ölümü intaç eden bir yara ika edilmiş ise iki seneden beş seneye kadar hapis; 
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ait olduğu süjeyi gerekli kılmaktadır. Yani süjesi bulunmayan hukuki varlık ya da menfaat 

bulunmamaktadır.4103 Ancak burada süje kavramından “kişi”nin anlaşılmaması gereklidir. Zira 

çalışmanın ilerleyen bölümlerinde inceleneceği üzere mağdur olabilmek için kişi olmak gerekli değildir. 

Suçla ihlal edilen ceza müeyyidesi ile korunan hukuki varlık ya da menfaatin sahibi ya da hamili 

yani mağduru birden fazla olabilir.4104 Örnek olarak birden fazla kişinin aynı konutu paylaşması ve söz 

konusu konutta konut dokunulmazlığını ihlal suçunun gerçekleşmesi verilebilir.4105 Bu suçta mağdurun 

belirlenmesi şikâyet hakkı ve hukuka uygunluk nedeni olan rıza bakımından önem taşır.4106 Nitekim bu 

durumun TCK’nın 73. maddesinin 3. fıkrasında “şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi”nin “altı aylık 

süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları”nın düşmeyeceği belirtilerek öngörüldüğü 

belirtilmekteyse de4107 şikâyet hakkının yalnızca mağdura ait olmadığı, suçtan doğrudan zarar görene de 

ait olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Bu kapsamda mağdurun yanında suçtan doğrudan zarar gören başka 

bir kimsenin olması da mümkündür. Yine “mala zarar verme” suçunun hukuki konusu başta mülkiyet 

hakkı olmak üzere tüm ayni haklar olup, malın mülkiyetinin hem (A)’ya hem de (B)’ye ait olması 

durumunda iki ayrı mağdur bulunmaktadır.  

Fail bakımından, özgü suçların yanında mağdur bakımından da özgü suçların olduğu ifade 

edilmektedir. Zira bazı suçların mağdurunun belli sıfat ya da niteliklere sahip olması gereklidir.4108 Söz 

konusu durum özellikle mağdurun sıfatında hata ya da sapma ya da iştirak halinde cezalandırmanın ne 

şekilde olacağı bakımından önemlidir. Yine mağdurun sahip olduğu “ilgilinin rızası” bakımından da önem 

taşır.4109 Bunun için her ne kadar kamu görevlisine karşı işlenen bir suçta kamu görevlisinin rızasının bu 

                                                
2. Ahvali sairede ceza üç aydan iki seneye kadar hapistir. Şu kadar ki bu ceza fail hakkında münferiden cürüm işlemiş olması 
halinde verilecek cezanın yarısını tecavüz edemez; 
3. Maktul ve mecruha karşı el dokundurmuş olmayıp da yalnız kavgaya dahil olanlar altı aya kadar hapsolunur; 
4. Kavganın hudusuna sebebi asli olanlar hakkında yukarda beyan olunan cezalar üçte bir miktar artırılır.” 
şeklinde öngörülen “kavgaya katılma” suçunun mağduru olmadığı, yaralanan ya da ölen kişinin de bu suçun faili olduğu zira 
kavgaya katıldığı, kavga neticesinde ölümün ya da yaralanmanın meydana gelmesinin bu suçun neticesi değil cezalandırılma şartı 
olduğu belirtilmişse de (bkz. ERMAN/ÖZEK, s. 168-171) bu suçta kişilerin birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri fiiller 
bulunmaktadır. Her bir kişi diğerine karşı işlediği bu suçun faili, ancak kendisine karşı işlenen bu suçun mağdurudur. Ayrıca ölüm 
ya da yaralanma bu suçun neticesidir. 
4103 TOROSLU, Cürümlerin, s. 200. 
4104 MITSCH, “StGB”, Rn. 5. 
4105 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 658; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 313. 
4106 TOROSLU/TOROSLU, s. 116. 
4107 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 528. 
4108 ÖZEN, Genel, s.. 292-293. Söz konusu sıfat ya da nitelikler “doğal” olabileceği gibi “hukuki” de olabilir. Örneğin TCK’nın 
103. maddesinde öngörülen “çocukların cinsel istismarı” suçunun mağdurunun çocuk olması doğal bir niteliktir. Her ne kadar 
TCK’nın 277. maddesinde düzenlenen “yargı görevini yapanı etkileme” suçu bakımından mağdurun savcı ya da hâkim gibi “yargı 
görevini yapan”lardan olması hukuki nitelik olarak belirtilmekteyse de (bkz. DEMİRBAŞ, Genel, s. 567) yargı görevini yapanlar 
söz konusu suçun mağduru değildir. Zira bu suçun mağduru devlettir.  
4109 Nitekim rıza, hukuken korunan varlık veya menfaatleri üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği kabul edilen kimsenin söz 
konusu varlık veya menfaatlerine ilişkin hukuk düzenince sağlanan soyut hukuki korumadan somut olayda vazgeçmesidir. Bkz. 
EKİCİ ŞAHİN, s. 361. Ancak ilgilinin rızasının hukuka uygunluk nedeni olmasıyla, tipe uygunluğu önleyen rızadan farklı olduğu 
belirtilmelidir. Tipe uygunluğu önleyen rızada ilgilinin rızasının bulunmaması ceza normunda açıkça öngörülmüştür. Bu durumda 
rızanın varlığı halinde suç gerçekleşmemektedir. Hukuka uygunluk nedeni olan rızada ise fiil, soyut ceza normuna uygundur. 
Ancak mağdurun rızası fiilin hukuka aykırı olmasını engellemektedir. Bkz. TOROSLU/TOROSLU, s. 182; HAKERİ, Genel, 
s. 361; AKBULUT, Genel, s. 482. 
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suçu hukuka uygun hale getirmeyeceği ileri sürülse de4110 burada dikkatli olmakta yarar vardır. Zira kamu 

idaresine karşı suçlarda suçun mağduru kamu görevlisi değil, devlettir. 

II. VİKTİMOLOJİDE MAĞDUR 

Çalışmanın konusu viktimolojik açıdan mağdur olmadığından, bu başlık altında viktimolojide 

mağdura kısaca değinilecektir. İngilizcede mağduru ifade etmek için kullanılan “victim” kelimesi ile 

Yunancada bilim anlamına gelen “logos” kelimesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan “viktimoloji” 

her ne kadar Türkçede yerleşmiş bir kavram olmasa da “mağdur bilimi” olarak ifade edilmektedir.4111 

Viktimolojinin temeli “İkinci Dünya Savaşı”nın sonrasına yani 1950’li yıllara dayanmakta olup4112 

viktimoloji, kriminolojinin bir dalı olarak ortaya çıkan kendine özgü bağımsız bir disiplindir.4113 “Mağdur 

kriminolojisi”4114 olarak nitelendirildiği de görülmektedir.4115 Mağdur, özellikle kriminoloji ile birlikte 

suçun ve suçlunun ortaya çıkarılması ve adaletin gerçekleşmesi bakımından önemli bir yere sahiptir.4116 

Mağdur, psikolojik, sosyal ve hukuksal açılardan incelenmekte ve mağduriyetin giderilmesine ilişkin 

gerekli şartlar ortaya konulmak istenmektedir. Bu kapsamda mağdur sınıflandırması, mağdurların suç 

nedenleriyle olan ilişkisi,4117 suç korkusu, suçun önlenmesi, suçun mağdurlar üzerinde yarattığı etki, 

mağdurun suçtaki rolü ve sorumluluğu,4118 mağdurun suç sonrası korunmasına, zararların giderilmesine 

ve desteklenmesine ilişkin gereksinimleri üzerinde durulan önemli konulardır.4119  

Mağdur davranışlarının suçun işlenmesindeki etkisi viktimolojinin ilgilendiği temel konulardan 

birini oluşturmaktadır.4120 Bazı kimselere karşı sıklıkla bazı suçların işlenmesi, mağdur ile suç arasındaki 

ilişkinin saptanmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda suç mağdurunun mağdur olmasının nedeninin 

rastlantı sonucunda olup olmadığı, mağdurla suç arasındaki ilişkinin yoğunluk derecesi önem 

taşımaktadır. Önceleri suçun tek sorumlusu olarak fail görülmekteyken, son zamanlarda gerçekleştirilen 

araştırmalar failin yanında mağdurun da sorumlu olabileceğini göstermektedir.4121 Mağdurun söz konusu 

sorumluluğu, suçu tahrik edici fiile aktif ya da pasif katılımı ile kendisini göstermektedir. Örnek olarak 

TCK’nın 29. maddesinde düzenlenen “haksız tahrik” kurumu verilebilir.4122 Suçlulukla mücadele 

edilebilmesi için potansiyel mağdurların faillerden uzaklaştırılarak korunması bakımından mağdurların 

                                                
4110 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 731. 
4111 AÇIKGÖZOĞLU, s. 13. 
4112 WOLHUTER, Lorraine/OLLEY, Neil/DENHAM, David, Victimology Victimisation and Victims’ Rights, New York 
2009, s. 1, 13. 
4113 SCHMIDHÄUSER, s. 78. 
4114 Kriminoloji, faille ve mağdurla olan araştırmalarında öncelikle ceza ve ceza muhakemesi hukukunda bu kavramlardan neyin 
anlaşıldığından hareket ederek kendisini yardımcı bir bilim dalı olarak tasarlamıştır. Bkz. VON MAYENBURG, s. 128. 
4115 ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 37-38, dp. 57; YÜCEL, Anatomisi, s. 134. 
4116 AÇIKGÖZOĞLU, s. 13. 
4117 SOYASLAN, Doğan, Kriminoloji (Suç ve Ceza Bilimleri), Ankara 1998, s. 20. 
4118 VON HENTIG, s. 303. 
4119 SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 3-5. 
4120 ROXIN, I, s. 605. 
4121 VON HENTIG, s. 303-309. 
4122 YÜCEL, Anatomisi, s. 134. 
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zayıf yönleriyle ilgili bilgi ve görüş sahibi olunması gerekmektedir. Bu sebeple, suçların önlenebilmesi 

için mağdurun üzerinde durulmaktadır.4123  

Viktimolojide mağdur, suç mağduru olarak kabul edilmekte ve özellikleri incelenmektedir.4124 

Viktimolojinin doğuşu ve gelişimi, suç ve ceza politikasını etkilemiştir. Ancak viktimoloji, yalnızca 

mağdur hakları bilimi değil; psikoloji, hukuk, kriminoloji ile birlikte mağdurun, disiplinler arası şekilde 

ele alındığı bir bilimdir. Bu nedenle yalnızca hukuk sorunu olarak değil, kriminolojinin mağdurla ilgili dalı 

olarak kabul edilmektedir.4125 Viktimoloji özellikle ceza ve ceza muhakemesi hukukunu da dikkate alarak 

bu hukuk dalını yönlendirmekte ve öneriler sunmaktadır. Bu nedenle salt kriminolojik bir bilim olarak 

görülmemelidir.4126  

Viktimolojide suç mağduriyeti, suçun doğrudan doğruya mağduru olanlar yani “birincil 

mağdurlar” ve suçun işlenmesine tanık olanlar, mağdurun aile bireyleri ve hatta tüm toplumun suçun 

mağduru olarak kabul edildiği “ikincil mağdurlar” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.4127 Esasında 

viktimolojide de mağdurdan neyin anlaşılması gerektiği net değildir.4128 Nitekim mağdurdan, dar anlamda 

mağdurun anlaşılmaması gerektiği, aksi halde mağdurlara destek ve yardımın sadece dar anlamda 

mağdurlar için söz konusu olacağı, yalnızca “kasten öldürme” suçu bakımından destekten yoksun kalma 

sebebiyle yakınlara tazminatın verilebileceği, bu nedenle mağdur denildiğinde bunun geniş anlamda 

anlaşılması ve hem birincil hem de ikincil mağdurları kapsamasının gerekli olduğu belirtilmektedir.4129 

Ayrıca aynı mağdura karşı belirli bir süre içinde birden fazla kez suç işlenmesi halinde “tekrarlanan 

mağduriyet”ten,4130 suç nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetin ardından, kurumlar ve bireyler tarafından 

soruşturma ve kovuşturma evresinde mağdura karşı gerçekleştirilen davranışlar nedeniyle ortaya çıkan 

mağduriyet durumuysa “ikincil mağduriyet”ten bahsedilmektedir.4131 Suç nedeniyle doğrudan oluşan 

zararsa “birincil mağduriyet” olarak kabul edilmektedir. Mağdurun gerçek bir kişi olmadığı örneğin bir 

şirket olduğu hallerde de ikincil mağduriyetten bahsedilmektedir. Ayrıca bir normun ya da kamu 

politikasının ihlali halinde “üçüncül mağduriyetten” bahsedildiği görülmektedir.4132  

Viktimolojide mağdurun yalnızca suç mağdurları için değil, örneğin kaza ve doğal afet 

mağdurlarını da kapsayacağı belirtilmektedir.4133 Ancak söz konusu durum, net bir sınırın belirlenmemesi 

nedeniyle eleştirilmektedir. Trafik, çevre ve ekonomik suçlarda tam olarak mağdurun tanımının 

                                                
4123 AÇIKGÖZOĞLU, s. 40. 
4124 YILDIZ, Mağdur, s. 22. 
4125 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, s. 68. 
4126 SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 3. 
4127 SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 4. 
4128 LIU, s. 122, dp. 39. 
4129 SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 4-5. 
4130 MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, Mağdura Yaklaşım Kılavuzu, s. 2. 
4131 KAISER, Günther/SCHÖCH, Heinz, Kriminologie - Jugendstrafrecht Strafvollzug, München 1994, s. 59. 
4132 BAURMANN/SCHÄDLER, s. 20. 
4133 LANDAU, Simha F./FREEMAN LONGO, Robert E., “Classifying Victims: A Proposed Multidimensional Victimological 
Typology”, International Review of Victimology, 1990, V. 1, s. 270. 
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yapılamayacağı, bu suçlarda geçici mağdur özelliklerinin belirleyici ve viktimolojinin temel kavramı 

niteliğindeki mağdurun tartışmalı olduğu ve bilimsel olarak özel bir mağdur tanımının yapılmasının 

mümkün olmadığı dile getirilmektedir. Ceza mahkemesince verilecek hüküm, şüpheli veya sanık 

hakkında sonuç doğuracağından, şüpheli ve sanığın haklarının yeterince güvence altına alınması 

gereklidir. Sanıkların yargılanması, hükümlülerin içinde yaşadığı koşullar gibi hususlar dikkate alınarak, 

insan haklarının sanığa ve hükümlüye odaklandığından bahsedilmesi mümkündür. Bu kapsamda 

mağdurun haklarının, ceza ve ceza muhakemesi hukukuyla etkin olarak korunmasına ilişkin eğilimler 

oldukça yenidir.4134 

Mağdur ceza muhakemesinde katılan sıfatını almadığı sürece süje olamamakta4135 ve yalnızca 

tanık sıfatıyla yer alabilen bir delil aracı ya da bir muhakeme objesi olarak görülmektedir.4136 Ancak 

“yargılanma”nın ister istemez yalnızca yargılanan kişiye hasredilebilmesi şeklinde anlaşılması mümkün 

olduğundan4137 “yargılama” demek daha yerinde bir tercih olacaktır. Yargılama aşamasında gerçekleşen 

ihlallerin şüpheli ya da sanık bakımından daha fazla olması nedeniyle şüpheli ve sanığın hakları daha önce 

çıkmıştır. Ayrıca bunun temelinde cezanın önleme amacı da bulunmaktadır. Zira cezanın önleme amacı 

mağduru görmezden gelerek ileriye doğru bakmış, faili iyileştirmeyi, gelecekte yeni suçların işlenmesinin 

önlenmesini ve toplumun hukuk normlarına uyma konusundaki bilincini kuvvetlendirmeyi amaçlamıştır. 

Bu kapsamda mağduriyet ceza hukukunu harekete geçiren bir sebep olmaktan ziyade suçun muhtemel bir 

sonucu olarak görülmüştür.4138 Ancak mağdurun haklarından bahsedilerek mağdurun gözetilmesi, maddi 

ve manevi zararlarının giderilmesi için farklı kurumların benimsenmesi yeni bir suç ve ceza politikasının 

ürünüdür. Nitekim sadece bir bilim dalı olmaktan çıkarak uluslararası alanda bir reform hareketi halini 

alan viktimolojinin doğumu ve gelişimi suç ve ceza politikasını etkilemiş ve bu durum mevzuatın yeniden 

formüle edilmesine neden olmuştur. Mağdurun korunmak istenmesi, mağdur haklarının çeşitlenmesi, 

sanığın ve hükümlünün haklarının yanı sıra giderek mağdurun haklarına ve menfaatlerine önem 

verilmesini gerektirir. Bir bakıma “mağdurun yeniden keşfedilmesi” olarak nitelendirebilecek bu durum, 

mağdurun zararının giderilmesine yönelik kurumların benimsenmesinde etkilidir. Zira mağdurun 

                                                
4134 Mevzuata bakıldığında yasaların önemli bir çoğunluğunun 19. yüzyılın ürünü olduğu ve suçlulukla mücadele kapsamında 
şekillenmesinin sonucu olarak mağdurdan ziyade sanığın temel alındığı görülmektedir. Bu nedenle CMK’da reform çalışmaları 
ve bu çalışmalarda suç mağdurlarına daha fazla yer verme yönündeki çabalar söz konusudur. 21. yüzyılın bu bakımdan 19. ve 20. 
yüzyıla göre mağdur haklarını öne çıkaran bir eğilim göstermesi beklenmektedir. AÇIKGÖZOĞLU, s. 34. Söz konusu durumun 
temelinde “mağdur”a karşı akademik ilginin azlığı da neden olmuştur. Bu ilgisizlik nedeniyle mağdur karanlıkta kalmış ve 
mağdurun dikkate alınmadığı kamu politikaları gerçekleştirilmiştir. Bkz. MARSH, Ian/COCHRANE, John/MELVILLE, 
Gaynor, Criminal Justice an Introduction to Philosophies, Theories and Practice, London 2004, s. 95. 
4135 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 108. 
4136 VON MAYENBURG, s. 129; SCHNEIDER, Hans Joachim, “Die gegenwärtige Situation der Verbrechensopfer in 
Deutschland”, JuristenZeitung, 57. Jahrg., N. 5, 2002, s. 232. Aksi yönde bkz. ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 124; 
ÖZTÜRK/TEZCAN/SIRMA GEZER/SAYGILAR KIRIT/ALAN AKCAN/ÖZAYDIN/ERDEN 
TÜTÜNCÜ/ALTINOK VILLEMIN/TOK, s. 234, dp. 70. 
4137 Örnek olarak AİHS’in 6. maddesinde öngörülen “adil yargılanma hakkı” verilebilir zira söz konusu hükümde mağdura ilişkin 
bir haktan bahsedilmemiştir. Bkz. KAFES, s. 85. 
4138 KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Korunması ve Mağdura Tanınan 
Haklar”, HPD, S. 7, Temmuz 2006, s. 140. 
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korunmaması şeklindeki bir tutum ceza hukukunun insancıllaşması amacıyla da bağdaşmaz. Bu nedenle 

failin topluma kazandırılmasına ve sanık haklarına odaklanmış ceza ve ceza muhakemesi hukuku 

yaklaşımına tepki olarak “mağdurun yeniden keşfedilmesi ve korunması” anlayışının ortaya çıktığı 

söylenebilir.4139 Ancak yine de ceza muhakemesinde mağdurun önemi daha ziyade maddi gerçeğin ortaya 

çıkarılmasıyla ilgilidir.4140 Zira her ne kadar mağdurun bazı sorunları ve beklentileri olan bir kimse olarak 

görülmesi gerekliyse de mağdurun tazminat talepleri öncelikle özel hukukun konusudur.4141 

III. “SUÇUN HUKUKİ KONUSU”NUN TESPİTİ BAĞLAMINDA “MAĞDUR”UN 

BELİRLENMESİ 

Suçun ilki “maddi”, ikincisi ise “hukuki” olmak üzere iki konusu vardır.4142 Suçun ihlal edici 

niteliğinin esasını hukuki konu oluşturur.4143 Suçla ihlal edilen, ceza müeyyidesi ile koruma altına alınan 

varlık veya menfaatler yani değerler (devletin güvenliği, yaşam, mülkiyet gibi) hukuki konuyu 

oluşturmaktadır.4144 Her suçun hukuki konusu vardır4145 ve hukuki konu suçun bizzat suçun ihlal ettiği 

şeydir.4146 Hukuki konu yalnızca cezai korumanının konusunu değil aynı zamanda suçun gerçek özünü 

de oluşturmaktadır. Zira suç biçimsel bakımdan bir hukuk normuna aykırılıkken, özü bakımındansa aynı 

normun korumak istediği varlık ya da menfaatin ihlalinden ibarettir. Söz konusu ihlal ise suçun özünü 

oluşturan zararı ifade etmektedir.4147 Yani normun ihlal edilip edilmediğini belirlemede önem 

taşımaktadır.4148 Fiili suç olmaktan çıkaran bir nedenin bulunması halinde artık suçun hukuki konusunun 

varlığını devam ettirdiğinden bahsedilemez.4149 

İnsanın ihtiyaçlarının tatmin edilmesine elverişli her şey “varlık”, kişi ile varlık arasında var olan 

ve kişinin bir ihtiyacını gidermek amacıyla varlığı kullanmasına imkân veren ilişkiyse “menfaat” olarak 

ifade edilebilir.4150 Nitekim hukukun esasını da menfaat oluşturmaktadır.4151 Örneğin açlık ihtiyaç, ekmek 

varlık, ekmeği yiyebilmek ise menfaat olarak ortaya çıkmaktadır.4152 Söz konusu varlık ya da menfaatin 

                                                
4139 ÖZBEK, Veli Özer, Ceza Hukukunda Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi, Ankara 1999, s. 34-36. 
4140 SIEGISMUND, Eberhard, “Ancillary (Adhesion) Proceedings in Germany as Shaped by the First Victim Protection Law: 
An Attempt to Take Stock”, Resource Material Series No: 56, 2000, s. 103. 
4141 GROPP, s. 12. 
4142 EREM, “Konusu”, s. 12; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 323; DEMİRBAŞ, Genel, s. 50. 
4143 Hukuki konu için “suçun kanuni unsuru” kavramının da kullanıldığı yönünde bkz. EREM, “Konusu”, s. 13.   
4144 VON LISZT, s. 4; VON HIPPEL, Lehrbuch, s. 3. Hukuken korunan her varlık veya menfaatin, sübjektif bir hak teşkil ettiği 
yönündeki örüş için bkz. SAYMEN, s. 41. 
4145 RÖNNAU, Thomas, “Grundwissen – Strafrecht: Der strafrechtliche Rechtsgutsbegriff”, JuS, 2009, Heft 3, s. 209. Yalnızca 
itaatsizsizlik olarak değerlendirilmesi mümkün olan ve herhangi bir değeri ihlal etmeyen suçların da olduğu yönünde bkz. 
ÜNVER, Değer, s. 488. 
4146 OPPENHEIM, s. 16; TOROSLU, Cürümlerin, s. 72; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 156. 
4147 TOROSLU/TOROSLU, s. 109. 
4148 RÖNNAU, s. 211. 
4149 EREM, “Konusu”, s. 25.   
4150 ERSOY, s. 70. 
4151 BELGESAY, s. 41. 
4152 Suçun hukuki konusunu ifade etmek için “suçla korunan hukuksal değer” ifadesi de kullanılmaktadır. Bkz. MEZGER/BLEI, 
Allgemeiner, s. 107-108. Bu görüşe göre “yarar” ya da “menfaat” kavramı her zaman bir değeri ifade etmeyebilir. Ayrıca yarar 
kavramı değerin önemini, kişi ve toplum bakımından vazgeçilmez oluşunu ve yararlılığını ifade etme bakımından bir sıfattan 
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hukuken korunması halinde hukuki varlık veya menfaatten bahsedilir.  Bu kapsamda hukuk sistemi 

örneğin yaşamı, hukuki konuya dönüştürmektedir. Nitekim herhangi bir hukuk düzeninin hareket 

noktasını da söz konusu menfaatler oluşturmaktadır.4153 Ancak hukuki varlık veya menfaat aynı sosyal 

gerçeği iki ayrı görüş bakımından ifade ettiğinden genel olarak aynı anlamda kullanılmaktadır. Varlık ya 

da menfaatlerin maddi ya da manevi nitelikte olabilmesi mümkündür.4154 Suçun mağduru kişi ya da kişi 

vasfına sahip olmayan topluluk olabilirken,4155 hukuki konu mağdurdan daha geniş bir alanı ifade eder. 

Bir durum, ilişki, hak, insani bir ihtiyacı tatmine elverişli olduğu ölçüde suçun hukuki konusu olabilir.4156 

Ceza hukukunda genel ve özel kısım olmak üzere ikili bir ayrım hâkimdir. Genel kısmın 

konusunu suça, suçluya ve cezai sonuçlara ilişkin normların ve suç genel teorisine ilişkin doktrinlerin 

incelenmesi; özel kısmın konusunu ise kanunun öngördüğü suç tiplerinin gelişi güzel sıralanması değil, 

belirli özelliklerinin dikkate alınarak tasnifi ve incelenmesi oluşturur.4157 Bireysel ve toplumsal varlık veya 

menfaatlerin anayasa tarafından düzenlenmesi, bunları hukuki varlık veya menfaate dönüştürmekte olup, 

bunlara ceza kanunlarında yer verilmesi ise cezai himayenin konusu haline getirmektedir.4158 Bu nedenle 

anayasada açıkça öngörülmemiş olan bireysel ve toplumsal varlık veya menfaatler cezai himayenin 

konusunu oluşturamaz. Ceza hukukunun özel hükümlerinin kapsamını ve sınırlarını, anayasada ifade 

edilen toplumsal, beşeri varlık ve menfaatler oluşturmaktadır. Lakin söz konusu hukuki varlık veya 

menfaatler yalnızca TCK’nın “İkinci Kitabı”nda yer alan “Özel Hükümler”le sınırlı değildir, zira diğer 

özel kanunlarda yer alan ve suç ve ceza içeren hükümler de bu kapsamdadır.4159  

Hukuki konu, normun yorumunda, suçların tasnifinde, sistemin oluşturulmasında önem arz 

eder.4160 Nitekim suçların hukuki konusuna göre gerçekleştirilen bir tasnif, her bir suç tipinin özelliklerini 

                                                
başka bir anlam ifade etmediği yönünde eleştirilmektedir. Esasında değer, menfaat ya da yararın konusunu oluşturmaktadır. Zira 
menfaat, süje ile değer arasındaki ilişkiden, bir ihtiyacı tatmin etme halinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca menfaat, şeyin süjenin 
ihtiyacını karşılamasıdır. Süjenin değere ilişkin ilgi ve eğilimini göstermektedir. Süjenin değeri korumayı istemeye yönelik 
istemidir. Bkz. SOYASLAN, Genel, s. 254. “Hukuki konu” kavramı ise maddi konunun karşısında kullanılan yerinde bir kavram 
olsa da pozitivist bir nitelik taşıdığı düşünülebileceğinden bunun yerine “hukuki değer” kavramının kullanılmasının daha yerinde 
olduğu savunulmaktadır. Zira değer kavramından önce kullanılan hukuki ifadesi pozitivist bir nitelikten ziyade hukukla ilgili olan 
anlamını taşımaktadır. Bir anlamda pozitif norm öncesi bir nitelik taşımakta ve yarar ve somut varlıklardan ayrımı daha net 
yapılabilmektedir.  Bkz. ÜNVER, Değer, s. 56. Bu kapsamda suçla korunan hukuksal değer, o suçun korumayı amaçladığı “ideal 
sosyal değer”dir. Bkz. WESSELS, AT, s. 2. 
4153 ENGELHARD, Herbert, Die Ehre als Rechtgut im Strafrecht, Mannheim, Berlin, Leibzig 1921, s. 73.-74 
4154 SOYASLAN, Genel, s. 254; TOROSLU/TOROSLU, s. 109-110. Suçun hukuki konusunun ideal ve soyut olup maddi bir 
bünyeye sahip olamayacağı yönünde bkz. WESSELS, AT, s. 2; ÖNDER, Dersleri, s. 170; ÜNVER, Değer, s. 77, 1061; 
KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 116-117. 
4155 ZAFER, s. 159. 
4156 TOROSLU, Cürümlerin, s. 200. 
4157 WELZEL, s. 278. 
4158 Anayasa ile kanun koyucunun uyması gerekli olan hususlara yer verilir. Anayasaya aykırı düzenlemelerin yapılmaması 
bakımından gerekli önlemler alınır. Ancak anayasaların bizatihi kendilerinin dahi pek çok hukuka aykırılığı öngörebileceği ya da 
hukuken korunması gereken varlık veya menfaatler bakımından eksiklikleri barındırabileceği ve de söz konusu tüm varlık veya 
menfaatlerin anayasa ile öngörülmesinin olanaksızlığı unutulmamalıdır. Bkz. ÜNVER, Değer, s. 690. 
4159 HAFIZOĞULLARI, Zeki/GÜNGÖR, Devrim, “Türk Ceza Hukukunda Suçların Tasnifi”, TBBD, S. 69, 2007, s. 25-27. 
4160 MEZGER, Edmund/BLEI, Hermann, Strafrecht II. Besonderer Teil, München und Berlin 1965, s. 6; ROXIN, I, s. 14-15; 
JESCHECK/SIEBER, s. 30. 
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ortaya koyar ve objektif bir nitelik taşır.4161 Bu nedenle diğer tasnif ölçütlerine nazaran en tatmin edici 

ölçüttür.4162 Suçların tasnifi yani suçları gruplar ve alt gruplar şeklinde bir düzene sokmak hukuk bilimi 

ve yasama tekniği yönünden kaçınılmazdır. Zira mantık da bunu gerektirir. Nitekim mantık değişik 

biçimler gösteren şeylerin tam olarak anlaşılabilmesi için onların cinslere ve türlere göre ayrılmasını 

ister.4163 Bu kapsamda suçların hukuki konuya göre tasnifi, yalnızca kanunlar tarafından izlenen teknik 

bir kriter olmayıp bilimsel bir kriterdir.4164 Ceza kanununda suçlar tasnif edilirken, bir sisteme ulaşılmak 

istenmektedir. Kanunun sistemi, bir yorum aracı olarak değerlendirilmelidir.4165 Nitekim sistematik 

yorum, kanunun anlaşılması bakımından kendisinden vazgeçilmez bir araç olarak kabul edilmektedir.4166  

Ceza hukukunun özel kısmı, ceza kanununda normların gelişi güzel arka arkaya öngörüldüğü 

karmaşık bir yapı değildir.4167 Aksine belli bir sistematik içinde düzenli bir bütündür.4168 Böylece, özel 

kısımda yer alan suçlar arasındaki ilişkiler, benzerlikler ve farklılıklar ortaya koyulabilecek, suçların 

anlamı, kapsamı ve sınırları belirlenebilecektir. Aksi halde aynı mahiyette ve benzer suçlar arasında farklı 

çözümlerin kabulü söz konusu olabilecektir.4169 Hukuki konu, cezai koruma altına alınan varlık ya da 

menfaatlerin kanun koyucu tarafından seçimi, bu korumanın sınırlarının ve ağırlığının ve dolayısıyla suç 

ve ceza politikasının belirlenmesinde de önem taşımaktadır.4170  

Hukuki konunun tespiti, mağdurun belirlenmesine olanak sağlar.4171 Zira suçun mağduru, suçla 

ihlal edilen ceza müeyyidesi ile yaptırım altına alınan hukuki varlık veya menfaatin yani hukuki konunun 

sahibi ya da hamilidir.4172 Hukuki konunun tespit edilmesi için öncelikle suçun kanunda düzenlendiği yere 

bakılması gereklidir. Zira himaye altına alınan varlık ya da menfaatler farklı yönleriyle korunabilmektedir. 

Hukuki konunun esas alınarak tasnifin yapılması en geçerli tasnif yöntemlerinden birini oluşturur. Zira 

suçun uygulama alanının tespiti bakımından önem taşır. Tipik fiilin kapsamının, unsurlarının 

belirlenmesinde kanunda nerede düzenlendiği önem taşımaktadır. Cezaların belirlenmesinde de ihlal 

edilen varlık ya da menfaatin önemi dikkate alınmaktadır. Suçun hukuki konusunun bireylere, aileye, 

topluma yahut devlete ait olması ve bu kapsamda bireysel, toplumsal ya da kamusal nitelik taşıması 

                                                
4161 TOROSLU, Cürümlerin, s. 72. 
4162 SCHMIDHÄUSER, s. 106. 
4163 HİRŞ, E., “Kanun Başlıklariyle Fasıl Unvanları ve Matlaplar Hukuk Kaidelerinden Midir?”, Adliye Dergisi, Y. 35, 
İkinciteşrin, 1944, S. 11, s. 965. Tasnif yalnızca ceza hukuku bilimine ve bu kapsamda hukuk bilimine özgü değildir. Doğal ya da 
normatif her bir bilim dalı, incelediği konuları benzer ve homojen gruplara ayırmaktadır. Bkz. TOROSLU, Özel, s. 15. 
4164 SAATÇİOĞLU, s. 118. 
4165 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 125. 
4166 HAFIZOĞULLARI, “Tasarısı”, s. 37. 
4167 SCHMIDHÄUSER, s. 106. 
4168 YÜCE, Temel, s. 11. Bir yapının ruhu nasıl ki her bir inşaat malzemesinin değil de yapıyı oluşturan esas hat ve bölümlerden 
ortaya çıkıyorsa, aynı şekilde bir kanunun ruhu da her bir hükmünden değil kanunun iskeletini oluşturan kitap ve bölüm 
başlıklarıyla belirmektedir. Bkz. HİRŞ, s. 909. 
4169 TOROSLU, Cürümlerin, s. 33. 
4170 TOROSLU/TOROSLU, s. 110. TCK’da suçun hukuki konusu esas alınmak suretiyle gerçekleştirilen bir tasnifin 
yapılmadığı, tümüyle rastlantısal bir tasnife gidildiği, bunun ise hükümlerin yorumlanmasını güçleştirdiği yönünde bkz. 
HAFIZOĞULLARI/GÜNGÖR, s. 50. 
4171 MURMANN, Uwe, Die Selbstverantwortung des Opfers im Strafrecht, Heidelberg 2005, s. 148. 
4172 PISAPIA, s. 41. 
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mümkündür.4173 Mağdurun belirlenmesi, varlık ya da menfaatlerin bir kişiye bağlanması sorunu değildir. 

Zira devletin her suçun genel mağduru olması da bu ihtiyacı karşılamaz. Bu sorun varlık ya da 

menfaatlerin belirli sosyal grupların etrafında toplanmasıyla ilgilidir. Yalnızca birey gibi gerçek kişiler ya 

da şirket veya devlet gibi özel ya da kamusal nitelikteki kişiler değil, kendilerine özgü ihtiyaçları tatmin 

eden varlık ya da menfaatlerin hamili olan aile, toplum ya da devletler topluluğu gibi tüzel kişiliği 

bulunmayan sosyal toplulukların da suçun mağduru olması mümkündür.4174 Nitekim suç, ceza normunda 

yasaklanan bir fiilin ihlalidir. Ceza hukukunun amacını ise hukuken korunan varlık veya menfaatin 

korunması oluşturmaktadır. Şayet bu varlık veya menfaatler devlete aitse devlete karşı suçtan, bireylere 

aitse bireylere karşı suçtan,4175 topluma aitse topluma karşı suçtan bahsedilmelidir. 

Her suçun hukuki konusu vardır. Lakin bazen bir suçla birden fazla hukuki varlık veya menfaatin 

korunduğu görülmektedir.4176 Bu kapsamda hukuki konunun belirlenmesi her zaman açık ve kolay 

değildir.4177 Zira işlenen bir suçla çeşitli varlık ya da menfaatlerin ihlal edilmesi mümkündür. Bu durumda 

“üstünlük ölçütü”ne başvurulmak suretiyle bir tasnife gidilmektedir. Bu değerlendirmeyi ise kanun 

koyucu herhangi bir kontrole tabi olmayan siyasi ve pratik tercihine göre gerçekleştirmektedir. Ancak bu 

tercih ne tamamen bilim alanının dışında ne de içindedir. Kanun koyucu sosyal hayatın gereklerine uygun 

olarak hareket etmektedir. Bu nedenle ülkeden ülkeye hatta bir ülkenin çeşitli zamanlardaki kanununda 

dahi farklılık göstermesi mümkündür.4178 Suçun hukuki konusu, kanun koyucu tarafından belirlendikten 

sonra artık uygulayıcı ve yorumcu bu seçimi kabul etmek ve suçun hukuki niteliğine ilişkin incelemelerini 

bu seçime göre değerlendirmek zorundadır.4179 Böylece suç oluşturan fiilin ihlal ettiği hukuki varlık veya 

menfaatlerden kendisine daha önemli olanı seçerek normun üstün gayesini tespit etmek kanun koyucuya 

aittir. Örneğin ETCK döneminde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlara “Adabı Umumiye ve Nizamı Aile 

Aleyhinde Suçlar” başlığı altında yer verilmişti. Cinsellik hem kişinin bir değeri hem de genel adap ve 

ahlakın konusu olarak düşünüldüğünde TCK’da bu suçlardan bazıları “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı 

Suçlar”, bazıları “Genel Ahlaka Karşı Suçlar”, diğerleri ise örneğin TCK’nın 109. maddesinin 5. 

fıkrasında olduğu gibi “Hürriyete Karşı Suçlar” arasında kanun koyucunun takdiri esas alınarak 

düzenlenmiştir.4180  

                                                
4173 TOROSLU/TOROSLU, s. 110. 
4174 TOROSLU/TOROSLU, s. 115-116; Aksi yönde bkz. ÜNVER, Değer, s. 142. 
4175 EREM, “Konusu”, s. 26. Halkın sağlığı, kamunun sükûnu, devletin düzeni gibi kavramlara başvurularak devletin korunması 
gerekli hukuksal değerlerinden bahsedilmesinin siyasi bir nitelik taşıyıp hukuki olmadığı yönüne bkz. ÜNVER, Değer, s. 568. 
4176 MEZGER/BLEI, Besonderer, s. 6. Birden fazla hukuki varlık veya menfaatin korunduğu suçlarda birden fazla mağdurun 
bulunabileceği, örneğin “irtikâp” suçu her ne kadar kamu idaresine karşı suçlar arasında düzenlense de hem kamu idaresinin hem 
de maddi menfaati ihlal edilen kişinin bu suçun mağduru olduğu yönünde bkz. PISAPIA, s. 42. 
4177 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 109. 
4178 SOYASLAN, Genel, s. 256. 
4179 TOROSLU, Cürümlerin, s. 288-289. 
4180 “Çocukların cinsel istismarı” suçu bakımından TMK’da öngörülen velayet ilişkisinin göz ardı edildiği yönünde bkz. 
HAFIZOĞULLARI/GÜNGÖR, s. 44. 
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Bu kapsamda “hırsızlık” suçunda çalınan şeyin zilyedi mağdurken,4181 zilyedin muhtemel 

alacaklısı değildir.4182  Zira bu suçun hukuki konusu zilyetliktir.4183 Örneğin (A), arkadaşı (B)’ye kitabını 

ödünç verse ancak (C), (B)’den bu kitabı çalsa, suçun mağduru (B) olup kitabın maliki olan (A) 

değildir.4184 Ancak (A) burada zarar görendir. Yine (A), (B)’nin oğlu (C)’yi kaçırsa ve (B)’ye 50.000 TL 

vermediği takdirde oğlunu öldüreceğini söylese ve (B) de bu parayı (A)’ya verse, (B) yalnızca yağma 

suçunun mağduruyken; (C) yalnızca “kişi hürriyetinden yoksun kılma” suçunun mağdurudur. Yani 

“yağma” suçunun mağduru (C) değildir. Zira “yağma” suçu TCK’da “Kişilere Karşı Suçlar”ın 

öngörüldüğü ikinci kısmın “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığını taşıyan “Onuncu Bölümü”nde 

düzenlenmiştir. 

Gerçekleştirilen suç nedeniyle birden çok kişinin zarara uğraması mümkündür. “Kasten öldürme” 

suçunda da ölenin yakınları ya da yakınları olmayan kişiler değil öldürülenin kendisi mağdurdur.4185 Bu 

kapsamda ölenin eşi ya da çocuğu yahut ölenin ebeveynleri suçtan zarar görendir.4186 Zira “kasten 

öldürme” suçunun hukuki konusunu yaşam oluşturup,4187 yalnızca bu hakkın sahibi suçun mağduru 

olabilir. 

Kanun koyucunun tercihinin dışında kalan ve suçla ihlal edilen diğer varlık veya menfaatlerin 

önemsiz olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Örneğin TCK’nın 267. maddesinde düzenleme altına alınan 

“iftira” suçunun işlenmesi halinde suçun devlete karşı işlendiği belirtilmelidir.4188 Zira adliyenin, adliye 

işlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde devletin sahip olduğu menfaat ihlal edilmektedir. Ancak 

burada iftiraya uğrayan kişinin mağdur olmadığını söylemenin mümkün olmadığı da savunulmaktadır. 

Bu nedenle mağdurun belirlenmesinde hukuki konunun tek başına yeterli olmadığı aynı zamanda suçtan 

zarar görenin de tespit edilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. Zarar görenin illa ki hukuken korunan 

varlık ya da menfaatin sahibi olması gerekli değildir, hamili olması da mümkündür. Sahip olmak aranırsa 

örneğin “hırsızlık” suçunun zilyede karşı işlenmesini açıklamak güçleşir. Bu nedenle mağdurun 

belirlenmesinde suçtan zarar görenin de tespiti gereklidir denilmektedir. “İftira” suçunda kişinin şeref ve 

saygınlığının yanında adliyenin menfaati de korunmuştur ancak adliyenin menfaati üstün tutulmuştur. 

İftiraya uğrayan kişi tutuklanmışsa aynı zamanda bu kişiye karşı “kişi hürriyetinden yoksun kılma” suçu 

                                                
4181 TOROSLU, Özel, s. 135. 
4182 PISAPIA, s. 42. 
4183 HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, Ankara 2017, s. 
332; HAKERİ, Genel, s. 609. “Hırsızlık” suçunun hukuki konusunun taşınır mal olduğu yönündeki görüş için bkz. KOÇ, s. 97. 
4184 Lakin TCK’nın 141. maddesinde “zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar 
sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimse”nin “hırsızlık” suçunun faili olacağının belirtilmesi karşısında malik ile 
zilyedin rızası çatıştığında hangisinin iradesine üstünlük tanınacağı belli değildir. Bu nedenle zilyedin rızasından kanun metninde 
bahsedilmemesi ve malikin rızasına üstünlük tanınması yerinde olacaktır.  
4185 PISAPIA, s. 42. 
4186 KLEINKNECHT, Theodor, Strafpzessordnung, München 1971, s. 470. Taksirli suçlarda neticeyi istemeyen failin 
cezalandırılması nedeniyle zarar gördüğü ve bu nedenle mağdur olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde bkz. AKDEMİR, s. 30-
31. 
4187 ROXIN, I, s. 33; KÜPPER, Georg/BÖRNER, René, Strafrecht Besonderer Teil 1, Berlin 2017, s. 3. 
4188 EREM, C. I, s. 251. 
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da işlenmiştir. Nitekim “iftira” suçunun hukuki konusunun devletin adliyenin idaresine ilişkin menfaati 

mi yoksa bireyin şerefinin ve hürriyetinin mi olduğu uzun süre tartışmalara neden olmuşsa da kanun 

koyucu hükmün sistematik konumuna dayanarak adli faaliyetin düzgün işleyişine üstünlük tanımıştır4189 

ve mağdur bu nedenle devlettir. Hakkında iftirada bulunulan kişinin de her ne kadar hukuken korunan 

varlık veya menfaatleri bu suçun işlenmesi suretiyle ihlal edilmekteyse de bu kişi, suçun mağduru değil 

zarar görenidir. Bu nedenle iftira suçunun iki mağduru değil, tek bir mağduru vardır. Aksinin kabulü 

halinde yani birden fazla hukuki varlık veya menfaati koruyan suçlar bakımından “üstünlük ölçütü” 

dikkate alınmaksızın her bir hukuki varlık veya menfaatin ait olduğu kimsenin mağdur olduğunun 

söylenmesi çözümü imkânsız çelişkilere sebebiyet verebilecektir.4190 Benzer şekilde TCK’nın 313. 

maddesinde öngörülen “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan” suçunun mağduru 

devletken, bu suçun işlenmesi neticesinde ölen kimseler varsa bunlar bu suçun mağduru değil, zarar göreni 

olarak nitelendirilmelidir.4191 

IV. SUÇLARIN TASNİFİNDE MAĞDUR KRİTERİ 

Suçların tasnifinde hâkim olan ölçüt, hukuki konu kriteridir.4192 Suçların devlete, kişiye karşı 

işlenmeleri şeklinde yapılan ayrımda suçun maddi konusunun esas alındığı ileri sürülmekteyse de4193 

burada mağdur esas alınarak tasnifin gerçekleştirildiği belirtilmelidir.4194 Ancak suçların tasnifinde 

mağdur tek başına ölçüt olarak ele alınamaz. Zira yeterli değildir. Bu kapsamda alt ayrımlar mağdura ait 

olan ve suçla ihlal edilen hukuki konu kriteri dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir ve tasnif edilir.4195 

Aynı hukuki konuya sahip suçlar da kendi aralarında alt kategorilere ayrılarak ve tamamlayıcı ölçütlere 

başvurularak tasnif edilmektedir.4196 Diğer tasnif kriterleriyle birleştirilmek suretiyle mağdurun da esas 

alındığı tasnif günümüzde de varlığını korumaktadır.4197  

                                                
4189 ZOPFS, Jans, “StGB § 164 Falsche Verdächtigung”, Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch: StGB, Band 3: §§ 80-
184j, 2017, Rn. 2. Ancak burada esasında bireye ait varlık veya menfaatlerin korunduğu düşüncesine öncelik verilmesi gerektiği, 
zira burada amacın birey hakkında haksız prosedürlere tabi tutulmaması olduğu yönünde bkz. VORMBAUM, Thomas, “StGB 
§ 164 Falsche Verdächtigung”, NOMOS-Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2017, Rn. 10. 
4190 İftira suçunda gerçek dışı bir suçlama söz konusu olduğundan ayrıca gerçeğe ilişkin varlık veya menfaat de korunmaktadır. 
Bkz. TOROSLU, Nevzat, “İftira Cürmünün Hukuki Konusu”, AÜHFD, C. 37, S. 1, Ocak 1980, s. 107-110. Burada ilki devlet 
ikincisi ise hakkında iftirada bulunulan kişi olmak üzere iki mağdurun olduğu yönünde bkz. SOYASLAN, Genel, s. 250-251. 
Yine bu suçta ilki toplumu oluşturan herkesin, ikincisiyse hakkında iftirada bulunan gerçek kişinin mağdur olduğu yönünde bkz. 
ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, Ahmet Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2013, s. 
1137. 
4191 ÖZEK, “Mağdurunun”, s. 14.  
4192 WELZEL, s. 279. 
4193 ÖNDER, Dersleri, s. 170. 
4194 Nitekim ağırlıklı görüş de suçun mağdurunun dikkate alınarak tasnifinin yapılması gerektiği yönündedir. Bkz. ÖZEK, Çetin, 
Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhinde Cürümler, İstanbul 1967, s. 4. 
4195 YALÇIN SANCAR, Alenen, s. 23-24. 
4196 ZAFER, s. 152-153. 
4197 Örneğin mağdurun cinsiyetine, yerine getirdiği göreve ya da mesleğine, çocuk ya da yetişkin olmasına göre bir tasnifin 
yapılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Bkz. SCHMIDHÄUSER, s. 106. Suçların mağdura göre tasnifi, Eflatun 
tarafından tanrılara, vatana, aileye ve bireye karşı olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Yine Hegel de mağdurdan hareket ederek 
bireye, aileye ve devlete karşı tasniften bahsetmiştir. Bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 56. Suçun maddi konusuna göre tasnifi de 
önerilmiştir. Ancak suç oluşturan davranışın üzerinde icra edildiği kişi ya da şey olan maddi konu kriteri esas alındığı takdirde ilki 
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Suçun mağdurunun, yalnızca devlet olabileceğini kabul edenler suçun mağduru esas alınarak 

herhangi bir tasnifin yapılamayacağını ileri sürmektedirler. Sadece kişilerin suçun mağduru olabileceğini 

kabul edenler, suçları bireye ve devlete karşı suçlar şeklinde ikiye ayırmaktadırlar. Aile, toplum gibi tüzel 

kişiliğe sahip olmayan toplulukların suçun mağduru olabileceğini kabul edenlerse suçları bireye, aileye, 

topluma ve devlete karşı dörde ya da buna ek olarak devletler topluluğundan bahsederek beş grup olarak 

sınıflandırmaktadırlar.4198 Nitekim örneğin aile düzenine ya da genel ahlaka karşı suçlar bireylere ya da 

devlete karşı işlenen suçların tüm özelliklerine sahip değildir.4199 Mağdurun esas alınarak gerçekleştirildiği 

bir tasnif en geniş anlamıyla dikkate alındığında dahi suçların bazı genel gruplara ayrılmasına imkân 

vermekteyse de alt ayrımlara gidememekte ve tıkanmaktadır. Bu nedenle beklenen faydanın elde 

edilmesinde yetersiz olup, mağdura ait olan ve suçla ihlal edilen hukuki konu kriteriyle 

tamamlanmaktadır.4200  

TCK’da, ETCK’dan farklı olarak4201 suçlar “Özel Hükümler” başlığını taşıyan “İkinci Kitap”ta 

ve ilgili suçlar tarafından ihlal edilen hukuki varlık veya menfaatlerin hamili olan suçun mağduruna 

göre4202 dört kısım altında tasnif edilmiştir. “Birinci Kısım”da “Uluslararası Suçlar” yani uluslararası 

topluğa karşı suçlar, “İkinci Kısım”da “Kişilere Karşı Suçlar”, “Üçüncü Kısım”da “Topluma Karşı 

Suçlar”, “Dördüncü Kısım”da ise “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler”e yer verilmiştir. 

Her bir kısım daha sonra suçla ihlal edilen hukuki varlık veya menfaatin genel değerlendirmesine yani 

hukuki konu ölçütüne başvurarak çeşitli bölümlere ayırmıştır. Lakin bu ikinci bölümlemede kanun 

koyucunun davranışın niteliğini (“İkinci Kısım” “Üçüncü Bölüm”de yer alan “işkence ve eziyet” suçları 

                                                
kişilere karşı, ikincisi ise şeylere karşı olmak üzere suçlar iki büyük gruba ayrılacaktır. Her bir grup içinde kişilerin ya da şeylerin 
çeşitli açıdan özellikleri, sayıları, faille olan ilişkileri şeklinde alt gruplara ayrılması mümkündür. Örneğin TCK’da öngörülen 
“Kamunun Güvenine Karşı Suçlar” kendi içinde maddi konu esas alınarak tasnif edilmiştir. Ancak söz konusu ayrım suçların 
tasnifinde yeterli ve doyurucu değildir. Zira her bir suçun maddi konusu bulunmamaktadır. Ayrıca maddi konusu olan suçlar 
bakımından da çoğu suçun maddi konusu aynı kişi ya da şey olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum özellikleri gereği esasında farklı 
olan suçların aynı çatı altında toplanmalarına neden olarak suçların tasnifinden beklenen faydanın gerçekleşmesine engel olacaktır. 
Bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 61. Yine suçların öngördüğü yaptırıma göre örneğin hapis ve adli para cezası bunların da kendi 
içinde örneğin hapis cezası bakımından müebbet ve süreli, adli para cezası içinse mutlak ve nisbi şeklinde tasnifinin mümkün 
olduğu belirtilmektedir. Bkz. SCHMIDHÄUSER, s. 106. Suçların faile göre tasnifi de önerilmektedir. Burada suçluların 
kişiliklerine göre bir sınıflandırma yapılmaktadır. Ancak bu, ceza hukukundan ziyade kriminolojinin konusunu oluşturmaktadır. 
Nitekim kriminolojide, “doğuştan suçlu”, “deli suçlu”, “itiyadi suçlu”, “tesadüfi suçlu”, “ihtiras suçlusu” şeklinde ayrımların 
yapıldığı görülmektedir. Ayrıca söz konusu tasnifin tümüyle suçlunun kişiliğini dikkate alıp suçun kendisini ihmal ettiğinin altı 
çizilmelidir. Yine failin değil ama failin sıfatının esas alınarak tasnif yapılması da önerilmektedir. Ancak failin sıfatının esas 
alınması, genel bir tasnife imkân vermez. Zira çoğu zaman suçun kimin tarafından işlendiği bir özellik arz etmez. Ancak söz 
konusu özellik, suçların tasnifinde tamamlayıcı bir işlev görür. Bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 51-55. Yine failin saikine, 
davranışa ve neticeye göre tasniflerin de yapıldığı görülmektedir. Bkz. ÖZEK, Siyasi, s. 3-4. Suçun failine göre tasnifi bakımından 
cinsiyetine ve ifa ettiği göreve yahut mesleğine (bkz. SCHMIDHÄUSER, s. 106), tehlikeliliğine, ayrıca suçun manevi unsuruna 
göre de bir sınıflandırmanın yapılabilmesi mümkündür. Bkz. SAATÇİOĞLU, s. 118. 
4198 TOROSLU, Cürümlerin, s. 57 
4199 ÖZEK, Siyasi, s. 4. 
4200 TOROSLU, Cürümlerin, s. 57 
4201 ETCK’da suçlar suçun hukuki konusuna göre tasnif edilmiş olup “Cürümler” başlığını taşıyan “İkinci Kitap” “11 Bap” 
şeklinde düzenlenmiştir. Bu Baplar ise sırasıyla şu şekildedir: “Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler”, “Hürriyet Aleyhinde İşlenen 
Cürümler”, “Devlet İdaresi Aleyhinde İşlenen Cürümler”, “Adliye Aleyhinde Cürümler”, “Ammenin Nizamı Aleyhine İşlenen 
Cürümler”, “Ammenin İtimadı Aleyhinde Cürümler”, “Ammenin Selameti Aleyhinde Cürümler”, “Adabı Umumiye ve Nizamı 
Aile Aleyhinde Cürümler”, “Şahıslara Karşı Cürümler”, “Mal Aleyhinde Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar”. 
4202 SOYASLAN, Özel, s. 73; ÖZEN, Tehlike, s. 1. 
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gibi) ya da suçun maddi konusunu (“Üçüncü Kısım”, “Altıncı Bölüm”de yer verilen “ulaşım araçlarına 

ve sabit platformlara karşı suçlar” gibi) dikkate aldığı haller de söz konusudur.4203 Bu kapsamda ceza 

kanunun özel kısmı bakımından kanun koyucunun suçun hukuki konusu kriterini esas aldığı ve bunu 

yaparken de mağduru esas alarak bir tasnif gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.  Böylece kanun koyucu o suçu 

öngörürkenki amacını da yansıtmaktadır. Bu kapsamda TCK’nın “İkinci Kitabı”nda yer alan kısım ve 

bölüm başlıkları bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.4204 Söz konusu başlıklar yorum ve sistematik 

açıdan oldukça önem arz etmektedir. Zira kanun koyucunun iradesini yansıtmaktadır. Ancak bu başlıklar 

kanun metnine dâhil değildir. Nitekim TBMM de yasama yorumunun geçerli olduğu 1924 anayasası 

döneminde kenar başlıklarının yasama metnine dâhil olmadığını belirtmiştir.4205 Bu nedenle kısım ve 

bölüm başlıklarının bağlayıcı bir değeri yoktur. Lakin söz konusu durum başlıkların lüzumsuz olduğu 

şeklinde yorumlanmamalıdır.4206 Suçların farklı başlıklarla, gruplara ve alt gruplara ayrılması mantık 

açısından tüm suçlarla ilgili ortak ve aynı zamanda her bir suç tipine ilişkin ayırt edici hususları ortaya 

koyabilmek adına yapılmaktadır.4207 Nitekim 1982 Anayasanın “Başlangıç ve kenar başlıklar” başlığını 

taşıyan 176. maddesinde “madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve 

maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa metninden sayılmaz” 

denilmiştir. Ancak TTK’nın 1534. maddesinde kenar başlıklarının “metne dâhil” olduğu öngörülmüştür. 

TCK’da ise özel olarak öngörülmediğinden kısım, bölüm ve madde başlıkları bağlayıcı olmasa da yorum, 

sistematik ve ceza hukuku bilimi açısından önemlidir. 

“Kişilere Karşı Suçlar” başlığını taşıyan TCK’nın “İkinci Kitab”ının “İkinci Kısmı” sorunludur. 

Zira TMK uyarınca da “kişiler”den değil, “kişi”den bahsedilmelidir. Bu nedenle de başlığın “Kişiye Karşı 

Suçlar” şeklinde değiştirilmesinde fayda vardır.4208 Söz konusu sorun, bazı özel suç tipleri bakımından da 

geçerlidir. Örneğin TCK’nın 103. maddesinin başlığı “çocukların cinsel istismarı” başlığını taşımakta olup 

                                                
4203 TOROSLU, Özel, s. 18. Suçların mağduruna göre tasnifinde bireyin mi yoksa devletin mi menfaatlerine öncelik verileceği 
hususunda farklı fikirler ve sistemler bulunmaktadır. Bkz. ÖZEK, Siyasi, s. 4. TCK’nın “İkinci Kitab”ında öngörülen suçlar 
düzenlenirken, ETCK’nın sistemi tersine çevrilmiştir. Önce kişilere, sonra topluma daha sonra ise devlete karşı suçlara yer 
verilmiştir. Kişilere karşı suçlara devlete karşı suçlardan önce yer verilmesinin nedeni, önce bireyin var olduğu, devleti bireyin 
yarattığı, bireylerin korunmasının, insan haklarını odağına alan bir devletin söz konusu odağı açıkça gösterme gayesi olduğu ve 
daha çağdaş olduğu (bkz. AYDIN, “Çağdaş”, s. 96; ERSOY, s. 70; DÖNMEZER, Kişilere, s. 6-7) ve ilk önce bireysel varlıklara 
daha sonra toplumsal varlıklara karşı suçların çıktığı yönündeki gerekçe değildir.  Koruma altına alınan varlık ya da menfaatlerin 
değerini ya da önemini belirlemenin, hukuk dışı bir alan olarak sosyolojinin ya da suç ve ceza politikasının işi olduğu belirtilmelidir. 
Bakıldığında kişilere karşı suçların çoğunun diğer suçlara nazaran genel norm niteliğinde olduğunu söylenebilir. Örnek olarak 
“güveni kötüye kullanma” suçu ve “zimmet” suçu verilebilir. Genel normun açıklanmasının ardından özel normdan bahsedilmesi 
ise daha yerinde ve pratik bir tercihtir. Bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 305. Bu kapsamda ilk duruma giren suçların “tabii”, ikinci 
gruba giren suçlarınsa “sosyal” suçlar şeklinde nitelendirildiği görülmektedir. Bkz. ÖZEK, Siyasi, s. 4. Lakin uluslararası 
topluluğa karşı suçların “İkinci Kitab”ın en başında “Birinci Kısım” olarak yer alması, az önce belirtilen gerekçeler karşısında 
sistematik açıdan yerinde değildir. Bkz. TOROSLU, Özel, s. 19. 
4204 TOROSLU, Cürümlerin, s. 214-216. 
4205 1367 sayılı TBMM Kararının metni için bkz. 5621 sayılı 4.2.1944 tarihli Resmî Gazete 
4206 HİRŞ, s. 904, 908, 910. 
4207 TOROSLU, Cürümlerin, s. 214-216. 
4208 HAFIZOĞULLARI/GÜNGÖR, s. 49-50. 
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bu suçun oluşması için tek bir çocuğa karşı cinsel istismarda bulunması yeterli olduğundan başlığın çoğul 

yapan “lar” eki kaldırılarak “çocuğun cinsel istismarı” şeklinde değiştirilmesinde fayda vardır.4209 

 “Topluma Karşı Suçlar” şeklinde bir kategoriden bahsedilmesi de doktrinde eleştirilmektedir. 

Zira bütün suçlar topluma ve toplumun kendine özgü siyasal bir tezahürü olan devlete karşı işlenmektedir 

denilmektedir. Toplum bünyesinde hukuk, din, ahlak, gelenek ve görenek gibi birbirinden farklı pek çok 

normatif düzeni barındırdığından esasında toplumda herkes için ortak ve uyulması zorunlu düzeni kamu 

düzeni oluşturmaktadır. Bu nedenle de TCK’nın “İkinci Kitabı”nın “Üçüncü Kısmı”nın başlığının 

“Topluma Karşı Suçlar” değil “Kamu Düzenine Karşı Suçlar” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. Zira 

bu kısımda öngörülen suçların kamunun esenliği, sağlığı, güveni, çevre, kamu barışı, genel ahlak ve bu 

kapsamda kamuyla ilgili olup bünyesinde birçok normatif düzeni barındırdığı ve toplumla ilgili olmadığı 

yönünde eleştirildiği görülmektedir.4210 Esasında kamu düzeninin, güveninin hukuken korunan varlık ya 

da menfaat olmadığı, kanun koyucunun bazı suçları tasnif edebilmek adına başvurduğu ölçüt olduğu, bu 

suçların hukuki konusunun topluma ait bir varlık olmayıp bireylere ya da kamu kurumlarına ait olduğu 

yönünde görüşler de ileri sürülmektedir. Bu nedenle tüzel kişiliği bulunmayan topluluklar mağdur olarak 

kabul edilmemektedir. Bu kapsamda örneğin “parada sahtecilik” suçunun mağduru kendisine sahte para 

verilen ve bu durumdan haberi olmayan kişidir denilmektedir.4211 Nitekim Yargıtay’ın da görüşü bu 

yöndedir.4212 Ancak toplumun suçun mağduru olması mümkündür ve TCK’nın “İkinci Kitabı”nın 

“Üçüncü Kısmı”nın başlığının “Topluma Karşı Suçlar” şeklinde olması yerindedir ki bu konu ayrıntısıyla 

çalışmanın ilerleyen bölümlerinde incelenecektir. 

TCK’nın “İkinci Kitabı”nın “Dördüncü Kısmı”nında ise “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son 

Hükümler”e yer verilmiştir. Ancak “Dördüncü Kısım” başlığı sorunludur. Zira bu tasnif altında “Son 

Hükümler”e ayrı bir başlık altında yer verilmesi daha uygun olurdu.4213Ayrıca “millet”, “devlet” denen 

egemen, ulusal ve uluslararası hukukta hak ve fiil ehliyeti bulunan kamu tüzel kişisinin insan unsurunu 

oluşturmaktadır.4214 Devletin insan unsuruna saldırı, bizzat devlete saldırı olarak kabul edilmelidir. 

Devletin insan unsurunun varlığını ihlal eden davranışlara karşı korunma gerektiği yönündeki bir 

                                                
4209 Yine TCK’nın 123. maddesinde öngörülen “kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu” bakımından da benzer sorun vardır. 
Bkz. HAKERİ, Genel, s. 139. 
4210 HAFIZOĞULLARI/GÜNGÖR, s. 31. Bu suçlarda hukuki konunun belli olmadığı, bu nedenle mağdurun ve hukuken 
korunan varlık veya menfaatin belirlenmesinin güç olduğu yönünde bkz. PISAPIA, s. 42.  
4211 TOROSLU, Cürümlerin s. 182, dp. 231. 
4212 “…Davaya konu olayda sanığın 07.12.2010 tarihinde Kartal ilçesinde sahte para tedavüle koyma girişiminde bulunduktan 
sonra 25.12.2010 günü İzmir ilinde parada sahtecilik suçundan yakalandığı anlaşılmaktadır… Davaya konu olayda eylemlerin 
birden fazla sayıda olan mağdurlara karşı farklı yer ve zamanlarda ayrı kasıtlar altında değişik hareketle gerçekleştirilmesi ve 
fiili kesintinin varlığı nedeniyle TCK.nın 43. maddesinin unsurları gerçekleşmemiştir…” Y. 8. CD. 2012/25081 E. 2013/18955 
K. 25.6.2013 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4213 HAFIZOĞULLARI/ GÜNGÖR, s. 31. 
4214 JELLINEK, Georg, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1929, s. 406; FLEINER GERSTER, Thomas, Allgemeine Staatslehre, 
Berlin Heidelberg New York Tokyo 1995, s. 128. 
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zorunluluk da söz konusu ayrımı meşru kılmaz. Bu nedenle başlığın “Devlete Karşı Suçlar” şeklinde 

değiştirilmesi gereklidir.4215 

V. “SUÇUN MADDİ KONUSU” VE “MAĞDUR”  

Suçun mağduru ile maddi konusu birbirlerinden farklı kavramlardır.4216 Doktrinde mağdurun, 

suçun üzerinde işlendiği kişi ya da şey olarak anlaşılması gerektiği de ileri sürülmektedir. Ancak söz 

konusu tanım, suçun maddi konusunun tanımıdır. Bu tanımın kabulü, mağdur ile suçun maddi konusu 

arasındaki farkın ortadan kalkmasına neden olur. Her ne kadar “kasten öldürme” suçunda, suçun maddi 

konusu ile mağduru birbirleriyle örtüşse de bunlar aynı kavramlar değildir.4217  

“Suçun konusu”nun4218 - hukuki mi yoksa maddi mi belirtilmeksizin - ait olduğu kimsenin 

mağdur olduğu da doktrinde ileri sürülmektedir.4219 Bu kapsamda “hırsızlık” suçunun maddi konusunu 

oluşturan taşınır malın4220 sahibinin mağdur olduğu belirtilmektedir.4221 Yani maddi konunun sahibinin 

mağdur olduğu ifade edilmektedir.4222 Ancak “hırsızlık” suçunun hukuki konusu zilyetlik 

olduğundan,4223 “hırsızlık” suçunun maddi konusunu oluşturan taşınır malın zilyedinin ve sahibinin farklı 

olması halinde söz konusu kabul doğru olmayacaktır. 

Suçun üzerinde işlendiği, suçun maddeten etkilerini üzerinde gösterdiği doğal varlık yani kişi ya 

da şey suçun maddi konusudur.4224 Ancak suçun maddi konusu için doktrinde “suçun konusu” 

kavramının kullanıldığı da görülmektedir.4225 Yargıtay da söz konusu ifadeyi kullanmayı tercih 

etmektedir.4226 Yine maddi konuyu ifade etmek için davranışın yönelik olduğu ve suç tipinde belirtilen 

                                                
4215 HAFIZOĞULLARI/ GÜNGÖR, s. 31-32, 50. 
4216 DEĞİRMENCİ, s. 36. 
4217 TOROSLU, Cürümlerin, s. 174-175. 
4218 GRIFFIN, s. 28; YERDELEN, Erdal, “Uzlaştırmanın Esasları ve Benzer Kurumlardan Farkları”, Ceza Muhakemesinde 
Uzlaştırma Eğitim Kitabı, Ankara 2018, s. 23. 
4219 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 114; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 312; ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 124; 
AKBULUT, Genel, s. 373. Almanya’da 19. Yüzyılda mağduru ifade etmek için “suçun ya da fiilin konusu” ifadesinin kullanıldığı 
görülmektedir. Bkz. VON MAYENBURG, s. 128. “Suçun konusu”nun mağdur olduğu yönündeki Türkiye’de ileri sürülen 
görüş için bkz. ONURSAL, s. 41 
4220 ROXIN, I, s. 33; OPPENHEIM, s. 269. 
4221 ÖZGENÇ, Gazi, s. 225. 
4222 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 317; HAKERİ, Genel, s. 138. 
4223 “Hırsızlık” suçunun hukuki konusunun mülkiyet olduğu yönünde bkz. OPPENHEIM, s. 270. 
4224 WESSELS, AT, s. 2; HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 209; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 157. Benzer yöndeki bir diğer 
tanıma göreyse kanuni tanımda öngörülen davranışın yöneldiği ve suçun üzerinde işlendiği kişinin fiziki, maddi yapısı ya da şey, 
suçun maddi konusudur. Bkz.  ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 316. Esasında “şey” ve “şey olarak insan” 
kavramlarının kendi başına anlamsız olduğu, anlamın bu kavramlarla insanlar arasındaki ilişki neticesinde ortaya çıktığı, zira 
hırsızlıkta çalınan taşınır malın kendi başına tabii olarak bir önemi bulunmadığı, bu malın maddi ya da manevi değeri ve bu 
kapsamda insanlar tarafından kabul edilmesinin önemli olduğu yönünde bkz. EREM, “Konusu”, s. 30. 
4225 KÜPPER/BÖRNER, s. 3. Bu kapsamda “devlet sırlarına karşı suçlar”da ya da “hükümete karşı suç”ta, devletin “suçun 
konusu” olduğu, suçun hukuki konusu içinse “suçla korunan konu”dan bahsedildiği yönünde bkz. OPPENHEIM, s. 151, 161, 
183. 
4226  “…pencerenin önünde hareket eden cismin sincap olduğunu zannederek ateş ettiği kabul edilen sanığın eylemi sırasında; 
“suçun konusu” ile ilgili olarak hataya düşmesi nedeniyle “doğrudan kastla”, orada bir insan olduğunu öngörmediği kanaati 
hasıl olduğundan da “olası kast” veya “bilinçli taksirle” hareket ettiği söylenemez. Buna karşılık; sanık, gerekli dikkat ve özeni 
göstermiş olsa idi ya da başka bir deyişle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmemiş olsaydı kardeşinin ölümü şeklinde 
gerçekleşen neticeyi öngörebilirdi. Şu durumda; yorgun olarak eve gelip, aydınlık olan dış ortamdan karanlık olan ev ortamına 
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konu4227 yani “davranışın konusu”,4228 “hareketin ya da suçun konusu”,4229 “maddi fiilin konusu”,” suçun 

maddi anlamda konusu”, “suçun hukuki anlamda konusu”,4230 “koruma objesi”, “maddi konu”, “fiilin 

konusu”, “hareketin objesi”,4231 “saldırı objesi”, “davranışın objesi”, “fiilin objesi”, “hukuki konunun 

objesi” ve “etki objesi” gibi kavramların kullanıldığı görülmektedir. Zira doktrinde hukuki konunun ne 

olduğu ve hukuki konu ile “hareketin objesi” arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Yine aynı kavramla 

farklı şeylerin kastedildiğini söylemek de mümkündür.4232 Failin davranışını gerçekleştirebilmek için 

kullandığı araçla suçun maddi konusu aynı şey değildir.4233 Örneğin “kasten yaralama” suçunun silahla 

işlenmesi halinde silah suçun maddi konusu değildir. 

İnsanın hem fiziki yönüyle hem de psişik yönüyle maddi konu olabilmesi mümkündür.4234 Ancak 

doğal varlığa sahip olmayan yani dış dünyada gözlemlenemeyen, maddi niteliği bulunmayan şeyler suçun 

maddi konusu olamaz.4235 Örneğin TCK’nın 275. maddesinde öngörülen “yalan yere yemin” suçunun 

maddi konusu bulunmamaktadır.4236 TCK’nın “kişinin hatırasına hakaret” başlığını taşıyan 130. 

maddesinin 2. fıkrası4237 kapsamında insan cesedinin veya kemiklerinin maddi konu olabilmesiyse 

mümkündür.4238 

Suçun maddi konusu kişi ise bu yalnızca gerçek kişi olabilir.4239 Söz konusu hallerde mağdurun 

ve maddi konunun birbiriyle örtüşmesi mümkündür.4240 Örneğin “kasten öldürme” ve “kasten yaralama” 

suçlarında maddi konu ve mağdur aynı kişidir.4241 Ancak mağdurun maddi konuyu oluşturan farklı bir 

kişi olması da mümkündür.4242 Örneğin ETCK’nın 182. maddesinde4243 öngörülen çocuğun rızası ile 

                                                
giren sanığın, sincaplarla ilgili olarak daha önceden meydana gelmiş olan olayların da etkisiyle, pencerenin önünde hareket eden 
canlıyı sincap zannedip, gerekli dikkat ve özeni göstermeden av tüfeği ile ateş etmek suretiyle pencerenin önünde bulunan 
kardeşini vurmaktan ibaret eylemi, hem 765 sayılı Yasa açısından, hem de 5237 sayılı Yasa yönünden “taksirle öldürme” suçunu 
oluşturacağından Yerel Mahkemenin direnme kararı yerinde değildir...” YCGK. 2008/1-150 E. 2008/192 K. 15.7.2008 T. (Karar 
metni için bkz. www.kazanci.com) 
4227 ÖNDER, Dersleri, s. 169. 
4228 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 99; BOCK, Dennis, Strafrecht Besonderer Teil 2, Berlin 2018, s. 7; WESSELS, AT, s. 
2; EBERT, s. 2. 
4229 OPPENHEIM, s. 141; KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 116-119; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 315. 
4230 EREM, “Konusu”, s. 12. 
4231 ROXIN, I, s. 33. 
4232 ÜNVER, Değer, s. 125. 
4233 TOROSLU, Cürümlerin, s. 69. 
4234 EREM, “Konusu”, s. 16. 
4235 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 107. 
4236 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ, Genel, s. 211. 
4237 “Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan 
kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 
4238 TOROSLU/TOROSLU, s. 111. 
4239 KUNTER, Maddi, s. 118.  
4240 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 158. 
4241 “Kasten yaralama” suçunda mağdurun yaralanan kişi, maddi konunun ise yaralanan kişinin vücudu olduğu yönünde bkz. 
ÖZGENÇ, Genel, s. 203. 
4242 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 726. 
4243 “Madde 182 – Her kim şehvet hissi veya evlenmek niyeti olmaksızın henüz on beş yaşına girmeyen küçük bir çocuğu kendi 
rızasiyle ana ve baba veya vasisi veyahut muvakkaten olsun kendisine bakmakta ve muhafaza etmekte olan kimseler yanından 
kaçırır yahut çocuğun muvafakatiyle bigayrihak yanında tutarsa bir seneye kadar hapis cezasına mahküm olur. 

Eğer bu fiil, kaçırılan veya alıkonulan çocuğun rızası olmaksızın işlenmiş yahut çocuk henüz on iki yaşını ikmal etmemiş 
bulunursa yerine göre evvelki maddelerde yazılı hükümler tatbik olunur.” 
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kaçırılması suçunda suçun mağduru çocuğun velisi ya da vasisiyken,4244 maddi konusu kaçırılan 

çocuktur.4245 Ancak TCK’nın 109. maddesi uyarınca “kişi hürriyetinden yoksun kılma”  suçundaysa 

çocuğun hem mağdur hem de maddi konu olması mümkündür.4246 TCK’nın 234. maddesinde öngörülen 

“çocuğun kaçırılması ve alıkonulması” suçu bakımından mağdurun “veli, vasi veya bakım ve gözetimi 

altında bulunan kimse”4247 olduğu belirtilmekteyse de ailedir.4248 

 Maddi konunun şey olduğu suçlarda ise maddi konu ile mağdur birleşemez.4249 Ancak tüzel 

kişilerin suçun maddi konusu olup olamayacağına ilişkin iki görüş ileri sürülmektedir. İlk görüşe göre, 

tüzel kişi sosyal bir gerçektir ve kendisine kişilik tanınarak hukuki gerçek haline gelmektedir. Bu 

kapsamda tüzel kişilerin suçun maddi konusu olması mümkündür.4250 Diğer görüş ise suçun maddi 

konusunu yalnızca tabii gerçeklerin yani maddeten ve cismanen varlığı bulunan şeylerin 

oluşturabileceğini,4251 şartları varsa tüzel kişilere karşı tüzel kişiyi oluşturan gerçek kişilere4252 ya da tüzel 

kişinin mallarına karşı suçun işlenmiş olarak kabul edilmesi gerektiğini söyler. Mağdurun tüzel kişi ya da 

tüzel kişiliği bulunmayan bir topluluk olması halinde maddi konu ile mağdurun birleştiğinden 

bahsedilemez. Bu kapsamda devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarda devletin hem suçun mağduru hem 

de suçun maddi konusu olduğu söylenemez. Devlet, her ne kadar bu suçlarda hem genel hem de özel 

anlamda mağdur olsa da devlet kamu tüzel kişiliği bu suçun maddi konusu değildir.4253 Zira diğer tüzel 

                                                
4244 “…Her ne kadar, 182. madde metninde tasrih edildiği gibi muaddel 430. madde metninde rızasiyle alınıp getirilen ve reşit 
olmayan şahsın ebeveyni veya vasisi yanından alınması hallerinden bahsedilmemiş ise de bu maddede kullanılmış olan 
"kaçırılan" ve "alıkonulan" tabirleri reşit olmayan kimsenin rızasına mukabil üzerinde velayeti veya vesayeti olanların muvafakatı 
olmaksızın bunların yanından alınıp götürülmediği tazammun etmekte olduğundan ve bu cürmün reşit olmayan kimselerin 
üzerinde velayet veya vesayet hukukunu haiz olanların hukukuna taarruz mahiyetinde bulunduğundan muaddel 430. maddenin 
son fıkrasında bahsedilen işbu suçun teşekkülü için hem şehvet hissi veya izdivaç maksadının mevcudiyeti ve hem de rızasiyle 
kaçırılan veya alıkonulan şahsın ebeveynin veya vasisinin muvafakat etmemesi şart bulunduğu ve ebeveynin veya vasisinin 
muvafakatı altında rızasiyle reşit olmayan bir kimseyi mezkür maksatlar altında alıp götüren veya yanında alıkoyan bir şahsın bu 
hareketi aile hukukuna tecavüz ve taarruz mahiyetinde addedilemiyeceğinden 430. madde ile ceza tayini maksut olan gayeye 
münafi bulunduğu ve bu suçların takibi şikayete bağlı bulunmaması, suçun unsununu teşkil eden ebeveynin veya vasinin 
muvafakatı olup olmadığını aramak lüzum ve zaruretini ortadan kaldıramayacağı ve velayet ve vesayet hukukunun suistimal 
edilmesi halinde bu gibi veli ve vasiler hakkında Ceza Kanunu'nun 435. maddesinin tatbiki icap eylediği cihetle reşit olmayan 
kimselerin rızaları ile kaçırılmaları veya alıkonulmaları halinde suçun tekevvünü için ebeveynin veya vasinin rıza ve muvafakatı 
bulunmaması icabettiğine birinci içtimada sülüsan ekseriyet hasıl olmadığından ikinci içtimada mutlak ekseriyetle 8.5.1940 
gününde karar verildi…” YİBGK 1939/41 E. 1940/74 K. 8.5.1940 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4245 EREM, “Konusu”, s. 20-21, 23. 
4246 “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunda suçtan zarar gören ve mağdur sıfatına doğrudan alıkonulan kişinin sahip olduğu, 
lakin alıkonulan kişi reşit değilse burada mağdurun ve suçtan zarar görenin alıkonulan kişinin yasal temsilcileri olduğu yönünde 
bkz. ÜNVER/HAKERİ, Muhakemesi, s. 296. 
4247 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 209; DEMİRBAŞ, Genel, s. 565. Bu kimselerin suçtan zarar gören olduğu yönünde 
bkz. ONURSAL, s. 42. 
4248 ERSOY, s. 71. 
4249 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 158. 
4250 Tüzel kişilerin ve hatta tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların da suçun maddi konusunu oluşturabileceği nitekim TCK’nın 
301. maddesinde öngörülen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçunda 
maddi konunun “Türk Milleti”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti”, “TBMM”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti”, “devletin yargı 
organları”, “askeri kuvvetleri” ve “emniyet teşkilatı” olduğu yönünde bkz. ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s. 1204-1210. 
Bu görüş her ne kadar “maddi konu” ifadesi yerine “konu” ifadesine yer vermişse de suçla “korunan hukuki değer” başlığı altında 
suçun hukuki konusu anlatıldığından, “konu” ifadesinin “maddi konu” anlamında kullanıldığı düşünülmektedir. 
4251 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 157. 
4252 TOROSLU, Cürümlerin, s. 187, dp. 254. Aksi yönde bkz. EREM, “Konusu”, s. 31. 
4253 EREM, “Konusu”, s. 19-22; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, s. 243. 
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kişiler gibi yine tüzel kişi olan devlet suçun maddi konusu olamaz.4254 Tüzel kişiliği bulunmayan kişi 

toplulukları da suçun maddi konusunu oluşturamaz.4255 

Suçun maddi konusuyla hukuki konusu aynı şey değildir.4256 Zira hukuki konuyu oluşturan varlık 

ya da menfaatler maddi veya manevi nitelikte olabileceği gibi4257 maddi konuyu yalnızca doğal yani 

maddi veya fiziki yapıya sahip olan varlıklar oluşturabilmektedir.4258 Örneğin “hırsızlık” suçunda suçun 

maddi konusu taşınır malken hukuki konusu zilyetlik, “kasten öldürme” suçundaysa maddi konu insan 

vücudu4259 hukuki konu ise hayattır.4260 TCK’nın 214. maddesinde öngörülen “suç işlemeye tahrik” 

suçunda maddi konu suç işlemeye tahrik edilen kimseyken, mağdur sosyal barışa ilişkin menfaati ihlal 

edilen toplumdur.4261 Ayrıca hukuki konu, suçun işlenmesiyle ihlal edilmekteyken, suçun maddi konusu 

ise suçun işlenmesiyle ya zarar görmekte ya da tehlikeye sokulmaktadır.4262 

Suçun maddi konusu, suç tipinde yer alan bir unsurdur.4263 Örneğin “hırsızlık”ta taşınır mal,4264 

“zimmet”te mal, “mala zarar verme”de taşınır ve taşınmaz mal,4265 “konut dokunulmazlığının ihlali”nde 

ise konut veya konutun eklentisi; “açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında 

kalan işyerleri ve eklentileri” suçun maddi konusudur ve unsur olarak suç tipinde yer almaktadır.4266 

Suçun maddi konusuna ilişkin özelliklerin suç bakımından ya kurucu unsur ya da suça etki eden neden 

olarak önem ifade etmesi mümkündür.4267  Bu kapsamda suçun maddi konusu, suçun maddi unsuruyla 

ilişki halindedir ve maddi unsurun içindeyse davranış ile daha da yakın bir ilişki içindedir.4268 Nitekim 

maddi konu, davranış unsuru aynı olan suçları ayırmada bir ölçüt olarak ortaya çıkabilmektedir.4269 

Örneğin bir insana silahla ateş etmek ve ateş edilenin ölmesi halinde “kasten öldürme” suçundan, sahipli 

bir hayvana ateş edilmesi halindeyse “mala zarar verme” suçundan bahsedilir. Her ikisinde de suçun 

                                                
4254 Yine “Allah” ve “melek” gibi dini varlıklar suçun maddi konusunu oluşturamaz. Bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 191. Ancak 
suçun maddi konusunun maddi bir varlığa sahip olmasının gerekmediği, bu kapsamda kamusal barış, kamu güvenliği, şeref gibi 
maddi yapısı bulunmayan konuların bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği yönünde bkz. ÜNVER, Değer, s. 125-126. 
4255 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 157. 
4256 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 107. 
4257 Her suçta bulunan ancak suçun unsurunu oluşturmayan hukuki konunun, devletin, toplumun ya da bireylerin yararlarını 
koruyabilmek adına ceza normlarının öngörülmesinde bir fonksiyonu olup maddi bir bünyeye sahip olmadığı, ideal olduğu 
yönünde bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 317. 
4258 DEMİRBAŞ, Genel, s. 564. Sır, şeref, veri gibi maddi bir varlığa sahip olmayan şeylerin de suçun maddi konusunu 
oluşturabileceği yönünde bkz. AKBULUT, Genel, s. 376. 
4259 TOROSLU/TOROSLU, s. 112. 
4260 WESSELS, Johannes, Strafrecht Besonderer Teil/1, Heidelberg 1997, s. 1. Suçun hukuki konusunun hayat hakkı olduğu 
yönünde bkz. MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 107-108. 
4261 TOROSLU, Cürümlerin, s. 191. 
4262 ÖZGENÇ, Genel, s. 204. 
4263 ÖNDER, Dersleri, s. 169. 
4264 MEZGER/BLEI, Allgemeiner, s. 108. 
4265 ÖZGENÇ, Genel, s. 203. 
4266 OKUYUCU ERGÜN, Güneş, Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu, Ankara 2010, s. 39, 41, 99. Yine “ulaşım araçlarının 
kaçırılması veya alıkonulması” suçunda “ulaşım araçları”; belgede sahtecilik suçlarında da “belge” bu kapsamda örnek olarak 
verilebilir. Bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 316. 
4267 ZAFER, s. 160. 
4268 EREM, “Konusu”, s. 11. 
4269 EREM, “Konusu”, s. 15. 
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davranış unsuru aynıdır. Zira silahla ateş edilmektedir, ancak maddi konudaki farklılık suçun 

nitelendirilmesini değiştirmektedir. 

Maddi konu, fail tarafından gerçekleştirilen davranışın üzerinde gerçekleştiği her insan ya da şey 

değil, yalnızca suç öngören normda yer verilen tanımdaki insan ya da şeydir.4270 Maddi konunun fail ya 

da mağdur açısından dikkate alınması suretiyle suçun niteliğinde değişmeler söz konusu olabilir. Örneğin 

maddi konu aynı olmasına karşın “hırsızlık”ta zilyetlik suçun mağduru, güveni kötüye kullanmadaysa 

faile göre dikkate alınmıştır. Söz konusu durumun, maddi konunun değişik şekilde nitelendirilmesine 

imkân veren “hukuki unsur” olarak belirtildiği de görülmektedir.4271  

Bazı suçlarda birden fazla maddi konu olmasına rağmen mağdur tektir. Nitekim TCK’nın 255. 

maddesinde öngörülen “nüfuz ticareti” suçunda mağdur devletken, aldatılan kişi ile temin edilen 

menfaatin suçun maddi konusu olduğu belirtilmektedir. Diğer bazı suçlar bakımındansa birden fazla 

mağdur ancak tek bir maddi konu olabilir. Örneğin TCK’nın 132. maddesinde öngörülen “haberleşmenin 

gizliliğini ihlal” suçu şayet bir mektup üzerinde işlenmişse kendisine mektup gönderilen ve gönderen 

suçun mağduruyken, maddi konu mektuptur.4272 Burada mağdurların çokluğu esasında suçun kurucu bir 

unsurudur. Bu nedenle mağdur sayısınca değil tek bir suçun varlığından bahsedilmesi gereklidir. 

Doktrinde suçun tek ancak mağdurun birden fazla olduğu halleri ifade etmek için “müphem”, “belirsiz”, 

“kaygan” ya da “seyyal” suçlar ifadesinin kullanıldığı görülmektedir.4273 TCK’nın 195. maddesinde 

öngörülen “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçunun mağdurunun birden çok 

olduğu ancak maddi konusunun tek olduğu, “suçu bildirmeme” suçunun öngörüldüğü 278. madde 

bakımındansa mağdurun tek olduğu ancak maddi konusunun birden fazla olduğu ileri sürülmüştür.4274 

Lakin her iki suçun da mağduru tektir. Zira ilkinde mağdur toplum, ikincisindeyse devlettir.  

Suçun maddi konusu, suçla ilişkili diğer kavramlarla da ilgilidir. Ancak söz konusu ilgi, suçun 

varlık şartı olarak düşünülmemelidir. Zira fiili suç olmaktan çıkaran bir nedenin bulunması halinde suçun 

maddi konusunun varlığını sürdürmeye devam edeceği belirtilmekteyse de4275 artık suç olmadığından 

maddi konudan bahsedilemez.  

Suçun maddi konusunun kurucu, maddi, genel bir unsuru olduğunu ileri sürülmekteyse de bir 

şeyin konusu aynı zamanda onun unsuru olarak kabul edilemez. Bu nedenle de suçun maddi konusu suçun 

unsurlarıyla ilgili ancak söz konusu unsurlardan bağımsız bir kavramdır.4276 

                                                
4270 PISAPIA, s. 41.  
4271 EREM/DANIŞMAN/ARTUK, s. 241. 
4272 TOROSLU, Cürümlerin, s. 190; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, s. 242. 
4273 DEMİRBAŞ, Genel, s. 566. 
4274 ÜNVER, Değer, s. 144. 
4275 EREM, “Konusu”, s. 11. 
4276 EREM, “Konusu”, s. 13. 
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Fiziki varlığa sahip olan bir insan koşulları oluştuğunda bir suçun aynı anda hem maddi konusu 

ve mağduru ya da maddi konusu ve faili olabilir.4277 Bazı suçların maddi konusunu nitelikli insan 

oluşturur. Zira kanun koyucu söz konusu suçlarda belli niteliği olan insanı dikkate almıştır. Şayet söz 

konusu nitelik bulunmamaktaysa artık ya suçtan bahsedilemez ya da başka bir suçun varlığından 

bahsedilir.4278 Örneğin TCK’nın 310. maddesinde yer verilen “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” 

suçunda suçun maddi konusunu herhangi bir insan değil, Cumhurbaşkanı oluşturmaktadır.4279 Şayet 

kanun koyucunun aradığı niteliğe sahip olmayan bir insana karşı fiil gerçekleştirilirse, artık ya suç oluşmaz 

ya da başka bir suç oluşması söz konusu olur. Aynı yorum, TCK’nın 299. maddesinde düzenlenen 

“cumhurbaşkanına hakaret” suçu açısından da yapılabilir.4280 Zira Cumhurbaşkanı bu suçun maddi 

konusudur. “Hakaret” suçunun ve “hakaret” suçunun özel bir görünümü olan bu suçun maddi konusunun 

bulunup bulunmadığı doktrinde tartışmalıdır. Ancak bu kapsamda “hakaret” suçunun maddi konusunun, 

şerefi ve onuru saldırıya uğrayan kimse olduğu belirtilmelidir.4281 Nitekim bu görüşün temelinde insanın 

maddi varlığı yanında manevi varlığının suçun maddi konusunu oluşturabileceği düşüncesi 

yatmaktadır.4282 “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu bakımından Cumhurbaşkanının mağdur olduğu 

belirtilmişse de4283 bu suçun mağduru devlettir. 

Suçun maddi konusuyla failinin aynı kişide birleşmesi mümkündür.4284 Nitekim TCK’nın 270. 

maddesinde öngörülen “suç üstlenme” suçunda suçun faili ile maddi konusu aynı kimsedir. Mağdur ise 

adaletin yanıltılmaması hususunda menfaati olan devlettir.4285 TCK’nın 100. maddesinde öngörülen 

                                                
4277 TOROSLU, Cürümlerin, s. 193. 
4278 EREM, “Konusu”, s. 16-17. 
4279 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 157. Cumhurbaşkanının burada mağdur olduğu ve sahip olduğu sıfatın farklı bir suça yol açtığı da 
doktrinde savunulmaktadır. Bkz. SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 26-27. Ancak burada suçun mağduru Cumhurbaşkanı 
değil, devlettir. Nitekim “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun gerekçesinde “Cumhurbaşkanının Devleti temsil etmesi ve 
Anayasada belirtilen görev ve yetkileri göz önüne alınarak onun kişiliğine yöneltilen hareketin bir bakıma Devlet kuvvetleri 
aleyhine cürümlerden sayılması gerektiği düşüncesinden hareketle bu madde”nin “kaleme alın”dığı “ve Cumhurbaşkanına karşı 
hakaret”in “müstakil bir suç hâline getiril”diği belirtilmiştir. Gerekçe metni için bkz. TÜRK CEZA KANUNU TASARISI 
VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/593), s. 686. 
4280 TOROSLU/TOROSLU, s. 111. 
4281 “Hakaret “suçunun konusunun hakkında hakarette bulunulan kişinin toplumdaki onuru, şerefi ve saygınlığı olduğu yönünde 
bkz. ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 32. Bu suçun maddi konusunun bulunmadığı yönünde bkz. 
YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 157. 
4282 Zira insanın yalnızca bedeninin yani cisminin suçun maddi konusunu oluşturabileceği yönündeki görüşler bulunsa da insan 
cismi kadar maddi olmayan varlığı ile de gerçektir. Bu kapsamda ETCK’nın 456. maddesinde “akli melekelere teşevvüş”ün yani 
akli hastalığın da müessir fiil kavramı içinde düşünülmesi bu kapsamdadır. Bkz. EREM, “Konusu”, s. 16. Benzer örneğin 
TCK’nın 86. maddesinde düzenlenen yaralama suçu bakımından mağdurun “algılama yeteneğinin bozulması”nın yaralama suçu 
bakımından aranması verilebilir. Nitekim “kasten yaralama” suçunda maddi konu vücuduna zarar verilen kişi yanında yalnızca 
algılama yeteneği bozularak manevi varlığı zarara uğratılan kişi de olabilir. Bu kapsamda insanın maddi olmayan psişik yani 
manevi varlığı da suçun maddi konusunu oluşturabilmektedir. “Hakaret” suçunda da insanın maddi varlığı değil, manevi varlığı 
suçun maddi konusunu oluşturmaktadır. Bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, s. 237; 
ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 316. Bu kapsamda “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “tehdit” suçlarında da 
suçun maddi konusu ile mağduru birleşmektedir. Bkz. DEMİRBAŞ, Genel, s. 564. 
4283 ÖZGENÇ, Gazi, s. 229. 
4284 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 158. Suçun maddi konusunun “kişi” olduğu her durumda mağdurla birleşeceği yönündeki görüş 
için bkz. SOYASALAN, Genel, s. 251. 
4285 EREM, “Konusu”, s. 22; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, s. 243. 
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“çocuk düşürme” suçunda fail ve maddi konu annedir4286 ancak anne karnındaki cenin ise henüz kendisine 

hukuken kişilik tanınmadığından mağdur olarak kabul edilemeyecektir.4287 Yine ACK’nın 79. 

maddesinde hükme bağlanan bir kimsenin “kendini askerliğe yaramayacak hale getir”mesi halinde suçun 

maddi konusu failin kendisi olmasına karşın,4288 mağdur devlettir.4289 Zira burada failin bizatihi kendisini 

yaralaması değil, kendisini yaralayarak askerlik yapamayacak hale getirmesi ve böylece devletin askeri 

gücünü tehlikeye sokması cezalandırılmaktadır.4290 

Bazı suçların maddi konusunun aynı ya da farklı nitelikte olabilecek şekilde birden fazla olması 

zorunludur. Aksi takdirde suçun varlığından bahsedilemez. Nitekim ETCK’nın 394. maddesinde “Halkın 

içeceği sulara ve yiyeceği veya içeceği her çeşit şeylere zehir katarak ve sair suretle bozarak umumun 

sıhhatini tehlikeye düşüren kimse”nin cezalandırılacağı öngörülmüş olup, bu suçun maddi konusu birden 

fazladır.4291  

Her ne kadar aksi yönde görüşler4292 olsa da pek çok suçun maddi konusu bulunmamaktadır. 

Kural olarak neticesiz suçlar aynı zamanda maddi konusu da bulunmayan suçlardır. Zira sırf davranış 

suçlarının objektif olarak tamamlanabilmeleri için kanuni tanımdaki davranışın gerçekleştirilmesi, tek 

başına yeterli ve gereklidir. Örneğin “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” (TCK m. 262), 

“hükümlü veya tutuklunun kaçması” (TCK m 292), ve “suçu bildirmeme” suçlarında (TCK m. 278, 279 

ve 280) olduğu gibi sırf hareketin ya da ihmalin yapılması gereklidir. Lakin “hırsızlık” suçu neticesiz bir 

suçtur ve bu suçun maddi konusu “zilyedinin rızası olmak”sızın bulunduğu yerden alınan taşınır 

maldır.4293 Neticeli suçlarda ise suçun maddi konusunun bulunduğu belirtilmektedir.4294 Ancak neticeli 

olmasına karşın maddi konusu bulunmayan suçlar da söz konusudur. Örneğin TCK’nın 301. maddesinde 

yer alan “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” 

suçunda aşağılamanın gerçekleştiğinden bahsedebilmek için aşağılamanın başkalarınca algılanması 

şeklindeki netice gereklidir. Ancak bu aşağılama davranışları, insan ya da şey gibi doğal bir varlığın 

                                                
4286 Maddi konunun ve mağdurun bu suçta cenin olduğu yönünde bkz. YENERER ÇAKMUT, Özlem, “Türk Ceza Yasası’nda 
Çocuk Düşürme Suçu (TCMK m. 100)”, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, C. I, s. 585, 593. 
4287 Ancak bu suçla şayet “ırkın saflığı” korunmak isteniyorsa mağdurun “Devlet” olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 
Zira böylece failin kendi kendisine karşı işlediği suçlarda mağdurun devlet olarak kabul edilmesi yönündeki yaklaşımlar anlam 
kazanacaktır. Bkz. EREM, “Konusu”, s. 22-23; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, s. 243. Nitekim cenin, İtalya’da ilk olarak o 
döneme egemen olan siyasi ideolojinin etkisi altında “Irkın Tümlüğü ve Salığına Karşı Suçlar” altında düzenlenmişken daha sonra 
“Kişilere Karşı Suçlar” arasında düzenlenmiştir. Bu suçun “Aile Düzenine Karşı Suçlar” arasında düzenlenmesi de önerilmektedir. 
Bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 312-313. Ancak bu suçla esasında annenin ve ceninin sağlıklı bir şekilde gelişerek dünyaya 
gelme ve gelecekte yaşamını sürdürebilmesine ilişkin menfaatin de korunmak istendiğinin altı çizilmelidir. Ayrıca suçun isminin 
de “gebeliğin sona erdirilmesi” suçu şeklinde değiştirilmesi, ceninin çocuk olmaması nedeniyle daha yerinde olacaktır. Bkz. 
YENERER ÇAKMUT, s. 585-589. 
4288 TOROSLU/TOROSLU, s. 116. 
4289 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 732. Burada suçun mağdurunun “millî savunma” olduğu yönünde bkz. SOYASLAN, 
Genel, s. 250. 
4290 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 157. 
4291 EREM, “Konusu”, s. 19. 
4292 ÖZGENÇ, Genel, s. 203; KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 116. 
4293 ÖNDER, Dersleri, s. 170. 
4294 ZAFER, s. 160. 
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üzerinde ya da böyle bir varlıkla ilgili olarak gerçekleşmemektedir. Zira “Türk Milleti”, “Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti”, “Büyük Millet Meclisi", “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti” ve “Devletin Yargı 

Organları” gibi hukuki ya da sosyal varlıklarla ilgili olarak gerçekleştirilen bir davranış söz konusu 

olduğundan bu suçun maddi konusu bulunmamaktadır.4295 Nitekim maddede sayılanlar hukuken korunan 

değerler ve kurumlar olup tek tek sayılmıştır.4296 

Suçun maddi konusuyla mağdurunun değil ancak zarar göreninin birleşmesi de mümkündür. 

Örnek olarak iftira ve irtikâp suçları verilebilir.4297 

VI. GENEL VE ÖZEL MAĞDUR AYRIMI 

A. DEVLETİN HER SUÇUN GENEL MAĞDURU OLMASI 

İktidarın merkezde toplanarak merkezileşmesi, modern devletin doğuşu gibi farklı tarihsel 

dönüşümler, devletin suç mağduru olup olamayacağına ilişkin tartışma ve görüşleri etkileyerek bu konuda 

farklı değerlendirmelerin yapılmasına neden olmuştur.4298 İlkel toplumlarda ve henüz devlet otoritesinin 

tam olarak güçlenemediği dönemlerde, suç, mağdur ile fail arasındaki kişisel bir sorun olarak kabul 

edilmiş ve takibi öç alma usulünce mağdur ve yakınlarınca gerçekleştirilmiştir.4299  Bu dönemde suçun 

yalnızca bireyleri ilgilendirdiği kabulü benimsenmiştir.4300 Mağdur merkezli bu yaklaşım4301 kapsamında 

öç almanın toplumsal açıdan ortaya çıkardığı huzursuzluklar4302 ve güç kullanma tekelinin devlete 

geçmesiyle beraber, tüm suçların mağdurun yanında ayrıca ya da esasında devlete karşı işlendiği anlayışı 

kabul edilmiştir. Nitekim işlenen bir suç karşılığında uygulanacak yaptırımın mağdura ya da yakınlarına 

bırakılması hukuk düzeninin varlığını tehlikeye düşürmekte ve sapmalara neden olmaktadır.4303  

Devletin ortaya çıkması ve güçlenmesiyle beraber başlarda özel hukuk niteliği taşıyan ceza 

hukuku, kamu hukuku niteliği kazanarak, devletin suçla mücadelede bozulan toplumsal barışı yeniden 

sağlama konusundaki rolü giderek artmıştır.4304  Burada devletin söz konusu yetkisi yukarıdan aşağıya 

gösterdiği bir güç gösterisi olarak anlaşılmamalıdır. Zira toplumsal düzeni korumak adına son çare olarak 

bu yetkiyi kullanmaktadır.4305 Egemenliği elinde bulunduran devletin tekel olarak cezalandırma ve suçla 

mücadele yetkisini kullanması,4306  tarihsel süreç içinde cereyan etmiş olup, bu yetki aşama aşama devlete 

                                                
4295 TOROSLU/TOROSLU, s. 111-112. 
4296 YALÇIN SANCAR, Alenen, s. 69. 
4297 TOROSLU, Cürümlerin, s. 189; DEMİRBAŞ, Genel, s. 564. 
4298 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 674. 
4299 KAUFMANN, s. 101.  
4300 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 47. Örneğin Cermen hukukunda, şahsi dava, suçtan zarar görenin bizzat kendisinin ya da ait 
olduğu klanın zarar verene dava yöneltmesi şeklinde kabul edilmiştir. Bkz. YURTCAN, Şerhi, s. 536. 
4301 “Hammurabi Kanunu” gibi en eski kanunlarda işlenen suç nedeniyle mağdurun zararının tümüyle giderilerek düzeltilmesi 
amaçlanmaktaydı. Bkz. TRULSON, s. 399. 
4302 VON BAR, Carl Ludwig, A history of Continental Criminal Law, Boston 1916, (Çev. Thomas S. Bell), s. 509-510. 
4303 VON MAYENBURG, s. 131. 
4304 ERSOY, s. 4-5; ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 106-107, 333.  
4305 KAUFMANN, s. 101. 
4306 HAFTER, s. 8; FREUND, Georg, Strafrecht Allgemeiner Teil, Berlin Heidelberg 1998, s. 1. 
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geçmiştir.4307 En başta devlet, cezalandırma yetkisini gördüğü işlevle ilişkili kullanmıştır. Daha sonra 

müdahale ettiği alan genişleyerek kişilere karşı suçlarda dahi cezalandırma yetkisini kullanmaya 

başlamıştır.4308 Böylece artık devlet, ceza uyuşmazlığını sahiplenerek faile ne şekilde tepki vereceğine 

kendisine karar vermektedir.4309 Böylece devlet tarafından konulan kurallara aykırı davranılması halinde 

her suçun mağdurunun esasında devlet mi olduğu tartışması da yürütülmektedir. 

Ceza hukukunda her ne kadar işlenen suç bireyler arasında olsa dahi fail ile mağdur arasında 

çıkarların denkleştirilmesi değil, devletin cezalandırma yetkisi söz konusu olmaktadır. Yani ceza hukuku 

eşitler arası bir ilişki değil, bir tarafta devletin diğer tarafta ise bireyin bulunduğu bir ilişkidir.4310 Suç bu 

nedenle faille mağdur arasında ve bu kapsamda bireyler arasındaki bir sorun değildir.4311 Şayet bireyler 

arasındaki menfaat ihlaline indirgenirse, suçla suç oluşturmayan haksız filler birbirine eşit olur.4312 

Devletin, koyduğu hukuk normlarıyla, söz konusu normların düzenlediği kamusal yaşamın 

bozulmaması hususunda çıkarı bulunmaktadır.4313 Bu görüşün benimsenmesiyle birlikte geçerliliğinin 

birçok hukuk düzeninde görüldüğü suçun en başta gelen mağdurunun devlet olduğu kabul edilmiştir.4314 

Hem maddi hem de şekli ceza hukukunun devletle birey yani fail arasındaki çatışma ve bir anlamda 

cezanın kötülük olarak nitelendirilmesiyle, devlet karşısında zayıf konumda bulunan failin korunmasını 

gerekliliği ortaya çıkmıştır.4315 Ceza kanunu, devletin ihlale karşı gösterdiği tepkinin sınırları çizmesi 

nedeniyle suçlunun “Magna Carta”sı olarak nitelendirilmektedir. Zira odağında fail bulunmaktadır.4316 

Bu kapsamda daha evvel de belirtildiği üzere sanık haklarıyla ilgili önemli ilkeler ve düzenlemeler 

öngörülmüştür.4317 Ancak ceza adalet sistemi içinde mağdur unutulmuştur.4318 Zira suçun mağduru ve 

                                                
4307 SOYASLAN, Muhakemesi, s. 183. 
4308 DÖNMEZER/ERMAN, C. I, s. 52-53. 
4309 HILLENKAMP, Thomas, “Was macht eigentlich die Viktimodogmatik?”, ZStW 03/2017, s. 596. 
4310 WESSELS, AT, s. 3. Esasında hukukun özel, kamu ve ceza şeklinde üç alt dala ayrılabileceği ancak geleneksel gerekçelerle 
ceza hukukunun, kamu hukukunun bir alt dalı olarak görüldüğü yönünde bkz. ROXIN, I, s. 3. 
4311 TRULSON, s. 400. 
4312 ZAFER, s. 1. 
4313 GÜNGÖR, Şikâyet, s. 22. 
4314 Özellikle orta çağda tahkik sisteminin gelişmesiyle birlikte, fail ve mağdur ceza muhakemesinde bir obje olarak görülmeye 
başlanmıştır. Bkz. YILDIZ, Mağdur, s. 15.  Bu sistemde suçun belli bir kimseye değil topluma karşı işlendiği kabul edilerek 
suçlunun kamu eliyle cezalandırılması söz konusuydu. Bkz. KEYMAN, Selahattin, Ceza Muhakemesinde Savcılık, Ankara 
1970, s. 39. Kamunun menfaati, bireylerin menfaatinin üstünde yer almaktaydı. Bkz. FEYZİOĞLU, Metin, Ceza 
Muhakemesinde İspatın Ölçütü Olarak Vicdani Kanaat, İstanbul 2015, s. 86. 
4315 VON MAYENBURG, s. 129. 
4316 GROPP, s. 11-12; SCHNEIDER, Hans Joachim, s. 232. 
4317 PERŠAK, s. 206. Hatta mağdurun yerini savcının aldığı, mağdurun ise tanık olarak görüldüğü yönünde bkz. ESER, Albin, 
“Zur Renaissance des Opfers im Strafverfahren Nationale und internationale Tendenzen”, Gedaechtnisschrift für Armin 
Kaufmann, Köln Berlin Bonn München 1989, s. 723-724. 
4318 Hatta zaman zaman mağdurun “bela” olarak dahi görüldüğü belirtilmektedir. Nitekim kolluk kuvvetleri, mağdurlarla öncelikli 
olarak faili tespit edebilmek için iletişime geçmekte, savcılarsa mağdurları tanık olarak dikkate almışlardır. Bkz. AKYAZAN, 
Ahmet Emrah, Mağdurun Kovuşturma Evresindeki Hakları Kapsamında Soru Yöneltme Hakkı, Ankara 2009, s. 9.  Daha evvel 
de belirtildiği üzere sosyal devlet ilkesinin benimsenmesiyle birlikte mağdurun korunmasına ilişkin yaklaşımlar artık kabul 
edilmektedir. Bkz. SIEGISMUND, s. 102; ROXIN/SCHÜNEMANN, s. 4-5. Ancak 18 adet ceza muhakemesi hukuku 
kitabında gerçekleştirilen bir araştırmada endekslerin çoğunluğunda “mağdur” kavramına dahi yer verilmediği, bazılarındaysa 
neredeyse 1 paragraf şeklinde mağdurlarla ilgili olarak katılma hakkından bahsedildiği gözlemlenmiştir. Bkz. O’HARA, s. 229. 
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mağdurun durumu ceza ve ceza muhakemesi hukukunun öncelikli meselesi değildir.4319 Bu kapsamda 

mağdur ceza muhakemesinin dışında bırakılmış ve mağdur hakları dikkate alınmamış ve gelişmemiştir. 

Son zamanlarda mağdur bakımından oluşan bu dengesizliğin giderilmesine yönelik çabalar 

görülmektedir.4320  Yine de devletin suçu takip etmekle görevli olmasının yerinde bir tercih olduğu 

unutulmamalıdır. Zira söz konusu takibin taraflara bırakılması önemli sorunlara neden olacak 

niteliktedir.4321 Nitekim tepkinin mağdura bırakılması halinde duyguların hâkimiyetinden, devlete 

bırakılmasındaysa aklın hâkimiyetinden bahsedilmelidir.  

Devletin hukuki bir varlık olup olmadığı ve haklara ve menfaatlere mi yoksa görevlere ve bu 

görevler kapsamında yetkilere mi sahip olduğu hususu tartışmalıdır.4322 Bu kapsamda devletin 

cezalandırma hakkından4323 ya da yetkisinden bahsedilmektedir.4324 Doktrinde bunun bir hak olmadığı 

zira devredilemediği, feragat edilemediği belirtilmekteyse de hak kavramı geniş anlamıyla yetkiyi de 

kapsamaktadır.4325 Hukuki ilişki, mahiyeti gereği iki taraflı ve objektiftir. Hukuk kuralları ise birer hukuki 

işlem olup yine iki taraflı ve objektiftir. Hukuk kurallarıyla esasında emredilen ya da yasaklanan şey bir 

iradedir. Norma aykırılık ise söz konusu iradeye uygun davranmamaktır. Hukuk, toplumsal yaşamı 

düzenlemekte ve bu kapsamda amaç süjesini insanlar oluşturmaktadır. Bir anlamda hukukun bireyler 

bakımından bir koruma kurumu olduğundan bahsedilmelidir.4326 Ceza hukukunda ise taraflardan biri 

                                                
4319 GROPP, s. 12; HELLMANN, Uwe, s. 5. 
4320 HASSEMER/REEMSTMA, s. 9. Ceza adalet sisteminin yanında mağdur adalet sisteminin de bulunması, suçlulara 
harcanan paranın, mağdurlar için de harcanması gerektiği yönünde doktrinde öneriler bulunmaktadır. Bkz. EDWARDS, s. 968, 
971. Bu kapsamda onarıcı adalette, suçun devlete karşı değil bireye karşı işlendiği kabul edilerek bireye, faile ve topluma pasif 
roller çizilmesinin terk edildiği görülmektedir. Bkz. ÖZBEK, Mustafa Serdar, “Onarıcı Adalet”, Ceza Muhakemesinde 
Uzlaştırma Eğitim Kitabı, Ankara 2018, s. 3. 
4321 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, s. 68. 
4322 ÖZEK, “Mağdurunun”, s. 15-16. 
4323 ERSOY, s. 70; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 23; GÜNGÖR, Devrim, 5237 ve 5271 Sayılı Kanunlar Işığında Şikâyet Kurumu, 
Ankara 2009, s. 18. 
4324 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 208; SOYASLAN, Genel, s. 99; DEMİRBAŞ, Genel, s. 493; 
ÖZTÜRK/ERDEM, s. 35. 
4325 Ayrıca burada cezalandırma hak ve yetkisinden ziyade cezalandırma işlevinden bahsetmenin de yerinde olacağı yönünde bkz. 
DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 694. 
4326 Mağdurun kim olabileceği yönündeki sorununun çözümünün hukukun bir amaç kurumu olduğu yönündeki tezin kullanılarak 
çözülmeye çalışıldığı da görülmektedir. Hukukun bir bütün olarak bir amaç kurumu olarak kabul edilmesi, hukukun tarihsel süreç 
içinde zorunlu olarak ve kısmen de bilinçsiz bir şekilde geliştiği gerçeğini değiştirmez. Her ne kadar amaç denildiğinde akla ilk 
olarak geleceğe ilişkin bir idealin gerçekleştirilmesi ve buna ilişkin hazırlığın yapılması gelse de ilgili gerçekliği tümüyle 
açıklayamamaktadır. Bu kapsamda amaç kavramına ilişkin iki husustan bahsedilebilir. İlki, gerçekleşmemiş bir şeyin ileride 
gerçekleştirilmesi şeklindeki arzunun bir görünümüdür. İkincisi ise daha önceden gerçekleşen bir durumun ortaya konularak bu 
olayın belli bir duruma ya da konuya hizmet ettiğinden bahsedilebiliyorsa bu konu ya da durumun amacından bahsedilmesi 
mümkündür. Söz konusu halde amaç, amacın ortadan kalkmasıyla oluşacağı düşünülen sonuçları bertaraf etmektedir. Bu 
kapsamda hukukun zorunlu ve bilinçsiz bir şekilde herhangi bir plan olmaksızın gelişmesi amaca uygun olarak kabul edilmektedir. 
Yani hukuk, bir amaçtır. Her bir bireyle ilgili olarak zararlı koşulların tespitiyle var olan hukuksuzluğun ve hukuka uygun 
koşulların tanımında hukukun amacını görmek mümkün olabilir. Amacın gelecekte gerçekleştirilmesinde hukuk bir amaç 
kurumudur ve hukukun gelişiminden bahsedilir. Böylece toplumsal yaşamın etkileri dikkate alınır, kanuni değerler vasıtasıyla 
yardım oluşturulur ve kanundan çıkan irade, isteklerin gerçekleştirilmesinde araç olarak kullanılır. Hukukun bir amaç kurumu 
olarak görülmesi hususundaki görüş birliğine karşın bu amaç süjesi ile objesinin belirlenmesinde farklı görüşler ileri sürülmektedir. 
Bu belirleme yapılırken suç kavramından hareket edildiği görülmektedir. Belirli bir zararın ya da tehlikenin meydana gelmemesi 
için normla bir düzenleme yapılır. Normun bu anlamda bizatihi koruma amacından bahsedilir. Ancak bu normla korunanın kim 
olduğu sorunun cevaplanması gereklidir. Bkz. ÜNVER, Değer, s. 485- 487. 
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daima devlettir. Zira esasında işlenen her bir suç, bireyin devlete karşı duruşudur4327 ve bireyden ziyade 

devlete karşı işlenmektedir.4328 Suç, mağdurun birey olarak zarar görmesi değildir. Aksine yaşam, 

özgürlük, şeref gibi bireye ait varlık veya menfaatleri koruma altına alan ve devlet tarafından konan 

normların ihlalidir.4329 Ceza normu koyma erkine sahip olan devlet, bu erkini kullandıktan sonra koyduğu 

ceza normuna uyulmasını isteme hakkına ya da yetkisine münhasıran sahiptir. Bu nedenle de işlenen bir 

suç nedeniyle suçun mağduru olarak ortaya çıkmaktadır.  Nitekim suç, devletin vatandaşı üzerinde sahip 

olduğu ve her ne kadar suçun niteliği değişse de niteliği bakımından tek ve devamlı olan kamu hakkının 

yani vatandaşın devlete olan itaat hakkının ihlali olarak görülmektedir.4330 Zira hukuk sistemi ihlal 

edilmektedir.4331 Nitekim ceza normu, devletin iradesinden başka bir şey değildir. Bu nedenle devletin bir 

suça müdahalesi esasında mağdur ile fail arasındaki hakemlik olmayıp, yine bir kimsenin hakkına saygı 

duyulmasına ilişkin bir istekten daha fazlasıdır. Zira ceza, devletin kendisine karşı saldırıda bulunana 

yönelik gerçekleştirdiği tepkidir.4332  

Devletin taraflardan biri olması, faili cezalandırmak yönündeki hakkı bakımından belirgin bir hal 

almaktadır.4333 Söz konusu hak, bireylere hukuk kurallarına uygun davranma şeklinde bir yükümlülük 

yüklemektedir.4334 Bu durum örneğin kişilere karşı işlenen suçlarda kişinin katılan olarak, asıl ilişkinin 

dışında ikinci ayrı bir ilişki içinde yer almasına neden olmaktadır.4335 Nitekim kamu davasının açılması 

halinde suçtan zarar gören, davaya katılarak Cumhuriyet savcısının yanında iddia görevine katkıda 

bulunma hakkına sahiptir.4336 Örneğin (A)’ya ait bilgisayarı çalan (B)’nin işlediği suçun mağduru (A) olsa 

da işlenen bu suç nedeniyle doğan ceza ilişkisi devletle (B) arasında doğmaktadır. (B) hakkında açılan 

kamu davasında her ne kadar (A) katılan olarak yer alsa da burada adli yolla maddi gerçeğe ulaşmak ve 

şayet (B)’nin işlediği bu fiil sabitse (B)’nin cezalandırılması amaçlanmaktadır.  

Suçun işlenmesiyle beraber devlet, harekete geçmek suretiyle faili cezalandırmakla görevlidir.4337 

Mağdura yardım etme gayesiyle değil, ihlal edilen ceza normlarına tepki uygulayarak toplumdaki barış 

ortamının sağlanmasına ve esas olarak da potansiyel mağdurların yani ceza normuyla yasaklanan fiilin 

işlenmesi halinde olası mağdurların dolaylı olarak korunmasına katkıda bulunur.4338 Ceza davasının 

esasını oluşturan ceza iddiası, suçun işlenmesiyle ortaya çıkan, suçluyu cezalandırmak konusundaki 

                                                
4327 HAFTER, s. 8. 
4328 O’HARA, s. 239. 
4329 VON MAYENBURG, s. 129. 
4330 TOROSLU, Cürümlerin, s. 103. 
4331 VON MAYENBURG, s. 129. 
4332 FOUCAULT, s. 91-92. 
4333 Örneğin tarihsel hukuk okulu anlayışı, devletin hakkı dışında bir hak bulunmadığını, devletin yapısının ve amacının toplumun 
gelişimini ve korunmasını sağlamak olduğunu, işlenen her bir suçun devletin varlığına zarar verip tehlikeye sokması nedeniyle 
devlete karşı işlendiğini ileri sürmektedir. Bkz. ÜNVER, Değer, s. 559. 
4334 DEL VECCHIO, Giorgio, Hukuk Felsefesi Dersleri, İstanbul 1951, (Çev. Sahir Erman), İstanbul 1952, s. 288-289. 
4335 ÖZEK, “Mağdurunun”, s. 14. 
4336 YILDIZ, Mağdur, s. 118. 
4337 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 695. 
4338 GROPP, s. 35-36. 
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devletin kendisine ait hakkından kaynaklanır. Bu hak, suçun işlenmesiyle kendiliğinden ancak ceza 

mahkûmiyetinden önce doğsa da bu hakkın kullanılması, doğruluğunun araştırılması, ceza yargılama 

makamının hükmüne ceza davası suretiyle bağlanmaktadır.4339 Sübjektif olarak ortaya çıkan 

cezalandırma hakkı, suçun faili bakımından dikkate alındığındaysa4340  devlete ait bir iddia olup 

toplumsal,4341 yani kamusaldır.4342 CMK’da “kamu davasının mecburiliği” ilkesi bakımından suçtan 

zarar gören olsun ya da olmasın bireylere ceza muhakemesini tek başına başlatma ve yürütme konusunda 

herhangi bir yetki tanınmamıştır.4343 Bütün suçlar kamu davası yoluyla soruşturulmakta ve 

kovuşturulmaktadır.4344 Kural olarak ceza soruşturmasını ve kovuşturmasını başlatmak ve yürütmek ve 

de fail hakkında ceza vermek görevi çağdaş ceza hukukunda devlet tarafından re’sen yerine getirilir.4345 

Suçun mağdurunun ya da suçtan zarar görenin, ihbar eden ya da “tanık” olarak4346 ceza muhakemesinde 

yer aldığı durumlarda mağdura ya da suçtan zarar görene tanınan söz konusu statüler ceza muhakemesinin 

başlatılıp başlatılmaması ya da yürütülüp yürütülmemesi hususunda herhangi bir etkide bulunma hakkı 

tanımamaktadır. Bir anlamda ceza muhakemesi faaliyetinin gerçekleştirilmesinde yardımcı bir unsur 

olarak görülmektedir.4347  

Ceza muhakemesi sisteminde “davasız yargılama olmaz” ilkesi geçerlidir. Bir uyuşmazlığı 

yargılama hususunda görevli olan makam olan mahkemenin harekete geçebilmesi için bir davanın 

açılması gereklidir. Dava açılmadığı sürece mahkeme kendiliğinden harekete geçemez.4348 CMK’ya göre 

savcı soruşturmayı başlatmak ve yürütmekle görevli olduğundan, her suçun takibinde kamu yararı 

                                                
4339 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 34-35. 
4340 KEYMAN, Savcılık, s. 88. Bunun sübjektif bir hak olmadığı devlet tarafından yerine getirilmesi zorunlu bir fonksiyon olduğu 
yönünde bkz. DÖNMEZER, “Devlet”, s. 183. 
4341 YURTCAN, Şahsi, s. 1. 
4342 TOSUN, Muhakemesi, s. 180; SOYASLAN, Muhakemesi, s. 183. Ceza davasıyla ceza iddiası birbirlerinden farklı 
kavramlar olsa da ceza davasının ceza iddiasına başvurulmaksızın açıklanmasından bahsedilemez. Bkz. 
TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 35. 
4343 HAFTER, s. 8. 
4344 Ceza muhakemesinde katılma dışında kamu davasına müdahale imkânı bulunmamaktadır. CMK’nın 1.6.2005’te yürürlüğe 
girmesiyle beraber artık kamu davası-şahsi dava şeklindeki ayrım terk edildiğinden ve ceza muhakemesinde her bir davanın kamu 
davası niteliğinde olmasından hareketle “katılma” ifadesinden önce “kamu davasına” şeklindeki ifadeye artık yer verilmemesinin 
yerinde olacağı ifade edilmektedir. Bkz. ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar, Ceza Muhakemesi Hukuku, 
Ankara 2019, s. 570.  Ancak “kamu davasına” şeklindeki ifadeye yer verilmesinin, diğer hukuk dallarıyla ilgili olan davalara 
katılma bakımından ayrımı göstermesi nedeniyle yerinde olduğu da savunulmaktadır. Bkz. KOÇ, s. 7. 
4345 EREM, Faruk, Diyalektik Açısından Ceza Yargılaması Hukuku, Ankara 1986, s. 214-215. 
4346 LILIE, Hans, “Der Schutz der Zeugen und die Rechte des Verletzen”, Ceza Hukuku Reformu, İstanbul 2001, s. 49. “Tanık”, 
uyuşmazlık konusu olayla ilgili olarak beş duyusuyla bilgi sahibi olan ve uyuşmazlığın taraflarından olmayan bir kimse 
olduğundan her ne kadar AİHM ve AYM aksini düşünmekteyse de esasında mağdur, tanık değildir. CMK’nın 236. maddesinde 
“mağdurun tanık olarak dinlenmesi”nden bahsedilmişse de bunun yalnızca “dinleme usulüne” işaret ettiğinin kabulü gerekir. 
Nitekim AİHM’in ve AYM’nin “mağdur”u tanık kavramı içinde düşünerek geniş yorumlaması, tanıklıkla ilgili güvencelerin 
hangi süjelere tanınacağı hususuyla ilgilidir. Bkz. TANER, Fahri Gökçen, Ceza Muhakemesi Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı 
Bağlamında Çelişme ve Silahların Eşitliği, Ankara 2019, s. 370-371. CMK’da mağdurun katılan sıfatını almadığı sürece tanık 
olarak dinleneceği öngörülmüştür. Katılan sıfatı alındığı takdirde dahi katılanın tanık olduğundan bahsedilemez. Katılan, 
muhakemenin süjesi olduğundan ve dosyayı inceleme, örnek alma, sanık sorguya çekilirken ya da diğer tanıklar dinlenirken hazır 
bulunma hakları bulunduğundan bu hakların hiçbirine sahip olmayan tanıkla ilgili hükümlerin katılan hakkında uygulanmasından 
bahsedilemez. Bkz. TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 207, 226. 
4347 DÖNMEZER, “Devlet”, s. 184. 
4348 YURTCAN, Şerhi, s. 827. 
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bulunmaktadır. Her ne kadar suçun takibi bakımından kamu yararı söz konusu olsa da bu durum 

muhakemenin belirli şartlara bağlanmasına engel oluşturmaz.4349 Bu kapsamda bazı suçların özelliği 

uyarınca ceza soruşturmasının başlamasının, “talep”, “şikâyet” gibi bazı koşulların gerçekleşmesine bağlı 

kılınması mümkündür. Devletin adaletin dağıtılması yönündeki görevi, demokratik bir devlette halktan 

kaynaklandığından, adaletin halkın verdiği niyabet ile halka karşı zorunlu olarak yerine getirilmesi 

gündeme gelir. Nitekim mahkeme hükmünü “halk” yani “millet” adına verir.4350  

“Kasten öldürme” suçundan örnek verilecek olursa A’ya ya da B’ye ait hayat değil, genel olarak 

yaşam hakkı korunmaktadır.4351 İşlenen her bir suç toplumu huzursuz etmektedir.4352 Zira suçun 

işlenmesi hem failin toplum açısından, hem de failin bu fiilinin başkalarını suç işlemeye teşvik etmesi 

tehlikesini içinde barındırmaktadır.4353 Bu nedenle işlenen her bir suç, hem bireyleri hem de devleti aynı 

şekilde ilgilendirmektedir.4354 Örneğin “kasten öldürme” suçu, yaşam hakkı ihlal edilen mağdurun 

yanında mağdurun ailesini, arkadaşlarını ve toplumu geniş ölçüde etkilemektedir. Nitekim bu suç mağdura 

yabancı üçüncü bir kimsenin huzurunu dahi kaçırabilmektedir.4355  Ancak bu suçla bir yandan özel olarak 

öldürülen kimsenin hayatına ilişkin hukuki varlık veya menfaat, genel olarak ise devletin sınırları içinde 

yaşayan kimselerin hayatını himaye altına almak konusundaki varlık veya menfaat ihlal edilmektedir. Bu 

nedenle işlenen bir suç nedeniyle özel bir zararın ya da tehlikenin yanında genel bir zarar ya da tehlike de 

ortaya çıkmaktadır. Devlet, bir suçun işlenmemesi bakımından bireyin ya da genel olarak toplumun 

çıkarından farklı bir çıkara sahiptir. Söz konusu farklılık, cezai korumanın konusundan kaynaklanır. Zira 

cezai korumanın konusunu, devletin ihlal edilmeleri yalnızca ceza müeyyidesi ile mümkün sosyal bir 

zarara sebebiyet verdiği kabul edilen esaslı varlıkların muhafazasında ya da suç olarak öngörülen fiillerin 

ortaya çıkardığı tehlikeye karşı toplumun savunulmasındaki menfaat oluşturur. Bu, devletin ortak hayat 

şartlarını garanti altına alma konusundaki menfaatidir. Ceza normu konulurken, ceza normuyla korunan 

varlık ya da menfaatlerin hukukun diğer dalları tarafından himaye edildikleri şekilde münferit olarak değil, 

toplumun ve devletin suç olarak öngördüğü fiiller tarafından tehlikeye atılan güvenliği bakımından himaye 

edildiği görülmektedir. Yani toplumun güvenliğinin suç olarak öngörülen fiiller karşısında korunmasının 

sebebini, bizzat devletin kendi varlığını ve görevlerinin ifasını garanti altına almak konusundaki çıkarı 

oluşturur. Nitekim ceza hukuku, toplumsal bir menfaatin, yani devletin, bireyin, tüzel kişinin ya da tüzel 

kişiliği bulunmayan toplulukların varlık veya menfaatlerini korumadaki menfaatin ifadesidir. Bu menfaat 

                                                
4349 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 295. 
4350 FLETCHER, s. 35. Roma hukukunda da bir suç işlendiğinde suçun durumu, suçlunun kişiliği ve suçlunun içinde yaşadığı 
toplum bir bütün olarak değerlendirilerek, mağdura karşı gerçekleştirilen zararlı hareketin esasında topluma yönelik olduğu ve bu 
nedenle faile “halk davası”nın açılması kabul edilmiştir. Söz konusu hakkın temelindeyse toplulukta yaşayanların ceza adaletinin 
sağlanması bakımından sorumlu tutulmaları yatmaktaydı. Bkz. YURTCAN, Şerhi, s. 536. 
4351 ÜNVER, Değer, s. 481; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 156. İşlenen bir suçun aynı zamanda toplumsal düzeni bozması nedeniyle, 
devletten bahsedilmeksizin zarar görenin toplum olduğu da ileri sürülmektedir. Bkz. TANER, Umumi, s. 20. 
4352 FLETCHER, s. 35-36. 
4353 SEELMANN, s. 671. 
4354 OPPENHEIM, s. 192. 
4355 LIU, s. 158. 
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genel bir menfaattir. Zira bu menfaat, kendisine göre doğrudan doğruya korunan varlık ya da menfaatlerin 

himayesiyle ilgilidir. Suç işlendiğinde devletin bu himayeye ilişkin menfaati zedelenmektedir.4356 Yani, 

işlenen her suç bireysel, toplumsal ya da kamusal nitelikte belirli varlık ya da menfaatleri ihlal ettiğinden 

dolaylı bir şekilde bu varlık ya da menfaatlerin sentezi olan ve cezai korumanın konusunu oluşturan genel 

menfaati de ihlal etmektedir.4357 Zira gerçekleştirilen her bir suç dolaylı da olsa devlete ait kamusal 

nitelikteki devletin varlığı ile gelişmesine ve devamına4358  ilişkin menfaatin ihlali şeklindeki genel 

menfaatin ihlalidir.4359 Toplumsal düzene zarar veren fiillerin belirlenmesi ve cezalandırılması kamu 

düzeninin bir gereğidir. Hukuk düzeninin korunmasının bizatihi kendisinin hukuki konuyu4360 mu yoksa 

cezai korumanın konusunu4361 mu oluşturduğuysa doktrinde tartışmalıdır. Ancak hangi görüş 

benimsenirse benimsensin devlet, suçla ihlal edilen ceza ile müeyyide altına alınan fiillerin işlenmemesine 

ilişkin genel kamusal menfaatin sahibi4362 ya da hamilidir ve bu nedenle mağdurudur.4363 Zira suçun 

işlenmesiyle birlikte kamu düzeni bozulur ve devlet mağdur olur.4364 Bozulan toplum düzeninin yeniden 

tesisi devlete ait olan bir yükümlülüktür.4365 

Söz konusu genel menfaat devlete ait olduğundan her suçun biri devamlı, doğal, daimî, zorunlu 

yani her suç için ortak olan genel,4366 diğeri ise özel yani suçtan suça değişebilen olmak üzere iki ayrı 

mağduru bulunmaktadır.4367 Tüm suçların genel mağdurunun devlet olduğu kabul edildiğinde,4368 af, 

zamanaşımı gibi kurumlarının açıklanması mümkün hale gelmektedir.4369 Kriminologlar, viktimologlar 

ve hukuk teorisyenlerince mağdur, devletin muhakemedeki ve infazdaki egemenliği nedeniyle adalete 

                                                
4356 TOROSLU, Cürümlerin, s. 141, 164-165; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, s. 242. 
4357 ZAFER, s. 158. 
4358 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 667; ÖZEK, Siyasi, s. 38. 
4359 ERSOY, s. 68-69. 
4360 ÜNVER, Değer, s. 481. 
4361 Devletin ceza müeyyidesiyle yasakladığı fiillerin işlenmemesine ilişkin kamusal menfaatinin bizatihi suçun hukuki konusunu 
oluşturmayacağı görüşü de ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre, ceza müeyyidesi ile güvence altına alınan yasağa uyulmasındaki 
menfaatle, söz konusu yasağın öngörülmesinin gerekçesi aynıdır. Ayrıca cezai korumanın konusuyla suçun hukuki konusu aynı 
şey değildir. Nitekim cezai korumanın konusu devlete ilişkin genel menfaat ya da toplumsal menfaatken; suçun hukuki konusu 
ayrı ayrı kişilere ait olan varlık ya da menfaatlerdir. Cezai korumanın konusunu, toplumun varlık koşullarının ve suç fiillerine karşı 
toplumun korunmasındaki devlete ait menfaat oluşturur. Devlete ait genel menfaatin, esasında bireylere ait ve ceza hukuku 
tarafından korunan ayrı, bağımsız varlık ya da menfaatlerin bir sentezi olduğu belirtilmelidir. Suçun hukuki konusundansa, devletin 
koyduğu emir ya da yasaklara uyulmasındaki genel menfaat değil, bu emir ve yasaklar ile güvence altına alınan varlık ya da 
menfaatler anlaşılmalıdır. Bu yüzden devlete ait olduğu kabul edilen genel menfaatin gerçek anlamda hukuki konu olarak kabul 
edilmemesi gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz. TOROSLU, Cürümlerin, 178-179. 
4362 ÜNVER, Değer, s. 481. 
4363 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 674. 
4364 TEZCAN, Durmuş, “Mağdurun Hakları ve Tanıkların Korunması”, Ceza Hukuku Reformu, İstanbul 2001, s. 73. 
4365 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 200. 
4366 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 726. 
4367 ÖZEK, Siyasi, s. 4; HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 208; TEZCAN, “Mağdurun”, s. 73; DEMİRBAŞ, Genel, s. 
563; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 200. Ayrıca yine aynı sonuca çıkmakla beraber suçun şekli ve asli mağduru ayrımının yapıldığı, 
şekli mağdurun her suçta devlet, asli mağdurun ise suçla ihlal edilen varlık veya menfaatin sahibi ya da hamili olduğu yönündeki 
görüş için bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 178. Ancak bir suçun asıl mağdurunun suç nedeniyle doğrudan doğruya zarar uğrayan 
kişiler olduğu da belirtilmektedir. Bkz. AÇIKGÖZOĞLU, s. 13. 
4368 Genel mağdur yerine “doğal mağdur” ifadesinin de kullanıldığı görülmektedir. Bkz. YURTCAN, Şahsi, s. 54. Mağdur 
kavramı yerine devletin işlenen her bir suçun zarar göreni olduğu da ifade edilmektedir. Bkz. ONURSAL, s. 22. 
4369 HAFIZOĞULLARI, “43/1”, s. 861. 



564 
 

katılma hakkından mahrum bırakılan, güçsüz olan taraf şeklinde tanımlanmaktaysa da mağdurun egemen 

devlet karşısındaki hak mücadelesi olarak görülmesi yerine mağdurun çokluğunu savunan post-modern 

anlayış daha yerindedir.4370 

Suçun genel ve özel (mahsus, dar anlamda4371) mağduru ayrımı4372 yerine suçun genel ve özel 

hukuki konusundan da doktrinde bahsedildiği görülmektedir. Bu görüşe göre, devletin kendi varlığını 

korumak ve geliştirmek konusunda menfaati “genel hukuki konu”yu oluşturmaktadır. Ancak bu genel 

hukuki konunun zaten bir tane olması ve bütün suçlarda istisnasız bulunması karşısında böyle bir ayrım 

yapmanın önemsiz olduğu söylenebilir. Zira devletin kendi varlığını korumak konusundaki menfaati 

koyduğu tüm kuralların temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle de devletin kendi varlığını korumak, cezai 

himayenin konusu değil asıl sebebi olarak kabul edilmelidir.4373  

 “Kasten öldürme” suçunda yaşam hakkı ihlal edilen kişinin yanında devleti oluşturan 

vatandaşların sayısındaki azalma nedeniyle birden fazla hukuki varlık ve menfaatin korunduğu, bu 

kapsamda yaşam hakkı ihlal edilen bireyle devletin hukuki varlık ve menfaatlerinin ihlal edildiği 

yönündeki görüş eleştirilmelidir. Zira burada devleti oluşturan vatandaşların sayısındaki azalma değil,4374 

devletin bireylerin yaşam haklarını koruma yönündeki menfaati ihlal edilmektedir. Ancak bir kişinin 

öldürülmesi her ne kadar kamu düzenini sarssa da (zira bütün bireylerin hayatının devlet tarafından 

güvence altına alındığı yönünde o ülkede yaşayan kimselere egemen olan güven duygusu sarsılmaktadır) 

bu suçun işlenmesiyle devlete ait bir hakkın değil bireyin yaşam hakkının ihlal edildiği, bu kapsamda 

esasında suçun mağduruyla, her suçta varlığı zorunlu olan yani olmadığında suç da olmayan suçun özel, 

mahsus mağduru kast edilmektedir.4375 Ancak bu söylem, işlenen her bir suçla aynı zamanda devletin 

suçla ihlal edilen bu varlık ya da menfaatlerin muhafazasına ilişkin genel menfaatinin ihlal edildiği 

gerçeğini değiştirmemektedir.4376 

Suçun özel ya da mahsus mağduru ise suçun hukuki konusunu oluşturan bireysel, toplumsal ya 

da kamusal nitelikteki varlık ya da menfaatin sahibi, yani işlenen suçla doğrudan doğruya saldırıya 

uğrayan birey, aile, toplum, devlet ya da devletler topluluğudur.4377 İşlenen her bir suç, suçtan suça değişen 

hukuki konunun hamili ya da sahibi olan mağduru yanında cezai himayenin konusunu teşkil eden genel 

                                                
4370 KICHENGAST, Tyrone, The Victim in Criminal Law and Justice, New York 2006, s. 1. 
4371 EREM, “Konusu”, s. 21. 
4372 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 208; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, s. 242. 
4373 PISAPIA, s. 39-40. 
4374 Devletin vatandaş sayısındaki azalma olmasını engellemek şeklindeki kabul, yabancıya karşı işlenen fiilin 
cezalandırılmamasını gerektirir. Hatta bu kabul, söz konusu suçun “devlete karşı suçlar” arasında yer almasına neden olur. Ancak 
“kasten öldürme” suçunda bireyin yaşam hakkı ihlal edilmekteyse de insan hayatına zarar verebilecek tehlikenin büyüklüğü ve 
yaygınlığı karşısında bireyin yaşam hakkın adeta önemini kaybederek kamu yararı da korunmaktadır. “Hakaret” suçunda da 
benzer bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu kapsamda, “hakaret” suçuyla bireyin şerefinin korunduğu ancak niteliği gereği 
kaynağını toplumsal yaşamdan aldığı için bunun toplumsal bir yarar olduğu da belirtilmektedir.  Aksi takdirde herkesin herkese 
istediğini söyleyebildiği bir toplumda bireylerin huzur ve sükûnları kalmayacaktır. Bkz. ERMAN/ÖZEK, s. 4-5, 256. 
4375 HAFIZOĞULLARI, “43/1”, s. 861. 
4376 TOROSLU, Cürümlerin, s. 56. 
4377 TOROSLU/TOROSLU, s. 114-115; TOROSLU, Cürümlerin, s. 179, 372. 
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menfaati de ihlal etmektedir. Ancak özel mağdurun belirlenmesi şikâyet, davaya katılma ve ilgilinin rızası 

gibi konular bakımından önem arz etmektedir.  

Kuramsal düzeyde kalan söz konusu tartışmaların esasında pratik herhangi bir sonucu yoktur. Her 

bir suç bakımından değişen özel mağdurun yanında ayrıca bu suçlar bakımından ortak bir mağdurun 

olduğu ve bunun da devlet olduğunun kabulü, adeta gölgeye varlık izafe etmeye benzeyeceği ve gereksiz 

kelime tekrarlarına neden olacağı için eleştirilmektedir.4378 Nitekim ceza hukukunun teorik aşırılıkları 

bertaraf etmesi gerektiği belirtilmektedir. Her suçun genel mağdurunun devlet olduğu kabulünün yorumcu 

ve uygulayıcılar bakımından önemi bulunmamaktadır.4379 Bu görüşe göre işlenen her suçta özel 

mağdurun yanında devletin de muhakkak mağdur olarak kabul edilmesi doğru değildir.4380 Söz konusu 

görüş ne kadar yerinde olsa ve tüm suçlar bakımından genel mağdurun devlet olmasının pratik bir sonucu 

bulunmasa da bu durum tüm suçlarda genel mağdurun devlet olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. 

Nitekim cezalandırma hakkının ya da yetkisinin devlete ait olması, genel mağdurun devlet olduğu bu 

kapsamda ceza hukukunun bir kamu hukuku dalı olarak kamunun menfaatlerini gözettiğinin bir 

göstergesidir.4381 Aksinin kabulü söz konusu göstergenin temelsiz kalmasına sebebiyet verir. 

Suçun genel mağdurunun devlet olduğu yönündeki kabulün karşısında genel mağdurun devlet 

değil “toplum”4382 ya da “toplumu oluşturan herkes” olduğu da ileri sürülmektedir.4383 Bu kapsamda 

yaşam, malvarlığı, kişi özgürlüğü örnek olarak gösterilmektedir. Her ne kadar ceza normlarıyla bireysel 

menfaatler korunmaktaysa da esasında korunan hukuki varlık veya menfaatin daima toplumun yararı 

olduğu belirtilmektedir. Böylece toplumsal yaşam güvence altına alınmaktadır.4384 Esasında failin 

“hepimizi” yani “bizi” bir diğer anlamda ise toplumu koruyan normları ihlal etmesi nedeniyle 

cezalandırıldığı söylenmektedir. Bir suç işlendiğinde ise uyuşmazlığın tarafı toplumdur. Mağdur ise 

toplumun temsilcisinden başka bir şey değildir denilmektedir. Ancak bu düşüncede mağdur, failleri 

dışarıya çıkardıktan sonra kalan olası mağdurları içerdiğinden eleştirilmektedir. Zira herhangi bir suçun 

mağduru olma olasılığının herkeste eşit düzeyde olmadığı belirtilmelidir. Örneğin kocasının sürekli olarak 

fiziksel şiddetine maruz kalan bir kadın, bir gün kocasını öldürürse, koca, “kasten öldürme” suçunun 

mağdurudur. Ancak koca, toplumdaki fail dışında kalan kimselerin temsilcisi değildir.4385  

                                                
4378 Her normla korunmak istenen hukuki konunun sahibinin ya da taşıyıcısının sayıca bir olacağı da ileri sürülmektedir. Bu 
kapsamda devletin yanında bireyin de mağdur olduğundan bahsedilemeyeceği belirtilmektedir. Bkz. ÜNVER, Değer, s. 482. 
4379 TOROSLU, Cürümlerin, s. 177. 
4380 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 675-676. 
4381 ERSOY, s. 4-5; ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 42; DÖNMEZER, “Devlet”, s. 184. Ceza muhakemesi hukukunun kamu 
hukukuna ait olması, yalnızca yargısal fonksiyonun kamusal niteliğinden değil, aynı zamanda düzenlediği temel ilişkilerin hukuku 
mahiyetindeki kamusallıktan kaynaklanmaktadır. Bkz. TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 4. 
4382 ÖZGEN, s. 3.  Çağdaş ve demokratik ceza hukuku sistemlerinde bir fiilin suç haline getirilmesinin, devlet için değil toplum 
için yapıldığı belirtilmektedir. Bkz. PERŠAK, s. 209. 
4383 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 314; ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 125; KAZAKER, s. 65. 
4384 SOYASLAN, Doğan, Teşebbüs Suçu, Ankara 1994, s. 16. 
4385 PERŠAK, s. 206, 209, dp. 7. 
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“Genel sözleşme teorisi” kabul edildiğinde, vatandaş devletin yasalarıyla beraber, kendini 

cezalandırma tehlikesini taşıyan devleti de kabul etmektedir. Bu durumda failin paradoksal bir varlık 

olduğu söylenmelidir. Zira sözleşmeyi bozarak tüm toplumun düşmanı olmuştur ancak kendi üzerinde 

uygulanan cezaya da katılmaktadır. Gerçekleştirilen hafif nitelikteki bir suç dahi toplumun tümüne yönelik 

bir saldırıdır. Fail de dâhil olmak üzere toplumun tümü bu hafif suçun karşılığındaki cezanın içinde vardır. 

Her ne kadar cezalandırma yetkisi içinde yer alan ceza genelleşmiş bir işleve sahip olsa da bu işlev 

toplumsal bünye ile unsurlarından her birine aynı ölçüde yayılmıştır. Bir suçun işlenmesi, faili toplumsal 

bünyenin tümüyle karşı karşıya getirmektedir. Bu durumda toplumun faili cezalandırmak için bütün 

olarak faile karşı çıkma hakkı bulunmaktadır. Ancak burada eşit olmayan taraflardan bahsedilmelidir. Zira 

yasayı ihlal edenin karşısında “herkes” yer almakta ve de cezalandırma iktidarına sahiptir. Yasayı ihlal 

eden ise kendi içlerinden çıkan ve toplumun üyesi olan faildir.4386 Ancak çalışmanın ilerleyen 

bölümlerinde açıklanacağı üzere “devlet” ve “toplum” aynı şey olmayıp,4387 toplum her suçun genel 

mağduru olamasa da özel mağduru olabilir. 

Mağdurun dar ve geniş anlamlarından hareket etmek suretiyle, geniş anlamda her suçun 

mağdurunun devlet olduğu kabul edilmelidir. Lakin bu kabulün, işlenen bir suçtan, devlet tüzel kişisinin 

değil, bireylerin zarar gördüğü gerçeğini, yani toplumu oluşturan bireylerin menfaatlerini ihmal ettiği ileri 

sürülmektedir. Bu nedenle de işlenen her bir suç, toplumu oluşturan ve barış esasına dayanan bir hukuk 

toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkesin, yani devletin değil, toplumu oluşturan her bir bireyin 

geniş anlamda mağdur olduğunu savunmaktadır.4388  

Böylece bir diğer ayrım toplum ve birey açısından yapılmaktadır. Bu ayrıma göre, suçun biri dar 

diğeri ise geniş anlamda iki mağduru vardır. Dar anlamda mağdur gerçek kişilerken, geniş anlamda 

mağdur toplumu oluşturan ve barış esasına dayan bir hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan 

herkestir. Yani ilk ayrımdan farklı yanını geniş yani genel anlamda mağdurun devlet değil toplumu 

oluşturan tüm bireyler olması oluşturmaktadır. Nitekim Yargıtay’ın da bu yönde kararları vardır.4389 

Örneğin “genel tehlike yaratan suçlar”ın, “çevreye karşı suçlar”ın, “kamunun sağlığına karşı suçlar”ın, 

“kamu güvenine karşı suçlar”ın, “kamu barışına karşı suçlar”ın, “ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin 

suçlar”ın, “kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar”ın, “adliyeye karşı suçlar”ın, “devletin 

                                                
4386 FOUCAULT, s. 147-148. 
4387 Devletin esasında teşkilatlanmış toplum olduğu yönünde bkz. KUNTER, Muhakeme, s. 326. 
4388 ÖZGENÇ, Gazi, s. 227. 
4389 “…Burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus da, maddedeki "suç mağduru" ibaresinden ne anlaşılması 
gerektiğidir. Dar anlamda suçtan zarar göreni, suçun maddi unsuruna muhatap olan ve bu sebeple suçla korunan hukuki yararı 
zedelenen, suçun zarar verdiği değerin sahibini ifade eden mağdur, çoğu suç tipinde suçtan zarar görenle birleşmekte ise de, 
suçtan zarar gören ve mağdur kavramları farklı anlamları ifade etmektedir. Örneğin hırsızlık ve yaralama suçlarında suçun 
mağduruyla zarar göreni aynı kişi olmasına karşın, öldürme suçlarında, suçun mağduru yaşamına son verilen kişi, zarar göreni 
ise bu öldürme eylemi nedeniyle, öldürülenin mirasçıları ve bu olay sebebiyle haklı çıkarları zedelenen üçüncü kişilerdir. Zimmet 
suçunun mağduru ise toplumu oluşturan tüm bireylerdir, zimmete geçirilen mal değerlerine sahip bulunanlar ise, bu suçun 
işlenmesi dolayısıyla suçtan zarar gören konumunda ve toplumu oluşturan bireyler olması sebebiyle de işlenen suçun 
mağdurudurlar…” YCGK 2008/5-146 E. 2008/235 K. 16.12.2008 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
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güvenliğine karşı suçlar”ın, mağduru belirli bir kimse olmayan suçlar olduğu ve bu nedenle toplumu 

oluşturan herkesin suçun mağduru olarak kabul edilmesi söz konusudur. Bazı suçlarda ise toplumu 

oluşturan bireylerin yanında suçun somut bir mağdurunun da bulunduğu, nitekim “iftira” ya da “yalan 

tanıklık” suçlarının mağdurunun toplumu oluşturan her bir bireyin yanında dar anlamda mağdur kavramı 

içinde düşünülmesi gereken, kendisine iftirada bulunulan ya da aleyhine tanıklık yapılan kimse olduğu da 

belirtilmektedir.4390 Yine “ihaleye fesat karıştırma”, “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı 

etkilemeye teşebbüs” suçları da bu kapsamda örnek olarak verilmektedir.4391 Bu kapsamda “ihaleye fesat 

karıştırma” suçunda şayet ihaleye katılmaması için bir kimseye cebir uygulanmışsa bu suçun dar anlamda 

mağdurunun hakkında cebir uygulanan kişi olduğu belirtilmektedir.4392 

Bu suçların mağdurunun toplumdaki bireyler olduğu da ifade edilmektedir. “İftira” suçunda 

kendisine iftira atılan, “yalan tanıklık” suçunda hakkında yalan tanıklık yapılan kimseler ancak toplumu 

oluşturan bireylerden biri olmaları nedeniyle o suçun mağduru ya da suçtan zarar göreni olarak kabul 

edilmektedir. Aksinin kabulü halinde hakkında iftirada ya da yalan tanıklıkta bulunulan şayet tüzel kişiyse 

tüzel kişinin ve bu kapsamda devletin suçun mağduru olamayacağı yönündeki görüşlerle çelişkiye 

düşüleceği ve hatalı bir sonuca neden olunacağı belirtilmektedir.4393 Ancak söz konusu örneklerin yanıltıcı 

olduğu da dile getirilmektedir. Bu görüşe göre “adliyeye karşı suçlar”la4394 korunan hukuki varlık veya 

menfaat bireylerin adil yargılanma hakkıdır ve bu suçun mağdurunun adil yargılanma hakkı ihlal edilen 

birey olduğu da savunulmaktadır.4395 Yani devletin varlık ve menfaati olarak gösterilen yargının esasında 

bireyin adil yargılanma hakkının ve bu kapsamda bireye ait olduğu söylenmektedir.4396 Bireye ait olan ve 

hukuken korunan varlık veya menfaatlerin her zaman ilk planda olduğu belirtilmektedir. Hukuki konunun 

sahibi yalnızca birey olabileceğinden devlet, toplum içinde yaşamakta olan bireyin hukuken korunan 

varlık veya menfaatlerini temsil eden bir kurum olarak düşünülmektedir.4397 Lakin söz konusu örneklerde 

suçun mağduru devlettir4398 ve örneğin “iftira” suçunda, kendisine iftira edilen kimse mağdur değil,4399 

suçtan zarar görendir.4400 Yine “yalan tanıklık” suçunda, hakkında yalan tanıklık yapılması nedeniyle 

                                                
4390 ÖZGENÇ, Genel, s. 209. 
4391 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 314. 
4392 AKBULUT, Genel, s. 374. 
4393 YILDIZ, Mağdur, s. 28-29. 
4394 Burada “adliye” ile ifade edilmek istenen, binalar değil, “bağımsız mahkemelerin oluşturduğu ve devletin üç erkinden birini 
kullanan yargı organıdır.” Bu kapsamda adliyenin bir tüzel kişiliği yoktur ancak tüzel kişiliğe sahip olan devlet adına yargı erkini 
kullanmaktadır. Bkz. YALÇIN SANCAR, Alenen, s. 148-149. 
4395 ÜNVER, Değer, s. 145. 
4396 ALACAKAPTAN, Uğur, “Devletin Güvenliğini İlgilendiren Suçlar”, Ceza Hukuku Reformu, İstanbul 2001, s. 653. 
4397 ÜNVER, Değer, s. 483. 
4398 Bu kabulün geleneksel anlayışın bir sonucu olduğu yönünde bkz. ÖZEK, Çetin, “Adliyeye Karşı Suçların Hukuksal 
Konusu”, İÜHFM, C. 55, S. 3, 1997, s. 26. 
4399 Bu suçun mağdurunun ilki Adalet Bakanlığı, ikincisiyse hakkında iftirada bulunulan kimse olmak üzere “çok mağdurlu” 
olduğu yönünde bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Millete, s. 130. 
4400 Burada suçun maddi konusuyla suçtan zarar gören birleşmekte, suçun mağduruysa birleşmemektedir. Bkz. 
EREM/DANIŞMAN/ARTUK, s. 242. Nitekim bireyin kendi aleyhine tanıklık yapılmasına rıza göstermesi bu suçla devlete ait 
hukuki varlık veya menfaatler de korunduğundan bu fiili suç olmaktan çıkarmaz. Bkz. EKİCİ ŞAHİN, s. 123-124. 
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durumu kötüleşen kimse zarar görendir.4401 “Yalan yere yemin” suçunda da mağdur devlet olup,4402 yalan 

yere yemin nedeniyle örneğin hukuk davasında, davasını kaybeden ya da ceza davasında, hakkında 

mahkûmiyet hükmü verilen kişi suçtan zarar görendir.4403 Yine “görevi yaptırmamak için direnme” 

suçunun mağduru devlet olup, kamu görevlisi bu suçtan zarar görendir. Ancak Yargıtay’ın görüşü tam 

tersi yöndedir.4404 

Daha evvel de bahsedildiği üzere devlet, bir suçun işlenmesi nedeniyle kural olarak başka bir zarar 

görenin bulunup bulunmadığını incelemeksizin soruşturmaya başlamakta ve bu durum ceza davasının bir 

kamu davası olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır.4405 Bireysel dahi olsa her suç, düzeni ihlal 

ettiğinden toplumun zararınadır. Ancak her bir suçun doğrudan doğruya devlete zarar verdiği ya da 

tehlikeye soktuğu söylenemez. Bazı suçlar işlenmekle birlikte doğrudan doğruya toplumu, devleti ya da 

onu temsil eden kişiyi zarara ya da tehlikeye uğratmaktayken, bazı suçlar ise kişilerin yaşamını, mallarını, 

onurunu zarara ya da tehlikeye uğratmaktadır.4406 Kişiye zarar veren örneğin “kasten öldürme” suçunda 

olduğu gibi fiiller aynı zamanda toplumsal düzenle ve toplumun güvenliğiyle ilgilidir. Mağdur istemese 

dahi devlet bu fiilleri cezalandırmaktadır. Bu kapsamda ceza hukukuna kamu hukuku karakteri veren de 

söz konusu durumdur. Şayet sadece bireyin menfaatlerini ilgilendiren bir hukuk dalı olsaydı ceza 

                                                
4401 SCHWARZ, Otto, Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Şerhi, (Çev. Rifat Taşkın), Ankara 1939, s. 328; 
KLEINKNECHT, s. 469. 
4402 Mağdurun, yargının gereği gibi gerçekleştirilmesinden sorumlu olan idare olarak Adalet Bakanlığı olduğu yönünde bkz. 
HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, s. 157. 
4403 ONURSAL, s. 44. 
4404 “…Olayın gelişimi sırasında sanığın, cebir ve tehdit kullandığı polis memuru olan müştekiler suçun mağduru, kamu idaresi 
ise suçtan zarar gören konumundadır. "Görevini Yaptırmamak İçin Direnme" suçunun 5237 sayılı TCY'nın "Kamu İdaresinin 
Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı bölümünde düzenlenmiş olması da kamu görevlilerinin suçun mağduru 
olamayacakları anlamına gelmemektedir. Aksinin kabulü halinde, görevleri dışında kendilerine karşı cebir ve/veya tehdit 
kullanılması halinde işlenen bu suçların mağduru olacaklarında kuşku bulunmayan kişilerin, aynı suçlara görevlerinin ifası 
sırasında kamu görevlisi sıfatıyla maruz kaldıklarında ise suçun mağduru olmadıklarını ileri sürmek çelişkisine düşülecektir ki, 
bunun yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Somut olayda, sanığın suçun yasal tanımında yer alan ve hukuksal anlamda tek bir 
fiili oluşturan davranışları, görevini ifa eden altı kamu görevlisine karşı görevlerini yaptırmamak için gerçekleştirmiş olması 
nedeniyle aynı nev'iden fikri içtimanın koşulları gerçekleşmiş bulunduğundan, sanık hakkında 5237 sayılı TCY'nın 43/2. 
maddesinin uygulanması gerekmektedir… Çoğunluk görüşüne katılmayan kurul üyesi Orhan Koçak: "Kamu görevlisine karşı 
görevini yapmasını engelleme suçu 5237 sayılı TCK'nun 4. kısım Millete ve Devlete Karşı Suçların 1. bölümünde ( Kamu 
İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ) yer almış olup düzenleniş amacı KAMU OTORİTESİNİ SAĞLAMAYA 
yöneliktir. Memura hakaret suçundan zarar gören şahıslar olduğu halde memura direnme suçunda zarar gören kamu görevlileri 
değil, KAMU OTORİTESİ dolayısıyla da DEVLET'dir. Mağdurun tüzel kişilik olan devlet olması sebebiyle de 5237 Sayılı 
Yasanın 43/2. fıkrasında belirtilen birden fazla kişi unsuru söz konusu değildir, dolayısıyla da direnden kişilerin devlet adına 
hareket etmesi ve devleti temsil etmeleri nedeniyle mağdur tekdir. Ayrıca 5237 Sayılı Yasanın 265/1. fıkraya göre 6 aydan 3 yıla 
kadar ceza verilebilecekken beş kişiye direnildiğinde TCK'nun 43/2. fıkraya göre ceza artırılacak ve sonuç olarak daha hafif bir 
eyleme çok ceza verilirken daha ağır eyleme daha az ceza verilmesi sonucunu doğuracaktır. Direnen kişi açısından bir kişiye 
direnmek daha kolayken beş kişiye direnmek daha zor hatta kişi adedi fazlalaştıkça direnme imkânsız hale gelebilir. Böyle bir 
sonuçta, hukukun temel ilkelerinden biri olan cezanın adil tayini kuralına uymaz. İzah edilen nedenlerle itirazın reddi 
gerektiğinden çoğunluk kararına katılmıyorum" görüşüyle, Çoğunluk görüşüne katılmayan dokuz kurul üyesi ise: "yasa 
koyucunun bu suçu kamu idaresinin işleyişine karşı bir suç olarak düzenlediği, kamu görevlilerinin suçun mağduru olmadığı, 
direnilen görevli sayısının birden fazla olmasının 5237 sayılı TCY'nın 43/2. maddesinin uygulanmasını gerektirmediği, bu nedenle 
itirazın reddine karar verilmesi gerektiği" düşüncesiyle karşı oy kullanmışlardır…” YCGK 2009/9-259 E. 2010/47 K. 2.3.2010 
(Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4405 AKDEMİR, s. 14. 
4406 BECCARIA, s. 56-57.  
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hukukunun özel hukuk kapsamında düşünülmesi gerekirdi.4407 Yine iddianamede davacı olarak “kamu 

hakları”, “kamu hakkı” ya da “kamu hukuku” ifadesine yer verilmesi de tüzel kişinin ya da tüzel kişiliğe 

sahip olmayan toplulukların da mağdur olacağı şeklinde yorumlanmalıdır. Ancak davacının kişi olması 

gerekmekte ve bu kişi de savcı değil, savcının temsil ettiği devlettir.4408 Devlet şayet işlenen bir suç 

nedeniyle muhakemeyi gerçekleştirmezse, mağdurun ya da suçtan zarar görenin kendi hakkını bizzat 

almaya çalışmasına ve bireyler arasındaki husumetlerin sona ermemesine neden olacaktır. Bu durum 

devletin dava açma tekelinin vatandaş karşısında haklı görülmesinin bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır.4409 Yargılama ve iddia görevi kural olarak devlet eliyle yerine getirilmekteyse de bunlar 

birbirinden bağımsız iki ayrı makam tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle de davayı yargılayacak 

mahkemenin yanında, iddia görevini devlet adına yürüten savcılık kurumu kurulmuştur.4410 Nitekim 

“kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getiril”mektedir (CMK m. 170/1). Bir 

suç işlendiğinde devletin faili cezalandırma konusundaki zorunluluğunun temelindeki ceza hukuku 

kuralının iki tarafı vardır. İlki bu kuralın bir tarafa imkân ya da yetki tanıması diğer tarafa ise bu imkân 

veya yetkiye engel olmama ödevi yüklemesidir. Devlet bir ceza normu koyarken ya da uygularken hukuki 

yetkisini ve bu kapsamda hakkını kullanır, hak, yalnızca belli bir kişiye karşı söz konusu olup, bu diğer 

kişiye bir ödev yükler. Devletin bu hakkı, devletle hakkın karşı tarafı arasında hukuk ilişkisinin 

kurulmasını sağlar. Suç işleyen kişinin devletin koyduğu ceza normuna aykırı hareket etmesi, bundan 

doğrudan doğruya devletin zarar gördüğü ve bu nedenle de bazı suçların zorunlu ve doğal mağdurunun 

devlet olduğunun kabulünü gerektirir. Zira kişi, suç işleyerek devletin egemenlik hakkına ve devletin 

kendini korumak adına koyduğu ceza normu şeklinde açıkladığı iradesine karşı gelmektedir. Bu nedenle 

suç işlendiğinde, fail ilk olarak karşısında devleti bulmakta ve devlet de işlenen suç nedeniyle başkalarının 

da zarar görüp görmediğine bakmaksızın her suçun ilk ve zorunlu mağduru olarak faili 

cezalandırmaktadır. Bu kapsamda devletle mağdur arasında ceza ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Bu ceza 

ilişkisi sonra muhakeme ilişkisinin kurulmasına imkân vererek ceza davasının kamu davası olarak kabul 

edilmesini sağlamaktadır.  Suç işleyen kişi, işlediği suçun cezasına katlanma ve kanunda öngörülenden 

başka ya da daha ağır bir yaptırıma tabi tutulmama konusunda sübjektif bir hakka sahiptir.4411  

Hukuk teorisinde devlet diğer kurum ve kişilerden bağımsız, güç ilişkilerinin yönetildiği merkezi 

ajan olarak kabul edilmektedir.4412 Devletin olmadığı anarşik bir düzende hukuk kuralı olmayacağından 

ve olmayan kuralın ihlalinden ve bu kapsamda suçtan bahsedilemeyeceğinden mağdurdan söz edilemez. 

                                                
4407 YÜCE, Turhan Tufan, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ankara 1985, s. 1. 
4408 KUNTER, Muhakeme, s. 200, dp. 33. 
4409 ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 107, dp. 371. 
4410 İstisnaen de olsa devletin başka makamlarınca (örneğin 2547 sayılı “Yüksek Öğretim Kanunu”nun 53. maddesi uyarınca 
üniversite personelinin göreviyle ilgili suçlar bakımından ceza soruşturması idare tarafından yapılması ve kovuşturma kararının 
idari kurullarca verilmesi gibi) söz konusu görevin yerine getirilmesi mümkündür. Bu durumda savcılıkça iddianame hazırlanması 
gerekli değildir. Bkz. TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 39, 41. 
4411 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 691, 693-694; CENTEL/ZAFER, s. 4. 
4412 KICHENGAST, s. 8. 
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Böyle bir düzende bireyin malını çaldırmaması ya da vücut dokunulmazlığının ihlal edilmemesi kendi 

sorumluluğu altında olup bu sorumluluğu yerine getirmemesi mağdur olarak nitelendirilmesine imkân 

vermez. Mağdur olabilmek için bir hukuk kuralının ve bu kuralın da suç olarak devlet tarafından 

öngörülmesi gereklidir. Bu nedenle mağdurun tespiti için ceza normu önem kazanmaktadır.4413  

Devletin kişi olarak kabul edilmesiyle, devletin birey dışında, doğa ötesi, kendine özgü bir varlık 

olarak nitelendirilmesi, devlet ile birey arasında çıkar çatışmalarının olabileceği ve devletin korunması için 

bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırlanabileceği savunulmuştur. Bu anlayış uyarınca işlenen tüm suçlar 

doğrudan ya da dolaylı olarak devlete karşı işlenmektedir ve devletin hukuk düzeni ile suçu önleme gücü 

korunmak istenmektedir. Bu durumda devlet, ceza hukukunu ilgilendiren hukuka aykırılığın ve bu 

aykırılık hakkında öngörülecek ceza yaptırımı ve de muhakeme yöntemini belirlemek konusunda 

sübjektif hak sahibidir.4414 Bu kapsamda her suç, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde devlet iktidarını ihlal 

ettiği için cezalandırılmaktadır. Böylece devletin bireysel hakları ve özgürlükleri sınırlaması bir anlamda 

devletin “meşru savunma”sı şeklinde değerlendirilerek haklı kabul edilmişse de4415 burada “meşru 

savunma”dan bahsetmek doğru değildir. Zira şartları yoktur. Ancak devletin de öncelikle korunması 

gereken hak ve yetki sahibi bir varlık olduğu unutulmamalıdır. Zira devletin bireyden bağımsız kendine 

has hukuken korunan varlık ve menfaatleri vardır.4416 

Devlet, çeşitli ihtiyaçların merkezini oluşturur. Bu ihtiyaçlar devletin varlığına ilişkin ya da 

kamusal yahut politik ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçları gidermeye yarayan araçlar devlete ilişkin, kamusal ya 

da politik varlıklar yahut menfaatlerdir. Bu varlıklar maddi nitelikte olabileceği gibi şahsi de olabilir. 

Devlet, vatandaşıyla olan ilişkileri bakımından iç kamu hukukunun konusudur. Ayrıca yalnızca hukuken 

korunan varlıkların veya menfaatlerin süjesi şeklinde değil, aynı zamanda hak şeklinde korunan 

menfaatlerin de süjesidir. Yani hak süjesi tüzel kişi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu haklar devlete ait kamu 

hakları olarak nitelendirilmektedir.4417 Devlet, yalnızca örneğin ulus devlet olarak bazı hakların süjesi, bazı 

varlık ve menfaatlerin hamili olmayıp aynı zamanda uluslararası hukukun da bir süjesidir.4418 Yine burada 

da devlet yalnızca hukuken korunan menfaatlerin süjesi şeklinde değil, hak şeklinde korunan menfaatlerin 

süjesi yani hak süjesi bir tüzel kişi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu haklar ise devletin uluslararası hakları 

olarak nitelendirilmektedir.4419  Devletin kendi şahsı üzerine kamusal hakları ya da devletin kamusal 

şahsiyet hakları, devletin vatandaşı üzerindeki kamusal hakları ve devletin şeyler üzerindeki kamusal 

                                                
4413 BAYLEY, s. 56-57. 
4414 Devletin burada sübjektif bir hakkının bulunmadığı, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevinin bulunduğu yönünde bkz. 
AVCI, Mustafa, “Suç Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi Anlayışının Tarihi Gelişimi”, Çalıştay Raporları (STK-Adli Destek 
Sisteminin Yeniden Değerlendirilmesi tazminat-İstihdam-Tedavi), Ankara 2016, s. 42. 
4415 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 43. 
4416 Ancak bu kabulün bireyin bir “hiç”, devletin ise “her şey” olduğu anlamına geleceği savunulmaktadır. Bkz. MURMANN, s. 
131-132. 
4417 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 678. 
4418 HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Millete ve Devlete Karşı Suçlar, Ankara 
2016, s. 3. 
4419 TOROSLU, Özel, s. 275. 
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haklarıdır. Ancak devletin hakları olduğu gibi aynı zamanda yükümlülükleri de söz konusudur. Bu 

kapsamda bireyin devlete karşı sahip olduğu haklardan bahsedilir. Bu sadece bireysel menfaatler değil 

aynı zamanda, kamusal ya da devlete ilişkin menfaatlerdir ve şahsi, mameleki ya da gayri mameleki 

olabilir. Bunlar bireyin kendi şahsı üzerindeki kamusal hakları ya da bireysel kamusal şahsiyet hakları, 

bireyin devlete karşı sahip olduğu kamusal hakları ve bireyin şeyler üzerindeki kamusal haklarıdır. Ayrıca 

devlet, diğer devletlerle olan ilişkisi bakımından uluslararası hukukun konusudur. Devletin uluslararası 

hakları da yine devletin uluslararası şahsiyet hakları, devletin diğer devletlerin şahsına karşı sahip olduğu 

uluslararası hakları, devletin şeyler üzerindeki uluslararası haklarıdır. Ayrıca devletin uluslararası hukuk 

alanında yükümlülükleri bulunmaktadır. Ceza hukuku tarafından koruma altına alınan devlete ait hukuki 

varlık ve menfaatler, devletin kamusal hukuki varlıkları, bireyin kamusal hukuki varlıkları ve yabancı bir 

devlete ait kamusal hukuki varlıklar şeklinde ayrılabilir.4420  

Yalnızca devletin gerçek anlamda mağduru olduğu suçlar da söz konusudur. Yani her suç 

bakımından söz konusu olmasa da belli bazı suçlar bakımından devletin mağdur olması mümkündür. Zira 

toplumsal ve bireysel menfaatlerin teminat altına alınması ve gerçekleştirilebilmesi için devletin kendi 

bütünlüğünü koruma gereklidir. Devlet, bireyleri himayesi altına alır. Çeşitli varlık ya da menfaatlerin 

hamili ve hatta sahibi dahi olabilir.4421 Devlete ait herhangi bir varlık ya da menfaatin korunmasına ilişkin 

bir yasağın ya da emrin ihlal edilmesi halinde devlet bakımından ortaya zararlı bir sonucun ortaya çıkması 

söz konusu olur. Bu durumda yani devlete ait ya da devletin hamili olduğu belli varlık veya menfaatlerin 

ihlal edilmesi halinde suçun mağduru devlettir. Örnek olarak “kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine 

karşı suçlar”,4422 “adliyeye karşı suçlar” yahut “devletin güvenliğine karşı suçlar” verilebilir.4423 

                                                
4420 TOROSLU, Cürümlerin, s. 352-355. 
4421 TOROSLU, Cürümlerin, s. 352-366. 
4422 Devlet, egemen bir kurum ve hüküm olmaktan başka, sosyal düzeni ve güveni garanti almaya, bireysel faaliyetleri 
gerçekleştirmeye ve toplumun korunması, refahı, gelişimi için gerekli olan varlıkları ve hizmetleri sağlamak bakımından somut 
bir faaliyette bulunduğunda “kamu idaresi” olarak ortaya çıkmaktadır. Yasamanın koyduğu emirlerin gerçekleştirilmesine ilişkin 
tamamlayıcı görevler üstlenmeye yönelik tamamlayıcı emirler koyma görevi de idareye aittir. Tüm bu görevler devletin özel 
organlarınca yerine getirilmektedir. Kendilerine idari faaliyette bulunma yetkisinin tanındığı bu organlar kamu idaresidir. 
Kendilerine idari faaliyete bulunma yetkisinin verildiği bakanlar gibi politik organlar da bulunmaktadır. Ancak idare, tümüyle 
devlet organlarından ibaret değildir. Mahalli idareler gibi devlete nazaran özerk bir konumda bulunanın da idari görev ve yetkileri 
bulunmaktadır. Yerine getirdikleri görevler bakımından nazara alındığında idari yetkilere sahip olanlar kamusal süjeler olup bu 
süjelerin tümü idari organizasyonu yani devletin resmi örgütünü oluşturmaktadır. Yargı organları ile kamu görevlisi olarak kabul 
edilen milletvekilleri de bu süjesel örgüte dâhildir. Bkz. TOROSLU, Özel, s. 277. Kuvvetler ayrılığından hareketle idare ve 
anayasa hukuku doktrininde kamu idaresi ile idare arasında fark yokken ceza hukuku bakımından kamu idaresi, devletin yasama, 
yürütme ve yargı fonksiyonları kapsamında yürüttüğü tüm faaliyetler için kullanılmaktadır. “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve 
İşleyişine Karşı Suçlar”la devletin kamu idaresinin düzenli işleyişine ve kamu ajanlarının dürüstlüğüne ilişkin menfaatleri 
korunmaktadır. Esasında “Adliyeye Karşı Suçlar”, “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” 
kamu idaresinin geniş anlamını kabul eden ceza hukuku açısından kamu idaresi kavramı kapsamındadır. Zira söz konusu suçlarla 
kamu idaresine karşı suçları öngören normlarla korunan farklı menfaatler de korunmaktadır. Ayrıca “kamu idaresine karşı 
suçlar”ın her biri bakımından kamu idaresinin aynı anlamda olmadığı belirtilmelidir. Örneğin rüşvette genel olarak kamu idaresine 
zarar verilmekteyken zimmette kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kamu idaresine zarar verilmektedir. Bkz. OKUYUCU 
ERGÜN, Zimmet, s. 5-8. “Kamu idaresine karşı suçlar”la ya kamusal kurumların düzgün işleyişine, itibarına ya da idari 
faaliyetleri yerine getiren kimselerin özgürlüğüne, itibarına, dürüstlüğüne, sadakatine ve tarafsızlığına ya da idarenin gayelerine 
ulaşabilmek adına kullandığı şeylerle ilgili ve devlete ait menfaatleri korunmaktadır. Bkz. TOROSLU, Özel, s. 278. 
4423 SOYASLAN, Genel, s. 250; KATOĞLU, “Mağduru”, s. 676. 
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TCK’nın “Özel Hükümler”i hükme bağlayan “İkinci Kitabı”nın “Dördüncü Kısmı”nda “Millete 

ve Devlete Karşı Suçlar” düzenleniştir.4424 Söz konusu düzenlemenin kendisi dahi bir tüzel kişi olan 

devlete karşı suç işlenebileceğinin ve dolayısıyla devletin suçun mağduru olarak kabul edildiğinin bir 

göstergesini oluşturur. Zira devletin bizatihi kendisi himaye edilmektedir.4425 Nitekim egemenliği elinde 

bulunduran devlet, kendi varlığını korumak bakımından ceza hukukundan yararlanmaktadır.4426 Bazı 

suçların “Devlete ve Millete Karşı Suçlar” içerisinde düzenlenmesinin nedenini devletin adeta iki sıfatının 

bulunması oluşturmaktadır.4427 Bu kapsamda özel mağdurun yani hukuki konunun sahibinin veya 

hamilinin doğrudan devlet olması mümkündür.4428 Söz konusu durumda devletin ayrıca diğer tüm 

suçların genel mağduru olmasındaki gibi kendisine ait bu menfaatin himayesine ilişkin menfaati de 

bulunmaktadır. Yani bu suçlarda devlet hem genel hem de özel mağdur olarak ortaya çıkmaktadır.4429 

Devletin özel mağdur olarak ortaya çıkması halinde, devletin varlığına, devamına ve bununla ilgili düzenin 

korunması kapsamında kendi öz varlık ve menfaatleri korunmaktadır.4430 AYM de devletin suçun 

mağduru olabileceğini kabul etmektedir.4431 Bu kapsamda 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe 

girişiminin ardından bu suçun genel ve özel mağdurunun devlet olduğunun kabulü gerekir. 

TCK’nın “İkinci Kitabı”nın “Dördüncü Kısmı”nda “Devlete Karşı Suçlar”, “Kamu İdaresinin 

Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar”4432 “Adliyeye Karşı Suçlar”, “Devletin Egemenlik 

Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar”, “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine 

Karşı Suçlar”, “Yabancı Devletlerle Olan İlişkilerine Karşı Suçlar” şeklinde sekiz bölüm olarak 

öngörülmüştür. Bu suçlarda devlet, bir bütün olarak dikkate alındığında bazı politik varlık ya da 

                                                
4424 Ancak daha evvel de belirtildiği üzere devlet, “toprak”, “millet” ve “egemenlik” unsurlarından oluştuğu için ve bu nedenle 
“millet” devletten ayrı olmayıp onun içinde yer aldığından “millet” ve “devlet” şeklinde bir ayrıştırmaya gidilmesi doğru değildir. 
Bkz. HAFIZOĞULLARI, “Tasarısı”, s. 39. 
4425 ERMAN, Sahir, “Hükümetin Manevi Şahsiyetini Tahkir ve Tezyif Suçu”, İBD, C. XXV, 1951, S. 5, s. 277. 
4426 WELZEL, s. 480; OPPENHEIM, s. 192. 
4427 EREM, “Konusu”, s. 21. 
4428 ERSOY, s. 69; SOYASLAN, Genel, s. 217; ÖZEK, Siyasi, s. 4. 
4429 TOROSLU, Cürümlerin, s. 173. Bu suçlarda genel mağdurun devlet ancak özel mağdurun örneğin “Anayasal düzene ve Bu 
Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” bakımından, demokratik bir düzende barış içinde yaşama hakkı ihlal edilen gerçek kişiler olduğu 
yönünde bkz. ZAFER, s. 158, dp. 119. 
4430 ÖZEK, Siyasi, s. 10. 
4431 “Kamu tüzel kişilerinin bir suçun faili olup olamayacakları konusunda öğretide tartışmalar olsa da, başta devlet olmak üzere 
diğer kamu tüzel kişilerinin bir suçun mağduru olma konumları tartışmasızdır. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin suçtan zarar 
gören konumda olabilecekleri Türk ceza hukukunda da kabul edildiği için, hem ceza kanunlarında hem de suç ve ceza hükmü 
içeren özel kanunlarda bunlarla ilgili suç kategorileri hep var olmuştur. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş 
olan devletin şahsiyetine karşı cürümler ve devlet idaresi aleyhinde işlenen cürümler bu kapsamda sayılabilir. Aynı şekilde, 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu'nda millete ve devlete karşı suçların, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı 
suçların, devletin güvenliğine karşı suçların, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçların ve milli savunmaya karşı 
suçların düzenlenmesi, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin suçtan zarar gören konumunda olduklarına, ayrıca gerçek 
kişilerden ve özel hukuk tüzel kişilerinden farklı şekilde korunduklarına ilişkin düzenlemelere örnek gösterilebilir” AYM, 2006/77 
E. 2009/39 K. 5.3.2009 T. (Karar metni için bkz. 27534 sayılı 27.3.2010 tarihli Resmi Gazete). AYM’nin bu kararı suçtan zarar 
gören ve mağdur kavramları arasında ayrıma dikkat etmediği yönünde eleştirilmektedir. Bkz. ÖZGENÇ, Genel, s. 208. 
4432 “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlığını taşıyan TCK’nın “İkinci Kitabı”nın “Dördüncü Kısmı”nda 
devletin erkleri ile işlevlerinin karıştırıldığı, örneğin kamu idaresine karşı işlenen suçlar ile devlete karşı işlenen suçlar arasında 
yapısal bir benzerliğin bulunmadığı, buna karşın söz konusu suçlara bu kısımda yer verilmesinin kanunun yorumunu zorlaştırdığı 
yönünde bkz. HAFIZOĞULLARI/GÜNGÖR, s. 32. 
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menfaatlerin hamili yani mağduru olarak ortaya çıkmaktadır. Devlet siyasal, yönetsel ve yargısal 

menfaatlerini, siyasal, yönetsel ve yargısal varlıklarıyla gerçekleştirir.4433 Devlete ait siyasal varlıklar içsel 

ve dışsal olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır, içsel varlıkları devletin varlığına, anayasal teşkilatına ve 

anayasal organlarının faaliyetlerine, dışsal varlıkları ise devletin uluslararası alandaki varlığına, teşkilatına 

ve uluslararası organlarının faaliyetlerine ilişkindir. Devletin yönetsel varlıkları ise “kamu idaresinin 

güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar”la, yargısal varlık ve menfaatleri ise “adliyeye karşı suçlar”la 

koruma altına alınmaktadır.4434 Örneğin “iftira” ya da “rüşvet” suçunda her ne kadar bireysel varlık veya 

menfaatlere zarar verilmekteyse de bu suçlar devlet iktidarını ihlal ettiği için cezalandırılmaktadır.4435 Zira 

“iftira” suçunda devletin yargısal, “rüşvet” suçunda ise yönetsel varlık veya menfaatleri ihlal 

edilmektedir.4436  

Devlete karşı işlenen suçlarda genel ve özel mağdur devlettir. Hükümete karşı işlenen suçlarda 

hükümet, devlete ait bir organ olduğundan suçun mağduru devlettir.4437 Yine TCK’nın 301. maddesinde 

öngörülen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” 

suçu bakımından mağdur ilgili kurum ya da organlar değil4438 devlettir.4439 Ancak devletin mağdur 

olduğu her bir suçta elbette ki aynı hukuki varlık veya menfaatin korunduğundan bahsedilemez. Devletin 

genel ve özel mağdur olduğu bir suçta, gerçek kişilerin işlenen bu suç nedeniyle zarar görmeleri 

mümkündür. Örnek olarak TCK’nın 313. maddesinde öngörülen “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine 

karşı silâhlı isyan” suçu verilebilir.  

                                                
4433 Devletin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, insan unsurunun ve anayasası ile kurulmuş olan düzenine ilişkin en temel varlık 
veya menfaatleri, devletin şekli düzeninin korunması anlamına gelmektedir. Ayrıca baskıcı ceza hukuku sistemlerinde örneğin 
faşist devlet düzenlerinde ortaya çıkan devletin maddi düzeninin korunmasından da bahsetmek gereklidir. Devletin maddi 
düzeninin korunmasında devletin karşıt olarak gördüğü düşüncelere ve devlet düzenlerine karşı kendisini korumak için söz konusu 
düşüncelerin propagandası, övülmesi, bu düşünceler etrafında örgütlenilmesi suç sayılmaktadır. Bkz. YALÇIN SANCAR, 
Alenen, s. 25. 
4434 TOROSLU, Cürümlerin, s. 340, 362-365. 
4435 Nitekim “rüşvet” suçuyla, topluma hâkim olan, kamu faaliyetlerinin eşitlik ve liyakat bakımından adalet ilkelerine uygun bir 
şekilde yürütüldüğü, kamu görevlilerinin rüşvet kabul etmediği yönündeki algının devam etmesi sağlanmak istenmektedir. Bkz. 
ÖZGENÇ, İzzet, “Kamu Görevi, Yükümlülük Suçları, Yükümlülük Suçlarına İştirak (Karar İncelemesi)”, SÜHFD, Y. 1994, C. 
4, S. 1-2, s. 334.  
4436 Ancak kamu idaresine karşı suçlarda, korunan hukuki varlık veya menfaatin, bireyin iyi işleyen eşit ve hukuka uygun davranan 
yönetsel bir düzende yaşama hakkına ilişkin yararının korunduğu ve bu suçlarda mağdurun devlet olmadığı yönünde bkz. ÖZEK, 
“Düşünceler”, 668, 684. 
4437 ETCK döneminde “Hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif suçu”nda hükümetin mağdur olduğu yönünde bkz. 
ERMAN, “Hükümetin”, s. 279-280. Ancak burada hükümet tüzel kişi olmadığı için suçun mağduru olamaz denilmekteyse de 
(bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 729) mağdur olabilmek kişi vasfına sahip olmak gerekli değildir. 
4438 Burada devletin tıpkı maddede sayılan diğer organlar gibi yalnızca mağdur olduğu, maddede sayılan tüm mağdurların toplamı 
olarak değerlendirilemeyeceği yönündeki aksi görüş için bkz. YALÇIN SANCAR, Alenen, s. 21, 235-236. Örneğin TCK’nın 
309. maddesinde “Anayasayı ihlal” suçunun mağdurunun devletten ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktaysa da organ olarak 
“yasama organı” yani “TBMM” olduğu yönündeki görüş için bkz. AYGÜN EŞİTLİ, Ezgi, “Anayasayı İhlal Suçu”, AÜHFD, 
65 (4), 2016, s. 1965. 
4439 Nitekim Yargıtay bu suçun ETCK’da karşılığı bakımından “…Türklüğü basın yoluyla tahkir ve tezyif etmek suçundan, 
sanıkların 5680 SY. 16/1. maddesi yollaması ile TCY'nın 159/1. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle açılan 
kamu davasında;… TCK.nun 159. maddesinde öngörülen suçun mağduru, tüzel kişiliği olan devlettir. Zarar gören ile mağdur 
nitelikleri devlette örtüşmektedir…” demiştir. YCGK 2006/9-169 E. 2006/184 K. 11.7.2006 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
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TCK’nın “kaçmaya imkân sağlama” başlığını taşıyan 294. maddesinin 1. fıkrasında “gözaltına 

alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlayan kişi”nin cezalandırılacağı, 4. fıkrasında ise “kaçması 

sağlanan kişi sayısının birden fazla olması halinde, bu sayı göz önünde bulundurularak”, cezanın 

arttırılacağı öngörülmüştür. Burada her ne kadar hükmün gerekçesinde özel bir içtima hükmüne yer 

verildiği belirtilmekteyse de4440 özel bir zincirleme suç hükmüne yer verilmiş değildir. Zira kaçması 

sağlanan “gözaltına alınan”, “tutuklu” ya da “hükümlü” kimseler bu suçun mağduru olmayıp suçun maddi 

konusudur ve suç bu sayılan kimselere karşı işlenmemektedir. Söz konusu durum cezayı ağırlaştıran 

nitelikli bir haldir.4441 Suçun mağduru ise devlettir.  

Devlet, hükümet ve idare olmasının yanında adli görevlerle donatılan bir organlar bütünü şeklinde 

de ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda devletin varlık veya menfaatleri kamu hukuku prensipleri dikkate 

alındığında, siyasi, idari ve adli olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu üçlü tasnif, bir bütün halinde devletin 

egemenliğini ifade etmektedir. Nitekim TCK’nın devlete karşı suçlara ilişkin hükümleri de söz konusu 

üçlü tasnif dikkate alınarak devletin siyasi bir bütün olarak varlığına, devlet idaresine ve adliyeye ilişkin 

suçlar olmak üzere ele alınabilir.4442 Adli kuvvet ya da yargı kuvveti şeklinde nitelendirilen devlete ait 

varlık ya da menfaatler adli ya da yargısal menfaatler olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar ya adli teşkilat ya 

adli faaliyet ya da fonksiyon açısından adliyenin idaresine karşı suçlar şeklinde belirmektedir. Devlete ait 

adli ya da yargısal varlık ya da menfaatler adliyeye karşı suçların öngörüldüğü normlarla koruma altına 

alınmaktadır.4443  

Devlete karşı suçların, devlete ait olan ve cezai korumanın konusunu oluşturan varlık ya da 

menfaatlerin, rejimin otoriter, liberal ya da özgürlükçü olmasına göre çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. 

Bu kapsamda devlete verilen önem, bireyin devlet karşısındaki konumu önem arz etmektedir.4444 Örneğin 

faşist ya da liberal devlete bakıldığında devlete karşı suçlar bakımından siyasal suçların içeriği farklılık arz 

etmektedir. Bu kapsamda katı bir siyasal suç anlayışından hareket ederek yalnızca kendi güvenliğini 

otoriter şekilde koruyan devletten, uluslararası dayanışma içinde başka devletlerin veya uluslararası 

örgütlerin de menfaatlerini koruyan bir devlet anlayışının benimsendiği söylenebilir.4445 Tarihsel süreç 

içinde ortaya çıkan anlayış farklılıkları ne olursa olsun ortak paydada daima “devletin korunması” yer 

almaktadır.4446 

                                                
4440 TÜRK CEZA KANUNU TASARISI VE ADALET KOMISYONU RAPORU (1/593), s. 682. 
4441 ÖZGENÇ, Genel, s. 620. 
4442 ÖZEK, Siyasi, s. 10. 
4443 TOROSLU, Özel, s. 315. Yine adliyeye karşı suçlarda ise amacın bireyin hak ve özgürlüklerini ve hukuk devleti ilkesini 
sağlamak olduğu bu nedenle de kuvvetler ayrılığı kapsamında yargının değil bireyin yargıya başvurma, savunma, hukuk 
kurallarına uygun davranma, eşitlik ve adil yargılanma hakkının korunduğu ve bu suçlarda mağdurun devlet olmadığı yönünde 
bkz. ÖZEK, “Düşünceler”, 689-690. 
4444 YALÇIN SANCAR, Alenen, s. 24. 
4445 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 676. 
4446 YALÇIN SANCAR, Alenen, s. 24. 
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Her ne kadar yerinde olmasa da doktrinde devletin suç mağduru olamayacağı, nitekim bunun 

hukuken olanaksız olduğu da ileri sürülmektedir.  Devletin ve bu kapsamda tüzel kişinin suçun mağduru 

olup olamayacağı hususunda ortaya atılan iki karşıt görüşün temelinde devlet ya da hukuk sistemindeki 

eski ve yeni görüşlerin birbirlerine olan karşıtlığı ve hukuksal, siyasal ve felsefi bir tartışma bulunmaktadır. 

Suçun mağdurunun yalnızca gerçek kişiler olabileceğini söylemek yalnızca gerçek kişilerin hak sahibi 

olabileceği, başta devlet olmak üzere tüzel kişiliği bulunan ya da bulunmayan hukuki oluşumların gerçek 

kişiye ve gerçek kişinin haklarına hizmet eden bir araç niteliğinde olduğu anlamına gelmektedir.4447 Bu 

görüşe göre yalnızca bireylerin hak süjesi olması mümkündür4448  ve devletin hak süjesi olabileceği 

yönündeki bir kabul, eski olduğu gibi faşizm ve bu kapsamda örneğin nazizm düşüncelerinin bir ürünü 

olarak değerlendirilmelidir.4449 Zira gerçek kişi sahip olduğu hakları tek başına hayata geçiremez, tüm 

yetkilerini ve bunların kullanımından doğan sorumlulukları da tek başına üstlenmek istemeyebilir. Söz 

konusu durumda artık kişi ya da mal topluluğu olan tüzel kişilerden bahsedilmesi gerekir.4450 Ancak tüzel 

kişiler hak ehliyetine sahiptir ve hak süjesidir. Devletin hak süjesi olduğunun kabul edilmesi yalnızca faşist 

devlet anlayışıyla sınırlı tutulmamalıdır. Zira bu durum hukuki açıdan zorunluluk olarak ortaya 

çıkmaktadır. Aksinin kabulü mevzuatla bağdaşmayan sonuçlara neden olacak niteliktedir. Yalnızca 

devlete ait taşınır ve taşınmaz mallardan hareket edildiğinde dahi, devletin hak sahibi olamayacağı 

yönündeki düşüncelerin pozitif hukuk bakımından eleştiriye açık olduğu görülmektedir.4451 Ayrıca suç 

nedeniyle sadece bireyin mağdur olduğunu söylemek ilkel dönemde kabul edilen “kısas”, “öç alma” gibi 

günümüzde geçerliliğini yitiren anlayışa sebebiyet verebilir.4452 AYM, özelleştirme uygulamaları için 

çıkartılan 3987 sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ile Özelleştirme Sonucunda 

Doğabilecek İstihdamla İlgili Sorunların Çözümlenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler 

Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun”un bazı hükümlerinin iptaline ilişkin 1994/49 E. 

1994/45-2 K. 7.7.1994 tarihli kararında,4453 kamu mülkiyetinin de özel mülkiyette olduğu üzere yalnızca 

kanunla sınırlandırılabileceğini ve Anayasa’nın 35. maddesinde öngörülen güvenceden yararlanacağını 

belirtmiştir.4454 233 sayılı KHK’nın “devlet malı sayılma” başlığını taşıyan 57. maddesi “teşebbüslerin, 

                                                
4447 MURMANN, s. 216.  
4448 ÖZGENÇ, Genel, s. 208-209. Yine cezai himayenin konusunun hamilinin yalnızca bireyler olabileceği yönünde bkz. 
ÜNVER, Değer, s. 142. 
4449 MURMANN, s. 131. 
4450 YILDIZ, Mağdur, s. 23. 
4451 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 674, dp. 58. 
4452 ÖZGEN, s. 20. 
4453 22047 sayılı 10.9.1994 tarihli Resmî Gazete 
4454 “…Kimi özelleştirme türlerinde kamu mülkiyetine sınırlama getirildiği gibi kamu varlığının satışında da kamu mülkiyeti sona 
ermektedir. Kamu varlığının azalması, elden çıkarılmasıyla özelleştirilen alanda kamu mülkiyeti ortadan kalkmaktadır. Özel 
mülkiyet için Anayasa'nın getirdiği koruma ve güvence kamu mülkiyeti için de geçerli olduğundan, özel mülkiyet konusundaki 
özenin kamu mülkiyeti konusunda öncelikle düşünüleceğinde duraksanamaz. Bu nedenle, kamu mülkiyetinin sona erdirilmesine 
ilişkin esasların yasayla düzenlenmesi, Anayasa'nın 35. maddesinin getirdiği bir zorunluluktur. Kişisel mülkiyeti güvenceye 
bağlayan Anayasa'nın kamu mülkiyetini güvencesiz bıraktığı düşünülemez. Nitekim mülkiyet hakkını kişiler yönünden güvenceye 
alan 35. maddenin birinci fıkrası yanında, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki bu hakkın ancak yasayla sınırlanabileceği ve 
kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı hususları kamu mülkiyetini de kapsamaktadır. Kamu mülkiyeti için de geçerli 
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müesseselerin,4455 işletmelerin4456 ve bağlı ortaklıkların4457 malları ve her çeşit mevcutları aleyhine 

işlenen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu suçlara Türk Ceza Kanunundaki cezalar 

uygulanır.” şeklinde düzenlenmiş olup 61. maddesinde  “teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar”ın 

“kuruluş amacı ve faaliyet konularının gerçekleşmesini temin için… Gerekli taşınmaz mallar ile kaynak 

ve irtifak haklarını ilgili kanun hükümleri uyarınca kamulaştırma yetkisine” sahip oldukları 

öngörülmüştür. Ancak dikkat edileceği üzere söz konusu düzenlemeler “kamu iştirakleri”ni 

kapsamamaktadır.4458 Yine devletin gerçekleştirdiği fiiller ile borç altına girmesi mümkün olduğu gibi hak 

sahibi olması da mümkündür. Bu nedenle devletin hak süjesi olabildiği hususunun kabulü bu süjeliğin 

faşist ya da nasyonal sosyalist ideoloji ile mutlak bir şekilde ilişkilendirilmesi mevcut gerçeklikle 

uyuşmamaktadır.4459 Hukukun süjesinin gerçek kişi, topluluklar ve devlet olduğu belirtilmelidir.4460 Zira 

devletin hakları bulunmakta ve devlet bu hakları idare etme yetkisine sahiptir. Örnek olarak devletin 

gerçek kişilerden askerlik yükümlülüklerini yerine getirmelerini istemesi, suçluya ceza vermesi 

verilebilir.4461  

 Devletin hak süjesi olmaması nedeniyle suç mağduru da olamayacağı şeklindeki bir kabul, suç 

mağduru kavramını hak süjeliği ile sınırlı tutmaktadır. Hak süjesi olmayan kişi topluluklarının ya da 

devletler topluluğu bakımından da hak süjeliği olmaksızın bazı varlık ya da menfaatlerin hamili yahut 

otonom süjesi olmak, mağdur sayılmak için yeterli olduğundan suç mağduru kavramı hak süjeliğiyle 

sınırlı tutulmamalıdır. Hukuki varlık ya da menfaat her zaman bir hakkın varlığını gerektirmez.4462 Zira 

ceza hukuku düzenince hak düzeyine ulaşmayan pek çok varlık ya da menfaatin korunduğu 

görülmektedir. Yani cezai himayenin konusunu yalnızca haklar oluşturmamaktadır.4463 

Devletin ve devlet dışındaki tüzel kişilerin mağdur olamayacağının kabulü bakımından yalnızca 

bireylerin suç mağduru olarak kabul edilmesi kendisine hukuksal sonuçlar bağlanan mağdur sıfatının 

kapsamını önemli ölçüde genişletmektedir. Zira örneğin devlete karşı işlenen suçlarda herkesin mağdur 

olduğunun kabulü sorunludur. Nitekim herkesin mağdur olduğu kabul edildiği takdirde herkesin mağdur 

                                                
olan bu güvence gözardı edilemez. Kamu mülkiyeti de kamu yararı amacıyla sınırlanabilir ve toplum yararına aykırı biçimde 
kullanılamaz. Yasa'nın 2. maddesinin (A) bendinin (a), (b), (c), (d), (e) altbendleriyle öngörülen kamu varlıklarının, satış, kiralama, 
işletme hakkının devredilmesi, üzerlerinde mülkiyetin gayrı aynî haklar kurulması ve işin gereğine uygun diğer sözleşmelerle 
devredilmesi biçiminde özelleştirilmesi olgusu kamu mülkiyeti yönünden sınırlamalar getirmekte; satılarak özelleştirmede ise 
sınırlamanın ötesinde kamu mülkiyeti sona ermektedir. Bu nedenle, Anayasa'nın 35. ve 91. maddeleri gereğince özelleştirmeye 
ilişkin düzenlemenin yasa ile yapılması zorunludur…” (Karar metni için bkz. 22047 sayılı 10.9.1994 tarihli Resmî Gazete) 
4455 Müesseseler, “sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme 
veya işletmeler topluluğudur.” (233 sayılı KHK m. 2) 
4456 İşletme, “müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimleridir.” (233 sayılı KHK m. 2) 
4457 Bağlı ortaklık, “sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme 
veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir.” (233 sayılı KHK m. 2) 
4458 ÖZCAN, “Tüzel”, s. 320. 
4459 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 677.  
4460 Ancak Almanya’da hukukun süjesi olarak gerçek ve tüzel kişiler kabul edilmektedir. Bkz. ZERRES, Thomas, Bürgerliches 
Recht: Eine Einführung in das Zivilrecht und die Grundzüge des Zivilprozessrechts, Berlin Heidelberg 2013, s. 31. 
4461 ÜNVER, Değer, s. 486. 
4462 TOROSLU, Cürümlerin, s. 184. 
4463 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 672. 



577 
 

haklarından yararlanması da gereklidir. Tüzel kişiler hak ve fiil ehliyetine sahiptir yine devlet tüzel kişiliğe 

sahiptir bu nedenle de devlete, tüzel kişilere karşı suç işlenmesi mümkün olduğu gibi, tüzel kişiliği dahi 

bulunmayan topluma karşı suç işlenebilmesi ve toplumun mağdur olması mümkündür.4464 Örneğin 

TCK’nın “İkinci Kitabı”nın “Dördüncü Kısmı”nın “Sekizinci Bölümü”nde yer alan “Yabancı Devletlerle 

Olan İlişkilere Karşı Suçlar” bakımından mağdurun yalnızca bireyler olduğunu söylemek sıkıntılıdır. 

Nitekim TCK’nın 341. maddesinde4465 düzenlenen “Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret” suçu 

bakımından mağdurun kim olduğunun tespit edilmesi önemlidir. Söz konusu hükmün ikinci fıkrasında 

“bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması”nın “ilgili devletin şikâyetine bağlı” olduğu 

belirtildiğinden zarar görenin ilgili devlet olduğu söylenmelidir. Ancak suçun mağdurunun kim olduğu 

cevaplanması gereken bir hususu oluşturmaktadır.4466 “Yabancı devlet başkanına karşı suç”ta (TCK m. 

340) mağdurun yabancı bir devlet başkanının, “Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç”ta (TCK m. 342) 

ise söz konusu temsilcilerin olduğu ileri sürülmektedir.4467 Ancak yerinde olan bir diğer görüş ise bu 

suçlarla devletin uluslararası varlığının zarara ya da tehlikeye sokulduğu yönündedir. Zira bu suçlarla 

devletin imajı uluslararası alanda zarara uğramaktadır. Nitekim devlet, kendisiyle eşit ve ilişki halinde 

olduğu devletleri ve bunların temsilcilerini korumalıdır. Aksi halde diğer devletlerle olan ilişkisini normal 

şekilde sürdüremez. Bu nedenle bölüm başlığının “Devletin Uluslararası Mevcudiyetine Karşı İşlenen 

Suçlar” şeklinde değiştirilmesi yerinde olacaktır.4468 Zira söz konusu suçlarla devletin uluslararası 

ilişkilerine ilişkin menfaati korunmak istenmektedir4469 ve bu nedenle de mağdur devlettir.4470 Yabancı 

devlet ise suçtan zarar gören olarak kabul edilmelidir.4471 

Devletin kendi başına herhangi bir anlamı olmadığı yalnızca bireylerin idari bir aracı olduğu, bu 

kapsamda devletin kurumlarının esasında insanların kurumları olduğu da ileri sürülmektedir.4472 Çağdaş 

anlayışa göre devlet, insan haklarına dayanan anayasaya bağlı olarak görevlerini yerine getiren siyasal bir 

örgütlenmedir. Devletin kendiliğinden bir iradesi bulunmamaktadır. Bireyle devlet arasında hukuki varlık 

veya menfaatlerin çatışmasından bahsedilemez. Devlet, uluslararası sözleşmelerle ve anayasa ile sınırlı 

olan bireyin özgürlüklerini ve değerlerini koruyup güvence altına almakla, insan hakları ihlallerini 

önlemekle ve değişen koşullara uygun olarak gereken pozitif düzenlemeleri gerçekleştirmekle görevli olan 

                                                
4464 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 689-690. 
4465 “Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret 
Madde 341- (1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimseye üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
(2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır.” 
4466 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 677-678. 
4467 SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 34. 
4468 SOYASLAN, Özel, s. 690-691, 816. 
4469 OPPENHEIM, s. 360. 
4470 “Yabancı devlet başkanına karşı suç”ta ilki “hükümet”, ikincisiyse “yabancı devlet başkanı” olmak üzere iki mağdurun 
bulunduğu, “yabancı devlet bayrağına hakaret” suçundaysa mağdurun hükümet olduğu yönünde bkz. 
HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Millete, s. 497, 499. 
4471 GRAALMANN SCHEERER, § 172 Rn. 66. 
4472 PERŠAK, s. 211. 
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ve bireyin hizmetindeki bir oluşumdur.4473 Nitekim anayasa bireylere hak vermemekte, zaten var olan 

haklarını tanımaktadır. Bu kapsamda birey, hukukun ve devletin esasında nedenidir.4474 Devletin bizatihi 

kendisi metafizik bir varlık olarak kabul edilmemeli ve bireylerin ve birey topluluklarının devletin üstünde 

olduğu unutulmamalıdır. Hukuk da bireye hizmet eden bir araçtan başka şey değildir.4475 Yani devlet, 

birey içindir. Devletin kendine has varlık ve menfaatlerinin korunması esasında tek tek bireylerin de 

menfaati olup kolektif bir nitelik taşımaktadır.4476 Ancak genel ve özel mağdurun devlet olduğu suçlarda, 

devlet ve birey karşı karşıya gelmektedir. Devlet ve bireyin yararları asıl ve tali yarar ilişkisi içinde 

olabileceği gibi bireyin yararlarıyla devletin yararlarının çakışması da mümkündür. Örneğin askeri bir 

müdahalenin planlarının düşmana bildiren bir kimse devletin yararlarını ihlal etmesi nedeniyle “vatana 

ihanet” suçundan dolayı cezalandırılmaktaysa da söz konusu ihanet nedeniyle askeri bir müdahale olsaydı 

zarara uğrayacak pek çok kimsenin hayatı, malvarlığı ve özgürlüğü kurtarılmaktadır.4477 Bu kapsamda 

“devlet, birey içindir” kabulüne dayanan liberal devlet düşüncesine geçerlik tanındığı takdirde dahi her ne 

kadar teoride kabul edilmese de uygulamada kendini gösteren devletin kendine has korunması gereken 

varlık veya menfaatleri bulunmaktadır.4478 

Her ne kadar yerinde olmasa da suçun doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak devlete karşı 

işlendiği görüşü günümüzde giderek terk edilmektedir.4479 Böylece, son zamanlarda hem Kıta Avrupası 

hem de Anglo-Sakson hukuk sisteminde, mağdur ve uğradığı zarar dikkate alınarak bir anlamda mağdur 

yeniden keşfedilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda mağdurun korunmasına yönelik politikalar 

oluşturulmuş ve izlenmeye başlanmıştır.4480 Ayrıca uzun süre mağdurun dikkate alınmamasının 

temelinde her suçun mağdurunun devlet olduğu ve devlet karşısında güçsüz konumda bulunan sanığın 

merkeze alınmasına neden olduğu ifade edilmektedir.4481 “Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı”nın genel 

gerekçesinde de günümüzde artık “asıl mağdurun devlet olduğu” yönündeki varsayımın geçerliliğini 

kaybettiği belirtilmiştir.4482 Örneğin Almanya’da kanun koyucu cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar 

bakımından korunan hukuki varlık veya menfaatin devlete ya da topluma ait olmadığını yalnızca bireye 

                                                
4473 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 663.  
4474 MURMANN, s. 216. 
4475 Hukukun bireyin ve de devletin üstünde yer aldığı ve en başından itibaren var olduğu yönünde bkz. ÜNVER, Değer, s. 1056. 
4476 ÖZEK, Siyasi, s. 26. 
4477 ÜNVER, Değer, s. 483-484. 
4478 YALÇIN SANCAR, Alenen, s. 25. 
4479 Bu anlayışa göre ceza hukuku toplum düzeninin korunmasını ve/veya yeniden tesisini yalnızca faili cezalandırarak 
gerçekleştirmemelidir ki bu durumda “cezalandırma hukuku” söz konusu olacaktır, ancak günümüzde artık ceza hukukunun 
“özgürleştirme hukuku” olarak kabul edilmesinin gerekli olduğu ifade edilmektedir.  Zira bir fiilin suç haline getirilmesindeki 
amacı, belli bir fiili yasaklayarak ya da yapılmasını emrederek hukuken korunan varlık veya menfaat vasıtasıyla bireye özgür bir 
yaşam alanının yaratılması oluşturmaktadır. Bkz. ÖZBEK, Veli Özer “Mağduru Koruma ve Mağduriyetin Giderilmesi”, HPD, 
S. 2, Sonbahar 2004, s. 116. 
4480 HELLMANN, Uwe, s. 163-164. 
4481 ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 20. 
4482 http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar/1magdurhaklarikanuntasarisi.pdf 
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ait olduğunu açıkça belirtmiştir.4483 Bu görüşe göre örneğin terör suçları gibi devletin siyasal iktidar 

düzenine karşı işlenen bir suçun cezalandırılmasının nedenini bireyin demokratik bir düzende yaşamasına 

ilişkin menfaati oluşturmaktadır.4484  Yani tüm suçlar bireylerin çeşitli haklarına karşı işlenmektedir.4485  

Bu kapsamda mağdur sadece birey olabilir denilmektedir. Bu nedenle hukuki konu kavramına ceza 

hukuku doktrininde yer verilmemelidir. Zira hukuk bir birey değildir ve hukukun konusunun varlığından 

bu nedenle bahsedilemez denilmektedir.4486  

Bireyin çıkarları ile devletin çıkarları çeliştiği takdirde bireyin haklarının sınırlandırılmasını haklı 

gösteren bir cezalandırma sistemiyse eleştirilmektedir. Ancak söz konusu halde dahi korunan hukuksal 

varlık veya menfaatin bireye ait olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda devlete karşı suçlarda her ne kadar 

suçun mağduru birey olmasa da devletin bir kişi olmadığı ve kendine özgü bir varlık veya menfaate sahip 

olmadığı belirtilerek bireyin haklarının ihlal edildiği ileri sürülmektedir. Bu kapsamda örneğin “adliyeye 

karşı suçlar”la bireyin adil yargılanma hakkı korunmak istenmektedir denilmektedir.4487 Yine kamu 

idaresine karşı suçlarda da bireyin dürüst, eşit, düzgün işleyen bir yönetim düzeninde yaşama hakkına 

ilişkin yararının korunduğu belirtilmektedir. Söz konusu örnekler bakımından korunan varlık veya 

menfaatin bireye değil devlete ait olduğunu kabul etmek, çağdaş demokratik bir anlayışla çelişir 

denilmektedir.4488 

Esasında, özünde bireyin varlık veya menfaatleri bulunduğu takdirde devletin ve toplumun varlık 

veya menfaatleri ceza hukukuyla korunmaktadır.4489 Hukuken korunan varlık veya menfaatler, bireyin 

özgür gelişimi, temel haklarının gerçekleşmesi ve bu amaca dayanan bir devlet sisteminin işleyişine 

ilişkindir.4490 Hukukun da toplumun da özünde insan vardır. Tabiidir ki insan tek başına dünyada 

yaşamamaktadır. Toplum içinde varlığını sürdürmektedir ve hukuka da bu nedenle gerek vardır. Toplum 

içindeki bireye hak ve özgürlüğünü koruma ve geliştirme bakımından engeller değil, olanaklar 

sunulmalıdır. Devlet ve toplum oluşumlarının amacı insandır ve insana hizmet meşruiyetlerini 

oluşturmaktadır.4491 Bu görüşe göre hukuken korunan varlık veya menfaatin sahibi yalnızca birey olabilir. 

Devlet ise birey değildir. İşlenen her bir suçta devlete ait genel kamu menfaatinin bulunduğu 

söylenmemelidir.4492 Aksi modern devlet anlayışı, hukuk ve ceza hukukunun ödeviyle bağdaşmaz. Devlet 

bireylere hizmet etmede görev üstlenir. Bu kapsamda devletin, toplumun ya da toplulukların hamili ya da 

                                                
4483 ÜNVER, Yener, “Özellikle “Cinsel Suçlar” Alanında Olmak Üzere, Kadınlarla İlgili Ceza Hukuku Normlarındaki Değişim 
Ve Türkiye’deki Durum”, Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 349. 
4484 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 664. 
4485 ÜNVER, Değer, s. 560; ÖZEK, Çetin, “Türkiye’nin Demokratikleşme Sorunu” – Sempozyum II, 21 Nisan 1995, İstanbul 
1996, s. 29-30. 
4486 ÜNVER, Değer, s. 482-483. 
4487 ÖZEK, Çetin, “Adliyeye Karşı Suçların Hukuksal Konusu”, İÜHFM, C. 55, S. 3, 1997, s. 15-20. 
4488 ALACAKAPTAN, “Devletin”, s. 653; ÖZEK, “Düşünceler”, s. 668-669; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 
314. 
4489 HAFTER, s. 7-8. 
4490 BOCK, AT, s. 24. 
4491 ÜNVER, Değer, s. 574. 
4492 Aksi yönde bkz. ERSOY, s. 68-69. 
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sahibi olduğu tüm hukuki varlık veya menfaatlerin sahibi sadece ve sadece bireydir. Hamil ya da taşıyıcı 

olma, bir görev ve sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Devlet ya da kamusal organlar ise söz konusu 

varlık veya menfaatlerin yaşama geçirilmesini, korunmasını sağlamakla yükümlüdür.4493 Bu kapsamda 

hukuken korunan varlık veya menfaatler, bireyin ve devletin taşıyıcı yani hamili olmasına göre ikiye 

ayrılabilir.4494  

Hukuki konunun tespit edilebilmesi için devletin amaçlarına bakmak yönlendirici olacaktır. Zira 

devletin meşruiyeti ve amacı bireye hizmet etmek olduğundan korunan tüm hukuki varlık veya menfaatin 

bireye ait olduğu söylenebilecektir.4495 Çağdaş anlayışın bir neticesi olarak artık suçun, bireysel yararı ihlal 

etmede nedensel değer taşıyan iradi bir fiil olduğu belirtilmektedir. Korunan hukuki varlık veya 

menfaatlerin yalnızca bireye ait olabileceği kabul edildiğinde özellikle devlete karşı siyasal sayılan suç 

tipleri suç olmaktan çıkarılmalıdır. Böylece devlet kendine has haklara sahip olan bir kişi olarak kabul 

edilmemektedir. Zira insan haklarını gerçekleştirmekle yükümlü ve bağımlı olup gün ışığında yönetimi, 

bilgilenmeyi, bireyin kendinin gelişimini, özgürce düşünebilmesini güvence altına alan siyasal bir 

örgütlenmedir.4496  

Devletin kendine has hukuki varlık veya menfaatlerinin bulunduğunun kabul edilmesi, devletin 

bir şahsiyet olarak kabulüne ve devletin hukuki varlık veya menfaatleri ile bireyin hukuki varlık veya 

menfaatleri şeklinde bir ayrımın yapılmasına neden olmaktadır.  Devletin doğrudan hukuken korunan 

varlık veya menfaatinin varlığının kabulünü, bireyi dışlayacağı ve bireye rağmen bazı fiillerin suç olarak 

kabul edilmesine neden olacağı yönünde eleştirilmektedir. Böylece devletin ve bireyin yararları şeklindeki 

ayrım giderek devletin lehine bireyin aleyhine olacak şekilde genişleme tehlikesini içinde barındıracak ve 

doğa ötesi soyut bir kavramın yararı bireyin zararına olacak şekilde dahi korunacaktır. Devletin kendine 

has kişiliğinin ve çıkarlarının olduğunun kabul edilmesi devletin bizatihi kendisinin korunması için sınırsız 

yetkilere sahip olmasına ve devletin ceza normu koyarken bunu bireyin özgürlüklerinin ve haklarının 

korunmasından ziyade devlet bakımından bir hak olarak nitelendirilmesine neden olur. Bir suçun mağduru 

ile korunan hukuki varlık veya menfaatin birbirine karıştırılmaması gerektiği, suçun mağduru olan 

devletin, kendine has korunan hukuki varlık veya menfaatlerinin bulunduğunun kabul edilmesinin bireyi 

dışarda tutan, despot yönetimlere neden olacağı yönünde eleştirildiği görülmektedir. Bu nedenle tek bir 

yarar vardır o da bireyin yararıdır. Bireyin ve devletin yararı şeklinde ayrım yapan bir yasal düzenleme 

insan haklarını güvence altına alamaz.4497 Aksi halde, birey kendi değerini kaybedecektir 

denilmektedir.4498 Elbette ki devlete ait varlık veya menfaatlerin korunmasında rejimden rejime farklı 

                                                
4493 ÜNVER, Değer, s. 141-142, 1062. 
4494 ÜNVER, Değer, s. 488. 
4495 ÜNVER, Değer, s. 577. 
4496 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 707. 
4497 ÖZEK, “Düşünceler”, s. 665-668 
4498 MURMANN, s. 131. 
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tercihlerde bulunulması söz konusudur. Ancak bunun kabulü devletin sahibi ya hamili olduğu varlık veya 

menfaatlerin cezai korumanın konusunu oluşturamayacağı ya da devletin suçun mağduru olamayacağı 

şeklinde bir yoruma imkân vermemelidir. Bu nedenle hak süjesi ve tüzel kişi olan devletin bazı varlık ya 

da menfaatleri cezai himayenin konusu yapması faşist ya da nasyonal sosyalist ideolojinin etkisiyle 

açıklanmamalıdır. Aksi halde devletin dönüşümünün göz ardı edilmesiyle karşı karşıya kalınır.4499 

Yine de “devlet hakları” – “insan hakları” ayrımının, insan hakları kavramı karşısında çelişkili 

olduğu devletin haklarına ilişkin düzenlemelerin insan haklarında sınırlamalara neden olduğu ve insan 

haklarının korunması amacından hareketle devlet haklarından bahsedilmesinin doğru olmadığı dile 

getirilmektedir. Ancak örneğin milli savunmaya ilişkin suçlarda hukuki konunun bireye ait olduğu 

söylenemez. Hatta bireyin yararlarıyla devletin ya da toplumun çıkarlarının muhakkak birbiriyle 

çatışmasının zorunlu olmadığı, zira liberal bir devlet anlayışında bu ikisinin birbiriyle uyumlu olacağı 

belirtilmelidir.4500 

“Bireysel” ve “bireysel olmayan” varlık veya menfaatler şeklindeki ayrımı kabul eden4501 bir 

diğer görüşe göre ise bireysel olmayan varlık veya menfaatlerin kabulü, bunların bireysel hukuksal varlık 

veya menfaatlere hizmet etmesi koşuluna bağlanmaktadır.4502 Bir diğer görüş ise bu iki ayrım arasında 

ayrılmaz bir ilişkinin bulunduğunu kabul etmektedir. Örneğin “çevreye karşı suçlar”la bireysel olmayan 

nitelikte hukuksal varlık veya menfaatler korunmaktadır. Bu suçların somut belirlenebilir bir mağduru 

bulunmamaktadır.4503 Ancak bu hukuki varlık veya menfaatlerin aynı zamanda bireye hizmet ettiği de 

göz ardı edilmemelidir. “Bireysel” ve “bireysel olmayan” varlık veya menfaatler bir insanın varlığı, temel 

yaşam koşulları ve doğal ihtiyaçlarına hizmet etmesi nedeniyle birbirleriyle ayrılmaz bir ilişki içindedir. 

Nitekim “çevreye karşı suçlar”la çevrenin bizatihi kendisinin değil, çevreden kaynaklanabilecek ve bireyin 

sağlığının ve hayatının çevrenin sebep olabileceği tehlikelerden korunması düşüncesi yatmaktadır. Bu 

kapsamda çevre korunması gereken bağımsız bir hukuki konu olarak ortaya çıkmaktadır.4504 Bireysel 

olmayan hukuki varlık veya menfaatlerin meşruiyetini bireyin gelişimine hizmet etmesinden aldığı ve bu 

kapsamda devletin meşruiyetini bireye hizmetten değil, bireyin gelişimine hizmet etmekten aldığı ancak 

                                                
4499 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 676-677. 
4500 ÜNVER, Değer, s. 561, 569. 
4501 BOCK, AT, s. 24. “Bireysel olmayan” varlık veya menfaatleri ifade etmek için “bireyüstü” ifadesi de kullanılmaktadır. Bkz. 
TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen, s. 66. Örneğin “yaşam”, “vücut bütünlüğü”, “malvarlığı” hakları bireye aitken, “ödeme 
araçlarının güvenilirliği”, “tek eşlilik”, “yargının düzgün işleyişi”, “devlet teşkilatının varlığı” gibi hususlar bireysel değildir. Bkz. 
SCHMIDHÄUSER, s. 106. Bireye ait olmayan hukuki varlık veya menfaatler için “kolektif varlık veya menfaatler” de 
denilmektedir. Bu kapsamda hukuki konunun bazı suçlarda bireye bazı suçlarda ise devlete ait olması mümkündür. Bkz. ÜNVER, 
Değer, s. 547, 553. Ancak daha evvel de bahsedildiği üzere “devlet” yerine “topluma” ait olduğu, toplum için “herkes” ve hatta 
“evrensel” ifadesinin de kullanıldığı görülmektedir. Bkz. WESSELS, AT, s. 2. Bu kapsamda yaşam, şeref, malvarlığı, özel hayat 
bireye aitken; yargı, anayasa gibi devlete ait hukuki varlık veya menfaatlerin esasında topluma ait olduğu yönünde bkz. Bkz. 
SCHMIDHÄUSER, s. 74; EBERT, s. 1. 
4502 HEINRICH, s. 6. 
4503 SEELMANN, s. 672. 
4504 BLOY, s. 488, 498. 
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bu şekilde devletin korunmasının bir değer olarak kabul edilebileceği belirtilmektedir.4505 Bu kapsamda 

çok sayıda bireye ait menfaatlerin toplamında kendisini bulmaktadır ve bazı bireysel menfaatlere aykırılık 

da mümkündür.4506 

“Bireysel” ve “bireysel olmayan” varlık veya menfaatler şeklindeki ayrım, “ilgilinin rızası”nın bir 

hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilebilmesi için suçla ihlal edilen varlık veya menfaatin bireysel 

nitelikte olup olmadığı ve rıza gösterilenin yanında başka bir varlık veya menfaati ihlal edip etmediğinin 

belirlenmesini gerektirmektedir.4507 Bireysel nitelikte bir hukuki varlık veya menfaat korunmuyorsa artık 

işlenen bu suçla ilgili olarak rıza hukuka uygunluk sebebi teşkil etmez.4508 Fark edileceği üzere “bireysel” 

ve “bireysel olmayan” varlık veya menfaatler ayrımı da özünde yeni bir tartışma ortaya koymamakta 

ancak var olanı farklı şekilde nitelendirmektedir. 

B. ÖZEL MAĞDUR 

1. GERÇEK KİŞİ 

CMK’nın “kamu davasına katılma” başlığını taşıyan 237. maddesinin 1. fıkrasında “mağdur, 

suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar”ın, “ilk derece mahkemesindeki 

kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu 

davasına katılabi”lecekleri öngörülmüştür. Hükümde “mağdur” kavramına yer verildikten sonra ayrıca 

“suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler” denilmesinden hareketle mağdurun yalnızca gerçek kişi 

olabileceği ileri sürülmektedir.4509 Hükümde mağdurun yanında suçtan zarar gören tüzel kişilerden 

                                                
4505 ÜNVER, Değer, s. 563. 
4506 CUCHE, s. 417. 
4507 ÜNVER, Değer, s. 547. Zira rızanın mutlak surette tasarruf edilebilen haklara ilişkin olması gereklidir. Söz konusu hakların 
herhangi bir sosyal faydayı temsil etmeyen bir varlığın ihlalini hukuka uygun hale getirmek açısından etkili olduğu kabul 
edilmektedir. Bu nedenle yalnızca bireyin serbestçe yararlanmasına imkân tanıdığı haklar, üzerinde mutlak surette tasarruf 
edilebilen haklardır. Ancak kişilere karşı işlenen her bir suçta ilgilinin rızasının hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmesinden 
bahsedilemez. Örnek olarak kişinin yaşama hakkının ihlali bakımından rıza göstermesi bu fiili hukuka uygun hale getirmez. Bunun 
temelinde pragmatik, tarihsel ve bu kapsamda dinsel nedenler yatmaktadır. Bkz. BERGELSON, s. 16. Ayrıca kişinin mutlak 
surette tasarruf edilebileceği bir hakkı olsa da bu rızanın kanuna ve genel ahlak kurallarına uygun olması gereklidir. Örneğin kişinin 
şeref varlığı üzerinde mutlak tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Yine kişinin cinsel özgürlüğü konusunda mutlak surette tasarruf 
yetkisi bulunsa da bu özgürlükten tamamıyla vazgeçecek şekilde rıza göstermesinden bahsedilemez. Bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, 
Genel, s. 293. Yine kişinin özgürlüğünün bir süre kısıtlanmasına rıza göstermesi mümkünken, bu rızasının kişiyi köle ya da esir 
durumuna düşürmemesi gerekir. Bkz. YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 227. Bu kapsamda kişinin vücut dokunulmazlığı üzerinde de 
tasarruf hakkı son derece sınırlıdır. Zira bireyin kendi vücudu üzerinde, fiziki bütünlüğüne devamlı surette zafiyete neden olan ya 
da kanuna, kamu düzenine ve ahlaka aykırı tasarrufları yasaktır. Nitekim fiziksel bütünlük tümüyle bireyle ilgili olmayıp aynı 
zamanda aile, toplum ve devletle de ilgili bir yön barındırmaktadır. Devlete karşı suçlarda olduğu gibi devlete ait menfaatlerin 
ihlalinde rızanın herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Yine topluma karşı ve bu kapsamda gayri muayyen sayıda bireyin 
menfaatlerini ihlal eden suçlar örneğin genel ahlaka ve kamu güvenine karşı suçlar bakımından rızanın etkisi yoktur. Aile düzenine 
karşı suçlar bakımından da rıza etkili değildir. Zira bu suçlarla hukuken korunan varlık veya menfaatler bireylere değil, aile 
kurumunun ihtiyaçlarını gidermeye yöneliktir. Zira devlet, aile kurumunun vasıtasıyla toplumun menfaatini korumaktadır. 
Örneğin TCK’nın 230. maddesi uyarınca kadının, kocasının başka bir kadınla evlenmesine rızasının olması söz konusu fiili 
hukuka uygun hale getirmez. Fiil, suç olmaya devam eder. Bkz. TOROSLU/TOROSLU, s. 184-187. Kamu hukuku tüzel 
kişilerinin yalnızca özel hukuk alanına giren yararları bakımından rıza göstermelerinin mümkün olduğu yönündeki görüş için bkz. 
CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 330. 
4508 BOCK, AT, s. 334. 
4509 KOCA/ÜZÜLMEZ, “Mağdurun”, s. 147; ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 124-125, dp. 131. 
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bahsedilmesi tüzel kişilerin suçun mağduru olamayacakları ancak suçtan zarar gören olabilecekleri 

anlayışının kabulünün bir göstergesi olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.4510 Ancak bu yoruma katılmak 

olanaklı görülmemektedir. Zira hükümde “mağdur” kavramının yanında “suçtan zarar gören gerçek 

kişiler”e yer verilmesinden mağdurun yanında suçtan zarar görebilecek gerçek kişilerin de bulunduğu ve 

buna paralel olarak mağdurun yanında “suçtan zarar gören tüzel kişilerin” de varlığının olanaklı olduğu 

anlaşılmaktadır. Bir diğer deyişle hükümde yer alan “mağdur” ifadesinden kanun koyucunun yalnızca 

gerçek kişileri anladığı sonucu çıkmamaktadır. Kaldı ki “suçtan zarar gören” ifadesinden sonra yer verilen 

“gerçek kişi” ve “tüzel kişi” ifadelerine yer verilmesi de gereksizdir. 

Suçun mağdurunun yalnızca gerçek kişi olabileceğine, TCK’nın 12. maddesinin 2. fıkrasında, 

suçun “Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına” işlenmesinden bahsedilmesi, 

yine aynı maddenin 3. fıkrasında ise mağdurun “yabancı” olmasından bahsedilmesi de gerekçe olarak 

gösterilmektedir. Böylece kanun koyucunun suçtan zarar gören ile mağdurun farklı kişiler olduğuna işaret 

ettiği belirtilmektedir. Yine CMK’nın 3. maddesinin (d) bendinde “suçun işlenmesiyle mağdurun veya 

kamunun uğradığı zarar”dan bahsedilmek suretiyle, mağdur ve kamunun birbirinden ayrı tutulduğu ve 

kamunun suçun mağduru olamayacağının yalnızca suçtan zarar gören olabileceğinin ifade edilmek 

istendiği belirtilmektedir.4511 Lakin TCK’nın 12. maddesiyle ilgili olarak gösterilen gerekçe yerinde 

değildir. Zira söz konusu hükmün 2. fıkrasında suçun yalnızca “Türk kanunlarına göre kurulmuş özel 

hukuk tüzel kişisinin zararına” işlenmesinden değil “Türk vatandaşının” da zararına işlenmesinden 

bahsedilmiştir. Yine 3. fıkra bakımından da “yabancı” olma sıfatı yalnızca gerçek kişilere ait değil tüzel 

kişilere de aittir. 

Gerçek kişi, suç tipi imkân verdiği ölçüde suçun mağduru olabilir. Yani her suçun mağduru 

olamaz. Örneğin devlete karşı işlenen suçlar bakımından gerçek kişi suçun mağduru olamaz, şartları varsa 

suçtan zarar gören olabilir.  

Mağdur olabilmek için, suçun hukuki konusunun sahibi ya da hamili olunduğunun bilincinde 

olunması gerekli değildir.4512 Yine, hukuki işlem ehliyetine de sahip olmak gerekmez.4513 Bu kapsamda 

isnat yeteneği bulunmayan örneğin tam akıl hastasının ya da bir çocuğun “hakaret” suçunun mağduru 

olması mümkündür.4514 Nitekim “hakaret” suçu tehlike suçudur ve bu suçun tamamlanabilmesi için 

bireyin şeref varlığının zarar görmesi gerekmez. Şeref duygusundan yoksun olan ve bu nedenle hakkında 

söylenenleri idrak edemeyen bir kimse de yaşadığı ortamda bir saygınlığa sahip olup şerefin objektif 

yansıması korunmak istenmektedir.4515 Yine “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunun mağdurunun 

                                                
4510 YILDIZ, Mağdur, s. 179. 
4511 KOÇ, s. 97, dp. 91, 101. 
4512 ENGELHARD, s. 73, dp. 1. 
4513 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 728. 
4514 EISELE, Jörg/SCHITTENHELM, Ulrike, “StGB § 185 Beleidigung”, Schönke/Schröder Strafgesetzbuch Kommentar, 
München 2019, Rn. 2; SOYASLAN, Özel, s. 314; ERMAN, Hakaret, s. 52-53; WESSELS, BT, s. 94. 
4515 TOROSLU, Özel, s. 110-111. 
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da isnat yeteneğine sahip olması gerekli değildir. Ancak bu suç bakımından mağdur, yer değiştirebilme 

iradesine sahip olan bir insan olmalıdır.4516 Bu nedenle bedensel engelli bir kimsenin ya da çocuğun 

mağdur olması mümkünse de bebekler bu suçun mağduru olamaz.4517 Ancak bebeğin hareket etmesini 

örneğin elini kolunu kıpırdatmasını ve bu kapsamda emeklemesini engellemek bakımından bu suçun 

mağduru olabileceğini söylemek mümkündür. Kişi özgürlüğünden kısmen mahrum olan bir kimse dahi 

bu suçun mağduru olabilir. Bu kapsamda ceza infaz kurumunda hükümlünün sandalyeye iple bağlanması 

örnek olarak verilebilir. Zira hükümlü hücresinde sınırlı da olsa hareket özgürlüğüne sahiptir. Yine “cebir” 

ve “tehdit” suçunun mağduru olmak için de isnat yeteneğine sahip olmak gerekli değildir. Zira bir 

kimsenin hukuki sonuç doğurabilecek iradeye sahip olmasıyla kişi özgürlüğünden yararlanması farklı 

hususlardır. Kanun koyucu irade özgürlüğünü objektif olarak koruduğundan hukuken geçerli bir iradeye 

sahip olmayanların dahi başkalarının iradesine tabi olmama özgürlükleri vardır.4518  

Kural olarak gerçek kişinin sahip olduğu özellikler, mağdur olabilmek bakımından önem 

taşımaz.4519 Bu kapsamda mağdurun bedensel engelinin bulunmasının, baygın ya da komada yahut bebek 

olmasının önemi bulunmamaktadır. Lakin ilgili suç tipinde mağdurun bazı özelliklere sahip olması 

aranmış olabilir. Örneğin “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı” “hakaret” (TCK m. 125/3-a) ya da 

“kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle” “kasten öldürme” suçunun işlenmesinde (TCK m. 82/1-

g), mağdurun kamu görevlisi olması; “çocuğa” karşı “kasten öldürme” suçunun işlenmesinde (TCK m. 

82/1-e) mağdurun çocuk olması arandığından söz konusu nitelikli hallerin4520 gerçekleşebilmesi için 

mağdurun öngörülen özelliklere sahip olması gereklidir. Söz konusu haller fail hakkında yaptırım 

uygulanıp uygulanmamasında ya da yaptırımın ağırlığında değişikliğe neden olabilmektedir.4521 Örneğin 

“işkence” suçunda, suçun “avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla” işlenmesi 

ağırlaştırıcı neden olarak öngörülmüş olup, bu neden mağdurun niteliğiyle ilgilidir.4522 TCK’nın 114. 

maddesinde öngörülen “siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi” suçunun mağduru ise bu hakka 

sahip olan bir kimse olabilir. Bu kapsamda hak yoksunluğu tedbiri olarak siyasi haklarını kullanmaktan 

yoksun bırakılan kimse bu suçun mağduru olamaz.4523 

Gerçek kişinin mağdur olduğu suçlarda mağdur yaşayan bir insan olabilir. Hayatın ve bu 

kapsamda insan olma niteliğinin ne zaman kazanılacağına ilişkin “cenin”in niteliğiyle ilgili olarak 

                                                
4516 BOCK, BT 1, s. 185. 
4517 WIECK-NOODT, Brunhild, Münchener Kommentar zum Strafgezetsbuch, (Hrsg. Wolfgang Joecks, Klaus Miebach), 
München 2017, Band 4, § 239, Rn. 12. 
4518 TOROSLU, Özel, s. 77-78, 80, 87. 
4519 SOYASLAN, Genel, s. 250. 
4520 Nitelikli halleri ifade etmek için “türeyen suçlar” kavramının da kullanıldığı görülmektedir. Bkz. HAKERİ, Genel, s. 141. Bu 
kapsamda cezanın indirilmesini gerektiren unsurlar bakımından “ayrıcalıklı”, cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren unsurlar 
bakımındansa “nitelikli” unsurlar ifadesi kullanılmaktadır. Bkz. JOECKS, Wolfgang, Münchener Kommentar zur 
Strafprozessordnung, Band 1, §§ 1-37 StPO, München 2017, § 16 Rn. 108-109. 
4521 KOÇ, s. 98-99. 
4522 ÖZGENÇ, Gazi, s. 229. 
4523 TOROSLU, Özel, s. 95. 
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tartışmalar bulunmaktadır.4524 Ceninin, insan mı yoksa eşya mı, bu kapsamda hukukun öznesi mi, yoksa 

nesnesi mi olduğu değerlendirilmelidir. Bu hususla ilgili üç temel yaklaşımdan bahsedilmelidir. İlk 

yaklaşım, cenin ile doğmuş kişi arasında mutlak bir fark gözetmekte, cenini bir eşya, annenin bir parçası, 

insan olması beklenen bir varlık olarak görerek cenine hak tanımamakta ve cenini, başka şeylere ya da 

vücudun başka kısımlarına ilişkin hukuki rejime tabi kılmak suretiyle başkalarının haklarının nesnesi 

olarak görmektedir. İkinci yaklaşıma göre cenin ile doğmuş kişi mutlak surette eşit olup, onura, öz varlığa, 

kişisel ve devredilemez haklara sahiptir. Üçüncü yaklaşım ise, bu iki yaklaşım arasında kalmakta ve cenin 

ile doğmuş insan arasında kısmî bir farklılık gözetmektedir. Bu yaklaşım, cenini insan varlığına dâhil 

saymakta, ancak doğana kadar insan olarak görmemekte, bu nedenle her ne kadar hukukun nesnesi olarak 

değil öznesi olarak görse de daha zayıf bir hukuki koruma öngörmektedir.4525 

İnsan olma halinin başlangıcın tespit edilmesinde “biyolojik” ve “felsefi” olmak üzere iki 

yaklaşımdan bahsedilmelidir. Söz konusu yaklaşımlardan biri, insan olma niteliğinin başlangıcını öne 

almakta, döllenme anından başlamak üzere fetüsü insan olarak saymaktadır. Yaklaşımlardan diğeri ise, 

insan olma niteliğini daha sonraki bir aşamada başlatmaktadır. Ancak burada da kendi içinde ayrımlar söz 

konusudur. Rahimde tutunma anı, ilk embriyonik izlerin ortaya çıkması, beyin ya da temel organların 

ortaya çıkması gibi aşamalardan bahsedilmektedir.4526 Türk hukuk öğretisinde görüşlere bakıldığında ise 

yaşamın normal doğumda doğum sancılarının başlamasıyla,4527 sezaryenle doğum bakımından rahmin 

açılmasıyla,4528 doğum gerçekleşirken bebeğin vücudunun bir kısmının ana rahminden ayrılmasıyla,4529 

başlayacağının savunulması şeklinde farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak Türk hukuk sistemi 

bakımından insan olma niteliğinin sağ ve tam doğumla başladığının kabulü daha uygundur.4530 Nitekim 

Yargıtay’ın da görüşü bu yöndedir.4531 TMK’nın 28. maddesinde kişiliğin, “çocuğun sağ olarak 

tamamıyla doğduğu anda başla”yacağı “ve ölümle sona ere”ceği, çocuğun hak ehliyetini ise “sağ doğmak 

koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde ede”ceği öngörülmüştür. Medeni hukukta 

ceninin, cenin olması nedeniyle sağ doğmak koşuluyla hukuksal düzenlemeye konu edildiği 

                                                
4524 BOCK, BT 1, s. 5. 
4525 OKUYUCU ERGÜN, Güneş, “Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenen Kasten Öldürme Suçuna İlişkin Bazı Tesbit Ve 
Değerlendirmeler”, Nevzat Toroslu’ya Armağan, C. 2, Ankara 2015, s. 823. 
4526 OKUYUCU ERGÜN, “Gebe”, s. 823-824. 
4527 Çocuğun ölü doğma ihtimali karşısında sancıların başladığı anın kabulü yerinde değildir. Bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. 
II, s. 727, dp. 3344. 
4528 ZAFER, s. 152, dp. 97. 
4529 SOYASLAN, Özel, s. 137; HAFIZOĞULLARI/KETİZMEN, s. 143-144; DÖNMEZER, Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı 
Cürümler, İstanbul 2001, s. 12. 
4530 TOROSLU, Özel, s. 24; KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2019, s. 70; 
KATOĞLU, Tuğrul, “Ceza Hukuku ve Etik”, Toplum ve Hekim, Temmuz Ağustos 2004, C. 19, S. 4, s. 303. 
4531 “…765 sayılı TCK'nın 455/1. maddesinde, taksirle "bir kimsenin" ölümüne sebebiyet verilmesi eylemi suç olarak düzenlenmiş 
olup, "kimse sıfatının, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda kazanılabileceğinden bebeğin doğum sırasında ana 
karnından tam olarak doğmadan ölmesi sebebiyle "kimse" sayılmayacağı, bu nedenle de eylemin bu madde kapsamında 
değerlendirilmesine olanak bulunmadığı, ancak sanığın fiilinin başka bir suçu oluşturup oluşturmadığı tartışılıp sonucuna göre 
hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi…” Y. 9. CD. 2008/16443 E. 2008/14064 K. 
24.12.2008 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
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görülmektedir. Sağ olarak doğum gerçekleşmediği takdirde bir öneme sahip değildir.4532 Tam ve sağ 

doğumun hemen ardından gerçekleştirilecek öldürme ve yaralama fiilleri bakımından çocuk artık bu 

suçların mağduru olmaktadır.4533 

“Federal Almanya Anayasa Mahkemesi 2. Senatosu”nun 28.5.1993 tarihli kararında, Alman 

Anayasasının insan hayatını ve bu kapsamda yer alan doğmamış hayatı da kapsadığına; doğmamış hayatın 

Anayasanın 1. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen insan onuru ve 2. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen 

yaşam hakkıyla ilgili olduğundan ve bunun devlet tarafından korunmasının kavramsal olarak insan hayatı 

ile ilgili olmasa da bireysel hayatla ilgili olduğuna, hukuk sisteminin, doğmamış hayata bağımsız yaşam 

hakkını tanıyarak gelişmesi için hukuki önkoşulları sağlaması gerektiğine; yaşam hakkının annenin 

doğmamışı kabul etmesiyle başlamadığına; doğmamışın kendi annesine karşı dahi korunması gerektiğine, 

ancak burada korumanın artık annenin hamileliği sona erdirme bakımından yasağın varlığı halinde söz 

konusu olacağına, “doğmamış hayatı” koruma yükümlülüğünün kavramsal olarak insan hayatı ile değil, 

bireysel hayatla ilgili olduğuna hükmetmiştir.4534 AİHM ise Avrupa’da yaşamın ne zaman başladığına 

ilişkin hem biyolojik hem de hukuki ve üzerinde uzlaşılan bir tanımın yapılmadığına işaret ederek, 

“doğmamış hayat”ın AİHS’in 2. maddesi kapsamında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda tatmin edici 

bir cevap veremeyeceğini belirtmiştir.4535 Ayrıca söz konusu sorunun hukuki, tıbbi, biyolojik, felsefi, etik 

ve dini boyutlarının varlığı karşısında bir uzlaşının sağlanmasının oldukça güç olduğu belirtilmelidir.4536 

Bu kapsamda “çocuk düşürme” ve “çocuk düşürtme” suçlarında henüz doğmayan çocuk olarak 

tanımlanan cenin4537 mağdur olmadığı gibi4538 suçtan zarar gören olarak da nitelendirilemez. TCK’nın 

99. maddesinde “çocuğu düşürt”mekten, 100. maddesinde ise “çocuğu düşür”mekten ancak çocuğu 

öldürtmekten ya da öldürmeden bahsedilmediği görülmektedir. Söz konusu durum dahi ceninin yaşam 

hakkına sahip olan bir varlık olarak kanun koyucu tarafından kabul edilmediğinin bir göstergesi olarak 

yorumlanmaktadır.4539 “Çocuk düşürme” ve “çocuk düşürtme” suçlarını suç olmaktan çıkartma yönünde 

görüşler bulunsa da varlık bulan yaşam kadar oluşmakta olan yaşamın da korunması gereklidir.4540  

“Çocuk düşürme” ve “çocuk düşürtme” suçlarında bir anlamda annenin ve nesillerin sağlığının 

korunduğu söylenebilir. Zira nesillerin sağlığı kişilerin, toplumun ve ülkenin geleceğiyle ilgilidir.4541 

“Çocuk düşürme” suçunun mağdurunun gayri muayyen olduğu da belirtilmektedir.4542 Yine ülkede 

                                                
4532 YILMAZ, Halil, Cenini Öldürme (Çocuk Düşürtme/Düşürme) Suçu, ABD, 2001/2, s. 71. 
4533 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 727. 
4534 BVerfG, 28 May 1993 - 2 BvF 2/90 – par. (1-434) 
(http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/1993/05/fs19930528_2bvf000290en.html) 
4535 Vo/Fransa, Başvuru No: 53924/00, 8.7.2004, par. 84, 85 
4536 OKUYUCU ERGÜN, “Gebe”, s. 840. 
4537 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler, s. 15. 
4538 ERMAN/ÖZEK, s. 7; ÖZEN, Mustafa, Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri, Ankara 2019, s. 286. 
4539 YILMAZ, Halil, s. 88. 
4540 ÜNVER, Değer, s. 639. 
4541 YILMAZ, Halil, s. 70. 
4542 HAFIZOĞULLARI, “43/1”, s. 861. 
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yaşayan ya da doğmak veya yaşamak hakkı bulunan herkesin bu hakkını koruyan devletin bu suçun 

mağduru olduğu da ileri sürülmektedir.4543 Cenin üzerinde işlenen söz konusu suçlarda mağdurun toplum, 

aile ya da herhangi bir kimse olduğunun söylenemeyeceği de savunulmaktadır. Bu görüşe göre cenin 

üzerinde hak sahibi olan ana ve baba olduğundan söz konusu suçlarda mağdur ve suçtan zarar görenin de 

cenin üzerinde hak sahibi olan ana ve baba olduğu,4544 zira cenin üzerindeki haklarının yok olduğu; ana 

ya da babanın söz konusu suçlarda fail olduğu hallerde hem mağdur hem de fail olacakları belirtilmişse 

de4545 fail ve mağdur sıfatı bir suçta birleşemez.4546 Ayrıca mağdur, suçun işlenmesini engellemediği için 

de sorumlu tutulamaz.4547  Bu nedenle TCK’nın 99. maddesinde öngörülen “çocuk düşürtme” suçuyla 

ilgili olarak annenin rızasının varlığı halinde, suçun kişilere karşı suçlar arasında yer alması doğru 

değildir.4548 Aynı yorum TCK’nın 100. maddesinde öngörülen “çocuk düşürme” suçu açısından da 

geçerlidir. Bu kapsamda suçun benimsenen anlayışa göre topluma ya da devlete karşı suçlar arasında yer 

alması yerinde olacaktır. 

TCK’nın 82. maddesinin (f) bendinde “gebe olduğu bilinen4549 kadına karşı” “kasten öldürme” 

fiili, “nitelikli kasten öldürme” suçu olarak düzenlenmiş olup, cezası “ağırlaştırılmış müebbettir”. 

Hükmün gerekçesinde suçun “gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenmesi” hâlinde “iki hayata son 

verilme”si nedeniyle cezanın ağırlaştırıldığından bahsedilmektedir.4550 Her ne kadar burada ceninin 

hayatından bahsedilmişse de ceza hukuku bakımından hayat, tam ve sağ doğumla başlamaktadır. Ancak 

“gebe olduğu bilinen kadına karşı” “kasten öldürme” suçunun işlenmesinde, annenin ölmesi ya da 

ölmemesinden bağımsız olarak, bebeğin (ya da çoklu gebelik hallerinde bebeklerin) doğumun ardından 

söz konusu fiil nedeniyle yaralama suçunun sonuçlarından birini taşıması ya da ölmesi yahut sağlıklı bir 

şekilde hayatına devam etmesi hallerinde failin sorumluluğuna yalnızca TCK’nın 82. maddesinin (f) bendi 

uyarınca gidilmektedir. Zira davranışın gerçekleştirildiği anda cenin, öldürme ve yaralama suçlarının ne 

maddi konusunu ne de mağdurunu oluşturmaktadır. Ancak insan olmaya aday yaşayan bir varlık olduğu, 

bir eşya olmadığı unutulmamalıdır. Bu durumun yarattığı tereddütlerinse bir şekilde kanun koyucu 

tarafından çözülmesinde fayda vardır.4551  

Benzer durum “kasten yaralama” suçu bakımından da geçerlidir. Zira “kasten yaralama” suçu 

gebe kadına karşı işlendiğinde yalnızca bebeğin (çoklu gebelikte bebeklerden birinin ya da her birinin) 

                                                
4543 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 732. Mağdurun etnik açıdan dikkate alınan toplum olduğu yönünde bkz. TOROSLU, 
Cürümlerin, s. 193. 
4544 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 727. 
4545 YILMAZ, Halil, s. 80. 
4546 SOYASLAN, Genel, s. 250; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 158; KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 115; 
ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 315. 
4547 HILF, s. 102. 
4548 Bu suçta, şayet babanın rızası bulunmyorsa, baba suçtan zarar gören olarak kabul edilmelidir. Bkz. ONURSAL, s. 48; 
SCHWARZ, s. 328. 
4549 Gebeliğin bilinmemesi halinde fail bu hatasından yararlanır. Bkz. BENGÜ, s. 74. 
4550 Gerekçe metni için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 173. 
4551 Ayrıca TCK’nın 82. maddesinin f bendinin uygulanabilmesi için bebeğin de ölmesinin veya vaktinden önce doğmasına neden 
olunmasının aranması yerinde bir tercih olacaktır. OKUYUCU ERGÜN, “Gebe”, s. 831-832, 837. 
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erken doğmasına neden olunması, cezayı ağırlaştıran bir hal olarak öngörülmüştür (TCK m. 87/1-e). Şayet 

bebek erken doğmazsa söz konusu ağırlaştırıcı nedenden bahsedilemez. Ancak bebek erken doğsun ya da 

doğmasın, söz konusu yaralama fiili nedeniyle doğduktan sonra yaralama suçunun sonuçlarına maruz 

kalırsa ya da ölürse, yaralama ve öldürme suçu bakımından ceninin maddi konu olamaması nedeniyle, 

mevcut düzenlemeler karşısında failin bu sonuçlardan sorumluluğuna gidilemez.4552  

Gerçek kişinin mağdur olduğu suçlarda mağdurun vatandaş olup olmamasının herhangi bir önemi 

bulunmamaktadır.4553 Örneğin Almanya’dan Antalya’ya tatile gelen Alman vatandaşı A’nın, Antalya’da 

işlenen “kasten yaralama” suçunun mağduru olması mümkündür.  

İşlenen bir suç nedeniyle gerçek kişinin mağdur olabilmesi için suç oluşturan fiilin gerçekleştiği 

esnada hayatta olması gereklidir.4554 Örneğin “kasten öldürme” suçunu oluşturan fiilin gerçekleştiği 

esnada kendisine karşı bu fiilin gerçekleştirildiği kişi hayatta olmalı ve söz konusu fiil nedeniyle ölmelidir. 

Bu nedenle “kasten öldürme” suçunun mağduru, fiilin işlendiği esnada hayatta olan, ölen kişidir.4555 

Ancak CMK’nın 170. maddesinin 3. fıkrasında iddianamede “maktul, mağdur ve suçtan zarar görenin 

kimliği”nin gösterileceği belirtilmiştir. “Kasten öldürme” suçunda ölenin maktul olması nedeniyle mağdur 

olamayacağı şeklinde bir kabulden bahsedilemez.4556 Söz konusu durumun gerekçesi olarak 

tamamlanmış “kasten öldürme” ile teşebbüs aşamasında kalmış kasten öldürmeden bahsedilecek olsa da 

söz konusu kullanımı haklı kılan bir gerekçe bulunmamaktadır. Zira aynı hükümde “yüklenen suç”un ve 

“uygulanması gereken kanun maddeleri”nin de iddianamede gösterileceği belirtilmiştir.  

Ölen bir kimse, suçun maddi konusunu oluşturabilirse de suçun mağduru olamaz,4557 zira ölümle 

birlikte TMK’nın 28. maddesi uyarınca kişilik son bulmakta ve ölen artık hukukun süjesi olmaktan 

çıkmaktadır.4558 Ölüm anının tespiti de bu kapsamda önem taşımaktadır. Ölümden solunum ve dolaşımın 

sona ermesi anlaşılmalıdır.4559 Artık tıbbın gelişmesiyle birlikte örneğin söz konusu durumdaki kimselerin 

yoğun bakımda yaşatılmasına devam edilmesi karşısında tıp biliminin artık “beyinsel ölüm”e atıf yaptığı 

görülmektedir.4560 Özellikle bu belirleme organ ve doku nakli bakımından ölüm zamanının tespitinde 

önem arz eder.4561 “Beyinsel ölüm” kriterinin yalnızca organ ve doku nakli bakımından değil, gerçek 

                                                
4552 OKUYUCU ERGÜN, “Gebe”, s. 838-839. Ancak doktrinde farklı olarak doğum esnasında doktorun ya da ebenin, dikkat 
ve özen yükümlülüğüne aykırı fiilleri neticesinde çocuğun sakat ya da hasta olarak doğması halinde suç neticenin gerçekleştiği 
anda işlendiğinden ve netice gerçekleştiğinde çocuk artık sağ olarak doğduğundan suçun mağdurunun çocuk olduğu yönünde 
bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 727. 
4553 AERTSEN, “Karşılaştırmalı”, s. 82. 
4554 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 115; ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 312; ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 124. 
4555 ÖZGENÇ, Genel, s. 207; ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 124. Esasında mağdur sıfatını yaşayan bir kimsenin alacağı bu nedenle 
“kasten öldürme” suçunda mağdurun ölen olmadığı yönünde bkz. ÖZEN, Genel, s. 292. 
4556 KOÇ, s. 104. 
4557 SOYASLAN, Genel, s. 250; DEMİRBAŞ, Genel, s. 562. 
4558 AYAN/AYAN, s. 171. 
4559 TEKİNAY, s. 185. 
4560 Ölümden beyinsel ölümün anlaşılması gerektiği yönünde bkz. KÖHLER, s. 64. 
4561 KÜPPER/BÖRNER, s. 4. 
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kişinin ölüm anı olarak kabul edilmesi gerektiği de savunulmaktadır.4562 Ölmüş bir kimsenin üzerindeki 

eşyaların alınması halinde ise “hırsızlık” suçunun mağduru ölen değil, ölen kişinin mirasçılarıdır.4563 Zira 

“hırsızlık” suçunun icra hareketlerinin gerçekleştiği esnada kişi hayatta değildir.4564 Ancak “hırsızlık” 

suçuyla zilyetlik korunduğundan zilyetliğin ölümle birlikte mirasçılara doğrudan geçtiğinden 

bahsedilmesi güçtür. Ancak zilyetlik geçmemiştir denilerek bu fiilin suç oluşturmadığını söylemek de 

makul değildir. Bu kapsamda doktrinde çözüm önerisi olarak mirasçıların, üzerinde fiili hâkimiyet 

kuramasalar dahi kendilerine düşen şeyin üzerinde zilyet olarak kabul edilmeleri önerilmektedir.  

Zilyetliğin mirasçılara geçmediği kabul edildiğindeyse artık ölünün üzerindeki şeylerin sahipsiz mal 

olarak kabul edilmesi ve bir suçun varlığından bahsedilememesi gereklidir.4565 Ancak örneğin birkaç 

kişinin koyunlarını otlatması için çobana bırakması ancak çobanın koyunları otlatırken ölmesi ve bunu 

gören (A)’nın koyunları çalması halinde mirasçılardan dahi bahsedilemez. Zira mülkiyet sahipleri ile zilyet 

aynı kişi değildir. Bu nedenle “hırsızlık” suçunun mülkiyete karşı suç olarak öngörülmesi yerinde bir tercih 

olacaktır. TCK’nın 142. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca kişinin “ölmesinden yararlanarak” 

işlenmesi hali bakımından, ölümün hemen arkasından geçekleşen hırsızlık düşünülmelidir. Zira ölünün 

gömülmesinin ardından altın dişinin ya da yanına gömülen ziynet eşyalarının mezarın kazılarak çalınması 

halinde sahipsiz mal söz konusu olup suç oluşmaz. Ancak koşulların varlığı halinde “kişinin hatırasına 

hakaret” suçundan bahsetmek mümkün olabilir. 

Cenin, nasıl ki hukuki himaye konusu ediliyorsa ölüm halinde de hukuki korumanın devam 

etmesi ve bu kapsamda ölülerin mezarına, cesedine, hatırasına saldırının da cezalandırılması gerektiği 

önerilmektedir. Ölenin hakkında söylenen sözler ve cesedine karşı gerçekleştirilen davranışlar, aslında o 

kimsenin hatırasına, cesedine ya da kemiklerine saygı gösterilmesinde menfaati bulunan yakınlarına ya da 

ailesine aittir ve suçun mağduru da bu kimselerdir.4566 Ölümle birlikte kişi olma sıfatını kaybeden ölünün 

cezai himayenin konusu yapılırken kişilere karşı suçlar arasında düzenlenmesi eleştirilmekteyse de4567 

TCK’nın “Kişinin hatırasına hakaret” başlığını taşıyan 130. maddesinde4568 bir ölünün hatırasına yönelik 

hakaret fiilinde mağdur, saygınlıkları korunmak istenen ölünün yakınlarıdır.4569 Ancak kimsesizler 

bakımından ölenin yakınlarından bahsedilemeyeceğinden söz konusu eleştirinin yerinde olduğu 

                                                
4562 WESSELS, BT, s. 5. 
4563 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 312-131; MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1294; YILDIZ, Mağdur, s. 
26; ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 124; AKBULUT, Genel, s. 375; HAKERİ, Hakan, Tıp Hukuku, İstanbul 2016, s. 427. 
4564 ÖZGENÇ, Genel, s. 207. 
4565 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Kişilere, s. 317. 
4566 TOROSLU, Özel, 112-113.   
4567 HAFIZOĞULLARI/GÜNGÖR, s. 40-41. 
4568 “Madde 130- (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.  
(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan 
kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 
4569 ERSOY, s. 69; AYDIN, “Hakaret”, s. 884. Bu suçun mağdurunun ölen kişi olduğu zira yaşadıkları çevrede ölen kişinin 
manevi bir kişiliğinin bulunduğu ve her ne kadar fiziken ölse de manevi kişiliğinin devam ettiği yönündeki görüş için bkz. 
SOYASLAN, Özel, s. 315. 
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belirtilmelidir. Bu nedenle söz konusu ayrıksı durum dikkate alınarak suçun topluma karşı suçlar arasında 

düzenlenmesinde fayda vardır. 

İnsan dışındaki bir varlık, çalışmanın ikinci bölümünde belirtildiği üzere, suçun faili yani aktif 

süjesi olamayacağından fail ve mağdur olma sıfatının aynı insanda birleşip birleşemeyeceği hususu 

üzerinde durulmalıdır. Bir kimse bir suçun hem faili hem de mağduru olamaz.4570 Yani bu iki sıfat aynı 

kişide birleşemez.4571 Bu kapsamda örneğin “kasten öldürme” suçunda mağdurun fail dışında başka bir 

insan olması gereklidir.4572 Ceza hukuku da diğer hukuk dallarında olduğu üzere bir süjeden doğan ve 

başka bir süjeye ait varlık veya menfaatler alanını etkileyen hukuka aykırı davranışları düzenler. Bu 

nedenle bir kimsenin kendisine karşı suç işlemesi yani mağdur ve fail sıfatının bir insanda birleşmesi 

mümkün değildir.4573  İnsan kişiliğinin bir suçun bir yandan aktif süjesi diğer yandansa pasif süjesi olacak 

şekilde ikiye bölünmesi söz konusu olamaz.4574 Bu yüzden kişinin kendi kendisini yaralaması4575 ya da 

kendi malını tahrip etmesi halinde, söz konusu fiiller yalnızca işleyeni etkilediği sürece suç sayılamaz. 

Bazı suçlarda yalnızca bireyin yararlarının korunduğu ve bu kapsamda münferit bireyin korunduğu 

hallerde, bu kimsenin özel yararları ile toplumun yararları arasında bir uyuşmanın varlığı söz konusu 

olmaktadır. Kanun koyucu örneğin “mala zarar verme” suçunu kişilere karşı suçlar arasında düzenleyerek, 

bu suçla ortaya çıkan diğer zarar ya da tehlikeleri dikkate almamaktadır. Sadece malvarlığına ilişkin 

hukuki varlık veya menfaatleri korumaktadır.  Zarar verilen mal üzerinde nisbi bir hakka sahip olan kişi, 

suçtan zarar gören olarak kabul edilemez. Bu kapsamda bir kimse şayet kendisine ait eşyaya zarar verirse, 

bu fiilin her ne kadar başkaca doğurduğu zarar ya da tehlikeler söz konusu olsa da bu kimse 

cezalandırılmaz. Benzer bir örneği “kasten yaralama” suçundan da vermek mümkündür. “Kasten 

yaralama” fiili neticesinde sadece yaralanan kimsenin yanında vücut bütünlüğü bakımından devletin 

yararı ve münferit kimsenin iş gücü bakımından toplumun yararından bahsedilebilir. Lakin bu suçla 

korunan vücut bütünlüğü sadece bireye ait olduğundan cezalandırılabilir bir kasten yaralama fiilinin 

kanuni tanımı başka bir kimsenin yaralanmasını kapsamına alır. Bir kimsenin kendi kendini yaralaması 

ise bu kapsamda yer almadığından cezalandırmadan bahsedilemez.4576 Zira bu fiiller başka süjelere 

yansımamaktadır. Nitekim daha evvel de belirtildiği üzere ceza hukuku bir süjenin alanından çıkan ve 

başka bir süjenin hukuken korunan varlık veya menfaatini ihlal eden fiillerle ilgilenmektedir. Bu nedenle 

                                                
4570 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 732. 
4571 AKBULUT, Genel, s. 375. 
4572 BOCK, BT 1, s. 5. 
4573 Failin ve mağdurun aynı kişi olması halinde ceza normunda öngörülen tipikliğin gerçekleşmeyeceği, örneğin kişinin kendi 
kendini yaralaması halinde tipiklik söz konusu olamayacağından suçtan bahsedilemeyeceği de belirtilmektedir. Bkz. ZAFER, s. 
159. Bir kimsenin mağdur olduğu suça iştirak nedeniyle de sorumluluğundan bahsedilemez. Örneğin “reşit olmayanla cinsel 
ilişki” suçunda 15 yaşını dolduran ancak 18 yaşını doldurmayan çocuğun 20 yaşındaki bir kimseyi kendisiyle cinsel ilişkiye 
girmeyi teklif etmesi halinde çocuk “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçunun mağdurudur. Kaldı ki bu suç, zaten mağdurun rızasıyla 
gerçekleşmektedir. Bkz. HAKERİ, Genel, s. 139. 
4574 DEMİRBAŞ, Genel, s. 563. 
4575 ERMAN/ÖZEK, s. 94. 
4576 ÜNVER, Değer, s. 483-484. 
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örneğin bireylerin kişisel alanlarında kalan “intihar” suç olarak öngörülmemiştir.4577 Ancak bu fiiller 

başkalarına ait varlık ya da menfaatleri ihlal ettikleri takdirde suç olarak öngörülür.4578 Örneğin bir 

kimsenin kendisini sakatlayarak askerliğe yarayamayacak hale getirmesi, ACK’nın 79. maddesinde4579 

suç olarak düzenlenmiştir. Zira söz konusu hükümle bireyin askerlik yapmasına ilişkin devlete ait menfaati 

korunmaktadır ve suçun mağduru devlettir. Yine kişinin “sigorta bedelini almak maksadıyla” kendisine 

ait malı tahrip etmesi halinde TCK’nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (k) bendi uyarınca “nitelikli 

dolandırıcılık” suçundan bahsedilir. Burada da gerçekleştirilen fiil, sigorta şirketinin malvarlığını ihlal eder 

niteliktedir ve suçun mağduru sigorta şirketidir.4580 Yine “taksirle öldürme” ve “taksirle yaralama” suçları 

bakımından neticenin meydana gelmesinde mağdurun da taksirli fiilinin etkili olması, onun söz konusu 

suçun mağduru olmasına engel oluşturmaz. Örneğin TCK’nın 84. maddesinin 2. fıkrası uyarınca intiharın 

gerçekleşmesi halinde, “intihara yönlendirme” suçu bakımından mağdur intihara yönlendirilen kişi olup, 

bu kişinin kendi yaşamına son vermesi intiharın kendisi suç olarak düzenlenmediğinden intihar edenin 

mağdur olduğu suçta aynı zamanda fail ya da yardım eden olarak kabul edilmesine imkân vermez.4581  

Bir kimsenin suçu işlediği sırada kendisine karşı işlenen suçun mağduru olması da fail ve mağdur 

sıfatının aynı kişide birleşmesi anlamını taşımaz. Örnek olarak TCK’nın 129. maddesinin 3. fıkrası 

kapsamında “karşılıklı hakaret” suçu verilebilir.4582 Mevzuatta, mağdur ve failin aynı kişi olamayacağı 

ilkesiyle çelişen bazı suç tanımlarına rastlamak mümkündür.4583 Nitekim TCK’nın 91. maddesinde 

düzenlenen “organ ve doku ticareti” suçunda bir kimsenin aynı suçun hem faili hem de mağduru 

olamayacağı ilkesi göz ardı edilmiştir.4584 Zira TCK’nın 91. maddesindeki suça TCK’nın “Kişilere Karşı 

Suçlar”ın öngörüldüğü “İkinci Kitabı”nın “İkinci Kısmı”nın, “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” 

başlıklı “İkinci Bölümü”nde yer verilmiştir. TCK’nın 91. maddesinin 3. fıkrasına göre “organ veya doku 

satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi” cezalandırılır. Organ veya dokunun satılması kapsamında 

kişinin kendi organını satması da dâhildir. Zira bu suçla ilgili olarak “zaruret hali”ni düzenleyen TCK’nın 

92. maddesinde “organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz 

önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de 

vazgeçilebil”eceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda bir kimsenin kendi organını satması şayet vücut 

                                                
4577 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 157; ÖNTAN, Yaprak, “İntihara Yönlendirme Suçları”, Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan, 
C. II, Ankara 2015, s. 846. 
4578 TOROSLU, Cürümlerin, s. 174 
4579 “Kendini askerliğe yaramayacak hale getirenlerin cezası: 
Madde 79 – 1 - Kendisini kasten sakatlayan veya her hangi bir suretle askerliğe yaramayacak bir hale getiren veya kendi rızasiyle 
bu hale getirten bir seneden beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 
2 - Fiil her nevi askeri maksatlar için çalışmak kabiliyetini mahvetmiş ise suçlu yedi seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır. 
3 - Fiil seferberlikte yapılmışsa on seneye kadar ağır hapis, düşman karşısında yapılmışsa yapan ölüm cezasiyle cezalandırılır.” 
4580 ZAFER, s. 159; SOYASLAN, Genel, s. 250. Burada mağdurun devlet olduğu yönünde bkz. DEMİRBAŞ, Genel, s. 567. 
4581 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 115-116. 
4582 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 315. 
4583 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 689. 
4584 TOROSLU/TOROSLU, s. 112-113, dp. 1. Bu suçun “mağdursuz suç” olduğu yönünde bkz. SOKULLU 
AKINCI/DURSUN, s. 152. 
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dokunulmazlığına karşı bir suç olarak değerlendirilirse bu kimse aynı zamanda mağdurdur. Söz konusu 

halle sınırlı kalmak üzere yani bir kimsenin kendi organını satmasına ilişkin suç tanımının, TCK’nın 

“İkinci Kitabı”nın “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı “Üçüncü Kısmı”nda ve “Kamunun Sağlığına Karşı 

Suçlar”ı düzenleyen “Üçüncü Bölüm”ünde düzenlenmesi gereklidir.4585 Aksi halde ceza hukukunun 

temel kurallarından biri olan suçun failinin ve mağdurunun aynı kişi olamayacağı kuralı ihlal edilmiş 

olacaktır.4586 TCK’nın 144. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde hırsızlık suçunun “paydaş veya elbirliği 

ile malik olunan mal üzerinde” işlenmesinden bahsederek gerçekte olmasa da görünüşte suçun faili ile 

mağdurunun aynı kişi olabileceği şeklinde bir izlenim uyandırmaktadır. Ancak fail ve mağdur sıfatı aynı 

kişide birleşemeyeceğinden söz konusu hükümden, üzerinde ortaklık olan şeyde, yalnızca kendi hakkını 

aşmak suretiyle başkasının hakkına tecavüz eden kişinin fiili hırsızlık olarak kabul edilmelidir.4587 

“Reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu bakımından on beş yaşını doldurmuş ancak on sekiz yaşını 

doldurmamış iki çocuğun serbest iradeleriyle cinsel ilişkide bulundukları takdirde suçun failinin ve 

mağdurunun kim olduğu, bu kapsamda şikâyet hakkının kime ait olduğunun belli olmadığı 

söylenmektedir. Doktrinde söz konusu durumda artık bir suçun oluşmayacağı da ileri sürülmektedir.4588 

Bu kapsamda suçun oluşabilmesi için taraflardan birinin on sekiz yaşını doldurmuş olması diğerinin ise 

on beş yaşını doldurmuş ancak on sekiz yaşını doldurmamış bir çocuk olması gerektiği 

belirtilmektedir.4589 Aksinin kabulünün şikâyet hakkını kimin kullanacağının çözümsüz kalmasına neden 

olacağı belirtilmektedir.4590 Ancak “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu bakımından cinsel ilişki işteş bir 

fiildir. Şayet taraflardan her ikisi de on beş yaşını doldurmuş lakin on sekiz yaşını doldurmamışsa 

birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan bahsedilmelidir.4591 Her bir 

taraf diğerine karşı işlediği suçun failidir, kendisine karşı işlenen suçun ise mağdurudur.4592 Bu kapsamda 

her birinin diğerinden bağımsız olarak şikâyet hakları bulunmaktadır. 

Benzer bir durum “çocukların cinsel istismarı” suçu bakımından da geçerlidir. Bu suç, re’sen 

soruşturulan ve kovuşturulan bir suçtur. İkisi de on beş yaşını doldurmamış iki çocuğun birbirlerini 

istismar etmeleri durumunda suçun failinin ve mağdurunun kim olduğunun, kim hakkında neye göre 

muhakemenin gerçekleştirileceğinin sorunlu olmasından bahsedilmektedir.4593 Lakin “reşit olmayanla 

cinsel ilişki” suçu bakımından getirilen çözüm burada da geçerlidir. Örneğin on beş yaşını doldurmamış 

                                                
4585 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 663-664. 
4586 HAFIZOĞULLARI/GÜNGÖR, s. 39. 
4587 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Kişilere, s. 306. 
4588 HAKERİ, Genel, s. 117. 
4589 HAFIZOĞULLARI/GÜNGÖR, s. 39-40. On beş yaşını doldurmuş, lakin on sekiz yaşını doldurmamış çocukların cinsel 
farkındalık dönemine girdikleri ancak kişiliklerinin yeterince gelişmemesi ve başkalarıyla cinsel ilişkiye girmenin sonuçlarını 
yeterince kavrayacak bir sorumluluk duygusuna sahip olmamaları nedeniyle bu çocuklarla cinsel ilişkide bulunulmasının suç 
olarak öngörüldüğü yönünde bkz. ÖZGENÇ, Gazi, s. 396. 
4590 TOROSLU, Özel, s. 70. 
4591 SOYASLAN, Özel, s. 262; ÜNVER, Yener, “Cinsel Dokunulmazlığa ve Genel Ahlaka Karşı Suçlar”, Türk Ceza Kanunun 
2 Yılı Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, İstanbul 2008, s. 317. 
4592 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 209. 
4593 HAFIZOĞULLARI/GÜNGÖR, s. 39. 
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iki çocuk birbirleriyle cinsel ilişkiye girerse yine işteş bir fiilin varlığından ve her birinin diğerine karşı 

işlediği “çocukların cinsel istismarı” suçundan bahsedilir. Her biri diğerine karşı işlediği suçun failidir ve 

aynı zamanda kendisine karşı işlenen suçun mağdurudur.4594 Ancak “reşit olmayanla cinsel ilişki” 

suçundan farklı olarak suç re’sen soruşturulup kovuşturulmaktadır. 

2. TÜZEL KİŞİ 

Doktrinde üç farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilkine göre yalnızca gerçek kişi suçun 

mağduru olabilir.4595 Zira hukuki konunun birey dışındaki kişi ya da mal topluluklarına ait olamayacağı 

ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre her suç doğrudan doğruya ve yalnızca bireye ait ve temelini 

anayasadan alan hukuki konuyu ihlal eder.4596 Devlet veya herhangi bir tüzel kişiyle bireyler arasında 

menfaat çatışması olamaz. Hukukun, belli hukuk alanlarıyla ilgili olarak bazı hukuksal sonuçlar bağladığı 

oluşumların asıl amacı bireye ait hukuki konuların yaşama geçirilebilmesidir. Bu nedenle tüzel kişiler 

herhangi bir hukuki konunun sahibi olamaz. Lakin yasal düzenlemelerle ya da yasal düzenlemelerin 

imkân verdiği hallerde bireylerin iradeleriyle hukuki konunun taşıyıcısı ve bu kapsamda hamili 

niteliğindeki oluşumlar söz konusu olabilir. Gerçek kişi dışındaki hukuken kişilik tanınan bu oluşumlar 

yalnızca hukuki konusunun taşıyıcısı olup sahibi olamaz4597 ve bu nedenle her ne kadar söz konusu 

topluluklar mağdur olamasa da zarar gören olabilir denilmektedir.4598 Bu kapsamda mağdurun genel 

olarak bir ceza normunun ihlal edilmesinin doğrudan bir sonucu olarak zarara uğrayan, vücut 

dokunulmazlığı ihlal edilen, psikolojik ve ekonomik bir zarara uğrayan gerçek kişi olduğu 

belirtilmektedir.4599 Bu görüşe göre tüzel kişiler, yalnızca suçtan zarar gören olabilir.4600  

İkinci görüşe göreyse yalnızca kişi olanlar bu kapsamda gerçek kişi ve tüzel kişi suçun mağduru 

olabilir.4601 Ceza ilişkisinin yalnızca kişilikleri bulunan varlıklar arasında kurulabileceğinden hareketle 

tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların suçun mağduru olamayacağı savunulmaktadır.4602  

Üçüncü ve yerinde olan görüşe göreyse kişinin yani gerçek ve tüzel kişinin yanında tüzel kişiliğe 

sahip bulunmayan toplulukların dahi suçun mağduru olması mümkündür.4603 Nitekim Kudüs’te 

                                                
4594 SOYASLAN, Özel, s. 255. 
4595  KOCA/ÜZÜLMEZ, “Mağdurun”, s. 141; HAKERİ, Genel, s. 139; ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 124; TOZMAN, s. 177; 
İÇER, s. 73; TAMER/YILMAZ, s. 3; BIYIKLI, “(I)”, s. 514; YILDIZ, Mağdur, s. 22; KOÇ, s. 101; DİNLER, s. 58; KAFES, 
s. 88; AKBULUT, Genel, s. 374; KAZAKER, s. 63; BİRTEK, s. 203; ALDEMİR, s. 181. 
4596 MURMANN, s. 148-149. 
4597 ÜNVER, Değer, s. 142. 
4598 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 115; HAKERİ, Genel, s. 139. 
4599 Örneğin, “Macaristan Mağdur Destek ve Tazminat  Kanunu” uyarınca mağdur, işlenen bir suç nedeniyle maddi, manevi ya 
da zihnen zarar gören gerçek kişiler olarak tanımlanmıştır. Bkz. VESZ, Gabor, “Macaristan’da Kamu Mağdur Hizmeti”, 
Uluslararası Mağdur Hakları Sempozyumu, 30-31 Ekim Ankara 2014, s. 244. 
4600 ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 124; ÖZGENÇ, Genel, s. 208; KARAKAŞ DOĞAN, “Suçtan”, s. 205; KAZAKER, s. 63.  
4601 DÍEZ, s. 307; KUNTER, Maddi, s. 118-119; ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 26, dp. 20.  
4602 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 727. 
4603 PISAPIA, s. 42; LANDAU/FREEMAN LONGO, s. 271; VIDAL/MAGNOL, s. 69; TANER, Umumi, s. 299; KÖNİ, 
s. 75; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 157; ERSOY, s. 69. 
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gerçekleştirilen “Birinci Uluslararası Viktimoloji Kongresi”nde kişilerin, toplulukların, milletlerin ve 

toplumun mağdur olabileceği belirtilmiştir4604 ki bu görüş bir sonraki başlık altında incelenecektir. 

TCK’da tüzel kişilerin suçun mağduru olmayacağına ilişkin herhangi bir hükme yer 

verilmemiştir.4605 Bu kapsamda tüzel kişilerin bir suçun mağduru olması mümkündür.4606 Hatta her ne 

kadar CMK’da yer verilmese de 1412 sayılı “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu”nun (CMUK) 344. 

maddesinde mağdurun “bir cemiyet veya şirket ol”masının mümkün olduğu ve “hukuk işlerinde bu sıfatla 

dava açmak ehliyetini haiz ise dava salahiyeti”ni “bu cemiyet veya şirketi temsil edenler”in kullanacağı 

öngörülmüştür.4607 Tüzel kişilerin suç mağduru olabileceğine ilişkin önemli bir gerekçeyi de TCK’nın 

“İkinci Kitabı”nın “İkinci Kısmı”nın “Kişilere Karşı Suçlar” şeklindeki başlığı oluşturmaktadır. “Kişi”, 

çalışmanın birinci bölümünde belirtildiği üzere kendi içinde gerçek ve tüzel olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Şayet kanun koyucu, tüzel kişilerin suçun mağduru olamayacağını kabul etseydi, söz 

konusu başlığı “gerçek kişilere karşı suçlar” ya da “insanlara karşı suçlar” yahut “bireylere karşı suçlar” 

şeklinde düzenleyebilirdi.  

Tüzel kişi, kendisini oluşturan gerçek kişilerden bağımsız bir varlıktır ve bu haliyle kendine has 

varlık ya da menfaatlerin sahibi4608 ya da taşıyıcısıdır.4609 Örnek olarak tüzel kişinin ekonomik 

bakımından değer taşıyan bilgilerinin gizli tutulmasına ilişkin menfaati verilebilir.4610 Tüzel kişilerin 

mağdur olabilmesi için suçun işlendiği anda tüzel kişilik kazanmış olması gereklidir.4611 Hukuk 

sistemince kendisine kişilik tanınan bir tüzel kişiliğin suçun mağduru olamayacağının söylenmesi isabetli 

değildir. Ayrıca tüzel kişinin suçun maddi konusunu oluşturamaması ile suçun mağduru olabilmesi 

birbirlerinden farklı iki husustur.4612  

Ticari yaşamın önemli bir parçası olduğu da belirtilmek suretiyle tüzel kişilerin fail olarak kabul 

edilmesine ilişkin gerekçelerin, mağdur olarak kabul edilmesi bakımından da geçerli olacağı ve tüzel 

                                                
4604 AKDEMİR, s. 29. 
4605 Kanun koyucu tarafından tanındığı ölçüde tüzel kişinin mağdur olabileceği yönünde bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, 
s. 240. 
4606 Hatta “insan hakları”nın korunmasının da bu kapsamda bir gerekçe olacağı yönünde bkz. VAN KEMPEN, s. 357, 389; 
AYDIN, “Hakaret”, s. 887. 
4607 2000 TCKT’sının “Özel Hükümler” başlığını taşıyan “İkinci Kitabı”nın, “Birinci Kısmı”nın “Birinci Bölümü”nde yer verilen 
“Kişilere Karşı Suçlar”la ilgili olarak “Hürriyete Karşı Suçlar”ın düzenlendiği “Altıncı Bölüm”ün 168. maddesinde “ayırımcılık” 
suçu düzenlenmiştir. Bu hükmün 2. fıkrasında ise söz konusu suçun tüzel kişiler aleyhine işlenmesi durumunda da aynı cezaların 
uygulanacağının belirtilmesi (bkz. T. C. ADALET BAKANLIĞI, Tasarısı, s. 72) tüzel kişilerin suç mağduru olarak kabul 
edildiklerinin göstergesidir. 
4608 ZAFER, s. 158. 
4609 VON LISZT, s. 153. 
4610 HILGENDORF/KUDLICH/VALERIUS, s. 732. 
4611 “…28.12.2004 tarihli ek iddianame ile açılmış kamu davasındaki sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyen kooperatif 
vekilinden bu davaya katılıp katılmayacağının sorulmaması suretiyle CMK.nun 234 ve devamı maddelerine aykırı davranılması, 
1163 sayılı Kooperatifler Yasasının 2, 3 ve 7. maddelerinde, bir kooperatifin düzenlenecek ana sözleşmesi noterce onaylanıp 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinden ve Ticaret siciline tescil edildikten sonra tüzel kişilik kazanacağı ve ancak tüzel 
kişilik kazanmış kooperatiflerin yönetim kurulu başkan ve üyelerinin memur gibi cezalandırılabilecekleri öngörülmüş olmasına 
göre; kooperatifin tüzel kişilik kazanıp kazanmadığı araştırılmadan eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması…” Y. 5. 
CD. 2007/13852 E. 2008/614 K. 4.2.2008 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4612 EREM, “Konusu”, s. 20. 
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kişilerin zararına gerçekleştirilen fiillerin tüzel kişilere mağdur statüsünün tanınması suretiyle 

önlenebileceği belirtilmektedir.4613 Tüzel kişilerin suç faili olarak kabul edilmeleriyle bazı suçların 

mağduru olabilmeleri bakımından paralellik kurularak tüzel kişilerin suç faili olacakları kabul edildiği 

takdirde mağdur da olabileceklerinin4614 ya da fail olmayacakları söylenerek mağdur da olmayacaklarının 

söylenmesi hatalıdır. Zira fail ve mağdur olabilmek açısından fail ve mağdur arasında böyle bir bağıntının 

kurulması aranmamaktadır. Suç faili olabilmek için aranan koşulların suç mağduru olabilmek için de şart 

olduğuna ilişkin bir kural geçerli değildir.4615 Nitekim failin ve mağdurun suç genel teorisinde kendine 

has yerleri ve özellikleri bulunmaktadır. 

Tüzel kişinin fail olup olamayacağı hususunda tüzel kişinin hukuki niteliğine ilişkin görüşlerden 

yararlanılmasına paralel olarak söz konusu görüşlerden hareketle mağdur olup olamayacağının da 

tartışıldığı görülmektedir. Örneğin “hakaret” suçu bakımından varsayım teorisi uyarınca tüzel kişilerin 

kendilerini meydana getiren gerçek kişilerin şerefinden ayrı, kendilerine özgü ve bu sıfatla korunmalarına 

ilişkin şeref değeri bulunmamaktadır.  Tüzel kişiler farazi bir kuruluş olması nedeniyle, kendilerine karşı 

gerçekleştirilen saldırı ya da tehlikeleri anlama yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle de “hakaret” suçunun 

mağduru olamayacağı savunulmaktadır. Şayet “hakaret” suçunu oluşturan ifadeler, tüzel kişiyi meydana 

getiren ya da tüzel kişiliğe üye olan gerçek kişileri hedef alıyorsa artık söz konusu suçun 

cezalandırılmasından bahsedilir. Bu durumda fail aleyhine tüzel kişi hakkında işlediği “hakaret” suçu 

nedeniyle tek bir dava değil, tüzel kişiliğe üye olup ve bu üyelerden kaçına hakaret edilmişse o kadar 

“hakaret” suçunun varlığından ve davadan bahsetmek gereklidir. Tüzel kişilere tanınan kişilik tümüyle 

medeni ve bu kapsamda mameleki haklar bakımından geçerlidir ve şeref bu kapsamda değildir 

denilmektedir.4616  Gerçeklik teorisine göreyse tüzel kişilerin sahip olduğu medeni hakları, kendilerine 

özgü bir şeref varlığına sahip olmasını gerektirir.4617  

Doktrindeyse “hakaret” suçuna ilişkin kanuni tanım gerekçe gösterilerek tüzel kişilerin bu suçun 

mağduru olmasının olanaklı olamayacağı dile getirilmektedir.4618 Bu görüşe göre kanun koyucu, TCK’nın 

125. maddesinde hem gerçek kişileri ifade eden “kimse” ifadesine yer vermiş hem de söz konusu hükmün 

son fıkrasında kurulların dahi bu suçun mağduru olamayacağını belirtmiştir. Esasında bahsi geçen 

düzenlemelere yer verilmeseydi, tüzel kişilerin medeni haklara ve malvarlığı haklarına sahip olması 

karşısında özellikle ekonomik alanda kendilerine has itibara da sahip olması ve tüm tüzel kişilerin 

kendilerine özgü saygınlığının bulunması nedeniyle, bu suçun mağduru olması mümkün olurdu 

denilmektedir. Ancak bu kapsamda söz konusu görüşe göre özel kanunlarda düzenlemeye gidilmesi 

                                                
4613 YILDIZ, Mağdur, s. 22-23. 
4614 VON LISZT, s. 153. 
4615 ERMAN, Hakaret s. 37; ERMAN/ÖZEK, s. 259. 
4616 ERMAN, Hakaret, s. 35-36. 
4617 BERTOSSA, s. 50-51. 
4618 SOYASLAN, Özel, s. 314. 



596 
 

mümkündür. Örneğin 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun 74 ve 158. maddeleri bu kapsamdadır.4619 

Nitekim tüzel kişilerin kendilerine has varlık veya menfaatlerini hukuken himaye altına almamak için 

makul bir sebep bulunmamaktadır denilmektedir.4620 Ancak TCK’nın 125. maddesinde öngörülen 

“kimse” ifadesinden çalışmanın ikinci bölümünde de belirtildiği üzere yalnızca gerçek kişinin anlaşılması 

gerektiğinin kabulü yerinde değildir.4621 Bu nedenle tüzel kişilere karşı “hakaret” suçunun 

işlenemeyeceğinin gerekçesini hükümde yer alan “kimse” ifadesi oluşturmamaktadır. Ayrıca diğer 

gerekçe yani hükmün son fıkrasında bu suçun “kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine” işlenmesinden 

bahsedilmesi de tüzel kişilerin suç faili olmasına engel değildir. Zira bu hüküm örneğin “kurul hâlinde 

çalışan” ve kamu görevlisi olmayanları kapsamına almadığı gibi açıkça tüzel kişileri de 

dışlamamaktadır.4622 Zira sözlükte kurul “bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil 

etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble” şeklinde tanımlanmış 

olup,4623 söz konusu hükmün kapsamına tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların girdiği anlaşılmaktadır.   

Ayrıca ETCK döneminde tüzel kişilere karşı “hakaret” suçunun işlenebileceği nitekim 483.4624 ve 

488.4625 maddelerde örnek olarak bazı kuruluşların sayıldığı kabul edilmekteydi.4626 Ayrıca söz konusu 

kuruluşların tüzel kişi olması da zorunlu değildir.4627 Bu kapsamda tüzel kişinin “hakaret” suçunun 

                                                
4619 TOROSLU, Özel, s. 111-112. 
4620 ERMAN, Hakaret, s. 37. 
4621 Nitekim AİHM de AİHS’te yer alan “kimse” ifadesinden yalnızca gerçek kişileri anlamamakta, AİHS’in günümüz koşulları 
ışığı altında yorumlanması gerektiğine vurgu yaparak tüzel kişileri de bu kapsamda kabul etmektedir. Bkz. VAN KEMPEN, s. 
359. 
4622 Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine örnek olarak mahkemeler verilebilir. Bkz. DONAY, Şerhi, s. 200. 
4623 TÜRK DİL KURUMU, s. 1537. 
4624 “Madde 483 - (Değişik madde: 11/06/1936 - 3038/1 md.) 
    Yukarıki maddede beyan olunan cürüm noter gibi usulü dairesinde hidematı ammeden biri ile muvazzaf bulunan şahıslardan 
birinin huzurunda ve ifa ettiği memuriyetten dolayı işlenmiş olursa fail hakkında altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 
    Adli veya siyasi veya mülki veya askeri bir heyet veya siyasi bir parti yahut amme menfaatine hadim bir cemiyet veya müesseseye 
tecavüz ve hakarette bulunanlar, fiillerinin mahiyetine göre 480 veya 482 nci maddelerde yazılı cezalarla cezalandırılırlar.” 

Doktrinde hükmün 2. fıkrasında tahdidi olarak sayılanların dışındaki tüzel kişilere karşı “hakaret” suçunun işlenebileceği 
ileri sürülmekteyse de tahdidi olarak sayılması nedeniyle bu görüşe katılmak mümkün görünmemektedir. Ancak sayılanların 
dışındaki tüzel kişilerin de kendilerine has itibarlarının korunması gerekli olduğundan, hükmün söz konusu fıkrasının yürürlükten 
kaldırılması yerinde olacaktır. Bkz. ERMAN, Hakaret, s. 39-40. 
4625  “- Madde 488 (Değişik madde: 11/06/1936 - 3038/1 md.) 
    Bu fasılda beyan olunan cürümlerden dolayı takibat icrası kendisine tecavüz olunan şahıs tarafından şikayetname verilmesine 
bağlıdır. 
    Eğer kendisine tecavüz olunan kimse şikayetname vermezden evvel vefat eder veya bu cürümler ölmüş bir adamın hatırasına 
karşı irtikab olunursa bundan dolayı müteveffanın karısı ve usul ve füruu veya kardeş ve kız kardeşleri ve usul ve füruu derecesinde 
sıhri akrabası ve doğrudan doğruya veresesi bulunan kimseler tarafından şikayetname verilebilir. 
    Adli veya siyasi veya mülki veya askeri bir heyet veya siyasi bir parti, yahut amme menfaatine hadim bir cemiyet veya müessese 
aleyhinde vukubulan tecavüz ve hakaret fiillerinden dolayı takibat yapılması heyet reislerinin veya parti veya cemiyet 
mümessillerinin taleblerine bağlıdır.” 
4626 MAJNO CEZA KANUNU ŞERHİ, C. III, Ankara 1980, s. 33; ERMAN/ÖZEK, s. 259-261; HAKERİ, “Hakaret”, s. 
416. 
4627 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 209-210. Ancak söz konusu durumda da “hukuki bir varlığın” bulunmasının gerekli 
olduğu, bireylerin değişmesinin bu varlığı etkilemediği yönündeki görüş için bkz. DEMİRBAŞ, Genel, s. 566. 2000 TCKT’sının 
“Özel Hükümler” başlığını taşıyan “İkinci Kitabı”nın, “Birinci Kısmı”nda yer verilen “Kişilere Karşı Suçlar”la ilgili olarak 
“Hürriyete Karşı Suçlar”ın düzenlendiği “Yedinci Bölüm”ün 184. maddesi “tüzel kişiliğe hakaret” başlığını taşımaktadır. 
Hükümde “kamu tüzel kişilerine, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarına, siyasal partilere, sendikalara, 
özel hukuk tüzel kişilerine karşı işlenen hakaret suçlarında soruşturma ve kovuşturmanın ilgili kurum yetkilisinin şikâyetine bağlı” 
olduğunun ve söz konusu “kuruluş ya da tüzel kişilerin alamet ve işaretlerini, itibarlarını kıracak şekilde kullananlara, fiilin ayrıca 
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mağduru olması mümkündür.4628 Nitekim doktrinde her kadar şerefin insana has olduğunu savunanlar 

bulunmaktaysa da tüzel kişinin kendine has adı, tanınırlığı vardır ve bu kapsamda saygınlığının bulunduğu 

kabul edilmelidir.4629  

Tüzel kişilerin mağdur olabileceğinin kabulü, hukuki konunun sahibinin ya da hamilinin 

muhakkak birey olmasının gerekli olmadığını savunan görüşle de örtüşmektedir. Zira devletin her suçun 

genel mağduru olduğunun söylenmesinin temelinde devletin tüm suçlarla korunan varlık veya menfaat 

bakımından genel bir hak sahibi olduğu yönündeki varsayım bulunmaktadır.4630 Bu kapsamda tüzel 

kişilerin ve bu kapsamda devletin de suçun mağduru olması mümkündür.4631 Nitekim Yargıtay’ın görüşü 

de bu yöndedir.4632 Tüzel kişiler de gerçek kişiler gibi hak sahibi ve dolayısıyla suçun hukuki konusunun 

sahibi ya da hamili olabilir. Bir suçun işlenmesiyle tüzel kişiye karşı, o suçla önlenmek istenen zarar veya 

tehlikeye neden olunabileceği belirtilmelidir. Aksinin kabulü beraberinde önemli sorunları getirir. Örneğin 

5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun “itibarın korunması” başlıklı 74. maddesinde “5187 sayılı Basın 

Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi 

iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya 

şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunama”yacağı “ya da bu yolla 

asılsız haber yayılama”yacağı belirtilmiştir. Yine 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun “itibarın 

zedelenmesi” başlığını taşıyan 158. maddesinde “bu Kanunun 74 üncü maddesine aykırı davrananlar”ın 

“bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırıl”acağı, 

                                                
kanun tarafından cezalandırılmadığı hallerde şikâyet üzerine” ceza verileceğinin öngörülmesi (bkz. T. C. ADALET 
BAKANLIĞI, Tasarısı, s. 74) de tüzel kişilerin “hakaret” suçunun mağduru olabileceğinin bir göstergesidir. Nitekim 1997 
TCKÖT’nin “Tüzel kişiliğe hakaret” başlığını taşıyan 183. maddesinde de kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine karşı 
“hakaret” suçu düzenlenmiştir. Hükmün gerekçesinde tüzel kişiyle beraber ayrıca açık ya da örtülü şekilde hakarete uğrayan 
gerçek kişilerin, şikâyet ve dava haklarının devam edeceği öngörülmüştür. Gerekçe metni için bkz. T. C. ADALET 
BAKANLIĞI, Öntasarısı, s. 71, 234. 
4628 TANERİ, Gökhan, Hakaret Tekzip Tazminat, Ankara 2014, s. 54; ÖZBEK, “Şerefe”, s. 258; ÖZEN, Özel, s. 477. 
4629 OPPENHEIM, s. 260-261; ERMAN, Hakaret, s. 38. 
4630 YILDIZ, Mağdur, s. 22-23. 
4631 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 657, 674. 
4632 “…5237 Sayılı Kanunun kazanç müsaderesini düzenleyen 55. maddesindeki "mağdur" ibaresi de, dar anlamda suçtan zarar 
göreni de kapsayacak şekilde yorumlanmalı, işlenen suç sebebiyle elde edilen kazancın, meşru hak sahiplerinin belirlendiği veya 
belirlenme olanağının bulunduğu ahvalde kazanç müsaderesine hükmedilmemelidir… Somut olayda; Sümerbank Balıkesir 
Şubesi'nde 2. Müdür olarak görev yapmakta olan M. E.'in 5.4.1995-4.1.1996 tarihleri arasında toplam 15 kişiye ait hesaplardan 
2.401.662.486 TL. ve 41.234.22 Alman Markını kendisine yakınlığı bulunan kişilerin hesaplarına virman yapmak suretiyle 
zimmetine geçirdiği anlaşılmaktadır… Yargılamaya konu zimmet suçunun mağdurunun Sümerbank tüzelkişiliği olduğu açıkça 
anlaşıldığından olayda kazanç müsaderesinin uygulanma koşulları bulunmamaktadır…” YCGK, 2008/5-146 E. 2008/235 K. 
16.12.2008 T.; “…Sanıklar A. N., N. T., M.F. K. ve Y. K.'ın eylem ve fikir birliği içerisinde üzerlerine atılı kamu kurumu olan İcra 
Müdürlüğünü aracı kılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri, Comtrade S.A. Şirket sahiplerinin Edmund Word ve 
Ramses Owens; CSC Overseas Inc. Şirket sahibinin Maiz Akhtar, Commadity Specialist Company Şirket sahibinin O.William 
Mikkelson, E. S. İthalat ve İhracaat Ticaret Limited Şirketi sahiplerinin Nafessa Maqbool, Maqbool Hussein Siahiwala olduğu, 
olay tarihinden önce mağdur şirketler olan CSC Overseas Inc., Commadity Specialist Company ve Comtrade S.A. şirketlerinin 
Türkiye'deki işlerini takip etme yetkisini mağdur E. S. İthalat ve İhracaat Ticaret Limited Şirketi'ne verdikleri; katılan üç yabancı 
şirketin Türkiye'deki temsilcisi E. S. İthalat ve İhracaat Tic. Ltd. Şti olsa dahi, bu şirketlerin sahiplerinin ayrı ayrı şahıslar olması, 
bankalardaki hesaplarının ve malvarlıklarının ayrı olması, 1. ve 2. haciz ihbarnamelerinin her şirkete ayrı ayrı çıkartılması, 
mağdur sayısınca nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır…” YCGK. 2009/11-109 E. 2010/48 K. 9.3.2010 T. (Karar 
metinleri için bkz. www.kazanci.com) 
 Yargıtay’ın söz konusu değerlendirmelerini mağdur olarak değil suçtan zarar gören olarak anlaşılması gerektiği 
yönündeki aksi görüş için bkz. ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 124-125, dp. 131. 



598 
 

hükmün 2. fıkrasındaysa 1. fıkrada öngörülen fiil “neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa 

verilecek ceza”nın “altıda bir oranında artırılarak hükmolun”acağı belirtilmiştir. Tüzel kişiliğe sahip 

bulunan bankanın itibarını zedeleyen bu fiillerin mağduru bankadır. Tüzel kişinin mağdur olamayacağının 

kabulü, tüm banka çalışanlarının itibarlarının zedelendiği ve söz konusu gerçek kişilerin suçun mağduru 

olarak kabul edilmesi şeklindeki bir anlayışın doğmasına sebebiyet verecek bir niteliğe sahiptir.4633  

Suçun mağduru olabilmek açısından tüzel kişinin türünün herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

Kamu hukuku tüzel kişileri de özel hukuk tüzel kişileri de suçun mahiyeti imkân veriyorsa mağdur 

olabilir.4634 Örneğin TCK’nın 151. maddesinde öngörülen “mala zarar verme” suçunun mağduru kamu 

hukuku tüzel kişisi olabileceği gibi özel hukuk tüzel kişisi de olabilir.4635 Nitekim devletin bazı varlık veya 

menfaatlerinin örneğin mülkiyet gibi bireyin varlık veya menfaatleriyle aynı olması mümkündür.4636 

Tüzel kişinin mağdur olduğu suçlarda tüzel kişinin tabiiyetinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır.  

Tüzel kişiler mahiyetleri gereği her suçun mağduru olamaz.4637 Tüzel kişinin mağdur olabilmesi 

için işlenen suçun tüzel kişiye karşı işlenebilen bir suç olması lazımdır. Bir tüzel kişi tacirin, “malvarlığına 

karşı suçlar” bakımından mağdur olmasında herhangi bir engel yoktur.4638 Örneğin bir malı çalınan 

anonim şirket, “hırsızlık” suçunun mağdurudur.4639 “Kasten öldürme” veya “kasten yaralama” suçu gibi 

birçok suçun mağdurunun tüzel kişi olması ise işin doğası gereği mümkün değildir.4640 Yine tüzel kişi 

“cebir” suçunun da mağduru olamaz. Zira bu suç kişinin irade özgürlüğüne karşı suçlardan olup bundan 

tüzel kişinin yararlanması söz konusu değildir. Tüzel kişinin üyeleri ya da çalışanları üzerinde ise “cebir” 

suçunun işlenmesi mümkündür.4641  

3. TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TOPLULUKLAR  

a. Genel olarak 

Toplum, aile ya da devletler topluluğu gibi tüzel kişiliğe sahip olmayan kişi topluluklarının, 

örneğin yine bu kapsamda tüzel kişiliği bulunmayan bir kurulun ya da heyetin suçun mağduru olup 

olamayacağı hususunda doktrinde farklı görüşler ileri sürülmektedir. Burada tüm suçların genel mağduru 

olan devletin değil, özel mağdurunun kast edildiği belirtilmelidir.  

İnsan, bazen bireysel olarak bazen de diğer insanlarla toplu halde bulunmasıyla dikkate alınır. 

İnsanların her biri tek başına birer birey olmasına karşın, ortak bir amaç etrafında ilişki halinde olduğu 

                                                
4633 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 672-673. 
4634 VAN KEMPEN, s. 357. 
4635 TOROSLU, Özel, s. 161. 
4636 OPPENHEIM, s. 191-192. 
4637 GÜNGÖR, Şikâyet, s. 44; TOROSLU/TOROSLU, s. 115; SOYASLAN, Muhakemesi, s. 498. 
4638 TOROSLU, Cürümlerin, s. 180. 
4639 ERMAN/ÖZEK, s. 259. 
4640 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 728; ERMAN, Hakaret, s. 38. 
4641 Yine gayri muayyen sayıdaki kimseler de bu suçun mağduru olamaz. Şayet topluluğa karşı kullanılan cebir, belli kimseler 
üzerinde etkisini göstermişse artık suç, bu kişilere karşı işlenmiş kabul edilir. Bkz. TOROSLU, Özel, s. 77-78, 80. 
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kişilerle ve içinde yer aldığı gruplarla adeta bir kümelenme içindedir.4642 Ancak topluluktan 

bahsedilebilmesi için, topluluğun hukuken tanınan sosyal bir fonksiyon görmesi ve ortak bir iradeye sahip 

olmasının (siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları, fakülteler, dini topluluklar, aile gibi) gereklidir. Zira 

burada tesadüf eseri bir arada olan topluluklar ifade edilmemektedir.4643 Bireyin ve bireyin gelişimini 

özgürce gerçekleştirilebilmesiyle ilgili ekonomi ve çevre gibi hukuki varlık veya menfaatlerin korunmak 

istenmesi beraberinde toplulukların korunmasını getirmektedir.4644 Bu kapsamda yalnızca bireysel olarak 

insanın değil, topluluk halinde beliren insan topluluğunun da bazı varlık ya da menfaatlerin sahibi ya da 

hamili olabilmesinden bahsetmek gerekmektedir. Toplulukların tüzel kişiliği bulunsun ya da bulunmasın 

mağdur olması mümkündür4645 ki toplulukların kendini mağdur olarak gördüğü suçlar da 

bulunmaktadır.4646 Ancak burada tüzel kişiliği bulunmayan topluluğun üyelerinin gerçek ya da tüzel fark 

etmeksizin kişilerden oluşması gereklidir.4647 Bireyin oluşturduğu ve tüzel kişiliği bulunmayan topluluklar 

örneğin aile, toplum ve devletler topluluğu şeklinde ortaya çıkmakta ve böylece aileye, topluma ve 

devletler topluluğuna karşı işlenebilen suçlardan bahsetmek mümkün hale gelmektedir. Aksinin kabulü 

toplumsal gerçekliğin dikkate alınmaması sonucunu doğurmaktadır.4648  

Her ne kadar yerinde olmasa da doktrinde tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların mağdur 

olamayacağı da dile getirilmektedir. Bu kapsamda hukuken korunan varlık veya menfaatlerin “bireye ait” 

ya da “bireye ait olmayan” şeklinde sınıflandırılmasında mağdur ya birey ya da devlet olabilir 

denilmektedir.4649 “Devlet”ten bahsedilmesiyle birlikte, tüzel kişiliği bulunan toplulukların bazı hukuki 

varlık veya menfaatlerin sahibi olmasının mümkün olduğu savunulmaktadır. Bu kapsamda kanun koyucu, 

toplulukları oluşturan gerçek kişilerden bağımsız olarak söz konusu varlık veya menfaatleri korur ve bu 

varlık veya menfaatlerin ihlali halinde tüzel kişiliği bulunan topluluk suçun mağduru olur. Ancak bu 

görüşü benimseyenler her ne kadar tüzel kişiliği bulunmayan topluluklar mağdur olamasa da kanun 

koyucunun bu duruma TCK’nın 125. maddesinin 5. fıkrasında olduğu üzere istisnalar getirmesinin 

mümkün olduğunu belirtmektelerdir.4650 Ancak söz konusu düzenlemeye bakıldığında bunun tüzel 

kişiliği bulunmayan toplulukların mağdur olamayacağına ilişkin bir istisna olmadığı, aksine “kurul hâlinde 

çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde”, esasında bir topluluk olan 

“kurul”un bu suçun mağduru olamayacağının belirtildiği görülmektedir. 

                                                
4642 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 678. 
4643 HIRSCH, Hans Joachim, Ehre und Beleidigung, Karlsruhe 1967, s. 101-102. 
4644 ÜNVER, Değer, s. 1016. 
4645 MANNHEIM, Hermann, Comparative Criminology, London 1965, V. 2, s. 673. 
4646 SYKES, Charles J., A Nation Of Victim The Decay Of The American Character, New York 1992, s. XII. 
4647 Nitekim ceza kanununun kişiler arasında uygulanma kabiliyetine sahip olduğu yönünde bkz. AYGÜN EŞİTLİ, Ezgi, 
“Hukuka Aykırı Hayvan Deneyleri”, HHFD, 2(12), 2012, s. 21. 
4648 Yine söz konusu topluluklara örnek olarak ordunun verilmesi mümkündür. Bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 184, 305-307. 
4649 ÜNVER, Değer, s. 482. 
4650 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 729. 
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Özü itibariyle hukuken korunan varlık veya menfaatlerin “bireye ait” (“hırsızlık” suçu) ve “bireye 

ait olmayan” (“trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçu) varlık veya menfaatler şeklindeki ayrımı4651 

yerinde bir tercih olsa da bireye ait olmayan varlık veya menfaatlerin sahibinin ya da hamilinin tümüyle 

devlet olarak nitelendirilmesi sorunludur. Zira bireye ait olmayan hukuki varlık veya menfaatler esasında 

topluluğa işaret etmekte bu topluluğun da aile, toplum, devlet gibi tezahürleri söz konusu olmaktadır. 

Nitekim devlet de esasında bir topluluktur. 

Mağdurun tespitinde yalnızca devlete ve/veya yalnızca bireye ait hukuki varlık veya 

menfaatlerden hareket edilmemelidir.4652 Esasında söz konusu kabulün temelinde bir topluluğun suçun 

mağduru olabilmesi için muhakkak kişi olunması gerektiği düşüncesi yatmaktadır. Bu görüşe göre hukuki 

konunun sahibi veya hamili olabilmek için kişilik sahibi olmak gerekir ve şayet bu kişilik yoksa artık bu 

topluluğa ait varlık veya menfaatten ve de söz konusu topluluğun mağdur olmasından bahsedilemez. Kişi 

vasfına sahip olmayan topluluklara karşı işlenen suçlar bakımından esasında kolektif4653 varlık veya 

menfaatleri koruma altına alan devlete karşı suç işlenmesi söz konusudur ve bu nedenle mağdur devlettir 

denilmektedir. Yani ailenin, toplumun ya da devletler topluluğunun varlık veya menfaatlerini ihlal ettiği 

belirtilen suçların mağduru söz konusu tüzel kişiliği bulunmayan topluluklar değil, devlettir. Bu görüşe 

göre örneğin ahlaka karşı işlenen suçların mağduru devlettir. Devlet, topluluklara ait olan bazı varlık veya 

menfaatleri korurken esasında bu yararları benimseyerek kendine ait görmekte ve sahibi olmaktadır.4654 

Ancak hukukta kişi kavramından ne anlaşılması gerektiği bellidir. Suçun mağdurunun bu kapsamda 

muhakkak kişi olması, kanun koyucu tarafından açıkça aranmamıştır. Örneğin TCK’da düzenlenen 

“genel ahlaka karşı” ya da “aile düzenine karşı suçlar”da, bu suçların mağduru kişi değildir.4655 İlkinde 

mağdur toplumken, ikincisinde ailedir.  

Doktrinde “bireye ait olan” ve “bireye ait olmayan” hukuki varlık veya menfaatler şeklindeki 

ayrımın yanında4656  bireye, topluma ve devlete ait varlık veya menfaatler şeklinde üçlü bir ayrımın 

yapıldığı da görülmektedir.4657 Bir diğer üçlü ayrım ise bireye, belirli gruplara ve topluma ait varlık veya 

menfaatler şeklindedir.4658 Bireye ait (örneğin “hırsızlık” suçu) ve bireye ait olmayan (örneğin “trafik 

güvenliğini tehlikeye sokma” suçu) varlık veya menfaatler şeklindeki ayrımın4659 dışında örneğin 

topluma, aileye ait varlık veya menfaatler şeklinde ayrımların yapıldığı da görülmektedir. Ancak söz 

konusu ayrımlar eleştirilmektedir. Örneğin mağdur ailenin vereceği kolektif bir rıza söz konusu olamaz 

                                                
4651 BOCK, AT, s. 24-25. 
4652 ÜNVER, Değer, s. 484. 
4653 Sözlükte kolektif “birçok kimseyi veya nesneyi içine alan, birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan”, “ortaklaşa” 
şeklinde tanımlanmıştır. Bkz. TÜRK DİL KURUMU, s. 1462. 
4654 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 728-729. 
4655 Nitekim ahlaka veya dine karşı işlenen suçlarda toplumun ve devletin mağdur olduğu yönünde bkz. OPPENHEIM, s. 5.  
4656 Bu ayrımda bireye ait olmayan hukuki varlık veya menfaatler yerine topluma ait varlık veya menfaatlerden bahsedildiği de 
görülmektedir. Bkz. SCHMIDHÄUSER, s. 74. 
4657 SOYASLAN, Genel, s. 124. 
4658 ÜNVER, Değer, s. 564. 
4659 BOCK, AT, s. 24-25. 
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denilmektedir.4660 Ayrıca topluluğu meydana getiren gerçek kişilerden bağımsız ve ayrı olarak topluluğun 

suçun mağduru olduğunun kabul edilmesinin beraberinde şikâyet hakkının kim tarafından kullanılacağı 

sorununu beraberinde getirerek, şikâyet hakkının topluluk tarafından mı yoksa topluluğa dâhil olan gerçek 

kişiler tarafından mı yerine getirileceği problemini ortaya çıkaracağı ileri sürülmektedir.4661  Söz konusu 

eleştirilere takip eden “toplum” başlığı altında cevap verilmeye çalışılacaktır. 

b. Toplum 

Toplumun en küçük parçasını oluşturan her bir birey,4662 ihtiyaçlarına ve amaçlarına göre bir 

araya gelmekte ve topluluklar oluşturmaktadır. Böylece bireyler organize olarak, birbirlerine uygun 

hareketleriyle ihtiyaçlarını tatmin etmeye ve amaçlarına ulaşmaya çalışırlar. Söz konusu toplulukların 

amaçları ve ihtiyaçları çeşitlilik arz eder. Amaçların çeşitliliğineyse, bireylerin oluşturdukları topluluğun 

çeşitliliği eşlik eder. Bu ihtiyaç ve amaçlar geçici ya da sürekli olabilir. Ayrıca çeşitli topluluklar, amaçları 

arasındaki benzerlik ya da bağlılık nedeniyle en üstün ortak amaçlar için daha büyük toplulukları 

oluşturabilmekte böylece toplumdan bahsetmek mümkün hale gelmektedir. Nitekim “toplum”, sözlükte 

“aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan 

insanların tümü, cemiyet”, “topluluk” şeklinde tanımlanmaktadır.4663 Bu kapsamda toplum, ortak 

amaçlara ulaşabilmek adına birlikte yaşamadan doğan çeşitli birlikler şeklinde gruplanmış ve organize 

olmuş bireyler bütünü şeklinde ortaya çıkar. Ortak bir amaca ulaşmak için birleşmek ve faaliyette 

bulunmak, toplumun zaman veya mekân bakımından sınırlarını çizer. Bu nedenle bireyle devlet arasında, 

aileden başka ortak ihtiyaçlar, menfaatler ve amaçlar tarafından birbirine bağlanan ve devletin nüfusunu 

oluşturan yabancı ya da vatandaşlardan oluşan bireyler topluluğu ya da gayri muayyen olarak 

nitelendirilen toplum bulunmaktadır. Toplum kavramı esasında 17. yüzyılda doğmuştur. Daha önceleri 

toplum, devletten ayrı olarak düşünülmemekteydi. Zira sosyal topluluk ile siyasi topluluk bir bütün olarak 

kabul edilmekteydi. Lakin toplum, devletten ve devletin nüfusunu oluşturan ve demografik birleşmeden 

ibaret bulunan halktan ve toplumu oluşturan bireylerden ayrı bir kavramdır. Yani toplum bir bütündür ve 

kendini oluşturan unsurlardan ayrıdır. 4664  

Toplumun devletten ve bireyden ayrı, kendine has hukuki varlık veya menfaatlerin süjesi olarak 

kabul edilip edilemeyeceği ya da bireyi de kapsayan ve kendine has bir niteliği bulunan bir üst kavram 

olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususu üzerinde durmakta fayda vardır. Ceza müeyyidesi ile yaptırım 

altına alınan hukuki varlık ya da menfaat her zaman bir hak olarak değerlendirilemez.4665 Bu kapsamda 

toplum, bazı ihtiyaçların süjesi olarak ortaya çıkar. Bu ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçları tatmin 

                                                
4660 ÜNVER, Değer, s. 548. 
4661 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 728. 
4662 BECCARIA, s. 126. 
4663 TÜRK DİL KURUMU, s. 2369. 
4664 TOROSLU, Cürümlerin, s. 341-343. 
4665 EKİCİ ŞAHİN, s. 10. 
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eden araçlar ise sosyal hayata ilişkin sosyal varlıklardır. Bu varlıklara, sosyal menfaatler eşlik eder. 

Toplumun, kendini oluşturan bireylerden ayrı bir fiziki varlığı yoktur. Bu nedenle sosyal varlığın veya 

sosyal hayatın ihtiyaçları, maddi bünyeye sahip olmayan ihtiyaçlardır. Toplum bireyden ve devletten farklı 

otonom bir menfaatler süjesi olsa da kendisine özgü bir hakkın süjesi değildir. Bireye ya da devlete ait 

haktan farklı bir toplum hakkı yoktur. Ancak ceza hukuku, birey ile toplum arasındaki ilişkileri yani 

topluma ait menfaatleri de koruma altına alır. Bu himaye, söz konusu menfaatleri hukuki menfaat haline 

getirmekteyse de hak haline getirmez. Ancak hak derecesine ulaşmayan varlık veya menfaatlerin 

korunması da mümkündür. Toplum, her ne kadar bir gerçek kişi ya da tüzel kişi gibi hak sahibi olamasa 

da az önce de belirtildiği üzere çeşitli ihtiyaçların ve söz konusu ihtiyaçların tatminine hizmet eden çeşitli 

varlık ya da menfaatlerin hamili olarak kabul edilmelidir. Bu kabul karşısında cezai himayenin konusunu 

oluşturan söz konusu varlık ya da menfaatlerin ihlal edilmesi halinde toplum, mağdur olarak nitelendirilir. 

Bir suçun mağduru olmak için hak süjeliğine sahip olunması gerekmez zira hak süjeliği ile mağdur 

kavramları aynı değildir. Burada önemli olan hususu, çeşitli varlık ya da menfaatlerin belli bazı toplumsal 

gruplar etrafında toplanıp toplanmadığının tespiti oluşturur. Bu kapsamda aileye, topluma ait varlık veya 

menfaatlerden bahsedilmesi mümkündür. Suç mağduru olabilmek şeklindeki sıfata sahip olunması hak 

süjeliğine sahip olmakla sınırlandırılmamalıdır. Yani toplum, hak süjesi değil ceza müeyyidesi ile himaye 

edilen menfaatlerin ve varlıkların süjesidir. Hukuki açıdan haklara ehil olan gerçek ve tüzel kişiden bu 

nedenle ayrılır.4666  

Cezai himayeyle korunan varlık veya menfaatlerle ilgili olarak bireysel ve bireysel olmayan yani 

kolektif varlık ya da menfaatler şeklinde bir ayrımın yapılması mümkündür. Kolektif nitelikteki varlık ya 

da menfaatler ihlal edildiğinde bu menfaatlerin ait olduğu kolektivite yani topluluk zarar görür. Hukuki 

konunun esas alınarak mağdur tanımının yapılması, kolektif varlık ya da menfaatlerin hamilinin, söz 

konusu varlık ya da menfaatlerin ihlal edilmesi halinde suçun mağduru olarak nitelendirilmesini gerektirir. 

Toplumun herhangi bir varlık ya da menfaatin sahibi olamayacağı ve bu nedenle de mağdur 

olamayacağını kabul edenler, cezai himayeyi kişiler ve özellikle de gerçek kişilere ait varlık ya da 

menfaatlerle sınırlamaktadırlar. Söz konusu anlayışın yalnızca bireyi esas alan cezai koruma anlayışının 

bir göstergesi olduğu söylenmelidir. Ancak çağdaş ceza hukuku “çevre” ve “kamu sağlığı” gibi bazı 

kolektif nitelikteki varlık ya da menfaatleri de cezai himayenin konusu haline getirmektedir. Nitelikleri 

gereği kolektif olan varlık ya da menfaatler, yeni teknolojiler, sosyoekonomik dönüşümler, uluslararası 

ilişkiler alanında gerçekleşen gelişmeler dikkate alındığında giderek genişlemektedir. AET’nin AB’ye 

dönüşmesi ve bu uluslar üstü yapının sonucu olarak ortaya çıkan yeni varlık ya da menfaatlerin cezai 

himaye altına alınması, bu gelişmeye örnek olarak gösterilebilir.4667  

                                                
4666 TOROSLU, Cürümlerin, s. 184-185, 341-343. 
4667 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 682-683. 
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Liberal düşünce temelinde, bireyin toplumsal varlığı her yönüyle ceza hukukunca korunmaktadır. 

Bu kapsamda örneğin başlarda yalnızca bireysel açıdan korunan çalışma özgürlüğünün zamanla 

toplumsal yönü de dikkate alınarak sendikal örgütlenme hakkıyla pekiştirildiği ve bu bakımdan da cezai 

himayenin konusu yapıldığı görülmektedir. Bir diğer anlamda çalışanların yalnızca sözleşme özgürlüğü 

bakımından değil, çalışanların insan onuruna yakışır yaşam koşullarına sahip olması bakımından da cezai 

himaye sağlanmaktadır.4668 

Tüzel kişiliğe sahip olmayan topluluklar da daha evvel belirtildiği üzere suçun mağduru 

olabilir.4669 TCK’da topluma ait hukuki varlık ya da menfaatler cezai koruma altına alınmış ve bu varlık 

ve menfaatler, TCK’nın “İkinci Kitabı”nın “Topluma Karşı Suçlar”4670 başlıklı “Üçüncü Kısmı”nda, 

“Genel Tehlike Yaratan Suçlar”, “Çevreye Karşı Suçlar”, “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar”, “Kamu 

Güvenine Karşı Suçlar”, 4671 “Kamu Barışına Karşı Suçlar”,4672 “Ulaşım Araçlarına ve Sabit Platformlara 

Karşı Suçlar” “Genel Ahlaka Karşı Suçlar”, “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar” ve “Bilişim 

Alanında Suçlar” olmak üzere on bölüm altında düzenlenmiştir.  

Söz konusu düzenlemenin kendisi dahi, bir tüzel kişiliği bulunmayan topluma karşı suç 

işlenebileceğinin ve dolayısıyla toplumun suçun mağduru olarak kabul edildiğinin bir göstergesini 

oluşturur.4673 Böylece toplumun huzurunu ve güvenliğini ihlal eden fiillere karşı toplum korunmak 

istenmektedir.4674 Toplumun (ve devletin) hukuken korunan varlık veya menfaatlerinden bahsedilmesi, 

bireye ait hukuki varlık veya menfaatlerle anlam kazanmaktadır. Örneğin “çevreye karşı suçlar” 

bakımından toplumun sağlıklı ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya imkân veren bir çevrede yaşamaya 

ilişkin varlık veya menfaatleri korunmak istenmektedir.4675 Bu suçun işlenmesi nedeniyle menfaatleri 

somut olarak zarar görenlerse suçtan zarar gören olarak kabul edilmelidir.4676 Örneğin topluma karşı suçlar 

arasında yer alan TCK’nın 245. maddesinde düzenlenen “banka veya kredi kartlarının kötüye 

kullanılması” suçunun da mağduru toplum iken, bu suçun işlenmesi nedeniyle zarara uğrayan gerçek kişi 

                                                
4668 KEYMAN, Selahattin, “Cürmi Fiilin Yapısal Unsuru Olarak Hareket”, AÜHFD, C. 40, S. 1, 1988, s. 152-153. 
4669 VIDAL/MAGNOL, s. 69; KÖNİ, s. 75-76;  EREM, “Konusu”, s. 22. 
4670 “Topluma Karşı Suçlar” şeklindeki bir tasnifin isabetsiz olduğu, zira tüm suçların topluma karşı işlendiği, bu nedenle de söz 
konusu ifade yerine “Kamu Düzenine Karşı Suçlar” ifadesinin kullanılması gerektiği yönünde bkz. HAFIZOĞULLARI, 
“Tasarısı”, s. 39. 
4671 Ancak Yargıtay “mühür bozma” suçunun topluma karşı suçlar arasında düzenlenmesine karşın mağdurunun “devlet” 
olduğunu şu şekilde belirtmiştir: “…Mühür bozma suçlarında korunan hukuki yararın kamu güveni olması, suçun mağdurunun 
devlet olması göz önüne alındığında, sanık ...'nun üç işletmede birden fazla mühür bozma yaptığı somut olayda; sanığın aynı suç 
işleme kararıyla, aynı suçu değişik zamanlarda işlediğinin ve eylemin bir bütün halinde zincirleme şekilde tek bir mühür bozma 
suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde uygulama yapılarak fazla ceza tayini, Bozmayı gerektirmiş…” 
Y. 2. CD. 2016/18326 E. 2017/1690 K. 15.2.2017 T. (Karar metni için bkz. www.lexpera.com.tr) 
4672 Esasında işlenen her bir suç, kamu barışını bozduğundan başlık yerinde bir tercihin ürünü değildir. Bkz. DONAY, Şerhi, s. 
306. 
4673 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 689. Ancak bu durumun yani örneğin “aile düzenine karşı suçlar” şeklinde TCK’da ayrı bir 
başlığın olmasının kimseyi yanıltmaması gerektiği, burada amacın tümüyle pratik olduğu, aileye mağdur sıfatı tanımak olmadığı 
yönündeki aksi görüş için bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 729. 
4674 VIDAL/MAGNOL, s. 70. 
4675 ÜNVER, Değer, s. 581-582. 
4676 Ancak “topluma karşı suçlar” arasında yer alan “çevreye karşı suçlar”da gerçek kişinin değil “çevre”nin zarar gören olduğu 
yönündeki görüş için bkz. ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 321. 
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ve/veya banka tüzel kişiliği suçtan zarar görenlerdir.4677 Örneğin TCK’nın 172. maddesinin 1. fıkrasında 

“sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak surette”, bir başkasını 

“radyasyona tabi tutan kişi”nin cezalandırılacağından bahsedilmiştir. 2. fıkrasında ise söz konu “fiilin 

belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmiş olması halinde” cezanın arttırılacağı öngörülmüştür. Bu hüküm, özel 

bir zincirleme suç hükmü olarak nitelendirilmektedir.4678 Ancak burada suçun nitelikli bir haline yer 

verilmiştir.4679 Zira bu suç, TCK’nın “Üçüncü Kısmı”nda yani “topluma karşı suçlar” arasında 

düzenlendiğinden her ne kadar bir kişiye karşı işlenmişse de suçun mağduru toplumdur.4680 Yine 2. 

fıkrasında öngörüldüğü üzere bu suç birden fazla kişiye karşı işlendiğinde yine suçun mağduru toplumdur, 

lakin suçtan zarar görenlerin sayısı birden fazladır. 

Mağdurun toplum olduğu suçların doktrinde “mağduru belli olmayan” ya da “mağdursuz suç” 

olarak nitelendirildiği de görülmektedir.4681 Her suçun genel mağduru devlet olduğundan burada suçun 

özel mağdurunun bulunmadığını ifade edenler de bulunmaktadır.4682 Örneğin çevre, ekonomi, uyuşturucu 

maddeler, vergi, bilişim gibi organize suçluluğun konularını oluşturan alanlardaki korunan hukuki varlık 

veya menfaatin bireye ait olmadığı, zira bu suçlarla kurumlara ve fonksiyonlara zarar verildiği 

belirtilmektedir.4683 Ancak her suçun bir hukuki konusunun olması ve bu hukuki konunun da sahibinin ya 

da hamilinin olması mağdursuz suçların varlığını kabul etmede engeldir. Ayrıca, mağdurun toplum olması 

karşısında yani belirsiz olmasından ya da yokluğundan bahsedilemeyeceğinin altı çizilmelidir. 

Toplumun mağdur olmasının mümkün olması “ilgilinin rızası” hukuka uygunluk nedeni için de 

önem taşımaktadır. Zira topluma karşı suçlarda “ilgilinin rızası” şeklinde bir hukuka uygunluk nedeni söz 

konusu değildir. Her ne kadar çok sayıdaki bireyin tümünün kendi varlık veya menfaatlerinin ihlaline rıza 

göstermeleri halinde genel bir rızadan bahsedilmesi mümkünse de tabiidir ki toplum örneğin dört kişiden 

oluşmaz. Lakin bu dört kişinin müştereken bir şeye malik olmaları ya da bir şirketin yüz ortağı varsa bu 

ortakların suçla korunan hukuki varlık veya menfaatlerin hamili ya da sahibi olmaları mümkündür. Bu 

kapsamda topluluk birbiriyle ilişkisi olsun ya da olmasın az ya da çok genişlikte insani bir topluluk ve 

mağdur olarak kabul edilmelidir.  Toplumun mağdur olduğu hallerde bir suç işlenmişse herhangi bir 

                                                
4677 BAŞ, Eylem, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu, Ankara 2015, s. 131-132.  Bu suçta mağdurun toplum 
olmadığı, suçun gerçekleştiriliş şekline göre “kart sahibi”nin ya da “banka”nın mağdur olduğu yönünde bkz. AKBULUT, Genel, 
s. 770-771. 
4678 ÖZGENÇ, Genel, s. 620. 
4679 Suçun ilk fıkrasının “kişilere karşı suçlar” arasında olması gerektiği yönünde bkz. DONAY, Şerhi, s. 261-262. Ancak 
radyasyonun yapısı gereği başkaları için de tehlike oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle düzenlendiği yer doğrudur. 
4680 Burada “suçun mağduru” ile “maddi konusu”nun aynı olduğu ve şayet suç belirli birçok kişiye karşı işlenirse kanundan ötürü 
zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı, kişi sayısınca suç oluşacağı ve her bir suç nedeniyle ayrı bir cezanın verileceği, 
belirsiz sayıda birden çok kişiye kaşı işlendiğinde ise ortada tek bir suç olduğu ve hükmün 2. fıkrasının uygulanmasının çelişkili 
olduğu yine “atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme” suçunun öngörüldüğü TCK’nın 173. maddesi bakımından mağdurun 
hükümde “bir başkası” olarak nitelendirilmesi nedeniyle “herkes”in olabileceği, aynı suçun birden fazla kişiye tek bir fiille 
işlenmesi halindeyse TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrasının uygulanacağı belirtilse de (bkz. ÖZEN, Tehlike, s. 52, 60) her iki suç 
tipinde de mağdur toplumdur. 
4681 BERGELSON, s. 16. 
4682 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 201. 
4683 ÜNVER, Değer, s. 553. 
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yerdeki onlarca ya da yüzlerce bireyden bahsetmek mümkündür. Bu insan topluluğu sınırsızdır, şayet 

topluluğun mağdur olamayacağı kabul edilirse, süjesi olmayan hukuki varlık veya menfaatlerden 

bahsetmek gerekir. Ancak hukuki varlık veya menfaat kavramı özünde yine de insanla varlık arasındaki 

ilişkidir. Toplumun hukuken korunan varlık veya menfaatin sahibi ya da hamili olduğu durumlara örnek 

olarak “hayâsızca hareketlerde bulunmak”, “müstehcenlik”, “ensest”, “hızlı araç kullanmak”,4684 “kumar 

oynatma” gibi fiiller verilmektedir. Bu suçlarda mağdur, toplumdur.4685 Al. CK’da, TCK’da olduğu gibi 

rıza bakımından her suça ilişkin genel bir hükme yer verilmemişse de bu durum Alman Anayasasının 2/I. 

maddesiyle güvenceye alınmış ve birey bakımından tasarrufun sınırları belirlenmiştir. Temel kural 

herkesin kendine ait hukuki varlık veya menfaati bakımından tasarrufta bulunabilmesidir. Bu kapsamda 

sadece bireye ait hukuki varlık veya menfaatlerin ihlalinde gösterilen rıza hukuken geçerli bir rızadır. Rıza, 

hukuken korunan varlık veya menfaatlerin sahibinin ya da hamilinin, söz konusu varlık veya menfaatlerin 

ihlal edilmesine ilişkin gösterdiği ahlaka ve adaba aykırı olmayan irade beyanıdır. Rıza bakımından hukuki 

konunun sahibinin ya da hamilinin birey olması zorunluluk olsa da hukuki konunun sahibi ya da hamilinin 

gerçek kişi, devlet ya da özel bir hukuk tüzel kişisi olması mümkündür. Mağdurun toplum ya da devlet 

olduğu suçlarda rızanın varlığından ve rızanın hukuka uygunluk nedeni olarak kabulünden bahsedilemez. 

Kamu idaresine ya da adliyeye karşı suçlar bu kapsamda örnek olarak verilebilir.4686 Münferit olarak bir 

bireye ait olmayan, topluma, uluslararası topluma ve devlete karşı gerçekleştirilen suçlar bakımından 

bireyin rızası fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaz. Zira bireyin tasarruf yetkisinden 

bahsedilemez.4687 Yine her ne kadar yarattığı etkileri münferit bireyleri de etkilese, topluma karşı suçlar 

bakımından rızanın hukuka uygunluk nedeni olması kabul edilemez.4688 Örneğin Al. CK’nın 172. 

paragrafında öngörülen “birden çok evlilik” suçunda önceki eşlerin ikinci evlilik bakımından var olan 

rızalarının bir geçerliliği yoktur. Nitekim “birden çok evlilik” suçunun mağduru toplumdur.4689 Suçun 

birden çok hukuki varlık veya menfaati ihlal etmesi ve bunların farklı kimselere ait olması halinde rızayı 

vererek fiili hukuka uygun hale getirecek olan “üstünlük ölçütü”ne başvurulmak suretiyle belirlenen 

hukuki varlık veya menfaatin sahibidir.4690 Yine Al. CK’nın 153. paragrafında öngörülen “mahkeme 

önünde yanlış beyanda bulunmak” suçu bakımından, gerçekleştirilen fiilin zarar verdiği bireyin rızasının 

bir önemi bulunmamaktadır.4691 TCK’nın 170. maddesinde öngörülen “genel güvenliğin kasten tehlikeye 

                                                
4684 ÜNVER, Değer, s. 484-485. 
4685 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 209. 
4686 ÜNVER, Değer, s. 976-982. 
4687 EBERT, s. 86. 
4688 JESCHECK/WEIGEND, s. 380-381.  
4689 Diğer evlilikten haberi olmayan eş ise suçtan zarar görendir. Bkz. GRAALMANN SCHEERER, Kirsten, Die 
Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz Großkommentar, Band 5/2: §§ 158-211, Rn. 75. 
4690 TOROSLU, “İftira”, s. 109-110. 
4691 Burada” fonksiyonel yargı değeri”nin korunduğu yönünde bkz. ÜNVER, Değer, s. 974. 
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sokulması” suçu bakımından da kendi binasının yakılmasına kişi rıza göstermiş olsa dahi binayı yakan 

kişinin söz konusu suçtan dolayı sorumluluğu devam etmektedir.4692 

Suçla korunan hukuki varlık veya menfaatin tek bir kişiye ait olması ve bu kapsamda suçun 

mağdurunun tek bir kişi olabilmesi şeklinde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Tüzel kişiliğe sahip 

olmayan aile, toplum, devletler topluluğu gibi toplulukların bu topluluklara karşı işlenen suçlar 

bakımından mağdur olamayacaklarının kabul edilmesi halinde söz konusu toplulukları oluşturan gerçek 

kişilerin suç mağduru olarak nitelendirildiği görülmektedir. Bu kapsamda “topluma karşı suçlar” ve 

“millete ve devlete karşı suçlar”la ilgili olarak toplumu oluşturan herkesin mağdur olduğu ileri 

sürülmektedir.4693 Örneğin TCK’nın 277. maddesinde öngörülen “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya 

tanığı etkilemeye teşebbüs” suçunda, mağdurun etkilenmek istenen ve yargı görevi yapan, bilirkişi veya 

tanık olmadığı, mağdurun toplumu oluşturan herkes olduğu belirtilmektedir. Ayrıca şayet bu suçun 

işlenmesi neticesinde söz konusu kimseler etkilenmiş ve uyuşmazlığın taraflarından birinin örneğin 

şüphelinin ya da sanığın, katılanın veya mağdurun lehine ya da aleyhine bir sonuç doğuracak şekilde karar 

verilmesine ya da herhangi bir işlem tesis edilmesine veya beyanda bulunmasına neden olunmuşsa, artık 

aleyhine sonuç doğurulan kimselerin de mağdur olduğu söylenmektedir.4694 Ayrıca söz konusu durumun 

bireylerin üzerinde soyut bir varlık ve hak sahipliği süjesi olarak devletin ya da toplumun suçun mağduru 

olduğu şeklinde bir kabulü gerektirmediği ifade edilmektedir. Bu nedenle somut bir bireye yönelmemiş 

olan suçlarda suçun mağdurunun toplum değil, toplumdaki bireyler olduğu ileri sürülmektedir.4695  

TCK’nın “İkinci Kitabı”nın “Üçüncü Kısmı”nın “İkinci Bölümü”nde düzenlenen “Çevreye Karşı 

Suçlar” ya da “Beşinci Bölümü”nde yer alan “Kamu Barışına Karşı Suçlar” esasında her ne kadar sayıları 

belirsiz de olsa gerçek kişilere karşı işlenir denilmektedir.4696 Yine, TCK’nın özel hükümler başlığını 

taşıyan “İkinci Kitabı”nın “Üçüncü Kısmı”nda yer verilen “Millete ve Devlete Karşı Suçlar” 

kapsamındaki “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” ile “Devletin Güvenliğine 

Karşı Suçlar”da da toplumu oluşturan herkesin mağdur olduğu savunulmaktadır.4697 Ancak bu kabul 

çözülmesi gereken sorunları da beraberinde getirmektedir. Zira topluma karşı işlenen suçların tümünde 

toplumu oluşturan gerçek kişilerin mağdur sayılması, söz konusun mağdurların CMK’da düzenlenen 

mağdur haklarından yararlanmasını gündeme getirecektir. Örneğin CMK’nın 233. maddesinde “mağdur 

ile şikâyetçi”nin, “Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrı kâğıdı ile 

çağırılıp dinlen”eceği belirtilmiştir. Şayet topluma karşı suçlarda örneğin TCK’nın 170. maddesinde 

düzenleme altına alınan “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçunun mağdurunun tüzel kişiliğe 

                                                
4692 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 492. 
4693 TOZMAN, s. 176-177. 
4694 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 114-115. 
4695 YILDIZ, Mağdur, s. 25. 
4696 TOROSLU, Cürümlerin, s. 180-181. 
4697 ÖZGENÇ, Genel, s. 209. 
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sahip bulunmayan toplum değil de toplumu oluşturan her bir birey olduğu kabul edilirse4698 gayrimuayyen 

sayıda mağdura çağrının yapılması gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Yani toplumu oluşturan her bir bireyin 

çağrılması gibi abest bir durumla karşı karşıya kalınacaktır. Şayet bu kabule geçerlik tanınırsa kamu 

davasının zamanında bitirilmesi bir hayal olur. Nitekim toplumu oluşturan her bir bireyin mahkemece 

dinlenmesi gereklidir. “Mağdur ile şikâyetçinin hakları”nın düzenleme altına alındığı CMK’nın 234. 

maddesinin de gayrı muayyen sayıda mağdurca kullanılması gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Örneğin 

soruşturma evresinde gayrimuayyen sayıdaki mağdurun “delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın 

gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme, vekili bulunmaması 

halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından 

kendisine avukat görevlendirilmesini isteme”, CMK’nın 153. maddesine “uygun olmak koşuluyla vekili 

aracılığı ile soruşturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet 

savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını 

kullanma” gibi bazı hakları olacaktır. Yine söz konusu görüşün kabulü halinde gayrimuayyen sayıdaki 

kişinin kamu davasına katılma hakkından bahsedilecektir. Nitekim CMK’nın 237. maddesinin 1. 

fıkrasında mağdurun, “ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm 

verilinceye kadar şikâyetçi olduğunu” bildirmek suretiyle “kamu davasına katıl”masının mümkün 

olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle ceza hukukunda suçun mağduru belirlenirken tüm hukuk düzeni dikkate 

alınmak suretiyle normatif tercihlerin neden olabileceği sonuçlar değerlendirilmelidir.4699  

Yine 6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun”un 11. maddesinde 

öngörülen “belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair 

menfaat temin” etmek şeklindeki şike suçunun mağduru, toplumdur. Bu nedenle spor kulüplerinin ya da 

belli bazı gerçek kişilerin bu suçun mağduru olduğu söylenemez.4700 Şike suçu bakımından örneğin 

vatandaş A’nın “ben de toplumun bir üyesiyim ve bu nedenle de davaya katılmak istiyorum” şeklindeki 

talebi değerlendirilmez. Zira toplum kendisini oluşturan üyelerden ayrı bir varlık ve menfaate sahiptir. 

Toplumun uğradığı zararın giderilmesinde ya da tehlikenin giderilmesindeyse savcı rol oynamaktadır. 

“Kamu”, sözlükte “halk hizmeti gören devlet organlarının tümü”, “bir ülkedeki halkın bütünü, 

halk, amme” ve “hep, bütün” şeklinde tanımlanmış olup,4701 doktrinde “devlet”i4702 ya da “toplum”u 

ifade etmek için bu kavramın kullanıldığı da görülmektedir.4703 Bu kapsamda ceza hukukunca koruma 

altına alınan hukuki varlık veya menfaatler kamu düzeni (politik ya da hukuki düzen değil, sosyal düzeni, 

diğer bir deyişle sosyal hayat ilişkilerinde yine bu ilişkileri düzenleyen hukuk normlarınca oluşturulan ve 

                                                
4698 ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 125; DİNLER, s. 53. 
4699 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 684-685. 
4700 GÜNGÖR, Devrim, “Şike Suçu”, ABD, 2011/4, s. 39. 
4701 TÜRK DİL KURUMU, s. 1290. 
4702 KAFES, s. 84-85. 
4703 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 209. Örneğin sahtecilik suçlarının mağdurunun kamu olduğu yönünde bkz. 
ZAFER, s. 159. 
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bu kapsamda sosyal huzuru, barışı ve güveni içeren düzeni, barışı sağlamaya çalışan kamu barışına karşı 

suçlar bu kapsamda olup, esasında işlenen her bir suç, dolaylı olarak kamu barışını etkilemektedir. Ancak 

bazı suçlar kamu barışını doğrudan ihlal etmektedir. Zira bu suçlar “kamunun selameti”, “kamu güveni”, 

“genel ahlak” gibi kamu barışının belli bir yönünü değil doğrudan doğruya kamu barışını ihlal etmektedir. 

“Kamu barışına karşı suçlar” çoğu zaman gelecekteki suç tehdidi olarak ortaya çıkmaktadır.), kamu 

güveni (sahtecilik suçları), kamu ekonomisi (ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar bu kapsamda yer 

alıp, mülkiyet hakkından ayrı olarak insanlar arasındaki ekonomik ilişkilerin düzgün şekilde işleyişine 

ilişkin varlık ve menfaatler korunmaktadır), kamunun esenliği (nedenini insanın ya da doğa kuvvetlerinin 

oluşturduğu tehlikeli durumların neden olacağı zararlı ya da tehlikeli sonuçlara karşı toplumdaki herkesin 

güvenliğini sağlamak oluşturmaktadır. Örneğin TCK’nın 187. maddesinde öngörülen “kişilerin hayatını 

ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma” suçu bu kapsamdadır), genel adap (sosyal 

örf, adet ve ahlak tarafından cinsel hayatla ilgili ilişkilere konulan sınırlara uyulması amacıyla 

“müstehcenlik” suçu gibi ceza müeyyidesiyle himaye edilen varlık korunmak istenmektedir), dini duygu 

(topluma ait olup, kutsal şeylere, mezarlara ve ölülere saygıyı gerektiren dini duygu korunmak 

istenmektedir, bu kapsamda ölülere karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar verilebilir) şeklinde ortaya 

çıkmaktadır.4704 Bu nedenle söz konusu suçlar işlendiği takdirde ortada çok sayıda mağdurun 

bulunduğu4705 değil, yalnızca toplumun mağdur olduğu kabul edilmelidir. 

Ekonomik suçlarda hukuki konunun ne olduğu ve bu kapsamda mağdurun kim olduğu hususu 

aslında tartışmalıdır. Bu suçlarla kamunun, tüketicinin, bireyin, toplum ekonomisinin ihtiyaçlarının 

korunduğu dile getirilmektedir. Esasında bu suçlarla bireyin bireysel varlık veya menfaatleri değil, devlete 

ait ekonomik düzene ilişkin varlık veya menfaatlerin korunduğu da belirtilmektedir.4706 Ancak TCK’da 

ekonomik suçların düzenlendiği yere bakıldığında ekonominin doğru ve düzgün işlemesine ilişkin 

topluma ait menfaat korunduğu görüldüğünden, bu suçların mağduru toplumdur. 

Topluma karşı suçtan bahsedilebilmesi için suç oluşturan fiilin, topluma zarar verebilecek nitelikte 

olması gereklidir. Şayet bu nitelikte değilse suçun bireye karşı işlendiği söylenmelidir. Topluma karşı 

suçlarda suç oluşturan fiilin gayri muayyen sayıda insanları etkileme özelliği vardır. Esasında topluma 

karşı suçların belirli olmayan kimselere karşı işlendiği yani toplumun belirsiz bir kısmına karşı yöneldiği 

söylenebilir. Zira “kasten öldürme” suçunda olduğu gibi hedeflenen belirli bir kişi yoktur.4707 Ancak 

TCK’nın 186. maddesinde öngörülen “Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti” suçu, 

topluma zarar verebilecek nitelikteki fiiller bakımından toplumsal varlıkların önemi dikkate alınarak 

tehlikeli durumların ortaya çıkmasını önleyecek şekilde düzenlenmiştir. Yine TCK’nın 214. maddesinde 

                                                
4704 TOROSLU, Cürümlerin, s. 255, 350-351. Ancak TCK’da ölülere karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar “kişinin hatırasına 
hakaret” suçunu oluşturmaktadır. Bkz. TOROSLU, Özel, s. 59. 
4705 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 678. 
4706 TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen, s. 66.  
4707 ERMAN/ÖZEK, s. 5. 
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öngörülen “suç işlemeye tahrik” suçu da bu kapsamda örnek olarak verilebilir. Kanun koyucunun hazırlık 

hareketlerinin cezalandırılamayacağına ilişkin temel kuraldan söz konusu suçu öngörmek suretiyle 

ayrılması yerindedir. Zira tahrik, her ne kadar netice vermese de tahrikin alenen gerçekleşmesinde özel bir 

vahamet bulunmaktadır. Toplumsal düzenin varlığı için kamu barışının sağlanması hususunda gereken 

tedbirler alınmalıdır. Yine “kamu güvenine karşı suçlar” da bu kapsamdadır.4708 Bu suçlarla hukuk 

düzeninin herhangi bir hukuki durumun tespiti imkânını tanıdığı şeylerle doğruluğunu ve gerçekliğini 

herkes tarafından güven duyulmasının istendiği şekil ve belgelerin gerçekliğine ilişkin topluma ait varlık 

veya menfaatler yani hukuksal işlemlerin güvenliği ve güvenilirliği korunmak istenmektedir.4709 Şayet 

toplum söz konusu belge ve işaretlere güven duymazsa hukuki ve ekonomik ilişkilerin kurulmasına engel 

olarak bir anlamda hayatın durmasına neden olabilir. Zira bu suçlarla söz konusu belge ya da şekillere 

toplumun duyduğu güven korunmak istenmektedir. Bu kapsamda örneğin TCK’nın 209. maddesinde 

öngörülen “açığa imzanın kötüye kullanılması” suçu, kamu güvenine karşı suçlar arasında 

düzenlendiğinden ve yine bu başlık altında düzenlenen diğer suçlar bakımından da geçerli olduğu üzere 

suçun mağduru toplumdur.4710 

TCK’nın 153. maddesinde öngörülen “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçunda 

toplumun ölülere, kutsal sayılan şeylere ve mezarlara karşı duyduğu saygının ihlal edilmesi nedeniyle 

dinden bağımsız olarak -zira zorunlu değildir- bu suçun “kişilere karşı suçlar” arasında düzenlenmesi 

yerinde değildir. Söz konusu saygı toplumsal ahlakla ilgili olduğundan bu suçun “topluma karşı suçlar” 

arasında düzenlenmesi gereklidir.4711 Ancak bu suç “kişilere karşı suçlar” arasında düzenlendiğinden ve 

“Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik”in4712 8. maddesi 

uyarınca “Umumî mezarlıkların mülkiyeti”nin “belediye bulunan yerlerde belediyelere, köylerde ise köy 

tüzel kişiliklerine ait” olması nedeniyle ve bu suçla mülkiyet hakkı korunduğundan suçun mağduru 

mezardaki ölünün yakınları değil mezarlığın bulunduğu yere göre ya belediye ya da köy tüzel kişisidir. 

TCK’nın “İkinci Kitabı”nın “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı “Üçüncü Kısmı”nın “Onuncu 

Bölümü”nde “Bilişim Alanında Suçlar”a yer verilmesi doktrinde eleştirilmektedir. Zira bu suçlarla 

topluma ait bir varlık veya menfaatin ihlal edilmediği, mağdurun belli olduğu ve bu nedenle de “Kişilere 

Karşı Suçlar” arasında düzenlenmesi gerektiği savunulmaktadır.4713 Suçun topluma karşı işlenmesi ile 

                                                
4708 TOROSLU, Cürümlerin, s. 343-346. Kamu güvenine karşı suçlarla ilki kamu güveni, ikincisi ise kanıtlayıcı vasıtaların 
bütünlüğünün koruduğu özel menfaate ilişkin olduğundan birden çok hukuki varlık ya da menfaati ihlal edilmektedir. Birincisi bu 
suçların tamamı bakımından ortakken, ikincisi kanıtlayıcı vasıtaların koruduğu özel menfaatle ilgilidir. Ancak kanun koyucu kamu 
güvenine üstünlük tanımış ve bu suçları topluma karşı suçlar arasında düzenlemiştir. Bkz. TOROSLU, Özel, s. 213. 
4709 Hukuki konunun topluma ait olması nedeniyle rıza bu fiili suç olmaktan çıkarmaz. Bkz. BOCK, BT 1, s. 431. 
4710 GÜNGÖR, Devrim, Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçu, Ankara 2010, s. 18-22, 123. 
4711 Ayrıntılı bilgi için bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 349-350. Yine din, her ne kadar bireysel ve toplumsal bir kurum olsa da 
“hakaret” suçunun dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya 
çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenmesi nitelikli hal olarak kişilere karşı 
suçlar arasında düzenlenmesi doğru değildir. Zira her bir kişinin sahip olduğu şeref değerinin yanında ayrıca her bir kişide ortak 
olmayan din hukuki değerinin atfı laiklik ilkesine de aykırılık taşımaktadır. Bkz. HAFIZOĞULLARI/GÜNGÖR, s. 24, dp. 14. 
4712 27467 sayılı 19.1.2010 tarihli Resmi Gazete 
4713 SOYASLAN, Özel, s. 651. 
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suçların belli varlık veya menfaati ihlal etmesi birbirlerinden farklıdır. Bu suçlarla toplumsal hayatta olması 

gerekli olan güven zedelendiğinden topluma karşı suçlar arasında dördüncü bölümde “Kamu Güvenine 

Karşı Suçlar” arasında yer verilebileceği de dile getirilmektedir.4714 Ancak bu suçlarla bilişim 

sistemlerinin düzgün ve güvenli işleyişine ilişkin topluma ait varlık veya menfaatler korunmakta olup 

suçun mağduru toplum olduğundan düzenlendiği yer sorunlu değildir. 

c. Aile 

Anayasanın 41. maddesinde göre “Türk toplumunun temeli”ni oluşturan aile, hukuk tarafından 

tanınan tabi, toplumsal, beşerî bir oluşum olup kişi değildir.4715 “Aile Düzenine Karşı Suçlar”da mağdurun 

bizzat, tek tek ya da toplu olarak aileyi oluşturan kişiler olduğu dile getirilmektedir. Bu kapsamda TCK’da 

“malvarlığına karşı suçlar”ın kişinin bir niteliği sayılmak suretiyle “Kişilere Karşı Suçlar” arasında 

düzenlenmesine karşın, kişi ile ilişkisi maldan daha fazla olan ailenin kişinin bir niteliği olarak kabul 

edilmemesi eleştirilmektedir. Örneğin TCK’nın 230. maddesinde öngörülen “birden çok evlilik” suçunda 

suçun mağdurunun aile ya da ailenin bir ferdi olmayıp “kamu idaresi” olduğu savunulmaktadır. Zira Türk 

hukuk düzeninde tek eşle hukukun öngördüğü şekilde evlenme kamu düzeniyle ilgilidir denilmektedir.4716 

Yine ailenin suçun mağduru olamayacağı zira aileye karşı işlenen suçların hukuki konusunun devlete ait 

olduğu da ileri sürülmektedir. Bir diğer görüş ceza hukukunca aileye ait olarak kabul edilen varlık ya da 

menfaatlerin de esasında aileye değil, aralarında aile hukuku ilişkisinin kurulduğu bireylere ait olduğu 

yönündedir. Diğer bir görüş ise aileye ait hukuki varlık veya menfaatin sahibinin toplum olduğunu 

belirtmektedir. Bu görüş her ne kadar yerinde olsa da tüzel kişiliği olmayan ve toplumun temelini oluşturan 

aile4717 topluluk olarak kendine has varlık veya menfaatlere sahip olduğundan, ailenin suçun mağduru 

olması mümkündür.4718 Yani aile, suçun mağduru olabilir. Nitekim “Aile Düzenine Karşı Suçlar”da 

mağdur ailedir.4719 Örneğin “birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören” (TCK m. 230), “çocuğun 

soybağını değiştirme” (TCK m. 231) suçlarının mağduru ailedir.4720 Bu nedenle söz konusu suçların 

TCK’nın İkinci Kitabında “Topluma Karşı Suçlar”dan sonra gelmek üzere ayrı bir bölümde düzenlenmesi 

yerinde bir tercih olarak değerlendirilebilirse de ailenin toplumun yapı taşlarından biri olarak kabul 

edilmesi nedeniyle söz konusu suçların ayrı bir bölüm olarak düzenlenmesine gerek yoktur. 

                                                
4714 HAFIZOĞULLARI/GÜNGÖR, s. 33. 
4715 HAFIZOĞULLARI, Zeki, “5237 Sayılı Kanunun 43/1. Maddesine 2005/5377 Sayılı Kanunla Eklenen ‘Mağduru Belli Bir 
Kişi Olmayan Suçlarda Da Bu Fıkra Hükmü Uygulanır’ Hükmü Hakkında”, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, C. II, 
Ankara 2008, s. 861. 
4716 HAFIZOĞULLARI/GÜNGÖR, s. 33-34. 
4717 “…Toplum ile birey arasında yer alan ve toplumsal değerleri kuşaktan kuşağa aktarma işlevi bulunan aileler, toplumun 
temelini oluşturmaları nedeniyle sosyal açıdan önemli oldukları gibi aileyi oluşturan fertler bakımından da bireysel açıdan önem 
taşımaktadır. Çocuğun gelişimine uygun aile ortamlarının, sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlayacağı ve sağlıklı ailelerin de 
sağlıklı toplumları oluşturacağı kuşkusuzdur…” AYM 2015/43 E. 2015/101 K. 12.11.2015 T. (Karar metni için bkz. 29559 sayılı 
11.12.2015 tarihli Resmî Gazete)  
4718 Görüşler için bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 331-332, dp. 99. 
4719 ZAFER, s. 159. 
4720 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 209-210. 
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Aile, bireyin fiziki ve manevi gelişiminin, devletinse üzerinde geliştiği sosyal temellerden birini 

kendisinde bulduğu en küçük ve evrensel bir sosyal topluluk olup,4721 kural olarak kan bağları üzerine 

kurulmaktadır. Toplumu oluşturan aile pek çok kolektif nitelikteki ihtiyaçların süjesidir. Bu ihtiyaçlar 

bireyin ailevi varlığının ihtiyaçları olarak ortaya çıkar. Bu ihtiyaçları tatmine yarayan araçlar, ailevi hayata 

ve aileye ait varlıklardır. Her insan topluluğu gibi aile de maddi değil manevi bir varlığa sahiptir. Bu 

kapsamda ailenin ihtiyaçları da maddi değil manevidir. Yani bu varlıklar bireysel olup ayni ya da 

mameleki değildir.4722  

Aile, devletle ve toplumla ilgili olduğu kadar bireyle de ilgili olan ve tarihten günümüze değin her 

bir toplumda varlığını sürdüren bir topluluktur. Sosyolojik unsurların bir neticesi olarak sosyal hayatın 

temelini teşkil etmektedir. “Aile düzenine karşı suçlar”ın öngörülmesiyle ailenin ne aşırı şekilde 

önemsenmesi ne de küçümsenmesi amaçlanmaktadır. Tarihe bakıldığında bu suçların özellikle 1. Dünya 

savaşından sonra önem arz ederek düzenlendiği görülmektedir. Bu dönemden evvel aile, ceza 

hukukundan ziyade özel hukukun konusu olarak kabul edilmiştir. 1. Dünya savaşından evvel 19. yüzyılda 

gelişen sanayi devriminin etkisiyle yeni ideolojiler, meseleler ve sosyal değişimler ailenin çözülmesine ve 

erimesine neden olmuştur. Bunun üzerine kanun koyucular “aile düzenine karşı suçlar”ı gözden geçirerek 

bu düzeni korumak adına yeni suçlar öngörmüşlerdir. Böylece “aile düzenine karşı suçlar”, “genel ahlaka 

ve adaba karşı suçlar” arasından ayrılarak bağımsız bölümlerde düzenlenmiştir.4723  

Anayasanın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesinde, devletin “ailenin 

huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile 

uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri” alarak teşkilatı kuracağı öngörülmektedir. Devletin söz 

konusu görevi yerine getirebilmesi adına ailenin korunması suç ve ceza politikasının içinde yer almaktadır. 

Ancak ceza hukukunun aileye ilişkin öngördüğü koruma nispi düzeydedir. Zira evliliğin ve de ailenin esası 

bireyin iç değerleriyle ilgilidir ve bu değerlere zorlayarak ya da ağır ceza müeyyidelerine başvurmak 

suretiyle ulaşmak mümkün değildir. Nitekim evliliğin ve ailenin himayesi esnasında evlilik ve aile 

topluluğunda yaşayan bireyin şahsına sıkı sıkıya bağlı alana aşırı surette müdahaleden kaçınılmalıdır.4724  

Aile, karı ve kocadan oluşan “evlilik birliği” ve anne, baba ve çocuktan oluşan “parantel birlik” 

şeklinde ikiye ayrılabilir. Her “evlilik birliği”, “parantel birlik” değildir, zira çocuk sahibi olmayan karı 

kocalar vardır. Yine her “parantel birlik” de “evlilik birliği” olmayabilir. Zira ortada meşru bir parantel 

birlik bulunmayabilir. Yine sahih olmayan nesepten ya da evlat edinmeden doğan parantel birlikler de söz 

konusu olabilir. Bu nedenle ailenin hukuken korunan varlık veya menfaatleri evlilik birliği şeklindeki 

ailenin varlığına ilişkin ya da parantel birlik şeklinde ortaya çıkan ailenin varlığına ilişkin olabilir. Bu 

                                                
4721 DÖNMEZER, Sulhi, Toplumbilim, İstanbul 1999, s. 194-195. 
4722 TOROSLU, Cürümlerin, s. 330-331. 
4723 DÖNMEZER, Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım Umumi Adap ve Aile Nizamı Aleyhinde Cürümler, İstanbul 1961, s. 22-
23, 305-307. 
4724 TOROSLU, Cürümlerin, s. 332-335. 
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kapsamda ceza müeyyidesi ile korunan hukuki varlık veya menfaatler evlilik birliğine ve parantel birliğe 

ait olmak üzere ikiye ayrılabilir. İlk ayrıma evli olan bir kimsenin başka kimselerle evlenememesi yani 

“birden çok evlilik” suçu örnek olarak verilebilir. Parantel birliğe ait varlıklar ise ailevi ahlak (bu kapsamda 

“çocuk düşürme” suçu örnek verilebilir zira ceninin muhafazası aileye ait bir varlıktır), aile durumu (bu 

kapsamda “çocuğun soybağını değiştirme” suçu verilebilir, zira bir kimsenin belli bir aileye aidiyetine 

ilişkin ve hukuki neticeler doğuran durumu korunmak istenmektedir, söz konusu durum doğumla ortaya 

çıkar ve evlenmeyle son bulur, evlenme, mahkeme kararı, tanıma ve evlat edinme ile değişir, bu kapsamda 

aile durumu yalnızca ailenin bir üyesinin ferdi ihtiyacına cevap verdiği için değil, bütün ailenin kolektif 

ihtiyacını sağladığı için aileye ait varlıktır), aile yardımı (“kötü muamele”, “aile hukukundan kaynaklanan 

yükümlülüğün ihlali” suçları örnek olarak verilebilir, zira hem maddi hem de manevi nitelikteki aile 

yardımı, aile hayatının ihtiyacına cevap verdiğinden aileye ait bir varlıktır) ve aile şerefi (burada “kişinin 

hatırasına hakaret” suçu verilmektedir, nitekim ailenin herhangi bir üyesine değil ancak kolektif şahsiyeti 

dikkate alınan bizzat ailenin şerefi olduğu belirtilmektedir) şeklinde dörde ayrılmaktadır.4725 

Ailenin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Ancak otonom bir varlığa sahiptir. Hukuk düzenince ve 

toplum tarafından dikkate alınan bir gerçeklik ve müessese olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim aile, 

medeni hukukun alt dalını oluşturmaktadır. Ayrıca aile, etik ve hukuki düzenin temeli olarak ceza 

hukukunun himayesini de gerektirmektedir. Medeni hukuk, aileyi hak süjesi yani tüzel kişi olarak 

nitelendirmez. Bu kapsamda ailenin sahip olduğu varlık veya menfaatler aile üyelerine ya da üçüncü 

kişilere karşı ileri sürülen ve kolektif kişilik olan aileye ait hakları doğurmaz. Söz konusu varlık ya da 

menfaatler yine ailenin münferit üyelerine ait ve bu aile üyelerinin birbirlerine karşı ileri sürebilecekleri 

haklara imkân verir. Ayrıca bu haklar hukuki yükümlülükleri beraberinde getirir. Bir eşin diğer eşe karşı, 

anne ve babanın çocuklara karşı yükümlülükleri bu kapsamda örnek olarak verilebilir. Ceza hukuku aileyi 

tüzel kişi olmadığından gerçek anlamda hakların süjesi olarak kabul etmez. “Aile düzenine karşı suçlar”a 

karşı ceza yaptırımının uygulanmasına neden olan aileye ait varlık ya da menfaatler ceza hukukunda hak 

şeklinde ortaya çıkmaz. Ancak ceza hukuku aileyi üçüncü kişilere nazaran yine ailenin üyesi olan 

şahısların her birinden farklı ve hukuken korunan bu varlık ve menfaatlerin hamili olarak görür. Yalnızca 

aileyi oluşturan bireylerin birbirlerine karşı sahip oldukları özel ailevi hakları değil, bu hakların yanında 

aile topluluğunun aileye dâhil olmayan bireyler karşısında sahip olduğu ve hukuken korunan varlık veya 

menfaatleri de koruma altına alır. Böylelikle ceza hukuku, bu varlıkları ve menfaatleri tüzel kişiliğe sahip 

bulunmayan ancak karşılıklı hukuki bağlarla (aile hukuku ilişkileri gibi) birbirlerine bağlı bulunan belirli 

                                                
4725 Evlilik birliğini eşlerin karşılıklı iradelerinin birbirlerine uygunluğuna dayanan evlenme sözleşmesi oluşturur. Eşler arasındaki 
hukuki ilişkiler söz konusu sözleşmeden kaynaklanır. Bu hukuki ilişki, şahsi ve karşılıklıdır. Bu ilişkiyi oluşturan hak ve ödevler 
aynı zamanda ve karşılıklı olarak her iki eşe de aittir. “Aile düzenine karşı suçlar”la, eşlerden birinin değil her ikisinin de menfaatleri 
yani evlilik birliğinin menfaatlerini korumaktadır. Bu kapsamda örneğin ETCK döneminde öngörülen “zina” suçunda eşlerin 
birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü korunmak istenmiştir. Bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 339-341. 
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bireylerin bütünü olarak dikkate alınan aileye ait hukuki varlık ve menfaatler olarak kabul eder.4726 Aileyi 

oluşturan bireylerinse şartları varsa suçtan zarar gören olarak kabul edilmesi gereklidir.4727 

d. Uluslararası toplum 

İşlenen bir suç nedeniyle uluslararası kuruluşların ve hatta insanlık topluluğunun zarar görmesi4728 

ve de mağdur olabilmesi mümkündür. Nitekim Yargıtay’ın da görüşü bu yöndedir.4729 Teknolojinin 

gelişmesine paralel olarak iletişim araçlarıyla dünyanın herhangi bir yerinde olan olay kolaylıkla 

öğrenilebilmektedir. Söz konusu olay şayet mahiyeti bakımından önemli sayıdaki toplulukları 

ilgilendiriyorsa örneğin “soykırım”, “göçmen kaçakçılığı” ya da “insan ticareti” gibi uluslararası toplum 

buna kayıtsız kalmamaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de gerçekleşen bir olay başka devletleri ilgilendirdiği 

gibi tam tersi de geçerli olup, bu olaya karşı bir tepki gösterilmesi söz konusu olmaktadır.4730 Uluslararası 

toplum ve bu kapsamda düşünülmesi mümkün olan devletler topluluğu, günümüzde giderek artan 

ihtiyaçların süjesi olmaktadır. Bu ihtiyaçlar, devletler topluluğunun varlığına ilişkin ihtiyaçlardır. Burada 

devletin bu topluluğa dâhil tüm yabancı devletlerle ortak şekilde sahip olduğu varlık ve menfaatleri yani 

devletler topluluğuna has varlık veya menfaatler korunmaktadır. Ceza hukukunun devletin egemen 

olduğu topraklarda geçerli olması karşısında devletler topluluğuna ait hukuki varlık veya menfaatlerle 

ilgilenmesi eleştirilmekteyse de günümüzde devletler topluluğunun da ötesinde tüm insanlığı içine alan 

uluslararası toplum bakımından dahi cezai korumanın mümkün olduğunun altı çizilmelidir.4731 Nitekim 

uluslararası ceza hukukunun ortaya çıkması da devletler topluluğunun işlenen suçlar nedeniyle zarar 

görmemesi gayesiyle gelişimini sürdürmektedir.4732 Bu kapsamda örnek olarak TCK’nın “İkinci 

Kitabı”nın “Birinci Kısmı”nda öngörülen “Uluslararası Suçlar” verilebilir. Uluslararası alanda insan 

haklarının korunması, devletler arasındaki iş birliği ve ceza hukukunun araç olarak kullanılmasıyla 

sağlanmaktadır. Zira insan haklarına karşı gerçekleştirilen müdahaleler sadece bireylerden değil, devletten 

ya da devletlerden kaynaklanabilmektedir.4733 

Küreselleşmeyle birlikte devletlerin ekonomilerinin birbirlerine olan bağlılığı ulaşımdaki 

kolaylıktan yararlanmak suretiyle örgütlü suçluluğu doğurmaktadır. Bu kapsamda örneğin “göçmen 

                                                
4726 TOROSLU, Cürümlerin, s. 331-332, dp. 99. 
4727 ETCK döneminde Yargıtay “…CYUY.nın 365. maddesinde davaya katılma konusunda öngörülen "suçtan zarar görme" 
hali, aile düzenine karşı işlenen bu suçlarda mağdureye yakınlıkları itibariyle anne ve babayı da kapsar…” (YCGK 2001/5-39 
E. 2001/55 K. 3.4.2001 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) demişse de “aile düzenine karşı suçlar”da mağdurun aile 
olduğu tespitinin yapılmadığı görülmektedir. 
4728 KUNTER, Muhakeme, s. 326. 
4729 “…Sosyal olarak suçtan zarar gören durumunda bulunan göçmenlerin göçmen kaçakçılığı suçunun yasal mağduru 
durumunda bulunmayıp suçun konusu oldukları, suçun yasal mağdurunun uluslararası toplum olduğu, göçmenlerin sayıca çok 
olmasının TCK.nun 61. maddesi uyarınca alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayin edilmesini gerektireceği gözetilmeden, zincirleme 
suç kabulü ile 5237 sayılı TCK.nun 43/2. madde ve fıkrasın uygulanması suretiyle ceza tayini…” Y. 8. CD. 2006/2028 E. 
2006/3617 K. 25.4.2006 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4730 SOYASLAN, Özel, s. 107. 
4731 TOROSLU, Cürümlerin, s. 366-367. 
4732 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 140-141. 
4733 ÜNVER, Değer, s. 1047. 
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kaçakçılığı” suçunda olduğu üzere suç, çeşitli ülkeleri etkilemektedir.4734 TCK’nın 79. maddesinde 

“göçmen kaçakçılığı” suçu düzenlenmiş olup bu suça “Birinci Kısmın”, “İkinci Bölüm”ünde yer 

verilmiştir. Ancak hükmün 2. fıkrasında “suçun, mağdurların; a) Hayatı bakımından bir tehlike 

oluşturması, b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi” ağırlaştırıcı neden olarak 

öngörülmektedir. Esasında bu suçun mağduru uluslararası toplumdur. Ancak söz konusu hükümle kaçak 

göçmenlerin mağdur olduğu belirtilmektedir.4735 Şayet kaçak göçmenler bu suçun mağduru olarak kabul 

edilmek isteniyorsa4736 bu suçun “kişilere karşı suçlar” arasında düzenlenmesi gerekirdi ki bu suçta 

göçmenler bu suçun mağduru ya da faili değil, maddi konusunu oluşturmakta olup,4737 bir anlamda 

yararlananı olarak da ortaya çıkmaktadır. 

Yargıtay da kaçak göçmenleri, “göçmen kaçakçılığı” suçunun mağduru olarak 

görmemektedir.4738 Ancak “Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı”nın 2. maddesinin (f) bendinde “cinsel suç, 

aile içi şiddet, terör, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçu mağdurları ile çocuk, kadın, yaşlı ve engelli 

mağdurları”, kırılgan grup4739 olarak tanımlanmış olup, “göçmen kaçakçılığı” ile “insan ticareti” 

                                                
4734 SOYASLAN, Özel, s. 107. Zira bu suçla uluslararası toplumun hukuka uygun şekilde gerçekleşmeyen göçlere ilişkin varlık 
ve menfaatleri korunmak istenmektedir. Bkz. KEÇELİOĞLU, “Risk”, s. 634. 
4735 TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara 2019, s. 92-93. 
4736 Söz konusu hüküm gereği bu kabulün benimsenmesinin zorunlu olduğu belirtilmektedir. Bkz. ÖZEN, Özel, s. 73. Doktrinde 
“göçmen kaçakçılığı” suçu bakımından örneğin, belli bir para karşılığında göçmenleri sınırdan geçiren failin, suç işleme 
kararındaki birliğe karşın her bir taşıma fiili, ayrı bir suç oluşturacak ve hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanamayacaktır, 
ancak tek bir seferde birden fazla göçmeni sınırdan geçirirse hakkında TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrası uygulanacaktır 
denilmektedir.  İkinci durumla ilgili olarak bu görüşe göre “göçmen kaçakçılığı” suçunun esasında “mağduru belli bir kişi olmayan 
suç” olduğu savunulmakta ve artık bu suç bakımından failde şayet suç işleme kararında birlik varsa artık tek bir “göçmen 
kaçakçılığı” suçundan cezası artırılarak cezalandırılacaktır. Bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 669-670. Ancak söz konusu 
kabul sorunludur. Zira ilk durum bakımından failde suç işleme kararında birlik varsa ve bu suçun mağduru uluslararası toplum 
olduğundan hakkında TCK’nın 43. maddesinin 1. fıkrası uygulama alanı bulmalıdır. İkinci durum bakımındansa TCK’nın 43. 
maddesinin 2. fıkrasında “aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi”nden bahsedilmektedir. Hükümdeki “birden 
fazla kişi”nin mağdur olarak yorumlanması halinde zaten bu suçun mağduru tektir, o da uluslararası toplumdur ve TCK’nın 43. 
maddesinin 2. fıkrasının uygulama alanı bulmasından bahsedilemez. Ancak birden fazla göçmenin tek bir seferde sınırdan geçmesi 
halinde esasında geçirilen göçmen sayısınca  suçun varlığından bahsedilmesi de teorik açıdan mümkündür ki bu görüş az evvel 
de belirtildiği üzere doktrinde savunulmaktadır. Zira örneğin TCK’nın 79. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde “bir yabancı”nın 
“ülkeye sok”ulmasına “veya ülkede kalmasına imkan sağla”masından bahsedilmiştir. Bu nedenle hükümdeki “birden fazla kişi” 
şayet suçun maddi konusunu da oluşturan ve aynı zamanda “kişi” olan göçmen olarak düşünüldüğünde TCK’nın 43. maddesinin 
2. fıkrası uygulama alanı bulabilir. Ancak hükümdeki ifadenin suç tanımını gösterdiği, “bir yabancı”nın örneğin ülkeye sokulması 
halinde bu suçun oluşacağını belirttiği, birden fazla yabancının geçmesi halinde de yine de amaçta ve zamanda birlik koşulu 
sağlandığı sürece tek bir suçun varlığından bahsedilmesi daha makuldür. Zira “bir yabancı”nın da “birden fazla yabancı”nın da 
örneğin tekneyle ülkeye sokulması halinde esasında uluslararası toplumun ihlal edilen varlık veya menfaati tektir, geçirilen göçmen 
sayısınca değildir. Aksinin kabulü yani birden fazla yabancının ülkeye sokulması halinde ülkeye sokulan yabancı sayısınca suç 
olduğunun kabulü, örneğin TCK’nın 141. maddesi bakımından yine suçun maddi konusunu oluşturan ve hükümde “başkasına ait 
taşınır bir malı”n alınmasından bahsedildiğinden başkasına ait bir değil de iki taşınır malın amaçta ve zamanda birlik koşulunu 
sağlayacak şekilde alınmasında da iki suçun varlığının kabulünü gerektirir. Ancak birden fazla yabancının ülkeye sokulması 
halinde burada hakimin cezayı belirlerken TCK’nın 61. maddesini uygulayarak alt sınırdan uzaklaşarak ceza tayin etmesi 
gereklidir ya da söz konusu hükme ayrı bir fıkra halinde maddi konunun birden fazla olduğu hallerde faile verilecek cezanın belli 
bir miktardan az olmayacağı ya da belli bir oranda artırımın yapılacağının açıkça öngörülmesinde fayda vardır. 
4737 DONAY, Şerhi, s. 127. 
4738 “…Göçmen kaçakçılığı suçunda korunan hukuki yarar uluslararası toplum düzeni olup, menfaat karşılığı ülkeye sokulan, 
ülkede kalmasına veya yurt dışına çıkmasına imkân sağlanan kişilerin suçun yasal mağduru durumunda bulunmayıp suçun 
konusunu oluşturdukları gözetilmeden, sanık hakkında birden fazla göçmenin yurt dışına çıkışı hususunda anlaşma sağladığı 
gerekçesiyle, 5237 Sayılı T.C.K.nın 43/2. maddesi delaletiyle aynı Kanun maddesinin 1. fıkrası uygulanarak fazla ceza tayini…” 
Y. 18. CD. 2015/54 E. 2015/28 K. 31.3.2015 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4739  
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suçlarının mağdurlarının uluslararası toplum olarak değil bu suçun maddi konusunu oluşturan gerçek 

kişiler şeklinde kabul edildiği görülmektedir.4740 “Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin “tanımlar” başlıklı 2. maddesinin (ç) bendinde ise “kırılgan grup”, 

“Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında”, “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

gereğince adli destek görevlileri tarafından yapılan bireysel değerlendirme sonucunda suçtan daha fazla 

etkilendiği ve korunması gerektiği tespit edilen mağdurlar ile adli sisteme dahil olan çocuklar” şeklinde 

tanımlanmıştır. Ayrıca bu Kararnamenin 7. maddesinde “terör ve insan ticareti suçundan mağdur 

olanların başvurmaları”ndan bahsedilerek “terör” ve “insan ticareti” suçlarının mağdurunun esasında 

teröre ve ticarete konu edilen insan olduğu belirtilmiştir. Nitekim bu Kararnamenin uygulanmasında 

mağdur ancak gerçek kişi olabilir.4741 Ancak yapılan tespit ve değerlendirmeler ışığında söz konusu 

kabulün yerinde olmadığı belirtilmelidir. 

Aynı sorun TCK’nın 76. maddesinde öngörülen “soykırım” suçunda da vardır. Nitekim hükmün 

2. fıkrasında “soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, 

belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır” denilmişse de soykırım suçunun 

mağduru suç oluşturan fiilin üzerinde gerçekleştirildiği kimseler değil uluslararası toplumdur.4742 Bu 

nedenle başlığın “Uluslararası Topluma Karşı Suçlar” şeklinde değiştirilmesinde yarar vardır. Zira 

“Uluslararası Suçlar” başlığı suçun mağduru ve hukuki konusunun tespitinde belirsizliklere neden 

olmaktadır.4743 Her ne kadar aynı gerekçelerle olmasa da “Uluslararası suçlar” şeklinde bir tasnife 

gidilmesinin doğru olmadığı zira bu suçlarla ihlal edilen hukuki varlık veya menfaatin uluslararası topluma 

ait bir varlık veya menfaat olmadığı, çok ve belirsiz sayıda kişilerin salt kişiye ait varlık veya 

menfaatlerinin korunduğu, esasında bu suçları kişilere karşı suçlardan ayıran tek hususun belli bir saikle 

belli gruplara ya da topluluklara karşı işlenmiş olduğu dile getirilmektedir. Zira bu suçlar bir ulusa, 

uluslararası bir kuruluşa ya da devlete karşı işlenmemektedir. Bu nedenle söz konusu suçlara kişilere karşı 

suçlar arasında yer verilmelidir denilmektedir. Nitekim bazı suçların evrensel olarak kovuşturulabilir ya 

da “Uluslararası Ceza Divanı”na taraf olmanın getirdiği yükümlülükler olmasının suçları tasnifte 

kendisine başvurulan suçun hukuki konusuyla ilgili olmadığı belirtilmektedir.4744 

 

                                                
4740 Aynı yönde bkz. MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, Mağdura Yaklaşım Kılavuzu, s. 48-49. 
4741 31151 sayılı 10.06.2020 tarihli Resmi Gazete 
4742 Bu suçta bireylerin yanında soykırıma uğrayan toplulukların topluluk olarak mağdur olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde 
bkz. MANNHEIM, V. 2, s. 673. Kanun koyucunun burada özel bir içtima hükmü öngördüğü şayet böyle bir öngörü olmasaydı 
tek bir “soykırım” suçunun olacağı ancak hali hazırdaki düzenleme karşısında artık mağdur sayısınca “soykırım” suçunun 
varlığının kabul edilerek gerçek içtima hükümlerinin uygulanacağı yönünde bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 542. 
4743 SOYASLAN, Özel, s. 73. 
4744 HAFIZOĞULLARI/GÜNGÖR, s. 30-31, 45. 
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VII.  “MAĞDURU BELLİ BİR KİŞİ OLMAYAN SUÇ” KAVRAMI  

Kural olarak kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır. Söz konusu kuralın 

istisnalarına TCK’nın “Genel Hükümler” başlıklı “Birinci Kitabı”nın “Ceza Sorumluluğunun Esasları”nın 

düzenlendiği “İkinci Kısmı”nın “Suçların İçtimaı”nın öngörüldüğü “Beşinci Bölüm”ünde yer verilmiştir. 

Bu istisnaların dışında, işlenen her bir suç için ayrı ayrı cezaya hükmolunmakta ve hükmolunan her bir 

ceza bağımsızlığını korumaktadır.4745 Zincirleme suç da suçların içtimaı arasında düzenlenmiştir. 

Zincirleme suçtan bahsedilebilmesi için öncelikle birden çok suçun bulunması ve söz konusu 

suçların “aynı suç” olması gereklidir.4746 Her ne kadar birden fazla suç olsa da faile bu suçların her birinden 

dolayı ayrı ayrı değil, tek bir ceza verilmekte ve bu ceza arttırılmaktadır.4747 TCK’nın 43. maddesinin 1. 

fıkrasıyla ilgili olarak “aynı suçun birden fazla” kez, aynı kişiye karşı işlenmesi gerekmektedir. Esasında 

söz konusu fıkrada “aynı kişi” ifadesine değil “bir kişi” ifadesine yer verildiğinden ve suç işleme 

kararındaki birliğin zincirleme suçun temel unsuru olduğu düşünüldüğünde mağdurların farklı olduğu 

suçlar bakımından da zincirleme suç hükümlerinin uygulanabileceği tezini ileri sürmek mümkündür.4748 

Ancak yerleşmiş uygulama bu yönde değildir. Yani zincirleme suçun bir suç işleme kararının icrası 

kapsamında, birden fazla kez aynı kişiye karşı işlenmesi gibi bir durumdan bahsedilmektedir.4749 Böylece 

TCK ile zincirleme suçun uygulama alanının oldukça daraldığı söylenmelidir.4750 Zira ETCK’nın 

zincirleme suçu hükme bağlayan 80. maddesinde “Bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak 

kanunun aynı hükmünün bir kaç defa ihlal edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır. 

Fakat bundan dolayı terettüp edecek ceza altıda birden yarıya kadar artırılır” denilmek suretiyle 

                                                
4745 TÜRK CEZA KANUNU TASARISI VE ADALET KOMISYONU RAPORU (1/593), s. 229. 
4746 TCK’nın 43. maddesinin 1. fıkrasında, “bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri”nin 
aynı suç sayılacağı belirtilmiştir. Suçların ismi aynıysa aynı suçtan bahsedileceği, örneğin dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılığın 
aynı suç olduğu, suçların ismi farklıysa aynı suçtan bahsedilemeyeceği örneğin hırsızlık ile dolandırıcılığın aynı ismi taşımaması 
nedeniyle aynı suç olmadıkları belirtilmektedir. Bkz. ÖZGENÇ, Genel, s. 593, dp. 1110. Ancak örneğin TCK’nın 245. 
maddesinde öngörülen “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçu bakımından söz konusu yorum geçerli değildir. 
Zira zincirleme suçun uygulanabilmesi için gerekli olan husus suçların asli unsurlarının aynı olmasıdır. Bkz. YALÇIN SANCAR, 
Türkan, Müteselsil Suç, Ankara 1995, s. 81. TCK’nın 245. maddesi her ne kadar tek bir suçmuş gibi düzenlense de hükmün 1, 2 
ve 3. fıkralarının asli unsurları birbirlerinden farklıdır. Bkz. BAŞ, s. 245. Bu nedenle farklı unsurlara sahip olan suçlar aynı madde, 
başlık ve hatta aynı fıkrada düzenlense dahi aralarında zincirleme suç ilişkisi oluşturulamaz. Bkz. YALÇIN SANCAR, 
Müteselsil, s. 83. 
4747 ÖZGENÇ, Genel, s. 600. 
4748 Örneğin (A), sahip olduğu koyun sürüsünü üçe bölerek beslemesi için (B), (C) ve (D)’ye bıraksa, hasmı (H) ise örneğin birer 
gün aralıklarla (A)’ya ait olduğunu bildiği koyunları (B), (C) ve (D)’den çalsa burada “hırsızlık” suçunun mağduru zilyet 
olduğundan her ne kadar koyunların her biri (A)’ya ait olsa da üç ayrı “hırsızlık” suçu vardır ve mağdurları farklı olduğundan suç 
aynı kişiye karşı işlenmiş olarak kabul edilmez. (H)’nin ceza sorumluluğu üç ayrı hırsızlıktan gerçek içtima uyarınca belirlenir. 
Tam tersi örnek ise örneğin (B), (C) ve (D) koyunlarını beslemesi için (A)’ya  bıraksa, koyunların (B), (C) ve (D)’ye ait olduğunu 
bilen (H) “amaçta ve zamanda birlik” koşulunun varlığı halinde aynı gün, koyunların hepsini çalsa ortada tek bir suç vardır ve tek 
bir hırsızlıktan dolayı ceza sorumluluğunun belirlenmesi gereklidir. (H) hakkında TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrasının 
uygulanmasından bahsedilemez. Yine birer gün arayla (A)’dan, ilk gün (B)’nin, ikinci gün (C)’nin, üçüncü günse (D)’nin 
koyunlarını çalsa bu suçun mağduru zilyet yani (A) olduğundan ve TCK’nın 43. maddesinin 1. fıkrasının şartları oluştuğundan 
(H) hakkında tek bir “hırsızlık” suçundan dolayı verilecek ceza zincirleme suç hükümleri uyarınca arttırılarak verilecektir. Söz 
konusu üç örnek bakımından ortaya çıkan “adaletsiz” sonucun “hırsızlık” suçunun hukuki konusunun mülkiyet olarak kabul 
edilmesiyle çözülebileceği yönündeki yerinde görüş için bkz. HAFIZOĞULLAR/ÖZEN, Kişilere, s. 343. 
4749 HAFIZOĞULLARI, “43/1”, s. 862. 
4750 ÖZGENÇ, Genel, s. 592. 
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TCK’nın 43. maddesinin 1. fıkrasından farklı olarak işlenen birden çok suçun mağdurunun aynı kişi 

olması aranmamıştır. Birer gün arayla (A)’nın (B)’ye hakaret etmesi ya da cinsel tacizde bulunması 

halinde şayet bu suçlar arasında “suç işleme kararında birlik” şeklinde bir manevi bağ bulunmaktaysa artık 

zincirleme suçun varlığından bahsedilmelidir. Suçun mağdurunun farklı kişiler olması halinde ise 

zincirleme suç hükümleri uygulama alanı bulamamaktadır.4751 Örneğin otomobil sahiplerinin 

anahtarlarını alma şeklinde bir uygulaması bulunmayan bir alışveriş merkezinin otoparkında (A)’nın farklı 

kişilere ait otomobillerden, otombillerin radyolarını çalması halinde mağdur sayısınca “hırsızlık” suçu 

vardır ve gerçek içtima kuralları uygulama alanı bulur. Söz konusu durumda zincirleme suç hükümleri ise 

TCK’nın 43. maddesinin 1. fıkrasında mağdurun aynı kişi olması arandığından mümkün olmamaktadır. 

Lakin bu durum doktrinde haklı olarak eleştirilmektedir.4752  Zira bir suç işleme kararında birliğin etkisi 

altında failin örneğin bir kişinin evine girip farklı zamanlarda suç işlemesiyle yine bir suç işleme kararında 

birlik etkisi altında birden fazla kişinin evine girmesi arasında fark yaratılması zincirleme suçun kabul 

edilişindeki temele aykırılık taşımaktadır. Nitekim zincirleme suça özelliğini veren husus “suç işleme 

kararındaki birlik” olup mağdurun aynı ya da farklı kişi olması değildir.4753 Söz konusu örnek bakımından 

şayet otomobiller otopark görevlisine bırakılmışsa, bu durumda zilyetlik otopark görevlisine aittir ve 

burada “amaçta ve zamanda birlik” koşulu oluştuğu sürece tek bir “hırsızlık” suçu söz konusu olacaktır. 

Zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasındansa bahsedilemeyecektir.4754 Yani birden fazla kişiye ait 

olmasına karşın örneğin belli bir kişiye emanet edilen eşyanın çalınması halinde tek bir “hırsızlık” suçu 

vardır. Suçun mağduru kendisine emanet edilen eşyaların zilyediyken; eşyaların malikleri ise suçtan zarar 

görenlerdir.4755 Ancak örneğin bir sağlık kuruluşunda görev yapmakta olan sağlık görevlilerinin her birine 

tahsis edilen özel eşya dolaplarının kapıları taklit bir anahtarla açılmış ve içinden eşyalar alınmışsa mağdur 

sayısınca “hırsızlık” suçunun varlığından bahsedilir. Bu kapsamda öğretmenler odasında birden fazla 

öğretmene ait olan çantaların içinden eşyaların alınması halinde de mağdur sayısınca “hırsızlık” suçu 

vardır ve gerçek içtima kuralları uygulanır.4756Ancak konuta hırsızlık yapmak amacıyla giren (A)’nın 

                                                
4751 ÖZGENÇ, Genel, s. 592. 
4752 HAFIZOĞULLARI, “43/1”, s. 862.  
4753 SANCAR, “Zincirleme”, s. 251-252; YALÇIN SANCAR, Müteselsil, s. 109. 
4754 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 525. 
4755 ÖZGENÇ, Genel, s. 596-598. 
4756 “…Sanığın önceden telefon açarak yerini öğrendiği okula, kimsenin bulunmayacağını düşündüğü cuma namazı vaktinde 
geldiği, öğretmenlere tahsis olunan odaya girerek, farklı mağdurlara ait olduğu hususunda hiçbir tereddüt bulunmayan, birisi 
masanın üzerinde, diğeri ise dolapta bulunan iki adet dizüstü bilgisayar ile başka bir dolaptaki cep telefonunu aldığı, okul 
binasından ayrılarak aracına binip kaçtığı, durumun öğrenilmesi ve kolluk görevlilerine bildirilmesi üzerine yakalandığı somut 
olayda, iki ayrı mağdurun bilgisayarları ile bir başka mağdurun cep telefonunun çalınması nedeniyle tek bir fiilden 
bahsedilemeyeceği, kaldı ki fiilin gerçekleştiriliş şekli itibarıyla hukuki anlamda tek fiilin söz konusu olmadığı, bu durum karşısında 
tek bir hırsızlık suçunun oluşmasının söz konusu bulunmadığı gibi, zincirleme suç hükümlerinin de uygulanmasının mümkün 
olamayacağı anlaşıldığından, yerel mahkemece sanık hakkında üç mağdura karşı işlenen hırsızlık suçundan ayrı ayrı mahkûmiyet 
hükmü kurulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır…” YCGK 2013/13-5 E. 2014/204 K. 22.4.2014 T.; “…Sanığın aynı 
işyerinden yazıhane bölümünde elbise askılığında duran 2 ayrı mağdura ait pantolon cebindeki, birinde para ve nüfus cüzdanı 
diğerinde ise nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve banka kartları bulunan cüzdanları ile masa üstünde duran ve mağdurlardan birine 
ait olan cep telefonunu çalması şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın eşyaların niteliği ve bulunma şekilleri itibariyle farklı kişilere 
ait olduğunu bildiği kabul edilmelidir. Bu nedenle, sanığın 2 ayrı mağdura ait olduğunu bildiği cüzdanlar ve cep telefonunu 
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örneğin bir kadına ait olduğunu düşündüğü topuklu ayakkabıyı ve bir erkeğe ait olduğunu düşündüğü 

kravatı alması halindeyse birden fazla kişiye karşı “hırsızlık” suçunu işlediği söylenemez.4757 Yine ortada 

tek bir suç olduğundan TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrası da uygulama alanı bulamaz.4758 Söz konusu 

durumda aynı konutu müştereken kullanan kişiler bulunmaktadır. Her ne kadar eşyaların mülkiyeti farklı 

kişilere aitse de aynı konutu paylaşan kimselerin eşyası birbirlerinin “müşterek güveni”ne bırakılmıştır. 

Bu nedenle söz konusu durumda mağdur sayısının fazlalığından hareketle suç sayısının da fazla 

olduğundan bahsedilmemelidir.4759 Eşya üzerindeki hâkimiyetin bir başkasına bırakılmadığı ve bu 

kapsamda mülkiyetin ya da zilyetliğin devredilmediği ve herhangi bir koruma bulunmaksızın hırsızlığa 

karşı herhangi bir tedbirin alınmadığı örneğin camilerde ibadet sırasında kişilerin ayakkabılarını herhangi 

bir koruma olmaksızın ayakkabılığa bırakmaları halinde de tek bir “hırsızlık” suçunun oluştuğu ileri 

sürülmektedir.4760 Ancak bunun alışveriş merkezinde bırakılan ve otomobilin anahtarının da verilmediği 

durumdan herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Nitekim Yargıtay’ın da bu yönde kararları mevcuttur.4761 

Zira zilyetliğin devredildiği bir durum bulunmamaktadır ve ortada birden fazla suç bulunmaktadır. 

Bir suç işleme kararında birlik kapsamında, birden fazla suç işleyen kimsenin esasında söz konusu 

birlik olmaksızın zaman zaman suç işleyen kimseye göre daha mı tehlikeli ya da tehlikesiz olduğu 

tartışmalıdır. Ancak zincirleme suçun kabulü ya da reddi tümüyle bir tercih olup ceza hukuku politikası 

                                                
çalması nedeniyle tek bir fiilden bahsedilemeyeceği gibi eylemin gerçekleştirilme şekli itibariyla da hukuki anlamda tek bir fiilin 
söz konusu olmadığı anlaşıldığından, mağdur sayısınca hırsızlık suçundan sanığın cezalandırılmasına ilişkin yerel mahkeme 
hükmünde bir isabetsizlik bulunmamaktadır…” YCGK 2013/13-282 E. 2014/192 K. 15.4.2014 T. (Karar metinleri için bkz. 
www.kazanci.com) 
4757 Konutta gerçekleştirilen hırsızlıkta eşyaların farklı kişilere ait olduğu bilinen ya da belli olan eşyaların çalınması durumunda 
mağdur sayısı kadar “hırsızlık” suçu oluşacağı yönünde bkz. HAKERİ, Genel, s. 617. 
4758 Burada iki ayrı suç olduğu ve mağdur sayısının da fazla olması nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı 
yönünde bkz. DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 659. 
4759 ÖZGENÇ, Genel, s. 618. 
4760 ÖZGENÇ, Genel, s. 598. 
4761 “5237 TCK'nda bazı suçlarda özel olarak aynı neviden fikri içtima hükmüne yer verilmiştir. Örneğin; belirsiz sayıda kişilerin 
sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak surette, radyasyona tabi tutulması halinde, radyasyon 
yayma suçunun temel şekline nazaran daha ağır ceza öngörülmüştür (TCK'nın 172/2. md.). Bu suçlar için özel bir aynı neviden 
fikri içtima kuralı öngörülmüş olduğundan, ayrıca TCK'nın 43/2. maddesi uyarınca cezanın arttırılması yoluna gidilmeyecektir. 
Aynı neviden fikri içtimadan söz edilebilmesi için; 1- Hareket ya da fiilin hukuki anlamda tek olması, 2- Birden fazla suçun işlenmiş 
olması, 3- İşlenen birden fazla suçun "aynı suç" olması, 4- Bu suçların mağdurlarının farklı olması gerekmektedir. Bu dört şart 
birlikte gerçekleştiğinde, faile tek ceza verilecek, ancak bu ceza artırılacaktır. Örneğin; bir sözle birden çok kişiye karşı cinsel 
tacizde bulunulması, bir mektupla birden çok kişiye hakaret edilmesi, bir odada bulunan çok sayıda kişinin üzerine kapının 
kilitlenmesi suretiyle hürriyetlerinden yoksun kılınmaları, içerisinde beş kişiye ait cüzdanların bulunduğu çantanın çalınması 
hallerinde aynı neviden fikri içtima söz konusu olup, TCK'nın 43/2. maddesi uyarınca uygulama yapılması gerekmektedir. Askeri 
Yargıtay Daireler Kurulu'nun 19.04.2007 gün ve 38-35 sayılı kararında da; "Sanık, çaldığı eşyaların farklı arkadaşlarına ait 
olduğunu, olay öncesinde özellikle bilmekte olduğundan, mağdurlara ait eşyaların aynı valizlikte bulunması, sanığa atılı suçlara 
tek bir fiil niteliği kazandırmayıp, her bir mağdura yönelik eyleminin bağımsız birer arkadaşının eşyasını çalmak suçunu 
oluşturduğu"sonucuna ulaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde; Sanığın, daha önceden çalıştığı 
maden ocağına gece saat 21.30 sıralarında gelerek, işçilerin soyunma odası olarak kullandığı yere girip, askılarda asılı bulunan 
ve ayrı ayrı kişilere ait olduğunu bildiği kıyafetleri karıştırarak, mağdur Ahmet'in cüzdanından 45 Lira, mağdur Durmuş A.'nin 
cüzdanından 300, cebinden 45 Lira, mağdur N.'in cüzdanından 20 Lira, mağdur S.'in cüzdanından 43 Lira, mağdur İ.'in ise 
cebinden 5 Lira ve bir adet cep telefonunu çalmak şeklinde gerçekleşen olayda, 5 ayrı mağdurun elbisesinden ayrı ayrı eşya 
çalınması nedeniyle, tek bir fiilden bahsedilemeyeceği, kaldı ki eylemin gerçekleştirilme şekli itibarıyla da hukuki anlamda tek bir 
fiilin söz konusu olmadığı anlaşıldığından, mağdur sayısınca hırsızlık suçundan sanığın cezalandırılmasına ilişkin yerel mahkeme 
direnme hükmü birinci uyuşmazlık yönüyle isabetlidir…” YCGK. 2013/13-303 E. 2013/296 K. 11.6.2013 T. (Karar metni için 
bkz. www.kazanci.com) 
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sorunudur. Şayet zincirleme suç kurumu kabul edilmişse artık bu kurumun failin lehine olması için kabul 

edildiği unutulmadan kabul ediliş nedenlerine ve amacına uygun düzenlemeler ve yorumların yapılması 

gerektiği unutulmamalıdır.4762 

TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrasındaysa birden fazla mağdurun olmasına karşın “fiilin tekliği” 

nedeniyle zincirleme suç öngörülmüştür.4763 Ancak hükümde her ne kadar “fiilin tekliği”nden 

bahsedilmişse de anlaşılması gereken, “davranışın tekliği” olmalıdır. Zira tek fiille, fikri içtimada olduğu 

üzere kanunun farklı hükümlerinin ihlali mümkünse de kanunun aynı hükmü birden fazla kez ihlal 

edilemez. Ceza hukukunda fiil sayısını neticeli suçlarda netice sayısı, netice sayısı ise suç sayısını; neticesiz 

suçlarda ise ihlal sayısı suç sayısını belirler. Davranışın tekliği, fiil sayısından bağımsız olup, tek bir 

davranışla birden çok suçun işlenmesi mümkündür. Davranış tek olduğunda, birden fazla kişiye karşı 

işlenen suçların aynı anda işlenmesi gereklidir.4764 Suçun tekliğini ve çokluğunu belirlemede, “normun 

ihlali ölçütü” esasında suçu tüm unsurlarıyla kapsamaktadır. Zira suç ile suçun maddi unsuru aynı şey 

değildir. Tek bir davranışın çeşitli suçlara neden olabilmesi mümkün olduğu gibi bir suçun birden fazla 

davranışı gerektirmesi de mümkündür. Bu nedenle normun ihlali ölçütünün kabulü, fikri içtimayı da 

açıklamaktadır. Ancak fiil sayısı kadar suçun olduğundan bahsedilirse fikri içtimayı açıklamak 

güçleşmektedir. TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrasının aynı mal üzerinde müşterek mülkiyetin bulunduğu 

hallerde uygulanmasının mümkün olduğu belirtilmekteyse de4765 örneğin iki kişiye ait olan bir “mala zarar 

verme” suçunda her ne kadar iki mağdur olsa da fiil sayısı tektir ve ortada tek bir suç vardır.4766 Birden 

fazla kimsenin iştirak halinde malik olduğu bir otomobilin çalınması durumunda da her ne kadar birden 

fazla mağdur olsa da tek bir suç işlenmiştir. Burada fiil ve ihlal edilen suçun hukuki konusu tektir. Bu 

nedenle de TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrasından bahsedilemez.4767 Zira paydaş ya da elbirliği 

mülkiyetindeki bir mala zarar verilmesi halinde mağdur zorunlu olarak birden fazladır. Bu haller 

bakımından mağdur sayısındaki çokluk, suç sayısında çokluğa neden olmaz.4768 Bahsi geçen örnekte 

suçla ihlal edilen hukuki konu tektir. Birden fazla kişiye de ait olsa tek bir mülkiyetin ihlali söz 

                                                
4762 SANCAR, “Zincirleme”, s. 258. 
4763 Doktrinde söz konusu durumu ifade etmek için “aynı neviden fikri içtima”dan bahsedildiği görülmektedir. Bkz. 
TİMURBAŞ, s. 557; ÖZGENÇ, Genel, s. 892, dp. 1110. 
4764 YALÇIN SANCAR, Müteselsil, s. 27; YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 474-475.  
4765 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 671. 
4766 Atılan bir bomba ile birden fazla kişinin ölümü halinde işlenen bir suç nedeniyle birden fazla mağdurun olduğu ileri 
sürülmekteyse de (bkz. ERSOY, s. 69) neticeli suçlarda netice sayısı fiil sayısını, fiil sayısı da suç sayısını belirlediğinden ölen kişi 
sayısı kadar suçun varlığından bahsedilmesi gereklidir. 
4767 ÖZGENÇ, Genel, s. 616. Elma ticaretiyle uğraşan A, B ve C’nin elmalarını D’nin kamyonuna yükledikleri ve D’nin 
kamyonunda gerçekleştirilen hırsızlıkla, sadece kendi elmalarının yüklü olduğu D’nin kamyonunda gerçekleştirilen hırsızlıkta, 
zilyetlik korunduğundan her iki durumda da tek bir suç vardır. Bu nedenle ilk örnek bakımından tek bir davranışla birden fazla 
kişiye karşı suç işlendiği düşünülmemelidir. Zarar gören sayısı hariç, bu iki fiil birbirinin aynıdır. Aksi halde failin gerçekleştirdiği 
davranıştaki mağdur sayısının birden fazla olması halinde sorunun nasıl çözüleceği problemi ortaya çıkar. Burada fiili bir hata 
olmadığı gibi cezaya etki nedenler üzerinde gerçekleşen hata da söz konusu değildir. Zira zincirleme suç, cezayı azaltan bir neden 
değildir. Bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 364. 
4768 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 730.  
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konusudur.4769 Ancak doktrinde mağdur sayısının suç sayısını belirlediği de ileri sürülmektedir.4770 

Nitekim Yargıtay’ın da bu yönde görüşleri bulunmaktadır.4771 Ancak söz konusu çözüm hatalı sonuçlara 

neden olabilir, nitekim yukarıda da belirtildiği üzere müşterek mülkiyetin bulunduğu bir mal üzerinde 

gerçekleştirilen “mala zarar verme” suçunda, suç sayısı tektir. Zincirleme suçun şartlarından biri olan 

suçun çokluğu söz konusu değildir. Söz konusu görüşün kabulü halindeyse, bu suçların birden fazla kişiye 

karşı tek bir davranışla işlendiğinden bahsetmek mümkün hale gelir.4772 Ayrıca mağdur sayısının 

çokluğunun, TCK’nın 85. maddesinin 2. fıkrasında ve 89. maddesinin 4. fıkrasında olduğu üzere suçun 

nitelikli hali olarak öngörülmesi de mümkündür.4773 

Hakaretin birden fazla kişiye karşı ya da topluluğa karşı gerçekleştirilmesi üzerinde de 

durulmalıdır. Bu durumda topluluğun tüzel kişiliğe sahip olup olmadığı konusunda bir belirlemenin 

yapılması gereklidir. Tüzel kişiliği bulunmayan bir topluluğa karşı hakaret edilmesi halinde mağdur 

belirlenemiyorsa yani matufiyet sağlanamıyorsa artık “hakaret” suçunun oluştuğundan bahsedilemez.4774 

Örneğin “bütün askerler katildir” denildiğinde suçun oluşmadığı kabul edilmelidir. Zira mağdurun her ne 

kadar adının ve soyadının açıkça söylenmesi gerekli değilse de belirlenebilir olması gereklidir. Ancak bu 

örnekte şerefi ihlal edilen bir kimse bulunmadığından “hakaret” suçundan bahsedilemez.4775 Buna karşın 

Alman Anayasa Mahkemesi, 25.8.1994 ve 10.10.1995 tarihli kararlarında “askerler katildir” ifadesiyle 

ilgili olarak, ordunun bizatihi mağdur olabileceğini kabul etmiş, ancak düşünce özgürlüğünü gerekçe 

göstermek suretiyle topluluğa hakaretin bulunmadığına karar vermiştir.4776 Topluluğun bu ölçüde geniş 

olmayıp daha dar olduğu hallerde mağdurun belli ve somut olduğundan bahsetmek mümkündür. Örnek 

                                                
4769 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 540-541. 
4770 Bu kapsamda örneğin TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrasında olduğu gibi tek bir sözle birden fazla kişiye hakaret edildiğinde 
her mağdurun şerefi diğerinden bağımsızdır ve ortada kaç mağdur varsa o kadar suç vardır denilmektedir. Bkz. 
DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 730. Her ne kadar burada verilen örnek bakımından varılan sonuç doğru olsa da yukarıda da 
bahsedildiği üzere “hırsızlık” suçu bakımından aynı sonuca ulaşmak mümkün değildir. Ayrıca birden fazla kişiye karşı tek bir 
sözle hakaret edilmesi halinde esasında her ne kadar örtüşseler de mağdur sayısınca değil ihlal sayısınca suçun varlığı söz 
konusudur. 
4771 “…T.C. Yasasının benimsediği sisteme göre; eylem çokluğu, hukuksal açıdan, maddi sonuçlu suçlarda dış dünyada oluşan 
doğal değişikliğin; salt hareket suçlarında ise, korunan ve ihlal edilen varlık ya da yarar hamilinin sayısına göre belirlenmek 
gerekir… Sövme, maddi sonuç doğurmayan salt hareket suçlarındandır. O yüzden bu cürüm, kişilerin onurunu ihlal ettiği için, 
aynı anda birden çok kişiye karşı işlendiğinde, "kovuşturulabilir, tipe uygun, hukuka aykırı ve kusurlu" nitelikte birden çok eylem, 
birden çok ihlal ve "her ihlal ayrı suçtur" kuralınca da birden çok suç söz konusu olmaktadır…” Y. 4. CD. 1991/2715 E. 
1991/3836 K. 13.6.1991 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4772 AKDEMİR, s. 31-32. 
4773 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 201. 
4774 Nitekim bu durum TCK’nın 126. maddesinde şu şekilde öngörülmüştür:  
“Mağdurun belirlenmesi  
Madde 126- (1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, 
eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de 
hakaret açıklanmış sayılır.” 
4775 HAKERİ, Hakan, “Alman Federal Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı Işığında Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü ve Kollektif 
Hakaret”, Prof. Dr. Sahir Erman'a Armağan, İstanbul 1999, s. 415-416; ERMAN, Sahir, Hakaret ve Sövme Suçları, İstanbul 1989, 
s. 31, 33-34. 
4776 GOUNALAKIS, Georgios, “Soldaten sind Mörder”, NJW 1996, s. 481. 
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olarak “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencileri” hakkında sövme fiili 

gerçekleştirildiğinde, artık “hakaret” suçunun varlığından bahsetmek gereklidir.4777  

Kişi topluluklarına yasal bir statüye sahip olup olmadıkları fark edilmeksizin hakaret edilmesi 

mümkündür.4778 Ancak bu durum birden fazla kimseye ortak bir ifadeyle hakaret edilmesiyle aynı şey 

değildir. İlkinde mağdur topluluktur ve bu topluluğun faile karşı tek bir şikâyet hakkı bulunmaktadır. 

İkincisinde birden fazla kimse kaç kişiden oluşuyorsa o kadar “hakaret” suçu ve her birinin şikâyet hakkı 

vardır. Yani ilkinde topluluk bir bütün olarak şikâyet hakkına sahipken, ikincisinde her bir kişinin şikâyet 

hakkı bulunmaktadır.4779 Burada birden fazla kişinin topluluk teşkil edip etmediği belirlenmelidir. Ancak 

topluluğun varlığı halinde de failin topluluğu mu yoksa topluluğu oluşturan bireyleri mi hedef aldığı 

hususu belirlenmelidir.4780 Nitekim topluluğun zamansal ve yersel bir belirlemeyle sayısal olarak tespit 

edilmesi mümkünse ve genelden ayırt edilip sınırlanabiliyorsa artık ortak bir nitelemeyle müstakil kişilere 

hakaret edildiğinin kabul edilmesi savunulmaktadır.4781  

TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrasının uygulanması kapsamında hakaret örneği bakımından suç 

sayısının tek olduğundan bahsedilmesi, zincirleme suç için olmazsa olmaz olan ortada birden fazla suçun 

varlığının yok sayılması anlamına gelir.4782 “Hakaret” suçunun örneğin tek bir sözle birden fazla kişiye 

karşı işlenmesi halinde TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrası uygulama alanı bulur. Hakaret edilen kişinin 

kamu görevlisi olması da bu kapsamdadır. Lakin TCK’nın 125. maddesinin 5. fıkrasında “Kurul hâlinde 

çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere 

karşı işlenmiş sayılır” şeklinde öngörülen hüküm, ilk yürürlüğe girdiği dönemde hatalı şekilde 

yorumlanarak hakaret edilen kamu görevlisi sayısınca cezaya hükmolunması gerektiği belirtilmiştir. Bu 

yorumun önüne geçebilmek adına hükme 5377 sayılı “Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun”un4783 15. maddesiyle “Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri 

                                                
4777 ERMAN, Hakaret, s. 34; HAKERİ, “Hakaret”, s. 416. 
4778 EISELE/SCHITTENHELM, §§ 185 ff., Rn. 3. 
4779 ERMAN/ÖZEK, s. 258; WESSELS, BT, s. 95. Örneğin aileye hakaret, topluluğa hakarettir. Bkz. HIRSCH, Ehre, s. 102. 
Ancak ağırlıklı görüş olarak ailenin bizatihi hakaret suçunun mağduru olamayacağı yönndedir. Bkz. WESSELS, BT, s. 94. 
Alman hukukunda resmi makamların, parlamentoların ve diğer siyasi organların “hakaret” suçunun mağduru olabileceğinin Al. 
CK’nın 194/4 paragrafı uyarınca kabul edildiği yönünde bkz. HAKERİ, “Hakaret”, s. S. 417, dp. 37. 
4780 ERMAN, Hakaret, s. 228. “…6.4.1986 günü, Sivas Stadyumunda Vanspor-Sivasspor Kulüpleri arasında yapılan futbol maçı 
dolayısıyla 10 jandarma eri kale arkasında görevlendirilmiştir. Maç sonuna doğru, kale arkasında çıkan olaylar sırasında, 
Sivasspor yöneticilerinden sanık Metin'in tecavüze uğrayanları korumaya ve olayın büyümesini önlemeye çalışan jandarma 
erlerinin tümünü kastederek, "a..... koyduğumun askerleri, sizde mi Vanspor'u tutuyorsunuz" şeklinde sözler söylediği 
anlaşılmaktadır. Olaydan sonra düzenlenen tutanakta, jandarma erlerinden Sedat, Yüksel ve Ömer'in imzaları bulunduğundan 
adı geçen jandarma erlerinin ifadesine başvurulduğu için Yerel Mahkemece, ifa ettiği görevden dolayı sanığın 3 jandarma erine 
hakaret ettiği kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuştur. Oluş ve sübutta Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasında uyuşmazlık 
bulunmamaktadır. Uyuşmazlık konusu; sanığın eyleminin tek suç mu, 3 ayrı suç mu teşkil edeceği hususudur… Sivasspor-Vanspor 
maçında çıkan olaylarda, tecavüze uğrayanları korumaya ve olayın büyümesini önlemeye çalışan ve bir "topluluk" teşkil eden 
jandarma erlerinin tümünü hedef alarak suç konusu hakaretamiz sözleri söyleyen sanığın eyleminin tek suç sayılmasında 
zorunluluk bulunduğundan C.Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir...”YCGK 1987/9-127 E. 1987/253 K. 4.5.1987 T. 
(Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4781 WESSELS, BT, s. 95. 
4782 SANCAR, “Zincirleme”, s. 251-252, dp. 7. 
4783 25869 sayılı 8.7.2005 tarihli Resmi Gazete 
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uygulanır” cümlesi eklenmiştir.4784 Ayrıca bu hüküm tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların suçun 

mağduru olarak kabul edildiğinin bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Zira söz konusu kurullar tüzel 

kişiliğe sahip olabileceği gibi olmayadabilir. Ancak tüzel kişiliği bulunmayan bir topluluğun kurul olarak 

kabul edilebilmesi için kendisini meydana getiren gerçek kişilerden ayrı ve bu kişilerin değişmesiyle 

ortadan kalkmayacak bir varlığa ve de daima toplanması mümkün olacak şekilde devamlılık özelliğinin 

bulunması gerektiği belirtilmektedir. Bu görüşe göre kanunda özel olarak belirtilmediği sürece yani kural 

olarak bir suçun mağduru ya gerçek kişi ya da tüzel kişiliği bulunan bir topluluk olabilir denilmektedir.4785 

Esasında kolektif hakaretin suç oluşturmayacağının kabul edilmesinin daha yerinde bir tercih 

olacağı söylenebilir. Bu kapsamda belirli bir sosyal fonksiyon ile bağlantı içinde bulunan kişi grupları 

kolektif olarak hedef tahtasına oturtulduğunda bu topluluğun ve bu topluluğun üyelerinin 

(bireyselleştirilmediği sürece) ceza hukukuyla korunmalarına gerek yoktur.4786 Örneğin azınlıklar 

bakımından örneğin mültecilerin korunmaya değer varlık ya da menfaatlerinin ceza hukukuyla korunması 

gerekmekteyse de bu “hakaret” suçuyla değil “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçuyla olmalıdır.4787 

TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrasının gerekçesinde olduğu gibi tek “bir sözle birden fazla kişiye” 

hakaret4788 durumuyla sınırlı tutulması gerektiği belirtilmekteyse4789 de bir diğer örnek (A)’nın, (B) ve 

(C)’yi bir odaya kapatarak “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işlemesinden verilebilir.4790  

Burada tek bir davranışla gerçekleştirilen iki suç vardır. (A) hakkında TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrası 

uygulama alanı bulacaktır. Yine (A)’nın, (B) ve (C)’nin üzerine bıçakla yürüyüp tehdit etmesi4791 ya da 

ikisine birlikte cinsel tacizde bulunması,4792 örneğin cinsel ilişki teklif etmesi bu kapsamdadır.4793 

TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrasıyla ilgili olarak bir diğer örneği, bir derginin belli sayılarını biriktirip 

gönderenlere hediye verileceğinin söylenmesine karşın dergiyi biriktirenlere hediyelerin verilmemesi 

                                                
4784 KİLİS MİLLETVEKİLİ HASAN KARA İLE 2 MİLLETVEKİLİNİN; TÜRK CEZA KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (2/452), Dönem: 
22, Yasama Yılı: 3, T.B.M.M. (S. Sayısı: 901) 
4785 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 729. 
4786 GOUNALAKIS, s. 481. 
4787 HAKERİ, “Hakaret”, s. 422-426, 447. 
4788 Gerekçe metni için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 136. 
4789 Bu durumda kendisine hakarette bulunulan birden fazla kişiden yalnızca birinin şikâyette bulunması halinde failin hükmün 1. 
mi yoksa 2. fıkrasından mı cezalandırılacağı ya da bu suçun sözle değil de mektupla gerçekleştirilmesi halinde sorunun yine 
karmaşık kaldığı yönünde eleştirildiği görülmektedir. Bkz. HAFIZOĞULLARI, “43/1”, s. 865. Ancak burada sadece bir kişinin 
şikâyette bulunması halinde diğerleri bakımından artık muhakeme şartı gerçekleşmediğinden zincirleme suç hükümleri uygulama 
alanı bulmamalıdır. 
4790 Burada aynı hukuki konu olsa da birden fazla hukuki konu ihlal edilmektedir. Ancak burada “hukuki konu” yerine “konu” 
ifadesinden bahsedenler bulunmaktadır. Bu suç bakımından “konu”nun hürriyetinden yoksun bırakılan kişiler olduğu 
belirtilmektedir. Bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 540. Ancak “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunun hukuki konusu, 
bireyin hareket edebilme özgürlüğü olup suçun maddi konusu, hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerdir. Ayrıca maddi konunun 
tekliği ya da çokluğu suç sayısını belirlemede bir ölçüt olarak kabul edilemez. Örneğin hırsızlık yapmak amacıyla (A)’nın çantasını 
ve telefonunu alan (B), tek bir “hırsızlık” suçunu işlemiş olarak kabul edilir. Zira tek bir hukuki konunun ihlali söz konusudur. 
4791 “Sanığın elindeki silahla katılanlara yönelik silahla tehdit suçunu tek bir hareketiyle araya fasıla girmeden işlemesi nedeniyle 
hakkında TCK'nin 43/2 maddesi hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması… Bozmayı gerektirmiş” Y. 1. CD. 
2017/2185 E. 2019/1752 K. 20.3.2019 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4792 DEMİRBAŞ, Genel, s. 557. 
4793 AKBULUT, Genel, s. 787. 
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halinde fail hakkında dolandırılan kişi sayısınca değil tek bir “dolandırıcılık” suçundan dolayı cezanın belli 

bir oranda arttırılarak verilmesi oluşturabilir.4794  

TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrasının esasında “çok mağdurlu suçlar”da ve “mağduru gayri 

muayyen suçlar”da uygulanmasının gerekliliğinden bahsedilmektedir.4795 İster belli bir kimse olsun ya da 

olmasın mağdurun birden fazla kimse olduğu hallerde “çok mağdurlu suçlar”dan bahsedilmektedir. 

Ancak “mağduru gayri muayyen olan suçlar”ın her birinde suçun mağduru belli bir kişi değildir. Yani 

belirsizdir4796 denilmektedir. “Mağduru gayri muayyen suçlar” bakımından, mağdurun birden fazla 

olmasının şart olduğu, bu nedenle de bu suçları ifade etmek için “belirsiz”, “müphem”, “kaygan”, “seyyal” 

suçlar ifadelerinin kullanıldığı görülmektedir. Örnek olarak “topluma karşı suçlar”dan “genel güvenliğin 

kasten ya da taksirle tehlikeye sokulması”,4797 “çevreye karşı suçlar”, “kamunun sağlığına karşı suçlar”, 

“kamunun güvenine karşı suçlar”,4798 “kamu barışına karşı suçlar”, devlete karşı suçlardan “kamu 

idaresine karşı suçlar”ın bu nitelikte olduğu belirtilmektedir.4799 Yine örneğin “kişilere karşı suçlar” 

arasında öngörülen “özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar”dan bazılarının da bu nitelikte 

olduğu, TCK’nın 133. maddesi uyarınca “kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan 

herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinle”nmesinin “veya bunları”n “bir ses alma cihazı ile 

kayde”dilmesinin bu kapsamda olduğu belirtilmektedir.4800 Ancak TCK’nın 133. maddesinin mağduru 

gayri muayyen olmadığı gibi toplum da değildir. Bu suçun mağduru rızası bulunmaksızın konuştukları 

kayda alınan kişi ve/veya kişilerdir. Mağdurun belirsiz olmasıyla esasında “topluma karşı suçlar”ın 

kastedildiği anlaşılmaktadır. Ancak bu suçlarda mağdur toplum olduğundan bu kapsamda artık burada 

mağdurun belirsiz olduğunu söylemek yerinde değildir. 

TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrası bakımından esasında mağdur muayyendir ancak fiilin işleniş 

şekli bakımından hedefinde birden çok kişi vardır. Ancak kanun koyucunun burada yalnızca “mağduru 

                                                
4794 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 659; Y. 4. CD. 23.10.1953. İngiliz hukuk sisteminde belli bir gruba mensup örneğin avukat, 
polis gibi topluluklara somut bir olgu isnat edilmesi halinde “group libel” kavramının kullanıldığı ve söz konusu halde gruba dâhil 
olan herhangi bir gerçek kişinin, kendisiyle olan ilgisini özel olarak göstermedikçe dava açamayacağı, söz konusu durumda 
topluluk adına davayı savcının açtığı yönünde bkz. AKDEMİR, s. 17-18, dp. 22. 
4795 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 363. Bu kapsamda TCK’nın 170. maddesinde öngörülen “genel güvenliğin kasten 
tehlikeye sokulması” suçunun zincirleme suç olarak öngörüldüğü yönünde bkz. ÖZEN, Tehlike, s. 32. 
4796 SOYASLAN, Genel, s. 250; HAFIZOĞULLARI, “43/1”, s. 864-865. Örneğin “genel tehlike yaratan suçlar”la yalnızca 
belli bir kimsenin ya da kimselerin can ve mal güvenliğini zarara ya da tehlikeye sokan fiillerin değil, aynı zamanda başkalarının 
can ve mal güvenliğini zarara ya da tehlikeye sokan fiillerin de suç olarak öngörüldüğü, bu kapsamda söz konusu suçların 
“mağduru belli bir kimse olmayan” ya da “mağduru gayri muayyen” suçlar olduğu, nitekim bu suçların belli kimselere karşı 
işlenmediği yönünde bkz. ÖZEN, Tehlike, s. 1, 15-16. Ancak belirttiğimiz üzere burada suçun mağduru belirsiz değildir, zira 
mağdur, toplumdur. 
4797 SOYASLAN, Genel, s. 250. 
4798 Yargıtay “…sanığın, gerçek kişiler adına düzenlenmiş 3 adet sahte sürücü belgesi ile yakalanması ve belgelerin farklı 
tarihlerde düzenlenip kullanıldığına dair bir tespit bulunmaması karşısında; adlarına sahte belgeler düzenlenen kişilerin gerçek 
şahıslar olmaları cihetiyle TCK'nun 43/2 delaletiyle 43/1. maddesinin uygulanması gerekeceği gözetilmeden, eksik araştırma ve 
değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması…”nın bozmayı gerektirdiğini belirtmişse de (Y. 11. CD. 2014/19997 E. 
2016/2203 K. 10.3.2016 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) bu suçun mağduru toplum olup, adına sahte belge 
düzenlenen gerçek kişiler değildir. Belgelerin farklı tarihlerde düzenlenip düzenlenmediği hususu şüpheli kaldığından sanık 
hakkında tek bir “belgede sahtecilik” suçundan dolayı cezalandırmanın yapılması gereklidir.  
4799 TİMURBAŞ, s. 547-548.  
4800 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 730. 
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gayri muayyen” suçları kast ettiği ifade edilmektedir.4801 Her ne kadar hükmün gerekçesinde “her bir 

mağdur bakımından” hakaret değil, tek “bir” “hakaret” suçu oluşur demekteyse4802 de söz konusu örnekte 

“mağdur sayısı”nca4803 değil “ihlal sayısı”nca hakaret suçu vardır. Zira mağdur sayısı suçun tekliğini ya 

da çokluğunu belirlemede bir ölçüt değildir.4804 Örneğin bir kimseye karşı gün aşırı gerçekleştirilen iki 

“hırsızlık” suçunda mağdur sayısı tek olmasına rağmen birden fazla “hırsızlık” suçu söz konusu 

olmaktadır. Zira hırsızlık suçu neticesiz bir suçtur ve ihlal sayısınca suç vardır. Söz konusu örnekte ise iki 

ihlal bulunmaktadır. Ayrıca bu kişinin işlediği “hırsızlık” suçları bakımından suç işleme kararında birlik 

varsa artık bu kişi hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır.  

5377 sayılı “Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un4805 6. maddesiyle, 

TCK’nın 43. maddesinin 1. fıkrasına eklenen cümle ile “mağduru belli bir kişi olmayan suç” kavramına 

TCK’da yer verilmiştir.4806 Tüzel kişiliğe sahip bulunmayan toplulukların ve bu kapsamda toplumun 

suçun mağduru olamayacağı şeklindeki anlayış, suçun mağdurunun belirlenmesi için “mağduru belli 

olmayan suçlar” kavramından yararlanır. Söz konusu değişiklikle henüz yürürlüğe giren TCK’nın bir 

kanun hükmünün çok kısa bir zaman içinde değişikliğe uğraması eleştirilmesi gereken bir husustur.4807 

                                                
4801 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 363. 
4802 Gerekçe metni için bkz. ŞAHİN/ÖZGENÇ, s. 136. 
4803 “…Maddi olayda sanık, trafik suçu işlemesi nedeniyle hakkında ceza tutanağı düzenleyen ve resmi araçda bulunan her iki 
görevli polis memurunun yüzüne karşı yırttığı ceza makbuzunu atmış ve aynı anda her ikisini birden tahkir edici davranışta 
bulunmuştur. Mağdurlar sadece iki kişi olup, sanık her ikisinin de görevli olduğunu bilmekte ve her ikisini de küçük düşürme 
amacıyla hareket etmektedir. Mağdurlar, bir grup şeklinde hedef alınmamıştır. Sanık, tek bir fiile bağlı olarak mağdur sayısınca 
suç işlemiştir…” YCGK 1996/4-192 E. 1996/250 K. 26.11.1996 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com). 
4804 “İftira” suçu bakımından failin birden fazla kimse hakkında tek bir suç duyurusunda bulunması halinde tek bir hareketle 
suçlanan kişi sayısınca “iftira” suçunun işlendiği, zira bu suçlama nedeniyle devletin suçlanan masum kişi sayısınca ceza 
muhakemesini gerçekleştirmeme konusundaki menfaatinin ihlal edildiği ve birden çok iftira suçunun işlendiği, tek bir davranışla 
devlete ait hukuki varlık veya menfaatin birden fazla kez ihlal edildiği, ihlal sayısınca suçun oluştuğu ve zincirleme suç 
hükümlerinin uygulanabileceği ancak ETCK döneminde Yargıtay’ın burada  tek bir suçun bulunduğunu kabul ettiği 
belirtilmekteyse de (bkz. TOROSLU, “İftira”, s. 118), burada TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar 
bulunmamaktadır. Zira tek bir hareketle birden fazla kişiye karşı değil tek bir kişiye yani devlete karşı suç işlenmektedir. Ancak 
Yargıtay “iftira” suçunda mağdurun hakkında iftirada bulunan kişi olduğunu belirterek TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrasının 
uygulanması gerektiğini, belirtmektedir. Bkz. Y. 4. CD. 2011/1260 E. 2013/4853 K. 21.2.2013 T. ( Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com). Nitekim doktrinde de Yargıtay’ın bu görüşünün yerinde olduğu savunulmaktadır. Bkz. 
TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, Özel, s. 1235; DEMİRBAŞ, Genel, s. 557. 
4805 25869 sayılı 08.07.2005 tarihli Resmî Gazete 
4806 Bu ifadeyle toplumun bir bütün halinde ve tüm fertlerinin suçtan zarar gören olduğunun ifade edilmek istendiği ileri 
sürülmektedir. Bkz. KOÇ, s. 100, dp. 105. Bu değişikliğin ardından artık zincirleme suçun, bir ve aynı olan mağdura karşı işlenen 
birden çok aynı suç ile sınırlanmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir. Yani artık mağduru “bir kişi” olmayan suçlar 
bakımından da zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkünse, hükmün kapsamı genişletilerek mevcut sınırlama 
kaldırılmıştır. Mağduru “bir kişi” olmayan suçlar bakımından zincirleme suç hükümlerinin uygulama alanı bulması mağduru aynı 
kişi olsun ya da olmasın bütün suçlar hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının mümkün olması ve artık suçun 
mağdurunun aynı kişi olması şeklindeki şartın ortadan kalktığının bir göstergesi olarak yorumlanması gerektiği yönünde bkz. 
HAFIZOĞULLARI, “43/1”, s. 862. 
4807 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 685-686. Ceza hukukunun genel kanunu olma özelliğini taşıyan TCK’nın hazırlanışında daha 
dikkatli ve özenli davranılması gerekirdi. Zira “TBMM Genel Kurulu”nca görüşülüp kabul edilmeden evvel, temel bir kanun 
metninin ciddi bir şekilde ele alınarak tüm yönleriyle tartışılarak kanunlaştırılması yerinde olurdu. Kanunların henüz yürürlüğe 
girmeden ya da yürürlüğe girmelerini takip eden kısa bir zaman içinde değiştirilmeleri, özensiz tercihler ve “torba yasa” şeklindeki 
kavramın kullanılmasıyla kapsamının dahi belirlenemediği yasalarla değişikliğe gidilmesi, Türkiye’de kanunlaştırma süreciyle 
ilgili olarak ciddi problemlerin olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanmalıdır. Bkz. KATOĞLU, “Mağduru”, s. 686, dp. 100. 
Nitekim söz konusu durum hukuki istikrarı da bozmaktadır. Bkz. MUTLUER, Dördüncü Baskıya Önsöz’den, s. xliii, xliv. 1750 
ile 1815 yılları arasında İngiltere yaşayan ve “Avam Kamarası”nda görev yapan Richard Sheridan tarafından da söz konusu 
durumun neredeyse 200 küsür yıl önce eleştirildiği görülmektedir. Richard Sheridan, parlamentoda vergi kanunlarının çok sık 
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Zira TCK 1.6.2005 tarihinde, 5377 sayılı Kanun ile öngörülen değişiklik ise 8.7.2005 tarihinde yani 

yaklaşık bir ay sonra yürürlüğe girmiştir. 

 Eklenen cümlenin gerekçesine bakıldığında zincirleme suçun uygulama alanı bulabilmesi için 

“aynı suçun birden fazla” kez işlenmesi gerektiği, “işlenen suçların mağdurunun aynı kişi olması” ve 

“suçun mağdurunun farklı kişiler olması halinde, zincirleme suç hükümleri”nin uygulama alanı 

bulamayacağı, “rüşvet ve çevrenin kirletilmesi gibi, toplumu oluşturan herkesin mağdur olduğu suçlarda,” 

mağdur muayyen bir kişi olmadığı için, söz konusu halde de “zincirleme suç hükümleri”nin uygulanması 

gerektiğinden bahsedilmiştir. Söz konusu eklemenin esasında “hukuk uygulayıcılarında oluşan 

tereddüdü”n giderilmesi amacıyla, gerçekleştiği belirtilmiştir.4808 Bu tür suçlarda belli bir kişinin suçun 

mağduru olmadığı,4809 “toplumu oluşturan herkes”in4810 yani bireylerin mağdur olduğu ileri 

sürülmektedir.4811 Yine çevreye, kamu güvenine,4812 devletin güvenliğine karşı suçlar bakımından da 

mağdurun “toplumu oluşturan herkes” olduğu kabul edilmektedir.4813 Nitekim Yargıtay’ın bu yönde 

kararları bulunsa da4814 Yargıtay “toplumu oluşturan herkes”  için “toplumu oluşturan bireyler” ifadesini 

kullanmakta ve hatta bu ifadenin yerine mağdurun toplum olduğuna ilişkin kararlar da vermektedir.4815 

                                                
değişmesinin doğurduğu sıkıntılardan, sayısının arttığından, yürürlükteki vergi kanunlarında gerçekleştirilen eklemelerle muğlak 
bir durumun yaratıldığından, uygulamacıların dahi işin içinden çıkamadığından, bir kanunun parlamentodan çıkar çıkmaz bazı 
maddelerinde değişiklik yapılması bakımından bunu yeni bir kanun teklifinin izlediğini, teklifin kanunlaştığını, bununla 
yetinilmeyip en son kanunlaşan metinde de değişiklik yapılması şeklinde bir kanun teklifinin bulunduğunu belirtmektedir. Bunu 
daha sonra eksiklikleri ve kusurları engellemek amacıyla yepyeni bir kanun teklifinin izlediğini ve bu durumun adeta kısır döngü 
haline geldiğinin altını çizmektedir. Bu durumunsa geminin denize indirilmesinin ardından dümeninin olmadığının fark edilmesi, 
dümenin takılması için geminin kızağa takılması, ancak geminin denize her indirilişinde yeni eksikliklerin farkına yeni varılması, 
geminin omurgasındaki çemberlerin vidasının takılmaması nedeniyle omurgadaki bazı tahtaların kaybolduğunun anlaşılması, 
eksik tahtaların tamamlanarak yeniden çemberlemesi ve gemi artık tam denize indirileceği sırada harcanan emeğe ve zamana 
karşın geminin tamamen parçalanarak yeniden yapılmasına karar verilmesine benzediği ifade edilmektedir. Adeta parlamentodan 
çıkan bir kanunun yumurtadan çıkan böceğin kelebek haline dönülmesine kadar geçen her durumu anlatmak için değişiklikten 
geçmesinin söz konusunun olduğu yerinde olarak vurgulanmaktadır. Bkz. ARIKAN, Vural, Vergi Kanunlarındaki 
Değişikliklerin Genel Değerlendirmesi ve Richard Sheridan, İstanbul 1983, s. 3-5, 31. 
4808 Gerekçe metni için bkz. KİLİS MİLLETVEKİLİ HASAN KARA İLE 2 MİLLETVEKİLİNİN; TÜRK CEZA 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE ADALET KOMİSYONU RAPORU 
(2/452) 
4809 ÖZGENÇ, Genel, s. 598. 
4810 “Kişilere karşı suçlar” içinde düzenlenmesine karşın “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” (m. 165) suçunun 
mağdurunun toplumu oluşturan herkes olduğu, “topluma karşı suçlar” içinde düzenlenmesine karşın örneğin “ticarî sır, bankacılık 
sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması” (m. 239), “bilişim sistemine girme”, “sistemi engelleme, 
bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçlarının mağdurununsa belirli kişi ya da kişiler olduğu yönündeki görüş için bkz. 
AKBULUT, Genel, s. 374. 
4811 PAMUK, s. 158. 
4812 “Kamu güvenine karşı suçlar” bakımından bu suçların bireye ya da devlete ait varlık ve menfaatleri ihlal ettiği bu nedenle de 
kamuya ait tek bir varlık ve menfaati ihlal etmediği yönünde bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 181, dp. 229.  
4813 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 314. 
4814 “…Bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçlarında Ceza Genel Kurulunun yukarıda söz edilen kararına göre suçun mağduru 
toplumu oluşturan bireylerdir. Şikayet nedeniyle tayin olunan cezanın 5846 sayılı Kanun'un 81/13. maddesi ile artırılması suçun 
mağdurunun toplumu oluşturan bireyler olduğu sonucu değiştirmez. Suçtan zarar gören ile mağdur kavramları farklı olduğundan 
temyiz davasına konu eylemde şikayetçi Meslek Birliği, suçtan zarar gören olup suçun mağduru değildir. Bu nedenle koşulları 
mevcut olmadığı halde hükmolunan cezanın TCK'nın 43/2. maddesine göre artırılması suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayin 
edilmesi…” Y. 19. CD, 2016/3068 E. 2016/24020 K. 28.12.2016 T. (Karar metni için bkz. www.lexpera.com.tr) 
4815 “…Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları; 5237 sayılı TCK'nın ikinci kitabının,“topluma karşı suçlar” başlıklı üçüncü 
kısmının, “kamunun sağlığına karşı suçlar” başlıklı üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Bu suçların mağduru toplumdur, 
kamudur. Kişilerin CMK'nın 237. maddesi anlamında bu suçlardan doğrudan zarar görmeleri söz konusu olmadığından, açılan 
davaya katılma hakkı bulunmayan S.. A.. ve F.. A..'ın davaya katılmasına ilişkin verilen karar hukuki değerden yoksun olup, 
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Ancak gerekçede yer verilen örnekler sorunludur. Zira “rüşvet” suçunun “mağduru belli olmayan” suç 

olarak kabul edilmesi doğru değildir. Zira mağduru devlettir.4816 Söz konusu eklemeden otomatikman 

devlete ve topluma karşı suçların anlaşılmaması gerektiği, nitekim bu suçlarda da mağdurun belli bir kişi 

olabileceği de savunulmaktadır. Örnek olarak “irtikap” suçunda mağdurun kamu görevlisi tarafından hileli 

hareketlerle ikna edilen4817 ya da iradesi zorlanan kişi olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle de korunan 

hukuki varlık veya menfaatin öncelikli olarak bireye ait olmadığı ve topluma ve devlete ait olduğu suçların 

anlaşılması gerektiği ifade edilmekteyse de4818 “irtikap” suçunun mağduru iradesi zorlanan kişi değil 

devlettir. Her ne kadar “irtikâp” suçunda ilki kamu idaresi, ikincisiyse kamu idaresiyle ilişki halinde olan 

kimse olmak üzere birden çok kişiye karşı tek bir fiille suç işlendiği bu nedenle de bu suçun çok mağdurlu 

olduğu belirtilmekteyse4819 de TCK’nın 43. maddesinin 1. fıkrasına eklenen son cümle ise bu yorumla 

çelişmektedir. 

Çeşitli varlık ya da menfaatlerin koruma altına alındığı suçlar bakımından birden fazla mağdurun 

olduğu görüşüne sahip olanlar dahi “devlet idaresine karşı suçlar” bakımından mağdurun belli olduğu 

görüşüne sahiptirler.4820 Her ne kadar söz konusu suçlarda mağdur sayısı tek olmasa da mağdurların kim 

olduğu bellidir denilmektedir. Bu düşünceyi savunanlara göre örneğin TCK’nın 250. maddesinde 

düzenlenen “irtikâp” suçunda hem devlet hem de menfaati zarara uğrayan kişi mağdurdur. Yani şayet 

birden fazla mağdurun bulunduğu kabul edilirse devletin suç mağdurları arasında yer alması 

mümkündür.4821 Ancak “irtikâp” suçu “kamu idaresine karşı” bir suç olup mağduru, devlettir.4822 Ayrıca 

gerekçe metni, bu ifadenin neden konulduğunu ve neden böyle bir ihtiyacın bulunduğunu anlatmaktan 

                                                
uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna ilişkin hükmü temyiz yetkisi vermeyeceğinden, katılanlar vekilinin bu suça ilişkin temyiz 
talebinin CMUK'nın 317. maddesi gereğince REDDİNE…” Y. 9. CD., 2015/7434 E. 2015/7033 K. 11.11.2015 T. (Karar metni 
için bkz. www.lexpera.com.tr) 
4816 TOROSLU/TOROSLU, s. 366. 
4817 “…Çardak Sulh Hukuk Mahkemesi'ne veraset ilamı almak için gelen kişilerden 6,60 TL başvuru harcı ve 14,00 TL karar ve 
ilam harcı olmak üzere toplam 20,60 TL harç alınmasının gerektiği ve başkaca alınması gerekli masraf bulunmadığı halde; aynı 
mahkemede zabıt katibi olarak çalışan ve 13.08.2008 tarihinden itibaren 30 gün süreyle yazı işleri müdürlüğüne vekalet eden 
sanık Savaş'ın; Mehmet G. isimli kişiden 103,00 TL, D.Ali'den 60,00 TL, Osman ve Birol'dan toplam 130,00 TL, Sevgi'den 55,00 
TL, İrfan'dan 85,00 TL, Mehmet Y.'den 60,00 TL, Talet'den 76,00 TL, Faik'den 35,00 TL, Ramazan'dan yasal olarak alınan 20,60 
TL harcın dışında ayrıca 20,00 TL, yine aynı mahkemede mübaşir olarak görev yapan sanık Murat'ın ise Gönül'den 30,00 TL, 
Hanım'dan 30,00 TL, Mustafa'dan 40,00 TL, ayrıca her iki sanığın eylem veya irade birliği içinde Ayşe isimli kişiden 103,00 TL 
tutarındaki parayı, görevlerinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle, pul ve benzeri masraflar adı altında veya sistemde 
arıza olması nedeniyle makbuz verilemediğini söyleme şeklindeki hileli davranışlarla bu kişilerden alarak kendilerine menfaat 
temin etme şeklinde sübut bulan eylemlerinin TCK'nın 250/2. maddesinde düzenlenen ikna suretiyle irtikap suçu niteliğinde olduğu 
gözetilmeksizin, suçun hukuki nitelendirmesinde hataya düşülerek yazılı şekilde görevi kötüye kullanma suçundan hüküm 
kurulması, TCK'nın 43/2. maddesine göre; birden fazla kişiye karşı işlenen aynı suçun zincirleme suç kapsamında kabul 
edilebilmesi için, tek bir fiille işlenmesi gerektiğinden, somut olayda her bir mağdura karşı farklı zamanlarda işlenen suçlarla ilgili 
olarak, gerçek içtima kurallarına göre sanıkların her bir mağdura yönelik eylemleri ayrı ayrı değerlendirilerek hüküm kurulması 
gerektiğinin gözetilmemesi…” Y. 5. CD. 2011/4057 E. 2012/9283 K. 24.9.2012 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4818 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 392. 
4819 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Millete, s. 22. 
4820 HAFIZOĞULLARI, “43/1”, s. 862. 
4821 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 687. 
4822 “İrtikap” suçunda “Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya 
bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimse”nin icbar edilmesinden bahsedilmektedir. Ancak buradaki “bir kimse”, davranışın 
yöneldiği kimse olup suçun mağduru değildir. Bkz. ÖNDER, Özel, s. 139.  
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ziyade nasıl anlaşılması gerektiğini belirtmekte ve uygulayıcıyı yanıltacak niteliktedir.4823 Örneğin 

“zimmet” suçunda, suçun mağdurunun kendisine ait kamu malı ya da parası alınan kurum olduğu 

belirtilmektedir. Farklı varlık ya da menfaatlerin ihlal edildiği suçlarda esasında birden fazla mağdur 

bulunmamaktadır. Bu kapsamda kamu idaresine karşı gerçekleştirilen suçların “mağduru belli olmayan 

suç” ya da “çok mağdurlu suç” olduğu söylenmemelidir.4824 Nitekim “kamu idaresine karşı suçlar”da 

mağdur devlettir. Bu nedenle örneğin TCK’nın 252. maddesinde düzenlenen “rüşvet” suçunda da mağdur 

devlettir.4825 Rüşvet veren kişinin ya da diğer kimselerin mağdur olduğundan bahsedilemez.4826 Zira 

“rüşvet” suçunda devlete ait varlık ya da menfaatin korunması söz konusudur. Devletin bir suçun mağduru 

olabileceği görüşünün kabulü halinde “rüşvet” suçunun mağdurunun devlet olduğu belirtilmelidir.4827 

Yine “zimmet” suçunun mağduru da devlettir.4828 Nitekim devletin kamu görevlilerinin doğruluğuna ve 

dürüstlüğüne ve de malvarlığına ilişkin menfaatleri ihlal edilmektedir.4829  

Devlete karşı işlenen suçların mağdurun belli bir kişi olmadığı suç şeklinde kabul edilmesi, söz 

konusu halde herkesin mağdur olacağı, bu suçların tamamında zincirleme suç hükümlerinin uygulanacağı 

ve mağdur olan herkesin hukuk düzeni tarafından suç mağdurlarına tanınan haklardan yararlanması gibi 

bir sonuç doğurur. Ayrıca işlenen tek bir “rüşvet” suçunun varlığında dahi sanki ortada birden çok suç 

varmışçasına cezanın arttırılması gibi bir sonuca sebebiyet verir.4830 İşlenen bir suçtan toplumun 

etkilenmesi ya da zarar görmesi ile toplumun mağdur olması aynı şey değildir.4831 Kaldı ki “devlet” bir 

kişidir ve bu kapsamda TCK’nın 43. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde bahsedilen “bir kişi” 

ifadesinin kapsamı alanındadır.  

5377 sayılı “Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile TCK’nın 43. 

maddesinin 1. fıkrasına eklenen cümleyle ilgili olarak gerekçede “çevrenin kasten kirletilmesi” suçundan 

da bahsedilmiştir.4832 Ancak TCK’nın 181. maddesinde düzenlenen “çevrenin kasten kirletilmesi” suçu 

TCK’nın özel hükümleri düzenleyen “İkinci Kitabı”nın “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı “Üçüncü 

Bölümü”nde yer almaktadır. Her ne kadar toplumun suçun mağdur olamayacağı, bu suçların işlenmesi 

halinde mağdurun belli bir kişi olmadığı şeklinde görüşler bulunsa da söz konusu görüşlere ilişkin olarak 

getirilen eleştirilerden ve toplumun suç mağduru olabileceği yönündeki değerlendirmeden hareketle, 

TCK’nın 43. maddesinde gerçekleştirilen değişikliğin yerinde olmadığı belirtilmelidir. Zira söz konusu 

                                                
4823 SANCAR, “Zincirleme”, s. 256. 
4824 Aksi yönde bkz. TİMURBAŞ, s. 548. 
4825 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 687-688. 
4826 AKBULUT, Genel, s. 772. 
4827 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 687-688. Rüşvet suçunun mağdurunun ilgi oldukları kamu idaresi olduğu yönünde bkz. 
HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Millete, s. 43, 47, 49, 51. 
4828 FANTAYE, s. 175. 
4829 OKUYUCU ERGÜN, Zimmet, s. 1. 
4830 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 688. 
4831 SANCAR, “Zincirleme”, s. 256. 
4832 Gerekçe metni için bkz. KİLİS MİLLETVEKİLİ HASAN KARA İLE 2 MİLLETVEKİLİNİN; TÜRK CEZA 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE ADALET KOMİSYONU RAPORU 
(2/452) 
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örnekler bakımından suçun mağduru bellidir. Ancak bu değişiklik tek bir yorumla kısmen yerinde olarak 

kabul edilebilir o da mağdur, toplum ya da aile gibi tüzel kişiliği bulunmayan topluluklarsa ve söz konusu 

topluluklar “kişi” olmadığından, değişiklikle bu toplulukların suçun mağduru olduğu suçlar bakımından 

zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının istenmesidir.  Ancak yine de değişiklikteki metin yerinde 

değildir. Zira gerekçesinde mağdurun belli bir kişi olduğu “rüşvet” suçuna ilişkin örnek de verilmiştir. Bu 

nedenle daha doğru bir ifade olarak hükmün “mağdurun kişi olmadığı suçlarda da bu fıkra hükmü 

uygulanır” ya da “mağdurun toplum ya da aile gibi tüzel kişiliği bulunmayan topluluklar olduğu suçlarda 

da bu fıkra hükmü uygulanır” şeklinde değiştirilmesi yerinde olacaktır. 

 “Çevrenin kasten kirletilmesi” suçu işlendiğinde ortada tek bir “çevrenin kasten kirletilmesi” suçu 

bulunmaktadır.4833 Suçun mağduru da toplumdur.4834 Söz konusu değişiklikle “mağdurunun belli bir kişi 

değil, toplumu oluşturan herkesin olduğu haller” olduğu topluma, millete ve devlete karşı işlenen suçlar 

bakımından zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının amaçlandığı belirtilmektedir.4835 Ancak 

değişiklikle mağduru “bir kişi” olan suçların yanında mağduru “belli bir kişi olmayan” suçlar hakkında 

zincirleme suç hükümlerinin uygulanması amaçlanmıştır.4836 5377 sayılı “Türk Ceza Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile TCK’nın 43. maddesinin 1. fıkrasına eklenen cümlenin artık 

“çevrenin kasten kirletilmesi” suçu bir kere işlense dahi, ortada sanki birden çok suç varmış gibi cezanın 

arttırılması gibi bir durum ortaya çıkacaktır şeklinde yorumlanmaya müsait olduğu belirtilmelidir. Ancak 

işlenen bir fiil nedeniyle bir ceza verilmesi, tek bir fiilden dolayı tek bir cezalandırmanın yapılması ceza 

hukukunun temel ilkesidir. Zincirleme suç, suçların içtimaı ile ilgili bir meseledir ve birden fazla suç 

olduğu takdirde diğer koşulları da varsa uygulama alanı bulabilir. Eklenen cümlenin gerekçesinde “rüşvet” 

ve “çevrenin kasten kirletilmesi” suçundan bahsedildiğinden bu suçların bir suç işleme kararının icrası 

kapsamında birden fazla kez işlenmesi halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının mümkün 

olacağı şeklinde bir yorum yapılması daha uygundur.4837 Ancak gerekçede yer alan ifadelerden bu durum 

                                                
4833 TOROSLU/TOROSLU, s. 366-367. 
4834 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 688. Ancak bu suçlarda davaya katılma hakkının topluma tanınmaması ancak zarar görene 
tanınması nedeniyle toplumun mağdur olamayacağına, her suçta tarif edilsin ya da edilmesin ancak suçun işlenmesiyle 
belirlenebilir ve somut olarak görülen bir mağdurun bulunduğu, nitekim muhakeme faaliyetiyle mağdurun bulunabileceğine 
ilişkin görüşler hakkında bkz. TOROSLU, Cürümlerin, s. 183. 
4835 KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 525. 
4836 HAFIZOĞULLARI, “43/1”, s. 860-861. 
4837 ÖZGENÇ, Genel, s. 598. Ancak bu durumda işlenen suç şayet doğrudan doğruya bir kimsenin ya da belli kimselerin zarar 
görmesine neden olmuşsa aynı suç işleme kararına bağlı olarak işlense dahi bu suçun zincirleme suç kapsamında 
değerlendirilmemesi ve sorumluluğun gerçek içtima hükümleri uyarınca yapılması savunulmaktadır. Buna örnek olarak “topluma 
karşı suçlar” arasında düzenlenen “ihaleye fesat karıştırma” suçu verilmekte, bu suçun mağdurunun toplumu oluşturan herkes 
olduğu belirtilmekte ve zincirleme suç hükümlerinin şartlarını taşıyacak şekilde bir ilde farklı kamu kurumlarınca yapılan ihalelere 
fesat karıştırılması halinde şayet bu ihalelerden birinde doğrudan doğruya ihaleye katılacak kimse tehdit edilerek ihaleden 
çektirilirse bunun zincirleme suç kapsamında değerlendirilemeyeceği ancak doğrudan doğruya kimsenin zarar görmediği suçların 
zincirleme suç kapsamında düşünüleceği ve bu söz konusu iki halin aralarında gerçek içtima yapılacağı yönünde bkz. 
KOCA/ÜZÜLMEZ, Genel, s. 525-526. Söz konusu örnek bakımından zincirleme suç hükümlerinin şartları bulunduğu takdirde 
tüm suçların zincirleme suç kapsamında düşünülmesi gereklidir. İşlenen suçtan ötürü herhangi bir kimsenin doğrudan ya da dolaylı 
zarar görmesi önem arz etmez. Zira bu suçun mağduru toplum olup, tehdit edilerek ihaleden çekilmesi sağlanan kişi bu suçun 
mağduru değil zarar görenidir. 
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anlaşılamamaktadır. Nitekim gerekçede “rüşvet ve çevrenin kasten kirletilmesi gibi toplumu oluşturan 

herkesin mağdur olduğu suçlarda,” mağdurun muayyen bir kişi olmadığı ve bu nedenle söz konusu 

durumda “zincirleme suç hükümleri”nin “öncelikle uygula”nması gerektiğinden bahsedilmektedir.4838 

Yine TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrasında da “aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi” 

halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanacağından bahsedilmesi de mağdurun belli bir kişi olmadığı 

yani birden çok mağduru olduğu düşünülen suçların bir kere işlenmesi halinde dahi zincirleme suç 

hükümlerinin uygulanacağı şeklindeki yorumu destekler niteliktedir. Bu yoruma göre tek bir davranışla 

çevrenin kasten kirletilmesi durumunda herkes bir anlamda birden fazla kişi mağdur olarak kabul 

edileceğinden zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle ceza ağırlaştırılmalıdır. Ancak bu yorum 

kabul edildiğinde tek bir suçun varlığına karşın bu durumun zincirleme suç olarak kabul edilerek cezanın 

arttırılması gibi bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır.4839 Buna karşın zincirleme suç hükümlerinin 

uygulama alanı bulabilmesi için ortada birden fazla suçun bulunması gereklidir. Tek bir “rüşvet” suçunun 

işlenmesi halinde ortada tek bir suç vardır.  Yine “çevrenin kasten kirletilmesi” suçunda da şayet suç bir 

kez işlenmişse tek bir suç vardır. Zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli olan birden 

fazla suç bulunmadığından zincirleme suç hükümleri uygulama alanı bulamaz.4840 Aksi bir kabul, 

zincirleme suç kurumunun niteliğiyle bağdaşmaz.4841 Ancak gerekçedeki açıklama kabul edilecek olursa 

ortada tek bir suç bulunmasına karşın birden çok suç varmış gibi kabul edilerek cezada ağırlaştırmaya 

gidilecektir. Gerekçedeki mantık devlete ve topluma karşı işlenen tüm suçlar bakımından geçerli olacak 

ve yanlış bir uygulamaya sebebiyet verecek niteliktedir. Örneğin topluma karşı suçlarda mağdur 

toplumdur, toplumu oluşturan her bir birey değildir. Toplumu oluşturan her bir birey daha önce de 

belirtildiği üzere ancak suçtan zarar gören olabilir.4842 

Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliğe sahip olmayan toplumun ya da kişi topluluklarının suç mağduru 

olamayacağından hareketle “mağduru belli bir kişi olamayan suç” şeklinde bahsedilen kategori 

sorunludur. Söz konusu kavramın kullanılması, suçun mağduru kavramının sınırlanmasından ziyade bu 

kavramının sınırlarının ölçüsüz bir şekilde genişlemesine neden olacak niteliktedir. Nitekim devlete veya 

topluma karşı suçlarda her bireyin yani herkesin mağdur olarak kabul edilmesi ceza ve ceza muhakemesi 

hukuku bakımından önemli problemler yaratacaktır. Devlete ya da topluma karşı suçların işlenmesinin 

ardından somut olarak zarara uğrayanların tespit edilerek belirlenmesi de sorunludur. Bu durumda suçun 

                                                
4838 Gerekçe metni için bkz. KİLİS MİLLETVEKİLİ HASAN KARA İLE 2 MİLLETVEKİLİNİN; TÜRK CEZA 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE ADALET KOMİSYONU RAPORU 
(2/452) 
4839 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 688-689. 
4840 TOROSLU/TOROSLU, s. 366-367; HAKERİ, Genel, s. 610. Örneğin tek bir “çevrenin kasten kirletilmesi” suçunda 
belirsiz sayıda yani gayri muayyen mağdurun bulunduğu, zira bu suç işlenirken bireylerin münferiden ya da devletin bizatihi 
kendisinin dikkate alınmadığı yönünde bkz. AKDEMİR, s. 31-32. 
4841 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 689. 
4842 SANCAR, “Zincirleme”, s. 256-257. 
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mağduru ile suçtan zarar gören kavramları arasındaki farkın dikkate alınmaması gibi bir durum ortaya 

çıkacaktır.4843   

Ailenin, toplumun ve devletler topluluğu gibi tüzel kişiliğe sahip olmayan kişi topluluklarının suç 

mağduru olamayacağını kabul edenler arasında ileri sürülen bir görüşe göre bu tür suçlar bakımından 

“mağduru belli olmayan suçlar” ya da  “mağduru belli bir kişi olmayan suçlar”4844 kavramı 

kullanılmalıdır.4845 Bu kapsamda suçun mağduru ve hukuki konu arasındaki ilişkiden hareket ederek 

“mağduru belli suçlar”, “mağduru belli olmayan ya da mağduru belirsiz suçlar” ve de “mağduru olmayan” 

suçlar ayrımının yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ayrıma göre “kasten öldürme”, “dolandırıcılık” gibi 

suçlar bakımından mağdurun ferden belirlenmesi mümkün olduğundan, bu tür suçlar “mağduru belli 

suçlar” kapsamında değerlendirilmelidir.4846 Kişilere karşı işlenmeyen suçlarsa “mağduru belli olmayan 

suçlar”dır denilmektedir.4847 Bu görüşe göre mağduru belli bir kişi olmayan suçların başlıcaları arasında 

“genel tehlike yaratan suçlar”, “çevreye karşı suçlar”, “kamunun sağlığına karşı suçlar” ile “kamu barışına 

karşı suçlar”ın sayılması mümkündür. Örneğin “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçunu 

düzenleyen TCK’nın 170. maddesinde mağdurun belli bir kişi olmadığı ileri sürülmektedir. Bu görüşe 

göre maddede öngörülen fiiller ancak kişilere karşı işlenebilir ve bu filler gerçekleştirildiği takdirde 

mağduru belli değildir. Zira söz konusu fiillerin suç sayılmasıyla topluma ait genel güvenlikle ilgili 

menfaatler değil, belirsiz sayıda kişiye ait varlık ya da menfaatler korunmaktadır denilmektedir. Ancak 

burada bahsi geçen “genel güvenlik” kavramı, cezai korumanın konusu oluşturan bağımsız bir menfaat 

olarak değil, söz konusu fiillerin suç sayılmasının gerekçesi olarak düşünülmelidir.4848 Nitekim İtalyan 

doktrininde “kamu düzeni”, “kamu barışı”, “kamunun sağlığı” bakımından benzer tartışmaların yapıldığı 

ve özellikle de “kamunun sağlığına karşı suçlar”la ilgili olarak “mağduru belli olmayan suç” kavramının 

dile getirildiği belirtilmektedir.4849 Mağduru gayri muayyen olan suçlarla toplumu oluşturan bireylerin bir 

arada yaşamasına ilişkin ceza hukukunun görevi korunmak istenmektedir denilmektedir.4850 Yine 

TCK’nın 176. maddesinde öngörülen “İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama” suçuyla 

                                                
4843 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 690. 
4844 “Mağduru belli bir kişi olmayan suç” ifadesinden mağdurun toplum ya da devlet olduğu suçların değil, “topluluğa karşı” 
işlenen suçların anlaşılması gerektiği de önerilmektedir. Örneğin hareketin yöneldiği kişilerin birden fazla olduğu ve bu kişilerin 
bir topluluk oluşturduğu hallerde, failin bu topluluğa yönelik örneğin hakaretinde mağdurun belli bir kişi olmadığı ve zincirleme 
suç hükümlerinin uygulanmasının gerektiği belirtilmektedir. Bkz. KATOĞLU, “Mağduru”, s. 679. 
4845 HAFIZOĞULLARI, “43/1”, s. 861-862. 
4846 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 679. 
4847 DEMİRBAŞ, Genel, s. 552. 
4848 ÖZEN, Tehlike, s. 22. 
4849 Yine benzer şekilde, “kamu güvenliği”nin esasında topluma ait bir menfaat olarak korunmasının imkân dâhilinde olmadığı, 
bu kavramın, suçun hukuki konusu olmayıp, cezai korumanın gerekçesini (ratio) oluşturduğu şeklindeki görüşlerle ilgili olarak 
ayrıntılı bilgi için bkz. KATOĞLU, “Mağduru”, s. 681. 
4850 ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 321. 
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ilgili olarak “insan hayatı veya beden bütünlüğü”yle ilgili gerekli önlemlerin alınmamasından 

bahsedildiğinden suçun mağdurunun gayri muayyen olduğu ileri sürülmektedir.4851  

 “Mağduru belli bir kişi olmayan suçlar” nitelendirmesi “mağduru belli olan çok mağdurlu suçlar” 

ile “mağduru belirsiz sayıda, gayri muayyen sayıda olan suçlar” için de yapılmaktadır.4852 Nitekim farklı 

varlık ya da menfaatlerin ihlal edildiği suçlarda, birden çok mağdurun olduğu kabul edilmektedir. Zira söz 

konusu varlık ya da menfaatler farklı kişilere ait bulunmaktadır. Örneğin TCK’nın 267. maddesinde 

düzenlenen “iftira” suçunda bir yanda adaletin dağıtılmasına ilişkin devlete ait menfaat diğer yandansa 

hakkında haksız şekilde muhakeme gerçekleştirilen kişiye ait menfaat ihlal edilmektedir.4853 Yine 

TCK’nın 250. maddesinde yer verilen “irtikâp" ve 310. maddesinde yer verilen “Cumhurbaşkanına 

suikast ve fiilî saldırı” suçu bakımından da söz konusu hal geçerlidir. Ancak bu suçlarda mağdurun birden 

fazla olduğu söylenmemelidir. Zira hem “irtikâp” hem de “Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı” 

suçunda mağdur, devlettir.4854 Yani ortada tek bir mağdur vardır. Her ne kadar birden çok hukuki varlık 

ve menfaattin korunduğu suçlarda, suçun işlenmesiyle beraber birden çok varlık veya menfaat ihlal 

edilmiş olsa da kanun koyucu, söz konusu varlık veya menfaatlerden yalnızca birine ağırlık verir. Böylece 

suçun mağdurunun, bu varlık ya da menfaatin sahibi ya da hamili olduğu söylenir. Suçun kanundaki 

düzenleniş yerini de buna göre belirler. Bu durumda suçla ihlal edilen diğer varlık ya da menfaatlerin 

hamilleriyse, suçtan zarar görenler olarak nitelendirilir. Birden fazla olan ihlalken, mağdur sayısı değildir. 

Tüzel kişiliğe sahip bulunmayan aile, toplum gibi toplulukların suçun mağduru olamayacağını kabul 

edenlere göre, birden fazla mağdurun olduğu suçların bazılarında mağdurların kişi olarak yani ferden 

belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu görüşü benimseyenler doğası gereği sayısı belirsiz 

                                                
4851 Benzer yöndeki yorum, TCK’nın 177. maddesinde öngörülen “hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması” 
suçuyla ilgili olarak hükümde “başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından” ifadesine; 178. maddesinde öngörülen “işaret ve 
engel koymama” suçunda ise “herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan” ifadesine, 179. 
maddesinde ise “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçuyla ilgili olarak hükümde  “başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı 
bakımından bir tehlikeye neden ol”mak ifadesine yer verilmek suretiyle söz konusu suçlar bakımından da yapılmaktadır. Bkz. 
ÖZEN, Tehlike, s. 72, 75, 83, 88. 
4852 HAFIZOĞULLARI, “43/1”, s. 862. 
4853 “…T.C. Yasasının iftira cürmünü düzenleyen 285. maddesi "Adliye aleyhine cürümler" başlığında yer almaktadır. Bu 
sistematikten anlaşılacağı üzere, iftira cürmü yasaca toplumsal ve kamusal bir değer olan adliyenin, daha somut bir anlatımla 
yargının cezai kovuşturmasının düzgün işlemesini önleyen bir eylem olarak değerlendirilmiştir. Ancak, iftiranın kişilerin onurunu 
da çiğneyen bir cürüm olduğu açıktır. Yasakoyucunun suçu adliye aleyhine cürümler arasında düzenlemesi bu sonucu etkilemez; 
Yalnızca suçun adliyeye karşı bir cürüm olmaklık niteliğine ağırlık verdiğini gösterir… Bu durum karşısında, iftiranın hem 
adliyeye ( yargıya ) ve hem de kişilere karşı bir cürüm olduğu, dolayısıyla çok ( iki ) hukuki konulu bir suç bulunduğu, T.C. Yasası 
sistematiğinde toplumsal bir değer olan yargıya karşı işlenen suç niteliğine ve hukuki konusuna, kişilere karşı suç niteliğine oranla 
daha çok ağırlık verildiği gözetilerek ve fakat kişilere karşı suç olma niteliği de savsaklanmayarak, aynı mektupla/dilekçeyle birden 
çok kişiye suç yüklemenin, zaman birliği, aynı biçimdeki eylemlerin tekrarı ve benzeri gibi öğeler de gözönüne alınmak suretiyle, 
ortada aynı suç işleme kararıyla gerçekleştirilen nesnel ve öznel koşulları T.C. Yasasının 80. maddesinde öngörülen müteselsil 
suç olup olmadığı tartışılmak gerekir. Yukarıda sergilenen olgular hiç gözönünde tutulmadan, salt kişilerin ayrı olmasından 
sözedilerek ve yetersiz gerekçeyle T.C. Yasasının 71. maddesine göre hüküm kurulması yerinde değildir…” Y. 4. CD. 1990/3734 
E. 1990/4792 K. 3.9.1990 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4854 Bu suçta ilki devlet, ikincisiyse Cumhurbaşkanı olmak üzere iki mağdurun olduğu yönünde bkz. SOYASLAN, Genel, s. 251. 
Yine bu suçta Cumhurbaşkanının gerçek, devletinse hukuki mağdur olduğu yönünde bkz. ÖZEK, Siyasi, s. 10. 
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olan kimselere karşı zarar veren suçları temel almışlardır ve bu suçlara mağduru belirli olmayan ya da 

belirsiz suçlar denilmiştir.4855 

Suçla ihlal edilen ceza müeyyidesi ile koruma altına alınan varlık veya menfaatin sahibinin ya da 

hamilinin tespit edilmediği yani belli bir kimse ya da kimseler olmadığı, belirsiz sayıda kimseler olduğu 

hallerde, bu suçlara “mağduru gayri muayyen suçlar” denilmesi gerektiği de öne sürülmektedir.4856 

Mağdurunun belirli olmadığı ya da belirsiz olduğu suçlar4857 bakımından ceza müeyyidesi ile korunan 

varlık ya da menfaat genel bir şekilde topluluğa aittir ve ihlal belirsiz sayıda kişiye yönelir.  Söz konusu 

görüşü savunanlar arasında mağduru belli olmayan suçların gerçekleşmesini takiben, somut olayda sahibi 

ya da hamili oldukları varlık ya da menfaatleri zarara uğrayanların mağdur olarak kabul edilmesi 

gereklidir. Bir anlamda suçun gerçekleşmesinin ardından “ex post” bir denetim yapılarak kimlere ait varlık 

ya da menfaatlerin zarara uğradığı belirlenen kişiler mağdur olarak nitelendirilmelidir. Ancak suçun 

mağdurunun belirlenmesinde hukuki konuya göre belirlenen suçu öngören soyut normun tanımından 

hareket edilmelidir. Yani mağdur belirlenirken suçun soyut tanımı ile söz konusu tanımın yapılmasıyla 

korunması amaçlanan varlık ya da menfaatler dikkate alınmalıdır. Aksi halde mağduru belli olmayan ya 

da mağduru belli bir kişi olmayan suçlar bakımından, somut olaya bakılarak, suçun işlenmesinin ardından 

fiilen zarar görenlerin mağdur olarak kabul edilmesi, suçun mağduru ve suçtan zarar gören kavramlarının 

birbirine karıştırılması sonucunu doğurur.4858 

“Mağduru belli olan” ve “mağduru belli bir kişi olmayan” suçlar şeklindeki ayrımın yanında 

“mağduru olmayan suç” ya da “mağdursuz suç” şeklinde de bir ayrımın yapıldığı görülmektedir.4859 

Herhangi bir kimseye ait belli bir varlığın ihlal edilmediği, edilse dahi bunun kişinin kendisine ait bir varlığı 

üzerinde gerçekleştiği4860 ve devlet bakımından önem arz etmesi nedeniyle cezalandırılan fiiller 

bakımından “mağduru olmayan suç” kavramı kullanılmalıdır. Nitekim esasında bu suçlarda korunan 

hukuki varlık veya menfaatin olmadığı kabul edilmektedir.4861 Bu kapsamda tehlike suçları örnek olarak 

verilmektedir. Ancak söz konusu ayrımın esasında yapay olduğu ifade edilmelidir. Nitekim bu ayrımın 

“hukuki konusu olmayan suçlar” varsayımını temel aldığı anlaşılmaktadır. Bu görüşü kabul edenler, 

içlerinde kamusal menfaatleri tehdit eden bazı tehlike suçlarının da bulunduğu suçlar bakımından belli bir 

kişiye ait varlık ya da menfaatin bulunmadığını da belirtmektelerdir.4862  

                                                
4855 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 679-680. 
4856 HAFIZOĞULARI, “Tasarısı”, s. 39. 
4857 Bu suçlar için “vage Verbrechen” ifadesi de kullanılmakta ve esasında “vage (vagierende) verbrechen” kavramıyla belli bir 
hukuki varlık veya menfaatin ihlal edilmediği suçlar ifade edilmek istenmektedir. Örneğin kamu güvenine karşı suçlar bu 
kapsamda gösterilmektedir ve bu suçların işlenmesi halinde sübjektif bir hak iddia edecek kimsenin anlaşılmasının mümkün 
olmadığı belirtilmektedir.  Bkz. PISAPIA, s. 39. 
4858 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 680-681. 
4859 LIU, s. 128. 
4860 WERTHEIMER, Alan, “Victimless Crimes”, Ethics (87), 1977, s. 305. 
4861 ROXIN, I, s. 18. 
4862 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 682.  
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Bir suç tanımına gidildiğinde çeşitli varlık ya da menfaatlerin korunması amacı söz konusu olur. 

Her suçun hukuki bir konusu bulunmaktadır. Suçla korunan varlık ya da menfaatin ihlal edilmesi suçun 

özünü oluşturur ve söz konusu ihlal gerçekleşmediği takdirde suçtan bahsedilemez.4863 Bu öz, fiile ihlal 

edici özellik verir. Bu gerekçeyle mağduru olmayan suçlar şeklinde bir kabulden bahsedilemez. Nitekim 

“ihlalsiz suç olmaz” ilkesi bunu gerektirir. Bu ilkeyi anayasal ilke olarak benimseyen hukuk düzenleri 

vardır. Hukuki konuyu temel alan ve suçun ihlal edici özelliğini anayasasında öngören hukuk düzenlerinin 

mağduru olmayan suç şeklinde bir ayrımı kabul etmediği belirtilmelidir. Devlete ait varlık ya da 

menfaatleri, kolektif varlık ya da menfaatler olarak kabul edenler bulunmaktadır. Bu kabule göre söz 

konusu varlık ya da menfaatler suçun hukuki konusunu oluşturabilir. Ekonomik faaliyete ilişkin olarak 

yeni devlet kurumlarının ve kurullarının ve de geleneksel devlet faaliyetleri nedeniyle devlete ait ihlal 

edilebilen cezai korumanın konusunu oluşturan varlık ya menfaatlerin ortaya çıkması mümkündür. 

Kolektif varlık veya menfaatler nedeniyle topluluğun da suçun mağduru olması mümkündür. Zira hukuki 

konusu ve mağduru bulunmayan suç bulunmamaktadır.4864 Söz konusu durumu ifade etmek ve esasında 

“mağdursuz suç” olmayacağı için,4865 doktrinde “mağdurun kolektifliği” ya da “mağdurun 

anonimliği”nden de bahsedilmektedir.4866 Bu nedenle “mağduruz suç” kavramı ceza hukukunda geçerli 

değildir. Zira her suçun bir mağdurunun bulunduğunun altı çizilmelidir. Söz konusu kavramın ceza 

hukukundan ayrı tutularak kriminoloji alanında geçerli olduğu savunulmaktaysa da esasında bu alanda da 

mağduruz suçtan bahsedilemez. Zira bu şekilde nitelendirilen suçlarda mağdurun ferden belirlenen bir 

kimse olmaması söz konusudur.4867  

Son yıllarda “mağdursuz suçlar” olarak nitelendirilen suçlarla ilgili olarak giderek 

dekriminalizasyon çalışmalarının yapıldığı gözlemlenmektedir. Zira bu suçlarla esasında ahlaki ya da dini 

değerleri korumak adına devletin ve gereksiz yere ceza adalet sisteminin meşgul edildiği belirtilmektedir. 

Esasında bireyin ve/veya toplumun korunmasından ziyade belirli grupların çıkarlarını koruma amacının 

güdüldüğü ifade edilmektedir. Bu nedenle söz konusu suçların suç olmaktan çıkartılmasının siyasi açıdan 

liberal bir politikanın, suç olarak kalmaya devam etmesininse muhafazakâr bir politikanın 

benimsendiğinin göstergesi olarak yorumlanması mümkündür.4868 Bu kapsamda ETCK döneminde 

kabahat niteliğinde de olsa 568. maddede öngörülen “kumar oynama” fiili verilebilir. TCK ile bu fiil artık 

suç olmaktan çıkartılmış ve idari yaptırım uygulanmasını gerektiren bir fiile dönüştürülmüştür. 

“Mağdursuz suçlar”a aynı zamanda eşcinsel ilişkiler de verilmekteyse de TCK’da bu durum suç olarak 

                                                
4863 ANDROULAKIS, s 302. 
4864 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 682; KOÇ, s. 97. 
4865 BAURMANN/SCHÄDLER, s. 27, dp. 33. 
4866 KAISER/SCHÖCH, s. 148. 
4867 ÖZEK, “Mağdurunun”, s. 27. 
4868 VENEZIANO, Louis/VENEZIANO, Carol, “Are Victimless Crimes Actually Harmful?”, Journal of Contemporary 
Criminal Justice, V. 9, N. 1, March 1993, s. 2, 12. 
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öngörülmemiştir.4869 Ayrıca “dolandırıcılık” gibi mağdurun mağdur olduğunu fark etmediği suçlar 

bakımından da “mağdursuz suçlar”dan bahsedildiği görülmektedir.4870 

Uyuşturucu ticaretini yasaklayan bir ceza normunun koruduğu hukuki varlık veya menfaatin 

belirlenmesi zordur. Örneğin uyuşturucu ithalatı engellenmek istendiği gibi bireylerin uyuşturucu 

bağımlısı olmaları da engellenmek istenmektedir. İthalat engellenmek isteniyorsa ithalatın yapıldığı 

ülkenin tüm vatandaşları suçun mağduru mudur? Şayet satış engellenmek istiyorsa alanlar mı mağdurdur? 

Ancak bu son durumda alıcıların cezalandırıldığı görüldüğünden mağdur olduklarını söylemek güçtür.4871 

“Kullanmak için uyuşturucu satın alma” da bu kapsamda suç olmaktan çıkarılmalıdır zira bu kimsenin 

cezalandırılmasında fayda yoktur.4872 TCK’nın yürürlüğe girdiği ilk halinde de uyuşturucu kullanmanın 

karşılığı olarak ceza yaptırımı öngörülmemişti. Lakin 2014 yılında 6545 sayılı Kanunla gerçekleştirilen 

değişiklikle artık ceza yaptırımına bağlanmıştır. Ancak bu suçta “kamu davasının açılmasının ertelenmesi” 

ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kurumlarına bağlı olarak “denetimli serbestlik” ve “tedavi 

tedbirleri” korunduğundan ceza yaptırımına yine son çare olarak yer verilmiştir.  

İşlenen bir suç nedeniyle ortaya çıkan zarar ya da tehlike çeşitli şekillerde olabilir, bu nedenle tek 

bir formdan bahsedilemez. Lakin az önceki örnek bakımından uyuşturucuyu alanın söz konusu fiilin 

işlenmesine katılımı nedeniyle mağduriyetin varlığının ortadan kalktığı ifade edilmektedir.4873 Ancak bu 

sorun, bazı suçların – “çocuk düşürme”4874 veya “çocuk düşürtme”,4875 “uyuşturucu kaçakçılığı”, “fuhuş” 

ve “müstehcenlik” gibi - “mağdursuz” olduğunu iddia ederek çözülemez. Hiçbir ceza normu bir sınıfı ya 

da bireyi korumayı amaçlayarak yürürlüğe girmez. Zira her bir normla toplumun her bir üyesi korunmak 

istenmektedir.4876 Yine örneğin uyuşturucu suçlarında bireylerin kendilerine zarar vermelerinin önüne 

geçilmek istendiği belirtilmektedir.4877 Bu kapsamda uyuşturucu maddenin tüketim için satın alınması, 

bulundurulması gibi fiillerin bizatihi mevzuatta suç olarak öngörülmesi bir anlamda “kasten öldürme” ve 

“kasten yaralama” suçlarına benzetilmektedir. Ancak bu durumda hazırlık hareketlerinin cezalandırılması 

şeklindeki problem ortaya çıktığından çelişkilidir.4878 

“İtiyadi sarhoşluk” da bu suçlar kapsamında incelenebilir. Ancak ETCK’nın 571. maddesinde 

“itiyadi sarhoşluk” kabahat niteliğinde bir suç olarak öngörülmüşse de TCK’da suç olmaktan çıkarılmış 

ve idari yaptırımın uygulandığı kabahat haline getirilmiş ve KK’nın 35. maddesinde düzenlenmiştir. Bu 

                                                
4869 SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 152-153. 
4870 BAURMANN/SCHÄDLER, s. 27, dp. 33. 
4871 LIU, s. 158.  
4872 AYDIN, “Çağdaş”, s. 117. 
4873 VENEZIANO/VENEZIANO, s. 1 
4874 SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 153. 
4875 WERTHEIMER, s. 305. 
4876 LIU, s. 158. Nitekim yapılan bir alan araştırmasında “mağdursuz suçlar” olarak nitelendirilen “uyuşturucu kullanma”, 
“fuhuş”, “pornografi” ve “kumar” suçlarının 944 katılımcısının (katılımcılardan 178’i üniversite öğrencisi, 766’sı ise lise 
öğrencisidir) çoğunluğunun algısında zararlı ya da tehlikeli fiiller olduğu ve bu nedenle de suç olmaktan çıkarılmamaları 
gerektiğinin kabul edildiğini göstermiştir. Bkz. VENEZIANO/VENEZIANO, s. 1, 3, 11. 
4877 ASHWORTH, s. 53. 
4878 ÜNVER, Değer, s. 551-552. 
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değişiklik yerindedir. Zira sarhoş bir kimse suç işlemediği ya da trafiğe çıkmadığı yahut aile hukukundan 

kaynaklanan yükümlülüğünün ihlaline neden olmadığı sürece ceza hukukunun müdahalesini gerektiren 

bir durumdan bahsedilemez.4879 Böylece ceza hukukunun daha önemli konular bakımından etkin bir 

şekilde uygulanması mümkün hale gelecektir. Nitekim sarhoşluk halinde kişinin tutuklanması dahi ceza 

adalet sistemine yük getirmektedir. 4880 

20. yüzyıl boyunca “mağdursuz suçlar” olarak nitelendirilen sayısında artış olmuştur. Bu suçlarda 

esasen kimsenin kendisini mağdur olarak görmediği belirtilmektedir.4881 Bu suçların, son yıllarda 

ekonomik suçlar, çevre ve vergi suçları içinde de görüldüğü ifade edilmektedir. Yine “fuhuş”, 

“pornografi”, “teşhir” ve “pedofili”nin gerçekte bir mağdurunun ve zararın ya da tehlikenin ortaya çıkıp 

çıkmadığı araştırılmaksızın ahlaka aykırı olması nedeniyle cezalandırılması eleştirilmektedir.4882 Zira ceza 

hukuku, bireylerin kendi özel ahlak alanlarına müdahale etmemelidir.4883 Hatta cezalandırma halinde 

caydırıcılık da güç olmaktadır. Ayrıca bu suçlar yasa dışı ürünleri ve hizmetleri gerektirdiğinden, organize 

suçluluğu ve yolsuzluğu teşvik edecek bir niteliğe sahip olduğu yönünde eleştirilmektedir. Yine daha 

önem arz eden suçlarla ilgilenmek açısından ceza adalet sistemine yük getirdiği de ifade edilmektedir.4884 

“Tefecilik”,4885 “silah bulundurma ve taşıma” da “mağdursuz suçlar” olarak 

değerlendirilmektedir. Bu suçların başkalarına zarar vermediği, ahlaki nedenlerle cezalandırıldığı, genelde 

iki kişi arasındaki rızaya dayalı alım-satım ya da hizmet ilişkisinden doğduklarından mağdurunun 

bulunmadığı belirtilmektedir.4886 Yani bir suçta iki taraf bulunmaktaysa ve bu iki taraf karşılıklı rızalarıyla 

bazı malların değişimini gerçekleştiriyorlarsa ve bu hukuk tarafından yasaklanmışsa artık “mağdursuz 

suç”un varlığından söz edilmektedir.4887 Ancak bu suçlarda suçun mağduru belli bir kimse ya da belli 

sayıda kimseler değildir. Esasında topluluğun yani toplumun suçun mağduru olduğu söylenmelidir.4888  

Aslında “mağdursuz suçlar” olarak nitelendirilen suçlarda da bir mağdurun olduğu, ancak 

mağdurun rızası nedeniyle suç işlendiğinden, bu suçların mağdurlarının kendi kendilerini mağdur ettikleri 

de ileri sürülmektedir. Böylece söz konusu suçların mağdurlarının aynı zamanda bu suçların failleri olarak 

                                                
4879 SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 154-156 
4880 WERTHEIMER, s. 302, 304. 
4881 ASHWORTH, s. 53. 
4882 LAUTMANN, Rüdiger, “Sexualdelikte - Straftaten ohne Opfer”, ZRP, 13. Jahrg., Heft 2 (Februar 1980), s. 44. 
4883 WERTHEIMER, s. 303. 
4884 VENEZIANO/VENEZIANO, s. 1-2. 
4885 “Tefecilik” suçu, ödünç alanın ve verenin her birinin fail olduğu çok failli bir suç olup ödünç veren de alan da bu suçun failidir. 
Yani ödünç para alanın mağdur olarak kabulü söz konusu değildir. Bkz. ÖZGENÇ, İzzet, “Tefecilik Suçu”, GÜHFD, C. XIV, 
Y. 2010, S. 1, s. 552. Nitekim kanun koyucu hükmün gerekçesinde “izlenen suç politikası gereğince, kazanç elde etmek amacıyla 
başkasına ödünç para veren kişi”nin “cezalandırıl”dığını, “ödünç para alan kişi”ninse cezalandırılmadığını belirtmiştir. Suçun 
mağduruysa toplumdur. Yargıtay da suçun mağdurunun “toplumu oluşturan bireylerin tamamı” olduğunu kabul etmesine karşın 
ödünç para alanı, suçtan zarar gören olarak kabul etmektedir. Bkz. YCGK 2014/118 E. 2016/208 K. 26.4.2016 T. (Karar metni 
için bkz. www.kazanci.com) Ancak suçun cezalandırılmayan failinin zarar gören olarak kabulünün yerinde olmadığı 
savunulmaktaysa da (bkz. KAZAKER, s. 70) bu suçla ödünç alanın da hukuken korunan varlık ve menfaatleri korunduğundan 
zarar gören olarak kabulü gereklidir. 
4886 LAUTMANN, s. 48. 
4887 SOKULLU AKINCI/DURSUN, s. 153. 
4888 HAFIZOĞULARI, “43/1”, s. 3. 
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ortaya çıkmasından bahsedilmektedir.4889 Yani bu suçlarda faille mağdur sıfatının birleştiği dahi ifade 

edilmektedir.4890  Bu suçların genelde gizlice işlenmesi ve kolaylıkla ortaya çıkmaması da bir diğer 

gerekçe olarak ortaya çıkmaktadır.4891 Ancak söz konusu görüşlerin yanıltıcı olduğu, esasında her suçta 

olduğu gibi bu suçlarda da mağdurun bulunduğu, burada somut bir birey olmamakla beraber toplumu 

oluşturan herkesin4892 değil esasında bizatihi toplumun kendisinin mağdur olduğu kabul edilmelidir.  

Bir diğer görüş ise burada korunan hukuki varlık ya da menfaatin bireysel nitelikte olduğuna ve 

bireyin özgürlüğünün ve vücut bütünlüğünün korunduğuna yani mağdurun gerçek kişi olduğuna 

ilişkindir. Bireyin özgürlüğü, uyuşturucu bağımlılığından korunmak istenmekte ve bağımlılığın bireyin 

diğer hukuksal değerleri bakımından yaratabileceği tehlikeler önlenmek istenmektedir. Dolaylı bir 

şekildeyse toplumun yararı korunmaktadır. Ancak toplumun yararı ve bu kapsamda toplumun sağlığından 

bahsedilmesi eleştirilmektedir. Zira toplumun fiziki bir varlığı yoktur, “hasta” ya da “sağlıklı” olmasından 

bahsedilemez. Ancak kendisini oluşturan bireylerin varlıklarını ve özgürlüklerini güvenceye alabilir. Yani 

bireyin yaşamını, vücut bütünlüğünü, karar verme özgürlüğünü güvence altına alan bir toplumdan 

bahsedilmelidir.4893 

VIII. HAYVANIN MAĞDUR OLUP OLMAYACAĞI SORUNU 

“Hayvan”, sözlükte “duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık” 

şeklinde tanımlanmaktadır.4894 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu”nda4895 (HKK) “evcil”, 

“sahipsiz”, “güçten düşmüş”, “yabani”, “ev ve süs”, “kontrollü”, “deney” ve “kesim” hayvanının 

tanımının yapıldığı görülmekteyse de hayvanın genel bir tanımına yer verilmemiştir.  

Bugün Avrupa’daki tüm ülkeler tarafından her ne kadar birlik arz etmese de hayvanların 

korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler bulunmaktadır.4896 15 Ekim 1978'de Paris “UNESCO” (“BM 

Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü”) merkezinde ilan edilen “Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi”nde tüm 

hayvanların “var olma hakkı” öngörülmüştür.4897 HKK’nın 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde de 

                                                
4889 Bu suçlarda aslında mağdurun failin kendisi olduğu, bu nedenle söz konusu suçların suç olmaktan çıkarılması, bu suçları 
gerçekleştiren kişilerin cezalandırılmaya değil, danışmanlık hizmetlerinin sunulmasına ihtiyaçları olduğu, ceza adalet sisteminde 
bu faillere yer verilmesinin devlet açısından da fail açısından da bir yararı olmadığı yönünde bkz. SOKULLU 
AKINCI/DURSUN, s. 151-152. 
4890 HAKERİ, Genel, s. 139. 
4891 ÖZBEK, Mağduriyetin, s. 32. 
4892 YILDIZ, Mağdur, s. 25. Ancak örneğin uyuşturucu kullanma suçunda uyuşturucu kullanan failin kendilerini sistemin, 
ayrımcılığın mağdurları olarak nitelendirdikleri görülmektedir. Bkz. LIU, s. 128. 
4893 ÜNVER, Değer, s. 551-552. 
4894 TÜRK DİL KURUMU, s. 1073. 
4895 25509 sayılı 1.7.2004 tarihli Resmi Gazete 
4896 MICHEL, Margot, “Tierschutzgesetzgebung im Rechtsvergleich: Konzepte und Entwicklungstendenzen”, Animal Law – 
Tier und Recht Developments and Perspectives in the 21st Century Entwicklungen und Perspektiven im 21. Jahrhundert, Zürich 
2012, s. 594. 
4897 Bu bildirinin 14. maddesi uyarınca AB ülkeleri, ülkelerinde hayvanları korumak adına önemli adımlar atmışlardır. Ayrıca bu 
devletler, 13.12.1968 tarihli “Uluslararası Taşımada Hayvanların Korunmasına ilişkin Avrupa Anlaşması”, 10.03.1976 tarihli 
“Tarımsal Hayvan İşletmelerindeki Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşması” ve 10.05.1979 tarihli “Kesim 
Hayvanlarının Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını” da yapmışlardır. Bkz. HAYVANLARI KORUMA KANUNU 
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“Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir” denilmiştir. 

HKK’da hayvanların “yaşama hakkı”nın bulunduğunun hükme bağlanması karşısında artık hayvanların 

“eşya” olarak kabul edilemeyeceği ileri sürülmektedir.4898 Doğada kişi, hak ehliyeti gibi kavramların 

bulunmadığı bunların her birinin bir kurgunun ürünü olduğu düşünüldüğünde hayvanlara da kişiliğin 

verilmesi ve bu kapsamda hak ehliyetlerinin bulunmasının çelişki olarak görülemeyeceği ileri 

sürülmektedir.4899 Ancak günümüzde gerçek ve tüzel kişinin yanında hayvan üçüncü bir kişi türü olarak 

kabul edilmemektedir. 

Doktrindeki ağırlıklı görüşe göreyse hayvan, tıpkı eşya, bitki gibi hukukun süjesi değil 

objesidir,4900 ancak hukuk düzenince korunan önemli bir obje olarak nitelendirilmelidir. Zira (bazı 

ülkelerdeki istisnai düzenleme dışında) yasal sistem içinde hayvanlara “kişi” olma vasfı verilmemiştir.4901 

Hukukun objesiyle, hukukun süjesinin üzerinde egemenlik kurabildiği şey anlatılmak istenmektedir ve bu 

kapsamda eşya ve hak örnek olarak verilmektedir.4902 Ancak çalışmanın önceki bölümlerinde 

bahsedildiği üzere “süje” kavramı “kişi” kavramına tekabül etmez. Esasında karışıklıklara yol açmaması 

nedeniyle “süje” kavramının kullanılmaması ya da kullanılıyorsa da bundan “kişi”nin anlaşılmaması 

yerinde olur. 

Hayvanların korunması, gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması gereklidir.4903 Lakin 

hayvanın “eşya” olarak görülmesi,4904 toplumun hayvanlara karşı beslediği duygusuyla örtüşmemektedir. 

Hatta günümüzde sadece hayvanlarla sınırlı kalınmayarak çevreye de bazı hakların tanınması 

önerilmektedir.4905 Bu kapsamda “kişi” olmayan ancak “şey” de olmayan kendine özgü ama yine de 

hukukun objesi olmaya devam eden “üçüncü bir kategori” olarak görülmektedir. Nitekim “İsviçre Medeni 

Kanunu”na 2003 yılında eklenen 641a maddesiyle hayvanların eşya olmadığı ancak özel bir düzenleme 

olmadığı sürece eşyalara ilişkin hükümlere tabi olduğu öngörülmüştür.4906 Benzer düzenlemeye Al. 

MK’ya 2002 yılında eklenen 90a maddesinde de yer verilmiştir. Bu hükme göre “hayvanlar eşya değildir, 

özel kanunlarla korunur ve aksi belirtilmediği sürece eşyalarla ilgili düzenlemeler, hayvanlar için de 

uygulama alanı bulur”. Hayvanın eşya olmadığına ilişkin mevzuatta hükümler bulunsa da bu durum - her 

                                                
TASARISI İLE İÇİŞLERİ VE ÇEVRE KOMİSYONLARI RAPORLARI (1/323), Dönem: 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. 
(S. Sayısı: 446), s. 2-3. 
4898 OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, İstanbul 2017, s. 10. 
4899 STUCKI, s. 153. 
4900 WIELING, Hans Josef, Sachenrecht, Band 1, Sachen, Besitz und Rechte an beweglichen Sachen, Berlin Heidelberg 2006, 
s. 56. 
4901 WILHELM, Jan, Sachenrecht, Göttingen 2010, s. 30. Latin Amerika’da örneğin Kolombiya’da mahkemeler hayvanların 
kişi olduğunu ve haklarının bulunduğunu kabul etmektedir. Yine 2016 yılında Arjantin’de “Mendoza Mahkemesi”, 
“şempanze”nin “kişi” olduğuna hükmetmiştir. Bkz. FISCHER LESCANO, s. 206. 
4902 ZERRES, s. 33. 
4903 BYDLINSKI, s. 81. 
4904 Bu kapsamda eşya kavramının esnek, işlevsel ve tarihsel süreç içinde göreceli bir kavram olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 
Bkz. SEROZAN, Rona, Taşınır Eşya Hukuku, Ankara 2007, s. 72. 
4905 Örneğin 2017 yılında Hindistan’da “Uttarkand Yüksek Mahkemesi”, “Ganj Nehri”nin kişi olduğunu kabul ederek haklarının 
bulunduğuna hükmetmiştir. Bkz. FISCHER LESCANO, s. 205. 
4906 STUCKI, s. 145-146. 
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ne kadar 90a hükmüne aykırılık taşısa da - hayvanın ayni hakkın konusu olma durumunu 

değiştirmemektedir. Nitekim Al. MK’nın 903. paragrafının 2. fıkrasında “hayvanın sahibinin, yetkilerini 

kullanırken hayvanların korunmasına ilişkin özel kurallara uymak zorunda” olduğu belirtilmiştir. 

Esasında bu, hayvanın kanun koyucu tarafından özel bir koruma altına alınmak istenmesinden başka bir 

şey değildir.4907 Hayvanın eşya olduğunun kabul edilmemesi halinde eşyaya ilişkin hükümler hayvanlara 

eşya oldukları için değil ancak eşya gibi sayıldıkları için uygulanmaktadır.4908 Bu kapsamda klasik eşya 

sınıflandırmasının yanında kendine özgü kuralları bulunan yeni bir eşya türünün oluşturulduğu, zira 

hayvanların “yaratık” olarak dikkate alınması ve bu kapsamda özel eşyalar olduğu da ifade 

edilmektedir.4909  Türk hukuk sistemindeyse hayvanların eşya sayılmayacağına ilişkin bir düzenlemenin 

mevcut bulunmaması karşısında4910 söz konusu tartışmaların bir anlamı kalmamaktadır.4911 Örneğin 

hayvan, “eşya müsaderesi”nin konusu edilmektedir.4912 Ancak Türk hukuk sisteminde de benzer bir 

düzenlemeye yer verilmesi gelecek için izlenebilecek yerinde bir tercih olarak kabul edilmelidir.4913 Son 

zamanlarda HKK’da ve/veya TCK’da bazı değişikliklerin yapılması öngörülmektedir. Bu kapsamda 

hayvanlara karşı gerçekleştirilen fiili saldırıların suç olarak düzenlenerek cezalandırılması istenmektedir. 

Gerçekleştirilmek istenen değişikliklerle “şey” olarak görülen hayvanın “can” olarak görülmesine 

başlanmıştır.4914 Zira şuanki mevzuata göre hayvanlara karşı gerçekleştirilen fiillerin bazıları şartları varsa 

ve bu kapsamda sahipli olması durumunda “malvarlığına karşı suçlar” kapsamında değerlendirilmektedir.  

Hayvan, suçun maddi konusunu oluşturabilirse4915 de mağduru olamaz.4916 Örneğin “mala zarar 

verme” suçunun düzenlendiği TCK’nın 151. maddesinin 2. fıkrası4917 bakımından suçun maddi konusu 

“sahipli hayvan”dır. Ceza hukuku esasında hiçbir zaman nesneleri değil, nesnelerle insan arasındaki 

                                                
4907 WIELING, s. 56. 
4908 Bir anlamda hayvanın eşya niteliği, yalnızca hayvanları koruma amacıyla bağdaştığı ölçüde kabul edilmek istenmektedir. 
Bkz. SEROZAN, Taşınır, s. 72. 
4909 WILHELM, s. 30. 
4910 SİRMEN, Lale, Eşya Hukuku, Ankara 2013, s. 9. 
4911 ORAL, Tuğçe, “Veteriner Hekimin Sözleşme Dışı Sorumluluğu”, TAAD, Yıl: 5, Sayı: 16 (Ocak 2014), s. 321-322. 
4912 “…Dava konusu kaçak eşyanın nakline tahsis edildiği anlaşılan sanığa ait atın müsaderesi yerine yazılı şekilde sanığa 
iadesine karar verilmesi…” Y. 7. CD. 2014/18899 E. 2015/19944 K. 12.10.2015 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4913 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Eşya, s. 10, dp. 32. 
4914 Söz konusu kanun teklifleri için bkz. Dönemi ve Y. Yılı: 27/3, 2/2257 E. (https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2257.pdf); 
Dönemi ve Y. Yılı: 27/2, 2/1302 E. (https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1302.pdf); Dönemi ve Y. Yılı: 27/2, 2/1098 E. 
(https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1098.pdf); Dönemi ve Y. Yılı: 27/2, 2/1097 E. (https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-
1097.pdf); Dönemi ve Y. Yılı: 27/2, 2/947 E. (https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0947.pdf); Dönemi ve Y. Yılı: 27/2, 2/795 E. 
(https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0795.pdf); Dönemi ve Y. Yılı: 27/2, 2/815 E. (https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0815.pdf); 
Dönemi ve Y. Yılı: 27/2, 2/825 E. (https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0825.pdf); Dönemi ve Y. Yılı: 27/2, 2/831 E.  
(https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0831.pdf); Dönemi ve Y. Yılı: 27/2, 2/446 E.  (https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-
0446.pdf); Dönemi ve Y. Yılı: 27/2, 2/15 E.   (https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0015.pdf); Dönemi ve Y. Yılı: 27/2, 2/360 E. 
(https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0360.pdf) 
4915 KÜPER, Wilfried, “Die „Sache mit den Tieren“ oder: Sind Tiere strafrechtlich noch „Sachen“?”, Juristen Zeitung, N. 9, 1993, 
s. 438. 
4916 KÖNİ, s. 75; DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 727; DEMİRBAŞ, Genel, s. 565; TANER, Umumi, s. 300; AYGÜN 
EŞİTLİ, “Hayvan”, s. 21. 
4917 “Mala zarar verme  
Madde 151- (2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına 
neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” 
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ilişkileri korumaktadır.4918 Hayvanlar da bu şekilde değerlendirilmektedir.4919 Ancak hayvanların 

“yaşama hakkı” bakımından ve yaşam hakkıyla sınırlı olacak şekilde bağımsız bir hak ehliyetinin 

olduğunun kabul edilmesi önerilmektedir. Ayrıca hayvanlara malvarlığı hakları bakımından hak ehliyeti 

tanınması yerine, gerçek ve tüzel kişilere örneğin kişinin öldükten sonra arkasında bıraktığı hayvanına 

ölünceye değin iyi bakılması koşuluyla kazandırmalar yapılması da tavsiye edilmektedir.4920 Cenin, nasıl 

korunuyor ve bir anlamda yaşama hakkı cenine tanınıyorsa ve medeni hukukta sınırlı bir hak ehliyetine 

sahipse aynı durumun hayvanlar bakımından da geçerli olması savunulmaktadır. Cenine tanınan bu sınırlı 

hak ehliyeti nasıl ki annenin yaşama hakkı karşısında zorunluluk durumu nedeniyle korunmuyorsa, 

hayvanlara da bağımsız bir yaşama hakkının ve sınırlı hak ehliyeti tanınması gerektiği ileri sürülmektedir. 

Bu kabul insan hayatıyla karşılaştırıldığında insan hayatının üstün tutulmasını engellemeyecek ancak 

hayvan üzerinde deney, avcılık gibi fiilleri engelleyecektir.4921  

Hayvanlara bazı hakların tanınması esasında onların kişi olarak kabulü amacıyla değil, temel bazı 

hayvan “hakları”nın gerçek ya da tüzel kişilerce ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyladır. Yani amaç 

hayvanın korunmasıdır ki bu amaca hayvana hakların tanınmasıyla ulaşılacaktır. Türk hukuk sisteminde 

hayvanların hukuki niteliğiyle ilgili olarak açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Hayvanların hukuki 

statüsü üzerinde tartışmalar bulunmaktaysa da hâkim görüş hayvanların eşya niteliğinde olduğu 

yönündedir. Nitekim Yargıtay’ın da görüşü bu yöndedir.4922 Zira hayvanların süje olarak kabul edilmesi 

hukuk tekniğine uygun değildir. Hayvanın yaşama hakkı olması bir hak süjesi olmasına imkân 

vermekteyse de hak ehliyetine sahip olması ve bu nedenle de kişi olarak kabul edilmesine imkân 

vermemektedir. 

Doktrinde bazı görüşler hayvanların hukukun süjesi haline getirilmesini savunmaktadır. Bu 

kapsamda günümüzde insanların kişi statüsünü zaman içinde elde ettikleri, örneğin kölelerin, kadınların 

başlarda kişi olarak kabul edilmedikleri, bunun doğal bir kabulün değil tarih boyunca gerçekleştirilen bir 

mücadelenin ürünü olduğu belirtilmektedir. Irka ve cinsiyete dayalı kırılmaları artık türlerin kırılmasının 

takip edeceği bunun ise hayvanları artık obje olmaktan çıkarak süje haline getireceği söylenmektedir.4923 

Lakin bugüne kadar gerçekleşen kırılmaların aynı tür içinde gerçekleştiği unutulmamalıdır. 

Yine milletlerarası hukukta önceleri süjeler devletken, bireyler obje olarak görülmüştür. Zaman 

içinde insan haklarının uluslararası hukuka girmesiyle birlikte insanın objeliği özellikle korunmasını 

                                                
4918 GÜNGÖR, Sahtecilik, s. 22. 
4919 BLOY, s. 490. 
4920 HATEMİ/KALKAN OĞUZTÜRK, s. 9-10.  
4921 Anayasada öngörülen temel haklardan biri olan yaşam hakkının anayasada gerçekleştirilen bir değişiklikle bu kapsama 
hayvanların da alınması gerektiği yönünde bkz. SUNGURBEY, İsmet, Hayvan Hakları, İstanbul 1992, s. 75-76.  
4922 “…Davaya konu kaçak akaryakıt ve nakil vasıtası atlar hakkında 03/06/2009 tarihinde tasfiye kararı verildiğinin anlaşılması 
karşısında, akaryakıt ve nakil vasıtası atlar tasfiye edilmiş ise tasfiye bedelinin hazine adına irad kaydına, tasfiye edilmemiş ise 
5607 sayılı Yasanın 13. maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK'nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi 
gerektiğinin gözetilmemesi…” Y. 7. CD. 2013/13751 E. 2014/3034 K. 26.2.2014 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4923 STUCKI, s. 148-149. 
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gerektiren durumlar karşısında göreceli hale gelmiştir.  İnsanın milletlerarası hukuk alanındaki bu 

konumuyla hayvanın ulusal hukuk karşısındaki konumunun paralellik arz ettiği belirtilmektedir. Nitekim 

uluslararası hukukun süjeleri arasında yer alan uluslararası kuruluşlar da insanın korunması düşüncesiyle 

kabul edilmiştir.4924 

Hayvanların hukukun süjesi haline getirilmesi beraberinde insanların örneğin et yiyip 

yiyemeyeceği, böcekleri öldürüp öldüremeyeceği yahut yine insanlık için gerekli olan bilimsel 

araştırmaların hayvanlar üzerinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği gibi pek çok problemi 

beraberinde getirmektedir.4925 Örneğin “Alman Hayvan Koruma Kanunu”nun 17. paragrafında tüm 

hayvanların değil, bir omurgalının4926 makul bir sebep bulunmaksızın öldürülmesi ya da kötü muamele 

sonucu ciddi şekilde acı çekmesine ya da hastalanmasına yahut uzun süren veya tekrarlayan şekilde acı 

çekmesine ya da hastalanmasına neden olan kimsenin üç yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıyla 

cezalandırılacağı öngörülmüştür. Burada makul sebep kavramı normatiftir ve insanın korunmasına ilişkin 

menfaatler bakımından nesnel olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda orantılılık ilkesine dikkat 

edilmektedir.4927 Benzer bir düzenlemenin Türk hukuk sistemi bakımından da öngörülmesinde fayda 

vardır. 

Hayvanların korunmasıyla esasında hangi varlık veya menfaatin korunduğu sorusunu 

cevaplamak kolay değildir. Örneğin bir görüşe göre, insanla hayvan arasındaki ahlaki düzen 

korunmaktadır. Ancak, hayvan hukuken korunan varlık ya da menfaatin sahibi yani mağdur olarak kabul 

edilemez.4928 Al. MK’nın 90a. paragrafına rağmen ceza hukuku anlamında hayvanların eşya olarak kabul 

edilmesi gerektiği savunulmaktadır ve bu kapsamda hayvan örneğin “hırsızlık” suçunun maddi konusu 

olabilmektedir.4929 Nitekim TCK’nın 142. maddesinin 2. fıkrasının (g) bendinde “hırsızlık” suçunun 

“büyük ve küçükbaş hayvan hakkında” işlenmesi ağırlaştırıcı neden olarak öngörülmektedir.4930 Ancak 

bu hüküm bizatihi hayvanın korunmasına hizmet etmemektedir. Yine “mala zarar verme” suçu da dolaylı 

                                                
4924 STUCKI, s. 151. 
4925 RICHTER, Dagmar, “Recht Des Tieres und Menschliche Interessen”, Menschen Rechts Magazin, Heft 2/2015, s. 97. 
Nitekim TCK’nın 90. maddesinin 2. fıkrasında “insan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu 
gerektirmemesi için” sayılan şartlar arasında “deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde 
yapılmış olması, insan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, 
varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması” sayılmıştır. 
4926 Omurgalı hayvanın evcil olup olmamasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bkz. ERBS, Georg/KOHLHAAS, 
Max/STÖCKEL, Heinz/MÜLLER-WALTER, Markus H., Strafrechtliche Nebengesetze, München 2018, § 37, Rn. 10. 
4927 MICHEL, s. 616-617. 
4928 PFOHL, Michael, Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 6, München 2018, TierSchG § 17 Rn. 1-6. 
4929 BOCK, BT 2, s. 8. 
4930 “…TCK'nun 142/2-g maddesinde düzenlenen suçun oluşabilmesi için eylemin, barınak yerlerinde, sürüde ya da açık yerlerde 
bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında gerçekleştirilmesi gerektiği, konut ve eklentisi niteliğindeki yerlerden 
gerçekleştirilen eylemlerin ise aynı Yasa'nın 142/1-b maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı gözetilerek; katılan ...'a yönelik 
hırsızlık eyleminin olay yeri inceleme raporuna ve krokisine göre katılan ...'un iki katlı evinin giriş katında ahır olarak kullanılan 
yerden gerçekleştirildiğinin anlaşılması karşısında, katılanlara ait konutların eklentisi niteliğindeki yerlerden gerçekleştirilen 
eylemlerden dolayı kurulan hükümlerde suç niteliğinde yanılgıya düşülerek TCK.nun 142/1-b maddesi yerine, aynı Yasa'nın 
142/2-g maddesiyle uygulama yapılması…” Y. 2. CD. 2016/3275 E. 2018/15192 K. 11.12.2018 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
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olarak hayvanın “canlı” olarak korunmasını sağlamaktadır. Zira esasında “mülkiyet” korunmak 

istenmektedir. Malikin hayvanla ilgili olarak umduğu değeri yok etmesi ya da azaltması nedeniyle 

cezalandırma söz konusudur.4931 

Bir fiilin suç olarak öngörülüp öngörülmemesi tarihsel açıdan görecelik arz eder. Zira sahip olunan 

medeniyet seviyesi, toplumun sahip olduğu özellikler dikkate alındığında zamana ve yere göre değişiklik 

gösterir. Bu kapsamda örf, adet ve ahlakın gelişmesi de bir etken olarak ortaya çıkar. Daha evvel toplumun 

vicdanını rahatsız etmeyen bazı fiillere karşı artık ceza yaptırımıyla tepki gösterilmek istenmektedir ki 

bunlar arasında önemli bir örneği hayvanlara karşı gerçekleştirilen kötü muameleler oluşturmaktadır. 

Nitekim daha önceden böyle bir fiilin suç olarak öngörülmediği görülmektedir. Diğer bir nedeni ise 

devletin görevlerindeki artış oluşturmaktadır. Yani, kamu otoritesinin sosyal hayat ilişkilerine daima daha 

fazla oranda müdahale etmesidir ki bunun tipik örneğini ikinci bölümde yer yer değinilen ekonomik suçlar 

oluşturmaktadır.4932  

Şey ya da hayvan bizatihi mağdur olmasa da insanın, toplumun, devletin ya da uluslararası 

toplumun bu şeye ya da hayvana ilişkin menfaati yahut hakkı suçun hukuki konusunu oluşturabilir.4933 

Hukuk düzeninin hayvanlara karşı gerçekleştirilen olumsuz fiilleri ceza yaptırımına bağlamasındaki amacı 

söz konusu fiillerin toplumda uyandırdığı tepkininin önlenmesini ve söz konusu olumsuz fiillerin bir daha 

tekrar edilmemesini sağlamaktır.4934 Örneğin başkasına ait bir hayvanla cinsel ilişkiye girme, şartları varsa 

“mala zarar verme” suçu kapsamında kabul edilmekteyken,4935 kişinin kendisine ait hayvan ile ilişkiye 

girmesi halinde suçun failinin ve mağdurunun kim olduğu önem taşımaktadır. Yine aynı sorun sahipsiz 

hayvanlar bakımından da sorunludur. Örneğin bir hayvanın insan tarafından öldürülmesi sahipli ya da 

sahipsiz olsun toplum açısından önem arz eder.4936 Söz konusu durumda suçun mağduruna toplum 

denmesi makul gözükmektedir.4937  

TCK’nın 181. maddesinin 4. fıkrasında “çevrenin kasten kirletilmesi” suçunun “insan veya 

hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, 

hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık 

veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne 

kadar adlî para cezasına hükmolun”acağı öngörülmüştür. Benzer düzenlemeye TCK’nın 182. 

maddesinin 2. fıkrasında “çevrenin taksirle kirletilmesi” suçuyla ilgili olarak “İnsan veya hayvanlar 

                                                
4931 KÜPER, s. 438. 
4932 TOROSLU, Cürümlerin, s. 296-297. 
4933 TOROSLU, Cürümlerin, s. 161. 
4934 VIDAL/MAGNOL, s. 70. 
4935 TOROSLU, Özel, s. 59. 
4936 KOTTER, Ludwig, Vom Recht des Tieres, München 1966, s. 5. Her ne kadar “müstehcenlik” suçunun düzenlendiği 
TCK’nın 226. maddesinin 4. fıkrasında “şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan 
yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, 
nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi”nin cezalandırılacağı öngörülse de bu suç hayvanla 
olan cinsel ilişkiyi cezalandırmamaktadır. 
4937 VIDAL/MAGNOL, s. 70. 
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açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya 

bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların 

toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır” şeklinde yer vermiş olup, her iki suçta da mağdur hayvan olmayıp toplumdur. Zira kanun 

koyucu bu suçlarla toplumun hayvanların sağlığına ilişkin duyduğu menfaati korunmak istemektedir. 

HKK’nın 14. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendinde “Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, 

işkence yapmak” yasak olarak öngörülmüş olup bu yasağı çiğnemenin yaptırımı ise 28. maddesinin 1. 

fıkrasının (k) bendinde “üçyüz Türk Lirası” idari para cezası verileceği öngörülmüştür. HKK’da 

hayvanlara karşı gerçekleştirilen pek çok olumsuz nitelikteki fiil, ceza hukuku anlamında suç olarak 

öngörülmese de karşılığında idari yaptırımın öngörüldüğü idari suçlar olarak düzenlenmiştir. Ceza 

hukukunun son araç olma niteliği bakımından doğru bir tercih yapıldığı söylenebilirse de hayvanlara karşı 

gerçekleştirilen söz konusu fiillerin önlenmesi bakımından gereken yeterliliğinin sağlanamadığını 

söylemek mümkündür. Bu nedenle hayvanlara karşı gerçekleştirilen olumsuz nitelikteki fiillerin suç 

olarak öngörülmesi yerinde bir tercih olabilir. Ancak bu tercih, yine de hayvanların suçun mağduru 

olmasına imkân vermez. 

IX. “SUÇTAN ZARAR GÖREN” VE “MAĞDUR”  

Her suçta, zarar gören bir taraf vardır.4938 Suçtan zarar gören, tazmin edilebilir bir zarara uğrayan 

bu nedenle iade veya tazmini isteme hakkına sahip olan kişidir.4939  Söz konusu zarardan, neticeli suçlar 

bakımından fiilin bir unsuru olan netice değil, fiilin belli bir kişi üzerinde meydana getirdiği etki 

anlaşılmalıdır.4940 Zira her suçun neticesi yoktur ve neticesiz suçlar bakımından da suçtan zarar görenin 

varlığı kabul edilmelidir. Zarar görenin daha sonradan zararının giderilmesi, bu kimsenin zarar gören 

sıfatını etkilemez.4941 Zarar görenin sahip olduğu iki gaye vardır. İlki kendine zarar veren suçun failinin 

devlet tarafından muhakemesinin gerçekleştirilerek cezalandırılması, ikincisiyse suç nedeniyle katlanmak 

zorunda kaldığı zararın fail tarafından tazmin edilmesidir.4942  

“Mağdur” ve “suçtan zarar gören” arasında bazı farklar bulunmaktadır.4943 Mağdurun ceza 

hukuku kavramı olduğu, suçtan zarar göreninse tazminat hakkı bakımından ele alınıp değerlendirilmesi 

gereken özel hukuka ait bir kavram olduğu da belirtilmektedir.4944 Yani, mağdur ceza ilişkisinin 

                                                
4938 KUNTER, Muhakeme, s. 326. 
4939 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 209; DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 727. Suçtan zarar görenden, suç oluşturan 
fiil nedeniyle uzvu, şerefi ya da itibarı ihlal edilen kimsenin anlaşılması gerektiği yönünde bkz. KANTAR, Baha, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Birinci Kitap Umumi Hükümler, Ankara 1957, s.431. 
4940 ONURSAL, s. 57. 
4941 KUNTER, Muhakeme, s. 328; ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 126. 
4942 ONURSAL, s. 2, 57. 
4943 Ancak suçtan zarar görenin, mağdur olarak tanımlandığı da görülmektedir. Bkz. VON LISZT, s. 284; DALLMEYER, Jens, 
“StGB §77 Antragsberechtigte”, Beck’sche Online-Kommentare StGB, 2019, Rn. 14. 
4944 EREM, “Konusu”, s. 21; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, s. 242. 
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tarafıyken; zarar görenin hukuki ilişkinin tarafı olduğu ileri sürülmektedir.4945 Zararın, maddi zararın 

yanında manevi zararı kapsayıp kapsamadığı tartışmalıysa da suç nedeniyle uğranılan zararın maddi4946 

ya da manevi yahut bir hakkın kullanılamaması4947 ya da kaybı4948 şeklinde ortaya çıkması mümkündür. 

Örnek olarak şeref gibi para ile ölçülemeyen değerler ya da umulan bir kardan mahrumiyet verilebilir.4949  

Her ne kadar bazen örtüşseler de “mağdur” ile “suçtan zarar gören”in birbirinden ayrılması 

gereklidir. Zira birbirlerinden farklı kavramlardır4950 ve farklı statüleri temsil etmektelerdir.4951 Mağdur, 

                                                
4945 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, s. 4; DEMİRBAŞ, 
Genel, s. 565; ÖZTÜRK/TEZCAN/SIRMA GEZER/SAYGILAR KIRIT/ALAN AKCAN/ÖZAYDIN/ERDEN 
TÜTÜNCÜ/ALTINOK VILLEMIN/TOK, s. 236. 
4946 “…Yedieminlik görevini kötüye kullanma suçuna konu olan icra dosyasında alacaklı mevkiinde bulunan müşteki İbrahim'in 
suçtan zarar gören durumunda olduğu cihetle, müdahil sıfatıyla davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile 
bu isteğin reddi yoluna gidilmesi…” Y. 4. CD. 1984/1176 E. 1984/801 K. 13.2.1984 T. “…mağdur Mehmet Nuri'nin, oğluna 
taahhütlü mektup içerisinde gönderdiği bankamatik kartının yerine ulaşmadığını ve bu kart kullanılarak hesabından para 
çekildiğini belirterek şikayette bulunması üzerine… yakınan idare, davaya katılma talebinde bulunurken dahi kurumun itibarının 
zedelenmesi ve güven kaybetmesi şeklindeki dolaylı zararlara dayanmıştır. İşlendiği ileri sürülen suçlardan doğrudan doğruya 
zarar görenler, mağdur Mehmet Nuri ile suça konu bankamatik kartının sahibi olan bankadır. İdarenin, mağdura ödediği 
tazminat, bankamatik kartının bedeli olmayıp, taahhütlü postanın yerine ulaştırılamaması nedeniyle ödenen posta ücretinin 30 
katı tutarındaki yasal tazminattır. Kaldı ki, Posta Yasasının 41. maddesi gereğince mektupların içine para ve değerli kağıtların 
konularak gönderilmesi olanaksız olup, gönderilmesi halinde idarenin sorumluluğu da bulunmamaktadır. Yakınan Posta 
İşletmesi Genel Müdürlüğünün ödediği tazminat nedeniyle sorumlu olanlara rücu etmesi olanağı bulunmaktadır. Tazminat 
ödenmesi, itibar zedelenmesi ve güven kaybı gibi dolaylı zararlara dayanarak kamu davasına katılması, dolayısıyla verilen hüküm 
hakkında yasa yollarına başvurması da olanaksızdır…” YCGK 2003/5-41 E. 2003/54 K. 25.3.2003 T.; “…kamu davasına 
katılan sıfatını alabilmenin en önemli koşulu suçtan doğrudan doğruya zarar görmüş olmaktır. Dolaylı zararlar nedeniyle kamu 
davasına katılma olanaklı değildir. Bu nedenle suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen bir kimse hakkında CY.nın 365. 
maddesi uyarınca kamu davasına katılması yönünde karar verilemeyeceği gibi, kamu davasına katılma hakkı bulunmayan 
yakınanın yasa yollarına başvurma hak ve yetkisi de bulunmamaktadır. Uyuşmazlık konusu somut olayda İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü adına Hazinenin davaya katılma isteği, sanıklardan Kadir tarafından yaralanan polis memuru Fatih 
Polat'a ödenen tazminata dayanmaktadır. Sanık Mehmet hakkında, polis memurunu yaralama suçundan açılmış bir dava 
bulunmadığı gibi, yakınan idarenin tazminat ödemekten ibaret zararının da doğrudan uğranılan bir zarar olmadığı açıktır. O 
halde Yerel Mahkemece yakınan idarenin davaya katılma ve hükme yönelik temyiz istemlerinin reddine karar verilmesi 
isabetlidir…” YCGK 2002/4-234 E. 2002/366 K. 22.10.2002 T. (Karar metinleri için bkz. www.kazanci.com). Dikkat edileceği 
üzere, Yargıtay’ın söz konusu son iki kararında işlenen suç nedeniyle tazminat ödeme yükümlülüğünün bulunması, yani 
tazminattan doğan maddi zarar, doğrudan suçtan kaynaklanmamaktır. Zira yasadan ya da suçtan önce taraflar arasındaki 
sözleşmeden kaynaklanmaktadır. Bkz. PAMUK, s. 173-174. 
4947 “…Müşteki Üzeyir Begit'in seçmen kütüğüne kaydının yapılmaması iddiası nedeniyle Anayasal hakkı olan seçme hakkını 
kullanamamış olabileceği gözetilerek suçtan zarar görebileceğinin kabulünde zorunluluk bulunması karşısında, yargılama 
aşamasındaki müdahale talebi kabul edilmeyen müştekinin vekili aracılığı ile yapmış olduğu temyiz başvurusunun mahkemenin 
26.4.2004 tarihli kararıyla "... müşteki sıfatı bulunan Üzeyir Begit'in temyiz hakkı bulunmadığı ..." gerekçesiyle reddine ilişkin 
kararın oybirliğiyle kaldırılmasına karar verildikten sonra esas hükme ilişkin temyiz incelemesinde; Usulüne uygun olarak davaya 
müdahale talebini içeren yazılı başvurusuna ve suçtan zarar görmüş olabileceğine karşın CMUK.nun 365. ( CMK 237. ) maddesi 
uyarınca müşteki Üzeyir Begit'in davaya müdahil olarak kabulü yerine müdahale isteminin reddine karar verilmesi…” Y. 8. CD. 
2004/10131 E. 2005/11857 K. 12.12.2005 T.; “…Kütük düzenlemekle görevli olan sanık muhtar hakkında 298 sayılı 
Kanunun 142/1 maddesine dayanılarak kamu davası açılmış bulunmasına göre, kendilerinin seçmen listesine kasten 
yazılmadıkları, bu nedenle seçim günü oy veremediklerini ileri süren seçmen kişilerin Anayasa'nın 55. maddesinde yazılı bu 
vatandaşlık haklarını kamu davalarına katılarak kovuşturmaya hak ve yetkileri vardır…” Y. 8. CD. 1979/1034 E. 1979/1792 K.  
5.3.1979 T. (Karar metinleri için bkz. www.kazanci.com) 
4948 DONAY, Süheyl, Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, İstanbul 2009, s. 384. 
4949 Zarar görenin belirlenmesinde TBK’nın haksız fiillere ilişkin hükümlerinin kıyasen uygulanması gerektiği yönünde bkz. 
KUNTER, “Amme”, s. 847. 
4950 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, s. 4, 65. 
4951 YURTCAN, Şahsi, s. 57. Ancak YCGK’nın mağdur kavramını yanlış şekilde yorumladığı ve suçtan dolaylı zarar göreni de 
mağdur olarak değerlendirdiği şu kararı dikkat çekicidir: “…( mağdur ) sözcüğünün, doğrudan doğruya suça hedef olup şeref ve 
haysiyeti kırılan kişi kadar, o kişiye yakınlıkları sebebiyle bu suçun işlenmesiyle aile şeref ve haysiyetleri kırılmış olan kişileri de 
kapsamına aldığı kabul edilmelidir. Yurdumuzun sosyal yapısı ve özellikle geleneklerine ve yurttaşlarımızın ahlak kurallarına 
bağlılık derecelerine göre, maddi ve manevi birçok emek ve zorlukla yetiştirilen çocuklarının ( isterse ergin yaşta bulunsun ) zorla 
kaçırılıp ırzına geçilmiş olmasından ötürü ana ve babalarının aile şeref ve haysiyetlerinin zedelenip hırpalanmış, iç rahatlıkları, 
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ceza hukukunda, viktimolojide ve kriminolojide önemi olan ve bu kapsamda suç tipinin incelenmesinde 

dikkate alınan bir kavramdır. İşlenen bir suç nedeniyle örneğin “hırsızlık” gibi pek çok suçta mağdur zarar 

görmekte ve bu zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ancak bu zararın ceza mahkemelerinde 

mi yoksa hukuk mahkemelerinde mi giderilebileceği hususunda ülkelerin benimsemiş olduğu sistemler 

farklıdır.4952 Örneğin Türkiye’de bu zarar, ceza mahkemeleri önünde giderilmemektedir. 

İşlenen suç neticesinde yaşanan mağduriyetin arkasından hakları etkilenenler suçtan zarar 

görenlerdir.4953 Suç oluşturan fiilden ilk,4954 doğrudan4955 ya da yoğun olarak etkilenin4956 “mağdur”, 

“suçtan zarar gören”inse4957 suç oluşturan fiil nedeniyle hakkı ihlal edilen4958 ve hak ileri sürebilecek kişi 

olduğu ileri sürülmektedir.4959 Her suçun genel mağduru devlet olduğundan, bunun dışında işlenen suç 

nedeniyle zarar gören kimsenin - ki bu kapsamda suçun hukuki konusunun sahibinin ya da hamilinin -

zarar gören olduğunu ileri sürülmekteyse de4960 esasında burada suçun özel mağduru ifade edildiğinden 

söz konusu görüş yerinde değildir. 

                                                
ruh düzenleri ve hatta yaşama güçlerinin sarsılıp kırılmış olduğu ( genellikle ) haklı olarak ileri sürülebilir. Çocukları yüz kızartıcı 
böyle bir suça hedef olmuş öyle ana-baba vardır ki, utançlarından kendilerini o çevreye bağlayan bütün mal ve varlıklarını hiçe 
sayıp yüzüstü bırakarak oralardan uzaklaştıkları bile görülmüştür. Ahlak anlayışları çok geniş ve bu gibi olaylar karşısında tepki 
göstermeyen insanların bulunmayacağı iddia edilemezse de; onlar böyle bir davaya katılma ve tazminat isteme yoluna da 
başvurma gereğini zaten duymazlar. Bundan başka, hukuk kurallarının konulmasında da, uygulanmasında da, insanların olağan 
durumları, olayların olağan akışları esas tutulur. Yukarıda metinler olduğu gibi yazılan maddeler hükümleri de bu anlayışa karşı 
ve engel değildir. O halde, ana ve baba yararında da manevi tazminat hükmedilmesi yasaya uygundur… ırza ilişkin suçlarda ( 
mağdur ) sözünden yalnız suçun kendisine karşı işlendiği kimsenin anlaşılması gerektiği yollu görüş, Türk Hukuku için doğru 
olamaz. O halde, ergin çocuğun davaya katılmış ve manevi tazminat istemiş bulunmasına bakılmaksızın onun ana ve babasının 
da davaya katılmış ve manevi tazminat istimiş olmaları, CYUY.nın değişik 365. maddesi hükmüne uygundur. 4- Yukarıki bentte 
öngörülen manevi tazminatın, kardeşler veyahut amcalar, teyzeler, halalar gibi öbür yakınlar yararına hükmedilip edilemeyeceği 
konusu tartışmaya değer. Burada gözönünde tutulacak ölçü, şüphesiz, suçun kendisine karşı işlendiği kimse ile manevi tazminat 
isteyen kemsenin yakınlığıdır. Ana veya baba varken diğer akrabanın böyle bir hakkı sözkonusu edilemez. Buna karşılık, ana ve 
baba yoksa ve suçun kendisine karşı işlendiği kimseyi, bir kardeş veya bir teyze, öz çocuğu gibi yetiştirip büyütmüş ise, suçun 
işlenmesiyle o kardeşin ve o teyzenin, aile şeref ve haysiyetinin çiğnenmiş bulunduğu ve bu yüzden ceza davasına katılabileceği ve 
suçludan manevi tazminat isteyebileceği kabul edilebilir…” YCGK 1964/453 E. 1964/482 K. 30.11.1964 T. (Karar metni için 
bkz. www.kazanci.com) 
4952 MANNHEIM, Hermann, Comparative Criminology, London 1965, V. 1, s. 27. 
4953 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, s. 65. 
4954 MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, Mağdura Yaklaşım Kılavuzu, Ankara 2016, s.1. 
4955 Mağdurun, suçun doğrudan etkilemesiyle tanımlanamayacağı, bunun çok daha geniş tutularak geliştirilmesi gerektiği 
yönünde bkz. KIRIMSOY, Emrah, “Hak Temelli Yaklaşım ve “Mağdur” Çocukla Çalışmaya Bütüncül Bakış”, Uluslararası 
Mağdur Hakları Sempozyumu, 30-31 Ekim Ankara 2014, s. 196-197. 
4956 AÇIKGÖZOĞLU, s. 14. 
4957 “Zarar gören” için “tecavüz olunan şahıs” (CMUK m. 8, ETCK m. 488), “suçtan zarar gören şahıs veya kimse” (CMUK m. 
365, 344, ETCK m. 489), “mutazarrır” (ETCK m. 456) ifadelerinin kullanıldığı da görülmektedir. “Mutazarrır” ifadesinin 
Osmanlıda mağdur için suçtan zarar gören anlamında kullanıldığı, tanzimat dönemindeyse mağduru ifade etmek için “cürmün 
hedefi” ifadesinin kullanıldığı yönünde bkz. AVCI, “Mağdurlarına”, s. 42. 
4958 SCHWARZ, s. 329; HENKEL, s. 184. Kasten işlenen suçlarda, kastın bu hakkı ihlale yönelik olması gereklidir. Örneğin 
“kasten yaralama” suçu neticesinde taksirle “mala zarar verme” meydana gelmişse katılma, mala zarar vermenin taksirli şekli 
düzenlenmediğinden söz konusu olamaz. Yine “kasten yaralama” suçunun ruhsatsız bir silahla işlenmesi halinde yaralanan 
“kasten yaralama” suçu bakımından katılan olabilirse de ruhsatsız silah taşıma bakımından doğrudan doğruya zarar 
görmediğinden katılan olarak kabul edilemez. Bkz. TOSUN, Muhakemesi, s. 205-206. Ancak fikri içtimanın uygulama alanı 
bulduğu hallerde bir fiille ihlal edilen her suçun zarar göreninin katılan olarak kabulü gereklidir. Bkz. CENTEL/ZAFER, s. 897. 
4959 ÖZDEMİR, s. 121. 
4960 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 698. 
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Zarar gören, mağdura nazaran daha geniş bir kapsama sahiptir4961 ve mağdura yönelik 

gerçekleştirilen bir fiil nedeniyle hak arama imkânına sahiptir. Gerçekleştirilen bir suç nedeniyle suçun 

mağdurunun yanında bir ya da birden çok kimsenin hukuken korunan bir menfaatinin ya da yararının 

ihlali söz konusu olabilir. Bu kimselerin uğramış oldukları zararlarının tazminini istemeleri 

mümkündür.4962 Ancak suçun mağduru denildiğinde, suç fiilinin gerçekleşmesiyle zarar gören herkesin 

değil, yalnızca suç oluşturan fiil ile ihlal edilen ve cezai korumanın konusunu oluşturan hukuki konunun 

sahibi ya da hamili yani özel mağduru anlaşılmalıdır.4963 Cezai korumanın konusunu ise varlık veya 

menfaat oluşturmakta olup, bu varlık veya menfaat hak olabileceği gibi olmayadabilir.4964  

Mağdurun toplum ya da devlet olduğu suçlarda zarar görenin tespiti önem arz eder.4965 Zira bu 

suçlarda belli bir bireyin şahsi olarak zarara uğraması mümkündür.4966 Örneğin TCK’nın 267. 

maddesinde öngörülen “iftira” suçunun özel mağduru dahi devlet iken, kendisi hakkında iftirada 

bulunulan kişi bu suçun zarar görenidir.4967 Burada suçun maddi konusu ile suçtan zarar gören birleşmiş 

                                                
4961 AKBULUT, Genel, s. 374-375. 
4962 AÇIKGÖZOĞLU, s. 15. 
4963 ERSOY, s. 69. 
4964 TOROSLU, Cürümlerin, s. 100, dp. 38. 
4965 “…Katılan vekilinin sanık Hüseyin S. hakkında memura yalan beyanda bulunmak suçundan verilen hükme yönelen temyiz 
itirazlarının incelenmesinde: Müsnet suçun kamuya karşı işlenebilen suçlardan olması nedeniyle, şikayetçinin katılma talebinin 
kabul edilmiş olması, hükmü temyiz etme yetkisi vermeyeceğinden, vekilinin vaki temyiz isteminin 5320 Sayılı Yasanın 8/1. 
maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE…” Y. 11. CD. 
2006/2853 E. 2006/5840 K. 22.6.2006 T.; “…Adliye aleyhine işlenen bilirkişilik görevinden imtina etmek suçunda yasanın 
korumaya çalıştığı hukuki menfaat adli gerçeğin aydınlatılması olup suçtan doğrudan doğruya ve gerçek anlamda zarar 
görmeyen Türk Eczacılar Birliği ve Türk Eczacıları Birliği Yardım Sandığının bu suçtan açılan davaya katılma hakları 
bulunmadığı ve usulüne aykırı olarak verilen davaya katılma yönündeki kararda kendilerine hükmü temyiz etme yetkisi de 
vermeyeceğinden ve müşteki Ertan'ın da davaya katılma hakkı olmadığı gibi bu yönde bir talep ve verilmiş bir karar da 
bulunmadığından hükmü temyiz yetkisi olmamakla…” Y. 2. CD. 2002/23355 E. 2002/19268 K. 11.11.2002 T. Ancak Yargıtay’ın 
aksi yönde kararları da bulunmaktadır. “…Van Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan sanık hakkında 
765 sayılı TCK.nun ikinci kitabının üçüncü babında yer alan "Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler"den cebri irtikap suçunu 
işlediği iddia olunarak dava açılmış bulunmasına göre Sağlık Bakanlığının yargılama sonucuna göre inzibati nitelikte işlem 
yapma yetkisi bulunması ile 5020 sayılı Kanunun 13. maddesiyle 3628 sayılı Kanunun 18. maddesinin birinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere eklenen fıkra hükmü de gözetilip suçun işlenmesinden ötürü doğrudan zararının söz konusu olduğu nazara alınarak, 
Sağlık Bakanlığına izafeten hazine vekilinin irtikap suçundan açılan davaya katılmasına karar verilmesi gerekirken, 29.03.2004 
günlü oturumda katılma isteminin reddine karar verilip duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması…” Y. 5. CD. 
2006/1416 E. 2008/5163 K. 26.5.2008 T.; “…Devlet idaresi aleyhine işlenen cürümler babında yer alan irtikap suçunun işlenmesi 
nedeniyle, SSK. Hastanesi baştabibi olan sanığın hakkında disiplin uygulaması yapılması ve Kurum'da çalıştırılmasına devam 
edilip edilmemesi bakımlarından S.S. Kurumu'nun doğrudan zarar gördüğü dikkate alınmadan davaya katılma talebinin kabulü 
yerine yazılı gerekçelerle reddine karar verilmesi…” Y. 5. CD. 1995/3965 E. 1996/265 K. 12.2.1996 T.; “…İçel N......... Zihinsel 
özürlüler Bakım ve Rehabilatasyon Merkezi müdürü olan sanığın TCK.nun ikinci kitabının üçüncü babında yer alan "Devlet 
İdaresi Aleyhine işlenen Cürümler" den rüşvet alma suçunu işlediği iddia edilerek aleyhine dava açılmış olunmasına göre adı 
geçen merkezin bağlı bulunduğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün yargılama sonucuna göre 
hakkında disiplin işlemi uygulayarak memuriyetten çıkarma cezası tayinine yetkili olması itibariyle suçun işlenmesinden ötürü 
doğrudan zararı söz konusu olduğu nazara alınarak müdahilliğine karar verilmesi gerekirken 28.9.1995 tarihli oturumda 
müdahillik isteminin reddine karar verilerek duruşmaya devamla hüküm kurulması…” Y. 5. CD. 1997/1133 E. 1997/1367 K. 
9.4.1997 T. (Karar metinleri için bkz. www.kazanci.com) 
4966 PAMUK, s. 159. 
4967 Bu nedenle kendisi hakkında iftirada bulunulmasına rıza gösteren birey, devlete ait korunan varlık veya menfaatlerin ihlaline 
rıza gösteremeyeceğinden bu fiilin hukuka uygun sayılmasına neden olamaz. Bkz. HUBER, Lienhart, “Die falsche 
Verdächtigung im Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren”, NStZ 2018, Heft 5, s. 249. Belgede sahtecilik suçları bakımından 
toplumun hukuki ilişkilere duyduğu güven korunmak istendiğinden toplumun rıza göstermesinden bahsedilemez. Ancak 
Yargıtay, bireyin yalnızca kendi varlık veya menfaatleri üzerinde sonuç doğuracak bir sahte belge düzenlenmesine rıza göstermesi 
halinde bunun hukuka uygunluk nedeni olmadığını, bunun failin suç işleme kastını etkilediğini şu şekilde belirtmiştir:  “…Yargıtay 
Ceza Genel Kurulu'nun 30.03.1992 gün ve 80-98 sayılı ve 19.04.2005 gün ve 221-38 sayılı kararlarında ayrıntılı biçimde 
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ancak mağdur ayrılmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise örneğin yaralama suçunda çoğunlukla maddi 

konu, suçtan zarar gören ve mağdur aynı kişi üzerinde birleşmektedir. Bu kapsamda ikili ya da üçlü 

birleşmelerin de olası olduğunun altı çizilmelidir.4968 Yargıtay örneğin “uyuşturucu ve uyarıcı madde”yle 

ilgili suçların TCK’nın “İkinci Kitabı”nın “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı “Üçüncü Kısmı”nın 

“Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığını taşıyan “Üçüncü Bölümü”nde düzenlenmiş olmasını gerekçe 

göstererek CMK’nın 237. maddesi uyarınca kişilerin mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla bu suçlarla 

ilgili davalara katılmalarının olanaklı olmadığını belirtmektedir. Bu kişiler, yalnızca uyuşturucu veya 

uyarıcı maddeden dolayı yaralanmışlarsa, ancak taksirle ya da “kasten yaralama” suçundan açılan davaya 

bu kişilerin katılabileceklerini kabul etmektedir. 4969 Ancak burada uyuşturucuyu kullanan ya da satın alan 

kimsenin fiili de suç olduğundan ve fail olduğundan, fail olan kişinin davaya katılmasından bahsedilemez. 

Yine, TCK’nın 220. maddesinde öngörülen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Topluma Karşı Suçlar” 

arasında ve “Kamu Barışına Karşı Suçlar” başlığını taşıyan “Beşinci Bölüm”de düzenlendiğinden ve 

topluma karşı bir suç olduğundan bu suç bakımından katılmanın söz konusu olamayacağı belirtilmektedir. 

Zira bu suçun mağduru toplum olduğundan4970 ve toplumu oluşturan her bir bireyin katılmasından söz 

edilemeyeceğinden katılma mümkün değildir.4971 Örneğin TCK’nın 209. maddesinde öngörülen “açığa 

                                                
açıklandığı üzere, belgede sahtecilik suçlarında mağdurun rızası hukuka uygunluk nedeni sayılmaz ise de failde belgede sahtecilik 
kastına etki yapabileceği cihetle, sanık savunmaları, katılanın beyanı ve tüm dosya kapsamı gözetildiğinde sanıkların katılanın 
rızası ile onun kendilerine sigorta işlemlerinin yaptırılması için bıraktığı nüfus cüzdanı fotokopisi ile katılanın sigorta işlemlerini 
yaptıkları, her ne kadar suça konu işe giriş bildirgesindeki adına atılı imza katılana ait olmasa da işlemin katılanın rızası ve bilgisi 
dahilinde yapıldığı anlaşılmakla müsned suçun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatleri yerine yazılı 
şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi…” Y. 21. CD. 2015/1112 E. 2015/2365 K. 25.6.2015 T. (Karar metni için bkz. 
www.lexpera.com.tr) 
4968 EREM, “Konusu”, s. 22. 
4969 “…Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları; 5237 sayılı TCK'nın ikinci kitabının "topluma karşı suçlar" başlıklı ücüncü kısmının, 
" kamunun sağlığına karşı suçlar" başlıklı üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Bu suçların mağduru toplumdur, kamudur. 
Kişilerin CMK'nın 237. maddesi anlamında bu suçlardan doğrudan zarar görmeleri söz konusu olmadığından açılan davaya 
katılmaya ve verilen hükmü temyiz etmeye hakları yoktur. Bu nedenle hukuki değerden yoksun katılma kararı da hükmü temyize 
hak vermeyeceğinden, vekilinin temyiz isteminin CMUK'nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 02.06.2016 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi…” Y. 9. CD. 2016/865 E. 2016/5387 K. 2.6.2016 T. (Karar metni için bkz. www.lexpera.com.tr) 
4970 Suç işlemek amacıyla kurulan örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen başka bir suçun mağdurunun örneğin “kasten öldürme” 
suçunda öldürülenin bu suçun da mağduru olduğu yönünde bkz. TOZMAN, s. 177.  
4971 PAMUK, s. 162. Ancak bir suçun örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi suçun nitelikli hali olarak öngörülmüşse, bu suçun 
mağdurunun aynı zamanda “suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu” bakımından da katılan sıfatını almasının mümkün olduğu 
kabul edilmektedir. TOZMAN, s. 18182. Nitekim YCGK’nın bu konudaki kararı şu şekildedir: “..Özel Daire ile Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; suç işlemek amacıyla 
örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçlarında kamu davasına katılmanın mümkün olup olmadığının 
belirlenmesine ilişkindir… Uygulama ve öğretide, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt mensupları tarafından örgüt faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçlar nedeniyle zarar gören kişinin örgütün işlediği bu suçların mağduru olduğu, bu suçlar yönünden 
davaya katılmasının mümkün olduğu, tehlike suçu olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulmuş örgüte üye olma suçları 
yönünden ise kamu davasına katılmasının mümkün olmadığı genellikle kabul edilmekte ise de; Yargıtay bazı kararlarında somut 
olayı değerlendirmek suretiyle suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından açılan kamu davalarına katılmanın mümkün 
olduğuna karar vermiştir. Nitekim Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 20.10.2008 gün ve 2309-11388; 06.12.2006 gün ve 3739-8981 
sayılı kararları bu doğrultudadır. Öte yandan suç işlemek amacıyla kurulan örgüt mensuplarınca işlenen yağma, tehdit, hırsızlık 
gibi suçlardan açılan davalara bu suçlardan doğrudan doğruya zarar görenlerin katılabilecekleri hususunda herhangi bir 
tereddüt bulunmamaktadır. Bu suçların daha fazla ceza verilmesini gerektiren nitelikli halini oluşturan, "suçun örgüt faaliyeti 
çerçevesinde", "suç örgütünün yararına" veya "örgütün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle" işlenmesi durumunda, bu 
suçları işlediği iddia olunan kişi veya kişiler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma 
suçlarından açılan davalara katılmayı kabul etmemek hak, adalet ve nesafet kurallarına aykırılık oluşturacaktır. Nitekim bu 
suçlardan kamu davasına katılmanın kabul edilmemesi halinde, örgütün işlediği suçlardan kamu davasına katılmalarına karar 
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imzanın kötüye kullanılması” suçunun 1. fıkrası şikâyete bağlıdır. Bu suçun mağduru toplumdur, ancak 

şikâyet hakkının sahibi kâğıdın altında imzası bulunan kişi zarar gören sıfatına sahiptir.4972 Bu nedenle 

zarar görenin tespitinde suçun kanunda düzenlendiği yerden hareket edilmesi birden fazla hukuki varlık 

veya menfaati ihlal eden suçlar bakımından yerinde değildir. Nitekim işlenen her bir suçla ilgili olarak 

kişisel bir zararın bulunup bulunmadığı tespit edilmek suretiyle suçtan zarar görenin tespiti gereklidir.4973  

Suçtan zarar görenin gerçek kişi olması zorunlu değildir.4974 Ancak eşyalar, hayvanlar ve ölüler 

suçun zarar göreni olarak kabul edilmez. Zarar gören gerçek kişi olduğunda suçun işlendiği anda yaşayan 

bir kimse olması gereklidir.4975 Nitekim ceza muhakemesinde yalnızca yaşayan bir varlık süje olabilir.4976 

Ancak “kasten öldürme” suçunun mağduru aynı zamanda suçtan zarar gören olamaz.4977 “Kasten 

öldürme”ye teşebbüs halinde mağdur hayatta olduğundan zarar gören de mağdur olarak kabul 

edilmelidir.4978 Nitekim teşebbüs aşamasında kalan suçlarda da zarar görenden bahsetmek 

mümkündür.4979  

“Suçtan zarar gören” kavramı, ceza muhakemesi hukukuna has bir kavramdır.4980 Bu nedenle 

suçtan zarar görenin ceza hukuku kavramlarıyla anlaşılmaması gereklidir.4981 Suçtan zarar görenin 

soruşturma evresinde mağdurla beraber bazı yetki ve yükümlülükleri bulunmaktadır.4982 Kovuşturma 

                                                
verilenlerce hükmün aleyhe temyiz edilmesine rağmen suçun nitelikli halini oluşturan suç örgütünün varlığının somut olaylarda 
bulunup bulunmadığı hususunun Özel Dairece değerlendirilmesinin ve suç örgütünün varlığının kabulünün gerektirdiği hallerde 
de katılma kararı verilen suçlar yönünden hükmün aleyhe bozulması suretiyle daha fazla ceza verilmesinin önüne geçilmiş 
olacaktır. Bu şekilde bir kabul halinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulmuş örgüte üye olma suçlarından kurulan 
hükümlerin inceleme dışı bırakılması suretiyle hukuken telafisi imkansız zararların da doğmasına neden olunacaktır… mağdurlar 
H. T. ve R. K.'ün sanıkların işlemiş oldukları yağma ve dolandırıcılık suçlarından doğrudan doğruya zarar gördükleri kabul 
edilerek kamu davasına katılmalarına karar verilen somut olayda; mağdurların suç örgütünün organizasyon kabiliyeti, işlemeyi 
amaç edindikleri ve işledikleri suçlar ile örgütün korkutuculuğu nedeniyle sanıkların cezalandırılmaları istenen fiileri ile haklı 
çıkarlarının zedelendiği anlaşıldığından suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma 
suçlarından da davaya katılmalarına karar verilmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır…” 2012/6-1490 E. 2013/59 
K. 19.2.2013 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4972 GÜNGÖR, Sahtecilik, s. 123-124. 
4973 PAMUK, s. 163-164. 
4974 TRENCZEK, Thomas, “Täter-Opfer-Ausgleich Grundgedanken und Mindeststandards”, ZRP, 25. Jahrg., Heft 4 (April 
1992), s. 131. 
4975 VALERIUS, § 395 Rn. 28. Muhakemede bazı yetkilerin kullanılması ve yükümlülüklerin yüklenebilmesi için dava 
ehliyetine sahip olunmasının gerekli olduğu, bunun için de ergin olunması gerektiği belirtilmektedir. Bkz. ÜNVER/HAKERİ, 
Muhakemesi, s. 292. Ancak yalnızca ayırt etme gücünün bulunması yeterlidir, zira şikâyet ya da katılma hakkı medeni haklardan 
olmayıp kamu hakları ve esasında yetkileridir. Bkz. KUNTER, Muhakeme, s. 329-330, dp.27. 
4976 YURTCAN, Şahsi, s. 57. 
4977 Ancak her mağdurun aynı zamanda suçtan zarar gören olduğu yönünde bkz. ÖZGENÇ, Genel, s. 207; 
ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 125. 
4978 “…Öldürücü etkiye sahip tüfekle, iradi tevcih yaparak ve tevcih iradesini etkileyen bir dış oluşumun tesirinde kalmadan, 
birkaç metrelik yakın mesafeden, görüp hedef seçerek yapılan tek atışın, mağdur müdahil C.`ye göbekten isabetle hayati tehlike 
oluşturur düzeyde yaraladığı, ameliyata alınan C.`nin kolesistektomi ve kolestomi sonucu uzuv tatiline maruz kalarak yaşama 
döndürülebildiği, oluş ve kabulden anlaşılmakla, başkaca atış yapılmamasının veya geçmişte önemli bir husumetleri olmamasının 
eylemle açığa çıkan öldürme kastını reddetmeye etkili olamayacağı… Reşit olup müdahil olarak bizzat kamu davasında da temsil 
olunan mağdur C.`nin yanısıra eşi olan A.`nın da müdahil sıfatıyla kamu davasına katılamayacağının ve kendisi yararına, vekille 
temsil olunduğundan bahisle ücreti vekalete hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi…” Y. 1. CD. 2000/299 E. 2000/888 K. 
4.4.2000 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
4979 ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 125-126. 
4980 KUNTER, Maddi, s. 119; ONURSAL, s. 41. 
4981 ONURSAL, s. 169. 
4982 ÜNVER/HAKERİ, Muhakemesi, s. 292. 
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evresinde ise örneğin katılan sıfatıyla muhakemeye katılabilir.4983 Bu kapsamda muhakemede çeşitli 

haklara sahip olmayı sağlar. Ancak suçun mağduru dışındaki kimseler, ceza muhakemesinde kanunda 

açıkça belirtilen hallerde rol oynar. Örneğin bu kapsamda söz konusu kişilerin şikâyette bulunma hakkı 

vardır ve “kasten öldürme” suçunda olduğu üzere destekten yoksun kalan kimse sıfatıyla bu kişilerin kamu 

davasına katılma hakları bulunmaktadır.4984 

Kural olarak mağdur, aynı zamanda bir suçun işlenmesi nedeniyle zarar görendir.4985 Suçtan zarar 

gören sıfatından hareketle, zarar gören her bir kimsenin aynı zamanda suçun mağduru olduğundan 

bahsedilmesiyse yanıltıcıdır.4986 Zira mağdur kavramının kapsamı, bazı hallerde suçtan zarar gören 

kavramına göre daha dardır. Bu nedenle her suçtan zarar gören, suçun mağduru değildir.4987 Ceza 

muhakemesi hukukunda da ceza hukukunda olduğu gibi mağdurun tespiti için suçun hukuki konusunun 

sahibinin ya da hamilinin belirlenmesi gereklidir.4988 Örneğin “kasten öldürme” suçunda mağdur 

ölenken,4989 zarar görenler kişinin öldürülmesinden dolayı maddi ve/veya manevi zarara uğrayarak 

menfaatleri ihlal edilenlerdir. Nitekim TBK’nın 53. maddesinde, “ölüm hâlinde uğranılan zararlar”ın 

“cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya 

da yitirilmesinden doğan kayıplar” ve “ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları 

kayıplar” olduğu belirtilmiştir. Yine TBK’nın 49. maddesinin 1. fıkrasında da “kusurlu ve hukuka aykırı 

bir fiille başkasına zarar veren”in, “bu zararı gidermekle yükümlü” olduğu öngörülmüştür.  Bu 

kimselerin uğradıkları zarar, cezai nitelik taşımamakta olup özel hukukun konusunu oluşturur. Yine 

örneğin (A), arkadaşı (B)’ye kitabını ödünç verse ancak (C), (B)’den bu kitabı çalsa hırsızlık suçunun 

mağduru (B), zarar göreni ise (A) olacaktır. Zira (A), tazmin edilebilir bir zarara uğramıştır. 

Alman hukukunda suçtan zarar görenin belirlenmesi hususunda “dar” ve “geniş” olmak üzere 

farklı görüşler bulunmaktadır.4990 Dar anlamda suçtan zarar görenin ceza normuyla korunmak istenen 

hukuki konunun sahibi ya da hamili olduğu belirtilmektedir. Yani yalnızca mağduru suçtan zarar gören 

olarak kabul etmektedir.4991 Ancak bu tanım suçtan zarar gören herkesi kapsamaz. Örneğin “kasten 

öldürme” suçunda olduğu gibi ölenin yakınları bu tanıma göre suçtan zarar gören olarak kabul 

edilemez.4992 Yani fiilin dolaylı etkisiyle ceza normunun koruması dışındaki bir ilişki nedeniyle zarar 

                                                
4983 VALERIUS, Brian, Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung, Band 3/1, §§ 333-499 StPO, 2019, München 2019, 
§ 395 Rn. 1. Katılma, siyasi retorik ve teori bakımından esasında uzun yıllara dayanan bir mirası bünyesinde barındırmaktadır. 
Bkz. EDWARDS, s. 972. Soruşturma evresinde ortada henüz açılmış bir kamu davası bulunmadığından, CMK’nın 237. maddesi 
uyarınca katılmadan bahsedilemez. Bkz. KAFES, s. 126. 
4984 GÜNGÖR, Şikâyet, s. 45. 
4985 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 313.  
4986 DEĞİRMENCİ, s. 41; KATOĞLU, “Mağduru”, s. 662.  
4987 PISAPIA, s. 41. 
4988 JESCHECK/WEIGEND, s. 259. 
4989 ÜNVER/HAKERİ, Muhakemesi, s. 292. 
4990 ONURSAL, s. 44-47.  
4991 KOÇ, s. 78. 
4992 ROXIN/SCHÜNEMANN, s. 334. 
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gören bu kapsamda değildir.4993 Söz konusu sorunu çözebilmek adına dar görüş, “doğrudan doğruya ve 

dolaylı” zarar görme kavramlarını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda mağdur suçtan doğrudan doğruya 

zarar görenken, suçla korunan hukuki varlık veya menfaatin dışında varlık veya menfaati ihlal edilen 

kimselerse dolaylı zarar gören olup suçtan zarar gören kavramı içinde düşünülmemelidir.4994 Yani zarar 

gören kavramı korunan hukuki varlık veya menfaatle açıklanmaya çalışılmaktadır.4995 Suçun mağduru ile 

suçtan zarar gören kimsenin çoğu zaman aynı olması mümkündür. Bu durumda suçtan doğrudan doğruya 

zarar görenden, mağdur ve suçtan zarar görenin aynı olmadığı ve birleşmediği hallerdeyse dolaylı zarar 

görenden bahsedilir.4996 Hamili olduğu varlık ya da menfaat bakımından tazmin edilebilir bir zarara 

uğrayan suç mağduru aynı zamanda suçtan zarar gören sıfatını taşıdığından bu zararın tazminini isteyebilir. 

Örneğin “kasten yaralama” suçunda suçtan zarar gören ile suçun mağduru aynı kişidir.4997 Yaralanan 

kişinin tedavi masraflarını ödeyen sigorta şirketi ise yaralama suçundan zarar gören olarak değil,4998 malen 

sorumlu olarak kabul edilmelidir. Doğrudan zarar görme kapsamında suçun doğrudan hedef aldığı kişiyi 

temel alan bir yaklaşım, suç ile ihlal edilen varlık ve menfaatleri, yani suçun özünü, fiilin ihlal ediciliğini 

dikkate almamaktadır. Ancak suç, cezaen korunan hukuki varlık veya menfaatle ayrılmaz şekilde 

bağlıdır.4999 Örneğin “tehdit” suçunda irade hürriyeti ihlal edilen kişi bu suçtan doğrudan zarar 

görendir.5000  Yine “hakaret” suçunda şerefi ihlal edilen kimse bu suçtan doğrudan doğruya zarar gören 

olup örneğin babasına sövülmesi nedeniyle üzülen çocuk, söz konusu fiilden etkilenmiş de olsa doğrudan 

                                                
4993 PATSOURAKOU, s. 30. 
4994 Mağdur, suçtan doğrudan zarar gören olduğundan, zarar görenden dolaylı zarar görenin anlaşılması gerektiği yönünde bkz. 
CENTEL/ZAFER, s. 898. 
4995 GRAALMANN SCHEERER, § 172 Rn. 51. 
4996 CENTEL/ZAFER, s. 898. “…Sanığın, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Bozkır Şubesi'nce düzenlenen 24.11.1985 günlü 
zirai krediler mukavelename ve taahhütanmesinin düzenlenmeleri sırasında, kendisini Avusturya'da işçi olarak çalışan Ramazan 
olarak tanıtıp onun yerine imzaladığı ve açılan 100.000 liralık krediye yine "Ramazan benim" diye söyleyip, imzalayıp aldığı ve 
bu sahteciliği öğrenen Ramazan'ın karısı Fatma'nın olayı C. Savcılğına intikal ettirdiği ve kamu davası açılınca da Fatma'nın 
müdahale talebinde bulunduğu, mahkemenin de müdahilliğine karar verdiği anlaşılmıştır. Görülüyor ki; suçtan zarar gören 
müdahilliğine karar verilen Fatma olmayıp, kocası Ramazan'dır. Mahkemenin davaya müdahale hakkı olmayan şahsın 
müdahilliğine karar vermesi ona temyiz hakkı vermez. Şu hale göre davaya müdahale hakkı olmayan Fatma'nın temyiz inceleme 
isteğinin reddine karar verilmelidir…” YCGK. 1988/6-445 E. 1988/491 K.  28.11.1988 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
4997 VON KREIS, August, Lehrbuch des Deutschen Strafprozessrechts, Freiburg 1892, s. 204. “Kasten yaralama” suçunda 
yaralanın yakınlarının da suçtan zarar gören olduğu doktrinde savunulmaktadır. Bkz. YERDELEN, “Uzlaştırmanın”, s. 23. 
Örneğin “Kanada Mağdur Hakları Kanunu”nun 2. maddesinde, “mağdur”, işlenen ya da işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle 
fiziksel veya duygusal zarara, maddi hasara veya ekonomik bir kayba uğrayan birey olarak tanımlanmıştır. Ancak “zarar gören” 
yerine 3. maddede mağdurun ölümü halinde ya da kendi haklarını kullanabilecek durumda olmaması halinde mağdur adına 
hareket ederek bu kanunda öngörülen hakları kullanabilecek kimseler sayılmıştır. (Kanun metni için bkz. https://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-23.7/page-1.html). Ancak Ontario eyaleti bakımından “Ontario Mağdur Hakları Kanunu”nun 2. 
maddesindeyse mağdur “Kanada Mağdur Hakları Kanunu”yla benzer içerikte olup bu tanımın içinde ölenin hangi yakınlarının 
düşünülmesi gerektiği de belirtilerek mağdur tanımının içinde yer aldığı belirtilmiştir. (Kanun metni için bkz. 
https://www.ontario.ca/laws/statute/95v06). Ancak burada bir ayrıma gitmekte yarar vardır. Şayet “kasten yaralama” suçu 
neticesinde yaralanan örneğin bu fiil nedeniyle yoğun bakımdaysa, yakınlarının suçtan zarar gören olarak kabul edilmeleri 
mümkündür. Ancak bu yorumun her “kasten yaralama” suçu bakımından geçerli olduğundan bahsedilemez. Örneğin “kasten 
yaralama” suçunun neticesinde mağdurun kolu kırılmışsa, yakınlarının zarar gören olarak kabul edilmemesi gereklidir. 
4998 ONURSAL, s. 48. 
4999 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 660. 
5000 AÇIKGÖZOĞLU, s. 14. 
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zarar gören değil, dolayısıyla zarar görendir.5001 “Hakaret” suçunda suçtan zarar görenle mağdur 

aynıdır.5002 Bu kapsamda örneğin evli bir kadına karşı gerçekleştirilen hakaret suçunda dolaylı hakaret 

bulunmadığı sürece kocanın doğrudan zarar gören olduğundan bahsedilemez.  

Söz konusu ölçüt az evvel de belirtildiği üzere “kasten öldürme” suçu bakımından ölenin 

yakınlarının ya da “hırsızlık” suçunda zilyet olmayan malikin davaya katılmalarını ve sanığın 

cezalandırılmasını istemelerini açıklayamamaktadır.5003 Ayrıca hali hazırda zaten suçtan zarar gören 

kavramının içeriğinin doldurulması güçken5004 bir de doğrudan ve dolaylı zarar görme kavramlarının 

eklenmesiyle bilinmeyen sayısının üçe çıkartıldığı yönünde eleştiriler dile getirilmektedir.5005 Çoğu 

zaman hangi hallerde doğrudan, hangi hallerde dolaylı zararın söz konusu olduğunun tespiti de kolay 

değildir.5006   

Suçtan zarar gören kavramın tanımlanmasını doktrinin ve içtihadın yaptığı görülmektedir. Suçtan 

zarar görenin suçun mağduru ve aynı zamanda suçun işlenmesi suretiyle hukuken korunan bir menfaati 

zarara uğratılan ya da tehlikede bırakılan kişi olarak kabulü gerekir.5007 Nitekim Yargıtay da zarar 

kavramının tehlikeyi içine aldığı görüşündedir.5008 Suçtan zarar görenin suçla korunan hukuki varlık veya 

menfaatle “yakın ve haklı bir ilgisi” bulunan her bir kimse olduğu da belirtilmektedir. Bu kapsamda suçtan 

zarar gören belirlenirken kişide fiilin işlenmesi nedeniyle “tatmin edilme gereksinimi” dikkate alınmalı ve 

bu gereksinim haklı görülürse suçtan zarar görenden bahsedilmelidir.5009  Yani suçu takip etmek suretiyle 

                                                
5001 AÇIKGÖZOĞLU, s. 15. Çocuğa karşı gerçekleştirilen “hakaret” suçunda suçtan zarar görenin çocuğun anne ve babası 
olduğu yönünde bkz. YURTCAN, Şahsi, s. 48. Ayrıca suçtan zarar görenin kendi içinde “birinci”, “ikinci” ve “üçüncü” derecede 
zarar gören olmak üzere üçe ayrılabileceği, örneğin kasten yaralama suçunda yaralanın “birinci derecede zarar gören”, yaralanın 
at ve üst soyu, eşi ve çocuklarının “ikinci derecede zarar gören”, yaralanın kardeşlerininse “üçüncü derede zarar gören” olduğu 
yönünde bkz. ÖZEN, Genel, s. 291. 
5002 YALÇIN/KÖPRÜLÜ, s. 158. 
5003 ONURSAL, s. 55. 
5004 KÖLBEL, § 172 Rn. 14. 
5005 YURTCAN, Şahsi, s. 47, 56. 
5006 TOROSLU/TOROSLU, s. 113; SOYASLAN, Genel, s. 249. 
5007 GÜNGÖR, Şikâyet, s. 44. 
5008 “…İncelenen olayda sanığın Belediyece mühürlenen ruhsatsız ve fenni sorumlusu olmayan yapının mühürünü söküp inşaata 
devam ettiği saptanarak TCK.nun 274. maddesi uyarınca mahkumiyetine karar verilmiştir. Bu madde TCK.nun sistemi içinde 
Devlet İderesi aleyhine işlenen cürümler bölümünde yer almaktadır. Belediyeler kamu kudretini kullanan örgütler olduğuna göre 
kamusal otoritenin sarsılması Devlet Yönetiminde tehlikeyi de beraberinde getirir ve etkin görev yapılmasını önler. Belediyelerin 
asli görevleri arasında yer alan imar planlarının uygulaması dolayısıyla çarpık kentleşmenin ve yapılaşmanın önlenmesi ancak 
kamu kudretinin kullanılması ve gerekli önlemler alınıp uygulaması ile olanaklı olduğundan ruhsatsız ve fenni sorumlusu olmadığı 
için mühürlenen yapının, mühür bozularak yaşattığı belirsiz inşaata devam edilmesi beledi hizmetle açısından belediyeyi önemli 
zarara uğratan bir durumdur. Zarar tabiri tehlikeyide içine aldığına göre sanığın eyleminden dolayı belediyenin zarar 
gördüğünün kabulü gerekir…” YCGK. 1992/4-176 E. 1992/201 K. 29.6.1992 T. Yargıtay’ın aksi yöndeki kararı için bkz. 
“…Mühür fekkinden sanıklar mehmet, Ercüment ve Birsen'in yapılan duruşmaları sonunda… suçun niteliği itibarıyla belediyenin 
şahsen zarar görmesi söz konusu olmayacağı halde müdahilliğine karar verilmesinin hukuki değeri ve bu itibarla belediye idare 
vekilinin hükmü temyize yetkisi bulunmadığından tebliğnamedeki işin esasının incelenmesine dair düşünce ile CMUK.nun 317. 
maddesi uyarınca temyiz isteğinin reddine…” Y. 4. CD. 1982/7867 E. 1983/306 K. 28.1.1983 T. (Karar metinleri için bkz. 
www.kazanci.com) 
5009 GRAALMANN SCHEERER, § 172 Rn. 51. Suçtan zarar görenin kim olduğu hususu mevzuatta açıkça 
düzenlenmediğinden ve mağdurun yakınlarının kamu davasına katılabilmeleri için muhakkak mirasçı olmaları zorunlu 
olmadığından örneğin mağdurun bakımını ve gözetimi üstlenen kişilerin, örneğin amca, hala, teyze, kardeş, dayı, damat, birlikte 
yaşadığı kişilerin şayet mağdurla arasında kuvvetli bir bağ varsa ve işlenen suç bu kişiler üzerinde psikolojik etkiler yaratmışsa 
katılma hakkının bulunduğunun kabul edilmesi gereklidir. Bkz. KOÇ, s. 106. Nitekim Yargıtay’ın da görüşü bu yönde olup 
“…Dosya içeriğine ve ifadelere göre uzun yıllardan beri maktulle gayri resmi olarak karı koca hayatı yaşayan, maktulün maddi 
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suçun üzerinde yarattığı psikolojik etki dikkate alındığında haklı görülebilecek bir tatmin ihtiyacı altında 

bulunan kimse suçtan zarar görendir.5010 Böylece bu kimseye suçun yargılanmasında etkin bir rol 

verilmesi, ceza adalet sistemine güven duymasına imkân sağlayacak olup kişiyi intikam duygusundan 

uzaklaştıracaktır.5011 Örneğin “kasten öldürme” suçunda öldürülen ile kişisel ilişkileri nedeniyle yaşamı 

oldukça etkilenen her bir aile üyesi ekonomik bir zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın zarar 

görendir. “Kasten öldürme” suçunda ölenle yakın ilişkisi nedeniyle ölenin ölümünden önemli ölçüde 

üzüntü duyan, ölüm nedeniyle hayatında sarsıntı meydana gelen kimseler suçtan zarar görendir. Örneğin 

altsoyun ölümünde anne ve baba, üstsoyun ölümünde ise altsoy suçtan zarar görendir.5012 Kesin bir çözüm 

olmayan söz konusu görüşe göre bunun, her somut olaya göre değerlendirilmesi gereklidir. Zira “haklı 

çıkar” ve cezalandırmayı istemek konusundaki gerekli “psikolojik durum” kavramları kesinlikten uzaktır. 

Bu nedenle söz konusu iki ölçütün kullanılmasını önerenler, bu kavramları yargıca yol gösterici nitelikte 

bir ilke olarak sunmak istemektedirler.  Her ne kadar söz konusu ölçütler matematik bir kesinliğe sahip 

değilse de hâkimin yaşadığı toplumun değerlerini dikkate alması suretiyle çözülebilecek bir niteliğe 

sahiptir ve yargıca genel hukuk ilkeleri çerçevesinde geniş bir takdir yetkisi sunmaktadır.5013 Hayat 

içindeki tecrübelerden yararlanılarak (ki bu kapsamda zaman içinde farklı yorumların yapılması 

mümkündür) işlenen bir suç nedeniyle tatmin edilme gereksinimi duyan kimsenin bu gereksiniminin 

karşılanmaması nedeniyle infialine sürüklenmemesi amaçlanmalıdır.5014 Ancak buradaki tek amacın 

tatmin ihtiyacının karşılanması olduğu söylenemez zira bu sadece kamu davasının mecburiliği ilkesinin 

kontrolü ve tam olarak gerçekleşmesinin sağlanmasında bir araçtır.5015 Böylece doğrudan ya da dolaylı 

                                                
ve manevi destek ve himayesinde olup nüfus kayıtlarına göre maktulle en az 3 müşterek çocuğu bulunan müşteki Dilber'in 
maktulün ölümünden dolayı suçtan zarar gören konumunda bulunduğu gözetilerek müdahale isteminin kabulü yerine reddine 
karar verilmesi, b ) Nüfusa kayıtlı olmayan ve maktulle, Dilber'in müşterek çocuğu olduğu ifade edilen Berat'ın da idari yoldan 
nüfusa kaydının sağlanmasından sonra velayeten müdahilliğine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi…” usule aykırı 
bulunmuştur. Y. 1. CD. 2006/289 E. 2006/5503 K. 6.12.2006 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com). Ancak öldürme 
suçları bakımından mağdurla suçtan zarar görenin arasında her ne kadar mirasçılık ilişkisi şart olmasa da hukuki bir bağın 
bulunması gerektiği de savunulmaktadır. Bkz. ONURSAL, s. 53. Al. CMK’nın 395. paragrafında ölenin yakınlarından kimlerin 
suçtan zarar gören olabileceği tahdidi olarak sayıldığından benzer bir düzenlemeye CMK’da yer verilmesi yerinde bir tercih olur. 
5010 Korunan hukuki varlık veya menfaat bakımından bireyin öne çıktığı suçlarda bireyin katılmasının kabul edilmesi, toplumun 
öne çıktığı suçlar bakımındansa bireylerin katılımının kabul edilmemesi gerektiği, bu belirleme yapılırken örneğin TCK’nın 245. 
maddesinde öngörülen “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçunda olduğu gibi kanunun sistematiğinden her ne 
kadar yararlanılabilirse de bu sistematiğin bağlayıcı olmayacağı yönünde bkz. KAZAKER, s. 66-68. 
5011 VALERIUS, § 395 Rn. 4. 
5012 YURTCAN, Şahsi, s. 47. 
5013 YCGK 1992/4-176 E. 1992/201 K. 29.6.1992 T. Örneğin kardeşinin ve yeğenlerinden birinin öldürülmesi, diğer yeğeninin 
ise yaralanmasıyla ilgili olarak kişinin katılma talebi, kardeşinin karısının psikolojik sorunlarının bulunması nedeniyle suçtan zarar 
gördüğü gerekçesiyle kabul edilmiştir. Bkz. YCGK 2003/1-172 E. 2003/194 K. 17.6.2003 T. (Karar metinleri için bkz. 
www.kazanci.com) 
5014 ONURSAL, s. 169-172.  
5015 ÖZTÜRK/TEZCAN/SIRMA GEZER/SAYGILAR KIRIT/ALAN AKCAN/ÖZAYDIN/ERDEN 
TÜTÜNCÜ/ALTINOK VILLEMIN/TOK, s. 234-235, dp. 70. 
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zarar gören şeklinde bir ayrıma gerek kalmayacak5016  ve ölenin yakınlarının kovuşturma ve cezalandırma 

istekleri karşılanmış olacaktır.5017 

Ceza muhakemesinde fail bakımından yapılan “şüpheli”, “sanık” ve “hükümlü” gibi ayrımlara 

mağdur bakımından yer verilmediği görülmektedir. Benzer ayrımın mağdur bakımından da yapılması 

önerilmektedir.5018 Ancak failin kimliğinin tespit edilmesi, yakalanması, hakkında kovuşturmaya 

başlanması ya da mahkûmiyet hükmü verilmesi yani failin mağdurla arasındaki bağdan bağımsız bir 

şekilde “mağdur” kavramından bahsedilmektedir.5019 “Mağdur” esasında yasal bir terim ve statüdür. 

Sanığın suçlu ya da suçsuz olmasıyla ilgili bir kavram değildir. Buna karşın Amerika’da mahkemeler 

duruşma esnasında mağdur kavramının kullanılmasına izin vermek konusunda tereddüt etmektedir. Zira 

bu terimin kullanılması, sanık hakkında suçu işlediğine ilişkin bir ön yargıya işaret etmekte ve anayasa 

tarafından güvence altına alınan adil yargılanma hakkını ihlal etmektedir denilmektedir. Ayrıca bu görüşe 

göre, henüz bir suçun işlenip işlenmediği de belli değildir. Özellikle “cinsel saldırı” suçunda sanığın, 

mağdurun rızasının bulunduğunu iddia ettiği durumlarda bu durum daha açıktır. Bu nedenle “mağdur 

olduğunu iddia eden” ya da “şikâyetçi” kavramlarının kullanılması önerilmektedir. Ancak “mağdur 

olduğunu iddia eden” kavramı kendi içinde şüpheli bir durumu ifade etmektedir. Zira bir kimsenin 

gerçekten mağdur olmadığını ama mağdur olduğunu ima ettiğini belirtmektedir. Bu durum mağdurun 

kovuşturmada adil, onurlu ve saygılı muamele görme hakkını ihlal etmektedir. Ancak mağdur, 

muhakemede sanığın fiilinden zarar gördüğünü iddia eden bir tanık değil, muhakemede bağımsız bir 

katılımcıdır. Ceza adalet sistemindeki benzersiz ve önemli yasal konumunu belirlediğinden, herkesin sahip 

olmadığı mağdur haklarını kullanabilmesi için “mağdur” kavramının tercih edilmesinin yerinde olduğu 

da belirtilmektedir. Nasıl ki suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar herkes suçsuzdur ve suçsuzluk 

karinesi anayasal güvence altına alınmıştır aynı şekilde mağdur kavramının kullanılmasının da bir 

kimsenin suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar suçsuz sayılmasına engel teşkil etmeyeceğine ilişkin 

güvenceyi oluşturduğu kabul edilmelidir.5020 Ancak İngiltere ve Galler’de “mağdur” sıfatı yerinde olarak 

mahkûmiyet kararının kesinleşmesiyle birlikte alınmaktadır. Mahkûmiyetten önceki evrede mağdur, 

“suçtan zarar gören” olarak “tanık” sıfatıyla kabul edilmektedir.5021 Böylece “mağdur olduğu iddia edilen” 

bakımından şüpheli durumun da önüne geçmek mümkün hale gelir. Ancak söz konusu hususların tümüyle 

ceza muhakemesine ilişkin olduğu belirtilmelidir. Bu kapsamda ceza muhakemesinde mağdur haklarının 

                                                
5016 PAMUK, s. 274. 
5017 Ölüm neticesinin meydana geldiği hallerde zarar görenlerin iki tür olduğu, ilkinin cenaze masraflarını ve ölüm hemen 
gerçekleşmediyse tedavi masraflarını karşılayan mirasçıların; ikincisiniyse ölüm nedeniyle manevi tazminata hakkı olan ailesinin 
oluşturduğu belirtilmektedir. Bu nedenle suçtan zarar gören olabilmek için ölenin mirasçısı olmak gibi bir zorunluluk 
bulunmamaktadır. Bkz. KUNTER, “Amme”, s. 847. 
5018 BAURMANN/SCHÄDLER, s. 26. 
5019 AERTSEN, Türkiye’de, s. 4.  
5020 CAMPOS, Terry, “Use of the Term “Victim” in Criminal Proceedings”, NCVLI News, 2009, s. 1, 3-4, 19. 
5021 Hatta suç mağduru, suç nedeniyle doğrudan zarar gören ya da bu kimsenin birinci derece aile yakınları olarak kabul 
edilmektedir. Bkz. MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, Yurt Dışı İnceleme ve Çalışma Ziyareti Raporları, s. 52. 
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süjesi belirlenirken süjeyi genişletici şekilde yorumlamak yerine en makul çözümü “suçtan zarar görenin 

hakları” ifadesinin kullanılması oluşturacaktır. Aksinin kabulü ceza hukukunda “mağdur”a verilen 

anlamla ceza muhakemesinde “mağdur”a verilen anlamın örtüşmemesine neden olmaktadır. 

Amerika’da, mağdur haklarından yararlanabilecek kişilerle ilgili olarak, “doğrudan ve dolaylı 

mağdur” ayrımına gidilmektedir.5022 Gerçekleştirilen bir suç nedeniyle fiziksel zarara uğrayan kimseler 

doğrudan mağdurdur5023 ve mağdur haklarından yararlanabilmektelerdir. Ancak, psikolojik açıdan zarar 

gören veya travma geçiren kişilerle ilgili olarak, bu kimselerin doğrudan mı yoksa dolaylı mağdur mu 

olduğu hususunda ayrımı yapmak kolay değildir. Örneğin, bir bankanın yağmalanmasında, banka mali 

bakımdan zarar gördüğünden doğrudan suçun mağduruyken; yağma esnasında bankada bulunan 

veznedar, banka çalışanları ve müşterilerinin doğrudan mağdur olarak nitelendirilip 

nitelendirilemeyecekleri ile ilgili olarak somut olayın özelliğine göre bir değerlendirmenin yapılması 

gereklidir denilmektedir. Örneğin, yağma esnasında fail veznedara silah doğrultmuş ve veznedar, 

psikolojik travma geçirmişse her ne kadar fiziksel bakımdan zarar görmese de mağdur haklarından 

yararlanabilmektedir. Lakin yağma esnasında başka bir odada bulunan banka çalışanının, yağma 

nedeniyle psikolojik travma geçirmesi halinde, mağdur haklarından yararlanmasından bahsedilemez. İlk 

durumda veznedar doğrudan mağdurken, ikinci durumda banka çalışanı dolaylı mağdurdur.5024 TCK’da 

da, “yağma” suçu malvarlığına karşı suçlar arasında düzenlendiğinden mağdur, banka olup bankanın 

çalışanları değildir denilmektedir.5025 Örneğin bir kurumun parası kendisine teslim edilen görevlisine cebir 

ya da tehdit kullanılmak suretiyle bu paranın görevliden alınması halinde işlenen “yağma” suçunun 

mağdurunun görevli, suçtan zarar göreninin ise parası alınan kurum olduğu ileri sürülmüştür. Yine aynı 

görevliye karşı hile kullanılması suretiyle görevliden paranın alınması halinde mağdurun görevli, suçtan 

zarar görenin ise malvarlığında azalma meydana gelen tüzel kişi olduğu savunulmaktadır.5026 Ancak söz 

konusu ilk örnekte “yağma” suçunun hukuki konusu zilyetlik olup,5027 zilyetliğe sahip olan bankadaki 

veznedar olduğundan suçun mağduru burada veznedardır, banka ise mağdur değildir, suçtan zarar 

görendir. İkinci örnekteyse suçun mağduru banka olup, hileli davranışa maruz kalan banka çalışanı suçtan 

zarar görendir. Ancak hırsızlık suçuyla ilgili olarak yapılan eleştiriler yağma suçu için de geçerlidir ve 

                                                
5022 Benzer ayrıma İspanya’da 27.4.2015 tarihli 4/2015 nolu “Suç Mağdurlarının Statüsüne İlişkin Kanun”da da yer verilmiştir. 
Buna göre “doğrudan mağdur”, suç nedeniyle fiziksel, psikolojik, duygusal veya ekonomik açıdan zarar gören gerçek kişi; “dolaylı 
mağdur”sa işlenen bir suç nedeniyle ölenin ya da kaybolanın eşi ya da duygusal olarak ilişki yaşadığı kişi, birlikte yaşadığı 
çocukları (eşinin ya da duygusal beraberlik yaşadığı kişinin çocukları da bu kapsamdadır), annesi, babası ve sorumluluğu altındaki 
üçüncü derece dahil akrabaları olarak tanımlanmıştır. (Kanun metni için bkz. https://rm.coe.int/168070ac7f) 
5023 Örneğin ölenin yakınlarının bu kapsamda eşinin, sürekli ilişki içinde olduğu ve aynı evde yaşadığı kişinin, doğrudan 
akrabalarının, kardeşlerinin, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de doğrudan mağdur olduğu yönünde bkz. AERTSEN, 
Türkiye’de, s. 4. 
5024 CARTWRIGHT, Heather L.,  “Including Victims in the American Criminal Justice Process”, UNAFEI Resource Material 
Series No:56, December 2000, s. 192. 
5025 LIU, s. 146. 
5026 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 313-314; İÇER, s. 84; ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 125; AKBULUT, Genel, s. 
375. 
5027 TOROSLU, Özel, s. 149-150. 
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esasında her iki suç tipinde de “zilyetliğin” değil, “mülkiyetin” hukuki konu olarak öngörülerek kanunda 

değişikliğe gidilmesinde fayda vardır. 

“Suçtan zarar gören” kavramı yalnızca TCK’da ya da CMK’da değil, mevzuatın diğer 

hükümlerinde de yer almaktadır.5028 Ancak bu durum yine de suçtan zarar görenin muhakeme hukukuna 

ilişkin bir terim olma niteliğini değiştirmez. “Mağdur” ise ceza hukukuna has bir terim olup suç genel 

teorisinde “suçtan zarar gören” kavramı yoktur.5029 CMK’nın birçok hükmünde “suçtan zarar gören” 

kavramına yer verilmişse de tanımına yer verilmediği görülmektedir.5030 Bu nedenle söz konusu 

kavramdan anlaşılması gerekenin ne olduğunu belirlemede güçlükler yaşanmaktadır.5031 Örneğin kasten 

öldürülenin hayat sigortasını ya da kasten yaralanın sağlık sigortasını yapan sigorta şirketinin yahut 

ölenden alacaklı olan bir kimsenin yahut yalnızca ölenin mirasçısı olabilecek kimselerin, eşine cinsel 

saldırıda bulunulan diğer eşin suçtan zarar gören olup olamayacağı5032 sorunları akla gelmekte ve söz 

konusu sorunların çözümü kolay değildir.5033  

Mevzuatta suçun mağduru ile suçtan zarar gören kavramları arasında bulunan sınırın tam olarak 

çizilemediği düzenlemeler söz konusudur. CMK’ya bakıldığında “mağdur” ve “suçtan zarar gören” 

kavramlarının bazı maddelerde yan yana yer aldığı,5034 bazı maddelerde “suçtan zarar gören mağdur” 

ifadesinin,5035 bazı maddelerde ise sadece “suçtan zarar gören” kavramının5036 ya da sadece “mağdur” 

kavramının5037 kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca CMK’da “mağdur” ve “suçtan zarar gören” 

kavramının yanında “şikayetçi” kavramına da yer verildiği görülmektedir. Örneğin CMK’nın “Mağdur, 

                                                
5028 Örneğin TBK’nın 56. maddesinde zarar görenden şu şekilde bahsedilmiştir: 
“Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene 
uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. 
Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın 
ödenmesine karar verilebilir.” 
5029 ONURSAL, s. 41, 56; KOÇ, s. 76. 
5030 Al. CMK’da “suçtan zarar gören”i ifade etmek için “opfer” yerine “verletzer” kavramı kullanılmıştır. Ancak “suçtan zarar 
gören” kavramının tanımına yer verilmemiştir. Bkz. KÖLBEL, Ralf,  Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung, Band 2, 
§§ 151-332 StPO, 2016, § 172 Rn. 14; PATSOURAKAU, Stavroula N., Die Stelung des Verletzen im Strafrechtssystem, 
Godesberg 1994, s. 29. 
5031 GRAALMANN SCHEERER, § 172 Rn. 48; ROXIN/SCHÜNEMANN, s. 334. 
5032 “Cinsel saldırı” suçunda diğer eşin suçtan zarar gören olduğu yine anne ve babasıyla oturan “kıza” karşı gerçekleştirilen “cinsel 
saldırı” suçunda ana ve babanın suçtan zarar gören olduğu yönünde bkz. YURTCAN, Şahsi, s. 48. 
5033 FEYZİOĞLU, Tanıklık, s. 36-37. 
5034 Örneğin CMK’nın 170. maddesinin 3. fıkrasının c bendinde iddianamede “Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin 
kimliğinin” d bendinde ise “Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunî temsilcisi”nin gösterileceği belirtilmiştir. 
Yine CMK’nın 237. maddesinin 1. fıkrasında ise “Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, 
ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu 
davasına katılabilirler” denilmiştir. 
5035 Örneğin CMK’nın 127. maddesinin 5. fıkrası “Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura gecikmeksizin bildirilir.” 
şeklindedir. Yine CMK’nın 131. maddesinin 2. fıkrası ise şu şekildedir: “128 inci madde hükümlerine göre elkonulan eşya veya 
diğer malvarlığı değerleri, suçtan zarar gören mağdura ait olması ve bunlara delil olarak artık ihtiyaç bulunmaması halinde, 
sahibine iade edilir.” 
5036 Örneğin CMK’nın 172. maddesinin 1. fıkrasında kovuşturmaya yer olmadığı kararının “suçtan zarar gören ile önceden ifadesi 
alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye” bildirileceği belirtilmiştir. 
5037 Örneğin CMK’nın 158. maddesinin 7. fıkrası şu şekildedir: “Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine 
geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, 
yargılamaya devam olunur.” 



655 
 

Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan” başlığını taşıyan “Dördüncü Kitabı”nın “Birinci Kısmı”nda “suçun 

mağduru ile şikâyetçinin hakları”; “İkinci Kısmı”nda ise “kamu davasına katılma” düzenlenmiştir. Ancak 
“mağdur”, “şikâyetçi” ve “suçtan zarar gören” kavramlarına CMK’nın faklı maddelerinde tereddütlere yol 

açacak şekilde yer verilmiştir. Bu durum, CMK’da söz konusu kavramlara belirli bir anlayışın ürünü 

olarak yer verilmediğinden hareketle haklı olarak eleştirilmektedir.5038 Uygulamada resen takip edilen 

suçlarla ilgili olarak mağdurun ya da suçtan zarar görenin şikâyetçi olmaması halinde “mağdur” kavramı 

ile iddianamede ve kararda yer aldıkları; şikâyetçi olmaları halinde ise “müşteki” şeklinde, şikâyetçinin 

kamu davasına katılması halinde ise “katılan” olarak nitelendirildiği görülmektedir.5039 CMK’nun 234. 

maddesinde “mağdur ile şikâyetçinin hakları” düzenlenmiş ve söz konusu hükmün 1. fıkrasının (b) 

bendinde bu kişilerin “kovuşturma evresinde” davaya katılma hakkı olduğundan bahsedilmiştir. “Kamu 

davasına katılma”yı düzenleyen CMK’nın 237. maddesindeyse “mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve 

tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar”ın, “ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her 

aşamasında hüküm verilinceye kadar5040  şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına 

katılabil”eceklerinden bahsedilmiştir.5041 CMK’nın 260. maddesinin 1. fıkrasındaysa CMK’ya göre 

“katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını 

alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolları”na başvurma hakkının 

bulunduğundan bahsedilmiştir.5042 CMK’nın 260. maddesine göre, kanun yollarına başvurabilmek için 

                                                
5038 CENTEL/ZAFER, s. 898. 
5039 KOÇ, s. 107. 
5040 “… işlenen bir suçun hayatına, sıhhatına, hürriyetine, ırzına, şahsî haklarına ve mallarına dokunduğunu ve suçtan zarar 
gördüğünü iddia ederek suçlu aleyhine açılmış olan bir kamu davasına girmek isteyen kimsenin önce C.M.U.K.nun 366 ıncı 
maddesinde beyan olunan suretler ile müracaatta bulunması ve bu istek üzerine ayni maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilk 
tahkikatta sorgu yargıcının ve son tahkikatta davaya bakan yargıcın müdahale talebinin kabule şayan olup olmadığına karar 
vermesi icap edeceğine ve iltihak talebine karar verildiği anda 367 nci madde hükmünce müdahale hak ve yetkilerinin kazanılmış 
olacağına ve Cumhuriyet Savcısının kamu davasını açmağa mahal olup olmadığına karar vermek üzere yapacağı 
soruşturmalarda suçtan zarar gören kimsenin kanun ile belli sebep ve amaçlar ile yapacağı müracaatların müdahale hükümleri 
gereğince bir müdahale talebi olamayacağı gibi esasta henüz kamu davası açılmadan müdahale konuları dairesinde bir 
müdahale talebi düşünülüp kabul edilemeyeceğine…” YİBGK 1943/27 E., 1945/10 K. 16.5.1945 T.  (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com). Kararda sayma yoluyla suçların belirtilmesinin doğru olmadığı zira tahdidiymiş şeklinde bir algı uyandırdığı 
ve de “kasten öldürme” suçu bakımından mağdur öldüğünden başka bir kimsenin zarar gören olamayacağı şeklinde bir yoruma 
sebebiyet verebileceği yönündeki eleştiri için bkz. ONURSAL, s. 52. 
5041 Bir suçun mağduru veya suçtan zarar göreni olmak, bu kimselerin otomatik olarak katılan sıfatı almalarına neden olmaz. 
Bunun için katılma talebinde bulunulması ve bu talebin kabul edilmesi gereklidir. Bkz. KOCA/ÜZÜLMEZ, “Mağdurun”, s. 
147. Suçtan zarar görenin bilincini kaybetmesi halinde kanuni temsilcisinin katılma talebinde bulunabileceği belirtilmektedir. Bkz. 
KUNTER, “Amme”, s. 847. CMK’nın 237. maddesi ve devamında “kamu davasına katılma” düzenlenmiştir. Kural olarak kamu 
davasına katılma talebinin kamu davası açıldıktan sonra yapılması gereklidir. Ancak 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun 162. 
maddesinin 1. fıkrası “Bu Kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması, Kurum veya Fon tarafından 
Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Ancak, 160 ıncı 
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturmalar Kurumun veya Fonun yazılı bildirimi üzerine 
veya gecikilmesinde sakınca görülen hallerde re'sen Cumhuriyet savcılarınca yapılır ve Kurum ve Fon haberdar edilir. Bu fikra 
uyarınca yapılan soruşturmalar neticesinde açılan kamu davalarında, Kurumun veya Fonun başvuruda bulunması hâlinde, 
bunlar başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanırlar.” şeklindedir. CMK’nın 243. maddesindeyse “katılan, vazgeçerse veya ölürse 
katılma”nın hükümsüz kalacağı, mirasçıların, “katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabil”ecekleri öngörülmüştür. 
5042 Ancak uygulamada, mağdurun davaya katılması hususunda bazı problemlerin yaşandığı, zira duruşmada mağdurun ilk 
beyanının alınmasının ardından mağdura şikâyetçi olup olmadığının, şikâyetçi olduğunu belirtmesinin ardındansa davaya 
katılmak isteyip istemediğinin sorulduğu ancak mağdurun davaya katılmaktan genelde duruşmaya gelip gitmeyi anladığı ve çoğu 
zaman katılmak istemediğini belirtmesi üzerine, katılma kurumunun anlatıldığı, örneğin katılmanın kabul edilmemesi halinde 
verilen karara karşı kanun yollarına başvurulamayacağının söylendiği, bunun üzerine mağdurun katılmak istediğini belirttiği, 
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davaya katılmış olma zorunlu değildir. Zira davaya katılmamış olsalar dahi “katılan sıfatını alabilecek 

surette” zarar görenlerin de kanun yoluna başvurması mümkündür. Kanun yollarına başvurma hakkıyla 

ilgili olarak CMK’nın 237. ve 260. maddeleri arasında çelişki söz konusudur. CMK’nın 237. maddesinde 

mağdur ve malen sorumlu olanların yanında yalnızca zarar gören kavramına yer verilmişken; CMK’nın 

260. maddesinde yalnızca zarar gören kavramıyla da yetinilmeyerek “katılan sıfatını alabilecek surette 

suçtan zarar görmüş bulunanlar” denilmiştir.5043 Ayrıca uyumun sağlanabilmesi adına CMK’nın 237. 

maddesinin 2. fıkrasının5044 kapsamının duruşmadan haber edilmeyen suçtan zarar göreni de alacak 

şekilde genişletilmesinde fayda vardır.5045  

Mağduru da kapsayan ancak mağdurdan daha geniş bir kavram olan suçtan zarar gören,5046 bir 

suçun işlenmesiyle hukuken korunan varlık veya menfaati doğrudan ya da dolaylı olarak ihlal edilen kimse 

şeklinde de tanımlanmaktadır.5047 Bu nedenle ceza muhakemesinde mağduru ve hatta şikâyetçiyi de 

kapsamına alan suçtan zarar gören kavramının kullanılması önerilmektedir.5048 Nitekim suçtan zarar 

gören kavramı, özellikle şikâyet kurumu bakımından mağdur kavramıyla yakından ilgilidir.5049 CMK’da 

ise ayrıca “şikâyetçi” ifadesine yer verildiği görülmektedir. Örneğin CMK’nın 146. maddesinin 7. 

fıkrasında “çağrıya rağmen gelmeyen… şikâyetçi ile ilgili olarak da zorla getirme kararı verilebil”eceği 

belirtilmiştir. Örneğin CMK’nın “Dördüncü Kitabı”nın başlığı “Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, 

Katılan” şeklindedir. Lakin CMK’da şikâyetçinin tanımına yer verilmemiştir. Mağdur, müşteki, şikâyetçi 

kavramlarından suçla ihlal edilen ceza ile korunan hukuki varlık veya menfaatin sahibinin ya da hamilinin 

anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir. Nitekim TCK’nın 86. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen basit 

yaralama ya da TCK’nın 125. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “hakaret” suçunda mağdur ve müşteki, 

yani, şikâyetçi aynı kişidir.5050 Nitekim bu durum TCK’nın 86. maddesinin 2. fıkrasında “mağdurun 

şikâyeti üzerine”, “hakaret” suçu bakımından ise TCK’nın 131. maddesinin 1. fıkrasında “mağdurun 

şikâyetine” denilerek belirtilmiştir.5051  

                                                
ancak bu durumun mahkemelerin iş yoğunluğu karşısında zaman aldığı ve her mahkeme tarafından da yapılmadığı ifade 
edilmektedir. Bu nedenle mahkemenin katılmanın hüküm ve sonuçlarını açıklamalarının zorunlu olmasını ve “katılan” kavramı 
yerine başka bir kavramın kullanılması önerilmektedir. Bkz. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN 
HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, s. 76-77, 122. 
5043 KATOĞLU, “Mağduru”, s. 662-663. Katılma hakkının kime ait olduğunun tespitiyle mağdurun da tespit edileceğini 
söylemek yanlış olur. Zira bu hak suçun mağdurunun yanında suçtan zarar görene de tanınmıştır. Bkz. TOROSLU, Cürümlerin, 
s. 182-183, dp. 231. 
5044 “Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunulamaz. Ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp 
reddolunan veya karara bağlanmayan katılma istekleri, kanun yolu başvurusunda açıkça belirtilmişse incelenip karara bağlanır.” 
5045 KAFES, s. 127-128. 
5046 KOÇ, s. 101. 
5047 ARTUK/GÖKCEN/ALŞAHİN/ÇAKIR, s. 313; KAFES, s. 87. 
5048 YILDIZ, Mağdur, s. 31. 
5049 GÜNGÖR, Şikâyet, s. 43. 
5050 İhbar, re’sen soruşturulan ve kovuşturulan bir suçtan haberdar olan bir kimsenin bu durumu yetkili makamlara bildirerek 
suçtan haberdar etmesidir. Bu kapsamda suçun mağdurunun ya da suçtan zarar görenin başvurusu, re’sen soruşturulan ve 
kovuşturulan suçlarda ihbar olarak nitelendirilmektedir. Bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 665. 
5051 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 527. 
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Şikâyet hakkı, esasında mağdura veya ceza muhakemesi kavramı olarak suçtan zarar görene 

aittir.5052 Bazı hallerde mağdur ya da suçtan zarar gören adına bu hakkın kanuni temsilci tarafından 

kullanılmasının CMK’da “şikâyetçinin hakları” şeklinde ayrı bir nitelendirmeyi haklı kılmadığına işaret 

edilmektedir. TCK’da kimlerin şikâyet hakkına sahip olduğu belirtilmemiştir. TCK’nın 73. maddesinin 1. 

fıkrasında şikâyete hakkı olan kişi “yetkili kimse” olarak ifade edilmiştir.5053 Ancak TCK’nın 73. 

maddesinin 2. ve 3. fıkralarında “şikâyet hakkı olan kişi”, 4. ve 7. fıkralarında ise şikâyetin geri alınmasıyla 

ilgili olarak “suçtan zarar gören kişi” den bahsedilmiştir. TCK’nın 73. maddesinden de anlaşılacağı üzere 

şikâyet hakkı mağdur da dâhil olmak üzere suçtan zarar görene tanındığından5054 CMK’da suçtan zarar 

görenden ayrı olarak şikâyetçi kavramına yer verilmesi eleştirilmektedir.5055 Bu durum kanun koyucunun 

terimleri kullanırken özenli davranmadığının bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. Kanunda kullanılan 

ifade ve terimlerin özlü ve anlaşılır olması gereklidir ki böylece terim birliğinin sağlandığından bahsedilir. 

CMK’da da kimlerin şikâyet hakkına sahip olduğuna ilişkin bir açıklık bulunmadığı gibi terim 

birliği de bulunmamaktadır. Örneğin CMK’nın 96. maddesinde “şikâyete yetkili olan kimse”, 158. 

maddesinin 6. fıkrasında “şikâyetçi”, 7. fıkrasında ise “mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde” 

denilmiştir. CMK’nın “Dördüncü Kitabı”nın “Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları” başlıklı “Birinci 

Kısmı”nda “mağdur” ve “şikâyetçi”den ayrı ayrı bahsediliyor olması, şikâyetçinin mağdurla 

sınırlandırılamayacağı, suçtan zarar görenin de şikâyet hakkının bulunduğu şeklinde yorumlanmalıdır. Bu 

nedenle şikâyet hakkı zarar görene aittir.5056 Suçtan doğrudan doğruya zarar gören mağdurun, takibi 

şikâyete bağlı suçlarda ise şikâyetçi sıfatını aldığı ifade edilmektedir.5057 Ancak şikâyetçi kavramını 

yalnızca takibi şikâyete bağlı suçlarla ilgili olarak sınırlı tutmanın CMK’nın 234. maddesinde öngörülen 

birçok hakkın şikâyetçiden alınmasına neden olacağı belirtilmektedir.5058 TCK’nın 131. maddesinin 2. 

fıkrasında “hakaret” suçunun mağdurunun, şikâyet etmeden evvel ölmesi5059 ya da suç ölmüş olan 

“kişinin hatırasına karşı işlenmiş”se; “ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri 

tarafından şikâyette bulunulabil”eceği öngörülmüştür.5060 Bu düzenlemeden hareketle şikâyet hakkının 

                                                
5052 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 25, 27. Bu nedenle CMK’da ayrıca “şikayetçi” ikavramının kullanılmasının gereksiz 
olduğu yönünde bkz. ÖZEN, Mustafa, Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri, Ankara 2019, s. 78, 248. 
5053 “Yetkili kimse”den mağdurun anlaşılması gerektiği yönünde bkz. HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 527-528. 
5054 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 60. 
5055 YILDIZ, Mağdur, s. 30-31. 
5056 İÇER, s. 158. 
5057 CENTEL/ZAFER, s. 898. 
5058 KOÇ, s. 77. 
5059 “Hakaret” suçunun mağdurunun ölmesi hali bakımından doktrinde haklı olarak “sonradan ölen kişiye hakaret suçu”ndan 
bahsedilmektedir. Bu durumda maddede sayılanlar kendi adlarına şikâyet hakkına sahiptir. Aksi halde şikâyetin şahsa sıkı sıkıya 
bağlı olmasıyla çelişen bir durum söz konusudur. Zira mağdur ölmeseydi belki de şikâyet etmeyecekti. Bkz. TOSUN, 
Muhakemesi, s. 226. 
5060 “…Sanık Oğuz'un maktul Ahmet'e karşı hakaret suçu yönünden, TCK.nun 131/2. maddesinin, “mağdur, şikayet etmeden 
önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya 
kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir” hükmü uyarınca, müdahiller M. D. ve E. D.'in sanıktan şikayetçi oldukları da dikkate 
alınarak, şikayet bakımından soruşturma ve kovuşturma koşulunun bulunduğu kabul edilmiş, tebliğnamenin, maktulün şikayetçi 
olmadan ölmesi, şikayet hakkının şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olup bu hakkın başkaları tarafından kullanılmasının mümkün 
olmaması gerekçesiyle TCK.nun 73. maddesine göre kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi gerektiğine ilişkin bozma 
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kural olarak mirasçılara geçmeyeceği sonucuna varılmalıdır. TCK’nın bu düzenlemesiyle suçun 

mağdurunun şikâyette bulunmadan öldüğü hallerde suçtan doğrudan zarar görmeyen kişilere de şikâyet 

hakkı tanınmıştır. Böylece bu kişilerin şikâyet süresinin dolmadığı müddetçe şikâyet hakkının kanunda 

açık bir şekilde gösterilen kimseler tarafından kullanılması mümkündür.5061 Her ne kadar TCK’nın 131. 

maddesinin 2. fıkrasında “hakaret” suçunun ölmüş bir kimsenin “hatırasına karşı işlenmesi” halinde 

madde metninde sayılan kimselerce şikâyet hakkının kullanılabileceği düzenlenmişse de burada şikâyet 

hakkına sahip olanlar dolaylı değil doğrudan zarar görenlerdir. Zira ölen bir kimsenin suçun mağduru 

olması söz konusu değildir.5062 Bu nedenle şikâyet hakkına sahip olanlar bu haklarını ölmüş kişi adına 

kullanmamakta, aksine doğrudan zarar gören olarak kendileri sahip oldukları şikâyet hakkını 

kullanmaktadırlar.5063 Ancak ölüye hakaret halinde esasında mağdur toplumdur. Zira hakaret edilenin 

bireysel bir hakkı değil topluma ait bir hakkın ihlali söz konusudur. Bu nedenle de suçun re’sen takibi 

gereklidir. Zira toplumun ölülere saygı duyulması konusundaki genel menfaati ihlal edilmektedir. Böylece 

yakını olmayan kimselerin de ölülerine saygı duyulmasına yönelik menfaat korunmuş olmaktadır.5064 Bu 

nedenle hükmün 2. fıkrasının “topluma karşı suçlar” arasında düzenlenmesinde fayda vardır. 

Her ne kadar CMK’nın 158. maddesinin 7. fıkrasında “yürütülen soruşturma” neticesinde 

“kovuşturma evresine geçil”mesinin ardından “suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde”; 

mağdurun “açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olun”acağından bahsedilmiş ve 

şikâyetçi kavramına yer verilmemişse de burada suçtan zarar görenin de söz konusu hüküm kapsamında 

düşünülmesi gereklidir.5065 Bir kişinin şikâyetçi olabilmesi için icra hareketlerinin muhakkak bu kişi 

üzerinde gerçekleştirilmesi şart değildir. Bu kapsamda takibi şikâyete bağlı bir suç nedeniyle şikâyet 

hakkını kullanan zarar gören kişi şikâyetçidir.5066 Şikâyet, suçtan zarar görenin işlenen suçun 

soruşturulmasını istemesidir. Muhakeme şartı olarak şikâyetin öngörüldüğü hallerde şikâyetin varlığı 

gereklidir.5067 Şikâyet şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan ayırt etme gücüne sahip olan herkes 

şikâyet hakkını kendisi kullanabilir. Bu kapsamda ayırt eme gücüne sahip çocuğun davaya katılması 

mümkündür.5068 Suçtan zarar görenin ayırt etme gücü yoksa bu kişilerin şikâyet hakkını yasal temsilcileri 

                                                
öneren düşüncesine iştirak edilmemiştir...” Yargıtay 1. CD. 2009/4320 E. 2010/6623 K. 13.10.2010 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
5061 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 261. 
5062 EISELE/SCHITTENHELM, §§ 185 ff., Rn. 2. Söz konusu durumda ölmüş kişinin ölümle birlikte geride yalnızca maddi 
değil manevi varlığını da bırakması ve bu manevi malvarlığına saldırının ölünün şerefini ihlal etmesi nedeniyle hakaret suçunun 
mağduru olduğu yönünde bkz. ÖZBEK, “Şerefe”, s. 259, 277-278. 
5063 GÜNGÖR, Şikâyet, s. 46. Şikâyet hakkının TCK’nın 131. maddesinin 2. fıkrasında olduğu üzere bazı hallerde mirasçılara 
geçmesinin kanun koyucu tarafından öngörülebileceği ve bu durumun şikâyet hakkının şahsa sıkı sıkıya bağlı olmasının bir 
istisnası olduğu yönünde bkz. ÜNVER/HAKERİ, Muhakemesi, s. 98. 
5064 ERMAN, Hakaret, s. 60. 
5065 KOÇ, s. 76-77, dp. 5. 
5066 ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 126. 
5067 HAKERİ, Genel, s. 115-116; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 57. 
5068 “…Suçtan zarar gören küçüklerin gerek müdahale yoluyla ve gerek şahsi dava müddeisi sıfatıyla dava ve şikayet hakkına 
malik olup olmadığını tayin emrinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Kanunu Madenide mevcut olan ahkam gözden 
geçirildikte, resen takibine cevaz olan veya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344. maddesinde gösterilen ve takibi şikayete 
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kullanmaktadır.5069 Lakin çocuğun üstün yararı nedeniyle irade açıklamasının sakıncalı olduğu hallerde 

çocuk mahkemesi hâkiminin karar vermesinin yerinde olacağı ileri sürülmektedir.5070 Ayırt etme gücü 

mutlak değil, nispidir. Bu nedenle her somut olayın özelliğine göre kişinin ayırt etme gücüne sahip olup 

olmadığı belirlenmelidir.5071 Suçun mağdurunun birden fazla olması halinde her bir mağdurun, diğerinden 

bağımsız olarak şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda aynı konutta yaşayan iki aile 

bireyinden birinin konut dokunulmazlığının ihlali suçuyla ilgili olarak şikâyette bulunması yeterlidir.5072 

Suçtan zarar görenin birden fazla olması halinde de her biri birbirinden bağımsız olarak katılma hakkına 

sahiptir.5073 

Şikâyetçi, katılandan daha geniş bir kavramdır. Zira katılan her zaman şikâyetçidir ancak her 

şikâyetçi katılan değildir. Suçtan zarar gören kimse yetkili makama şikâyetini bildirmesiyle şikâyetçi 

sıfatını alır.5074 Şikâyetçi olan bir kimse katılan olmak istemeyebilir. Kamu davasına katılma halinde aktif 

bir şekilde muhakeme faaliyetine katılma yetkileri söz konusu olur.5075 Katılan, muhakemeye katılarak 

sanığın cezalandırılması amacıyla hareket edebilmekte, delilleri ileri sürebilmekte, muhakeme sonunda 

                                                
bağlı bulunan suçların gayrisinde küçüklerin dava hakkına malik olup olmadıkları hakkında mezkur Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda bir sarahat mevcut değilse de Kanunu Medeninin 16. maddesinde şahsa merbut olan haklarından dolayı mümeyyiz 
olan küçüklerin dava hakkına malik bulundukları tasrih edilmek suretiyle suçtan zarar gören mümeyyiz küçüklerin kendi 
kendilerine dava ve şikayette bulunmaları kanunen tecviz edilmiş olmasına ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344. 
maddesi hükmünce kanuni mümessillere şahsi dava açmak hakkının verilmesi, doğrudan doğruya suçtan zarar gören ve Kanunu 
Medeni hükmünce şahsa merbut olan haklarından dolayı dava açmağa filesas salahiyetleri mümeyyiz küçüklerin dava ve şikayette 
bulumadıkları takdirde onların yerine kaim olarak menfaatlarını himaye etmekten iebaret bulunmasına nazaran kanuni 
mümessilinin rızası olsun olmasın mümeyyiz küçüklerin doğrudan doğruya şahıslarına karşı işlenmiş olan suçlardan dolayı dava 
ve şikayet hakkına malik olduklarına mevcudun üçte ikisinin reyleriyle 15.4.1942 gününde karar verildi…” YİBGK 1940/14 E. 
1942/9 K. 15.4.1942. Ancak Yargıtay kendisine zorunlu vekil tayin edilen hallerde zorunlu vekille küçüğün iradesi arasında bir 
çelişkinin bulunması halinde her ne kadar CMK’da açık bir düzenleme olmasa da CMK’nın 266. maddesinin 2. fıkrasını kıyasen 
uygulayarak katılma yönündeki talep bakımından vekilin iradesine üstünlük tanınması gerektiği görüşüne sahiptir. Bkz. YCGK 
2008/5-56 E. 2008/156 K. 3.6.2008 T. (Karar metinleri için bkz. www.kazanci.com) 
5069 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 60. 
5070 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 671. 
5071 AKİPEK/AKINTÜRK, s. 304. 
5072 “…suç tarihinde reşit bulunan müdahil Nurten’in babası Hasan’a ait evde barındığı ve bu suretle gündüzün konut 
dokunulmazlığını bozmak suçundan şikayet hakkına haiz bulunduğu ve bu hususta Cumhuriyet Savcılığına 05/08/1977 tarihli 
şikayet dilekçesi dahi verdiği ve ayrıca şikayet süresi içerisinde yazılı şikayet niteliğinde davaya müdahale istemini havi dilekçe de 
verdiği gözetilmeden, yazılı gerekçe ile gündüzün konut dokunulmazlığını bozmak suçundan açılan kamu davasının 
düşürülmesine karar verilmesi…Usul ve kanuna aykırı olduğundan hükmün CMUK. nun 321. maddesi gereğince tebliğname gibi 
BOZULMASINA…” Y. 5. CD. 1979/64 E. 1979/108 K. 25.1.1979 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com). “Konut 
dokunulmazlığının ihlali” suçu bakımından şayet bir yer, birden fazla kişi tarafından konut olarak kullanılmaktaysa, o yer konut 
olarak birlik arz eder. Her ne kadar aile bireyleri bakımından olmasa da bir apartman dairesinin odalarından her birinde oturan 
örneğin üniversite öğrencileri bakımından bu odalar bağımsız bir konuttur. Ortak kullanım alanları ise yine bir konut olarak kabul 
edilir. Apartmanın örneğin merdiven boşluğu gibi ortak kullanım alanları ise apartmanda yer alan her bir dairenin eklentisi olarak 
kabul edilir. Failin apartmandaki dairelerden herhangi birine yönelmediği ve gayri meşru bir amaçla apartmana girdiği 
düşünüldüğünde “konut dokunulmazlığının ihlali” suçunun apartman sakinlerinden hangisine ya da hangilerine karşı işlenmiş 
olacağı belli olmayabilir. Konut bakımından kabul edilen birlik ölçütü eklenti için de kabul edilmelidir. Apartman dairesinin çeşitli 
odalarını kullananlar açısından odaların dışında kalan ortak alanlar bir konuttur ve buralara girildiğinde tek bir “konut 
dokunulmazlığının ihlali” suçu oluşur. Yine aynı evi paylaşan aile bireyleri bakımından konut birdir ve buraya girilmesi halinde 
tüm aile bireylerine karşı işlenen tek bir “konut dokunulmazlığının ihlali” suçu vardır. Apartman sahanlığına girilmesi halinde de 
sahanlığın bir birlik oluşturması nedeniyle buraya girilmesi tek bir “konut dokunulmazlığının ihlali” suçunu meydana getirecektir. 
OKUYUCU ERGÜN, Konut, s. 43, 64.  Ancak şikâyet hakkı her bir daireye ait olacaktır. 
5073 YILDIZ, Mağdur, s. 181. 
5074 KUFACI, Ahmet, “Ceza Kamu Davasında Müdahalin Durumu Üzerine Bir Açıklama Denemesi”, Y. 78, Kasım - Aralık 
1987, S. 6, s. 58. 
5075 VALERIUS, § 395 Rn. 2. 
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verilen karara karşı kanun yoluna başvurabilmektedir.5076 Şikâyetçi olmasına karşın kamu davasına 

katılmak istemeyen kişi ise kamu davasında aktif bir şekilde yer almamakta ve katılmadan kaynaklanan 

yetkilerini kullanamamaktadır.5077 

Herhangi bir suçun işlenmesiyle esasında toplumun da zarar gördüğü, hatta failin dahi suçtan zarar 

gören olduğunu ileri sürmek mümkünse de bu şekilde suçtan zarar görenin geniş anlaşılması beraberinde 

sorunları getirir.5078 Esasında bir tanımlamaya yer verilmemesinin yerinde olduğu zira söz konusu 

kavramın çeşitli görünümlerde ortaya çıkabileceği de haklı olarak dile getirilmektedir.5079 Nitekim 

Yargıtay’ın görüşü de bu yöndedir.5080 Böylece ilgili düzenlemenin anlamına ve amacına göre dar ya da 

geniş yorumu mümkün olacaktır. Zira bu kavram ilişki halinde olduğu diğer kavramlarla farklılık arz 

edebilmektedir.5081 Örneğin şikâyet hakkının kullanılması bakımından zarar görenin tanımıyla katılma 

halinde tanım farklıdır.5082 Hatta “kasten öldürme” suçundaki zarar görenle yaralama suçundaki zarar 

gören de farklıdır. Bu nedenle herhangi bir tanımlama girişiminin çeşitli yaşam olayları dikkate alındığında 

tam ve doğru sonuçlara ulaşmada yetersiz kalacağı ve faydadan ziyade zarara neden olacağı 

belirtilmelidir.5083 Ayrıca yerleşmiş uygulama da dikkate alındığından çekirdek alanda zarar görenin 

genelde kolay bir şekilde belirlendiği ancak belli bazı suç tipleri bakımından bulanık kaldığı 

görülmektedir. Bu kapsamda, suçtan zarar gören kavramı ihtiyaca göre bazı kurumlar açısından dar bazı 

kurumlar açısındansa geniş yorumlanmalıdır.5084 Yani anlamı, ilgili olduğu diğer kurumlarla ve somut 

olaya uygulanacak olan normun anlamına ve amacına göre belirlenmelidir. Örneğin “hâkimin davaya 

bakamayacağı haller” bakımından hâkimin kendisinin suçtan zarar gören olması halinde hâkimin 

tarafsızlığını sağlamak,5085 keyfi davranmasının veya etki altında kalmasının önüne geçebilmek için5086 

                                                
5076 HELLMANN, Uwe, s. 312-313.  
5077 KOÇ, s. 107. CMK’nın 238. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “Duruşma sırasında şikâyeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar 
görenden davaya katılmak isteyip istemediği sorulur.” 
5078 YURTCAN, Şahsi, s. 46. 
5079 GRAALMANN SCHEERER, § 172 Rn. 48; KÖLBEL, § 172 Rn. 14; KUNTER, Muhakeme, s. 328; YURTCAN, 
Şahsi, s. 41; ONURSAL, s. 43. Bu durumun yerinde olmadığı ve hatta “mağdur” kavramının da CMK’nın 2. maddesinde 
tanımlanması gerektiği yönünde bkz. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU, s. 83, 118. Objektif bir ölçüt konulmaması halinde bölgesel ve hâkimin sübjektif değer yargılarına göre 
birbirinden farklı uygulamaların söz konusu olabileceği yönünde bkz. KAFES, s. 89. 
5080 “…Yasalarımızda, bazen "mağdur" (5271 Sayılı CYY'nın 12 ve 237 md., 5237 Sayılı TCY'nın 86/2, 131 md.), bazen de 
"suçtan zarar gören kişi" (5271 Sayılı CYY'nın 237 md., 5237 Sayılı TCY'nın 73.md.), denilen zarar gören ferde aktif veya pasif 
süje olarak haklar tanınır, ödevler verilirken, her hak ve ödevde yasa koyucunun farklı ölçüyle hareket etmesi mümkündür. 
Örneğin şikâyet hakkı tayin edilirken başka, kamu davasına katılma hakkı tayin edilirken başka ölçü tutulmuş olabilir. Dolayısıyla 
"suçtan zarar gören" terimi ihtiyaca göre yorumlanmalıdır. Örneğin; hakimlerin objektifliğini en iyi biçimde sağlayabilmek 
amacı, hakimin davaya bakamayacağı halleri düzenleyen CYY'nın 22. maddesinde geçen "suçtan kendisi zarar görmüşse" 
terimini en geniş biçimde yorumlanmayı gerektirir…” YCGK, 2008/5-146 E. 2008/235 K. 16.12.2008 T (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
5081 HENKEL, s. 184. 
5082 KUNTER, Muhakeme, s. 328. 
5083 YURTCAN, Şahsi, s. 41. 
5084 GRAALMANN SCHEERER, § 172 Rn. 49. 
5085 YURTCAN, Şahsi, s. 42, 55; KUNTER, Muhakeme, s. 328. CMK’nın 22. maddesinde öngörülen “hâkimin davaya 
bakamayacağı haller”le ilgili olarak hâkimin mağdur ile aralarındaki hısımlık ilişkisi bakımından her ne kadar hükümde “mağdur” 
denilmişse de suçtan zarar görenin de bu kapsamda düşünülmesi gereklidir. Bkz. KOÇ, s. 105, dp. 119. 
5086 ONURSAL, s. 43. 
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yine hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi ve “kovuşturmaya yer olmadığı” kararına itiraz 

bakımındansa “kamu davasının mecburiliği” ilkesinin denetimi ve ceza adaleti sisteminin iyi işleyebilmesi 

için bu kavramdan anlaşılması gerekenin geniş olacağı;5087 şikâyet5088 ya da kamu davasına katılma söz 

konusu olduğunda ise dar yorumlanması ve kapsamına dolayısıyla zarar göreni almaması gerektiği5089 

ileri sürülmektedir.5090  

Şikâyet kurumunun suçların takibinin resen gerçekleştirilmesinin bir istisnası olması ve söz 

konusu istisnayı tanımanın temelini suçtan zarar göreni korumanın oluşturması nedeniyle5091 şikâyet 

hakkına sahip olan suçtan zarar görenin belirlenmesi önem arz eder.5092 Şikâyet kurumunun kabul 

edilmesindeki temeli mağduru korumak şeklindeki amaç oluşturduğundan5093 ve de şikâyete bağlı suçlar 

savcının kendiliğinden harekete geçmesinin istisnasını oluşturduğundan suçtan zarar görenin dar 

yorumlanması gereklidir.5094 Nitekim şikâyet, suçun mağdurunun Cumhuriyet savcısından kamu 

davasının açılması hususunda istemde bulunmasıdır. Bazı hallerde mağdura sorulmadan kamu davasının 

açılması mağdur bakımından çoğu kez telafisi imkânsız olan zarar ya da tehlikeye yol açabilir. Kamusal 

çıkarla bireysel çıkarın çatıştığı hallerde bireyin iradesine üstünlük tanınarak, bireyden suçun takip 

edilmesi ya da edilmemesi hususunda bir irade açıklamasında bulunması şikâyet kurumunun 

öngörülmesiyle istenebilmektedir.5095 

                                                
5087 YURTCAN, Şahsi, s. 42, 55; ÖZTÜRK/TEZCAN/SIRMA GEZER/SAYGILAR KIRIT/ALAN 
AKCAN/ÖZAYDIN/ERDEN TÜTÜNCÜ/ALTINOK VILLEMIN/TOK, s. 234-235. 
5088 AÇIKGÖZOĞLU, s. 14. 
5089 EREM, Yargılaması, s. 627. Alman içtihatlarında kamu davasına katılma hakkının yalnızca suçtan doğrudan doğruya zarar 
görenlere ait olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla zarar görenlerin de bu kapsamda düşünülmesi sakıncalı olup kapsamının 
belirlenmesini güçleştirecektir. Bkz. YURTCAN, Şahsi, s. 47. 
5090 KUNTER, Muhakeme, s. 328. Katılma bakımından suçtan zarar görenin geniş yorumlanmasının kamu davasının mecburiliği 
ilkesini korumak ve böylece savcının denetimi bakımından yararlı olduğu yönünde bkz. KLEINKNECHT, s. 469. 
5091 Suçun duyulması gibi suçtan zarar gören bakımından doğuracağı sakıncalar da bu kapsamda düşünülmelidir. Bkz. 
TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 57. İşlenen her bir suç esasında toplumsal ve bireysel zarara sebebiyet verir. Suçun 
muhakemesinde de bu kapsamda toplumsal ve bireysel yarar söz konusu olur. Ancak bazı hallerde kanun koyucu bireysel yararı 
üstün tutarak muhakemenin gerçekleştirilmesi bakımından suçtan zarar görenin şikâyetini aramaktadır. Bkz. YURTCAN, Şahsi, 
s. 32.  
5092 TCK’nın 73. maddesinin 2. fıkrasında şikâyet süresinin fiille beraber failin de öğrenilmesiyle başladığının öngörülmesi 
esasında suçtan zarar göreni korumak isteyen bir hükümdür. Zira failin kim olduğunu öğrenene kadar suçtan zarar görenin şikâyete 
bulunmak konusunda bekleme imkânı söz konusudur. Bkz. GÜNGÖR, Şikâyet, s. 45, 61. 
5093 GÜNGÖR, Şikâyet, s. 45.  
5094 ONURSAL, s. 56; ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 62. Şikâyet bakımından dar yorumlamanın bir diğer nedeniyse şikâyetin şahsa 
sıkı sıkıya bağlı bir hak olması ve kural olarak olarak mirasçılara geçmemesi oluşturmaktadır. Bkz. 
ÖZTÜRK/TEZCAN/SIRMA GEZER/SAYGILAR KIRIT/ALAN AKCAN/ÖZAYDIN/ERDEN 
TÜTÜNCÜ/ALTINOK VILLEMIN/TOK, s. 48. 
5095 HAFIZOĞULLARI/ÖZEN, Genel, s. 525. Ancak şahsi davanın istisnai bir yol olması nedeniyle suçtan zarar görenin dar 
bir şekilde yorumlanmamasının gerektiği, aksine geniş yorumlanmasının kurumun amacına ulaşmasına hizmet edeceği de 
savunulmaktadır. Böylece şahsi dava kapsamında yer alan fiillerin takipsiz kalması gibi bir sonuca engel olunacağı ileri 
sürülmektedir. Bkz. YURTCAN, Şahsi, s. 1, 3, 55. 
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Suçtan doğrudan doğruya zarar görme halinde kamu davasına katılan sıfatı ile katılmak 

mümkünken,5096 dolaylı zarar görme halinde ise katılma mümkün değildir.5097 Suçtan zarar görenin, 

Cumhuriyet savcısının iddia faaliyetini yürütmekle yükümlü olduğu kamu davasında savcının yanında5098 

CMK’nın kendisine tanıdığı haklara sahip olarak yer alması “katılma”, bu statüye sahip olan kimse ise 

“katılan” olarak nitelendirilmektedir.5099 “Katılan”,5100  savcının denetimini sağlamakta ve maddi gerçeğe 

                                                
5096 “…Sosyal Sigortalar Kurumu'na ait basılı evrak doldurularak, adı geçen kurumun mührü ile yetkililerin imzalarının taklidi 
suretiyle işlenen sahtecilik suçundan dolayı kurumun zarar gördüğü ve davaya katılmasına karar verilmesi gerektiği 
gözetilmeden, yazılı şekilde katılma kararının kaldırılmasına karar verilmesi…” Y. 11. CD. 2006/4488 E. 2007/518 K. 5.2.2007 
T.; “…Sanıklara atılı ve hüküm altına alınan suçun niteliği itibariyle doğrudan doğruya ve gerçek anlamda zarar gören Paşaköy 
Belediyesi olduğu halde böyle bir zarar görmesi söz konusu olmayan Maliye Hazinesi'nin davaya müdahilliğine karar verilip 
lehine vekalet ücretine hükmolunması…” Y. 5. CD. 2003/6210 E. 2004/466 K. 29.1.2004 T.; “…Sosyal Sigortalar Kurumu'na 
ait basılı evrak doldurularak, adı geçen kurumun mührü ile yetkililerin imzalarının taklidi suretiyle işlenen sahtecilik suçundan 
dolayı kurumun zarar gördüğü ve davaya katılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde katılma kararının 
kaldırılmasına karar verilmesi…” Y. 11. CD. 2006/4488 E. 2007/518 K. 5.2.2007 T. (Karar metinleri için bkz. 
www.kazanci.com); “…Suç konusu yerdeki baz istasyonunun müsadere edilmesiyle bu tesisin sahibi olan Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. suçtan zarar göreceğinden CMK’nun 237/1. maddesi gereğince kamu davasına katılma talebinin kabulü 
yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi…” Y. 3. CD. 2010/5451 E. 2011/6504 K. 11.05.2011 T. (Karar metni için bkz. 
YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 1777)  
5097 “…suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen bir kişi CYUY.nın 365. maddesi uyarınca kamu davasına katılmayacağı gibi, 
yasa yollarına başvurma hak ve yetkisi de bulunmayacaktır. Uyuşmazlık konusu olayda sanık hakkında, SSK. Aydın Hastanesi 
eczane bölümünün ilaç verilen cam bölmesini vurarak kırdığı iddiası ile kamu davası açılmıştır. Yakınan Hatice'nin bu hastanede 
eczacı olarak görevli olduğu anlaşılmaktadır. Dosya içeriğine göre, SSK. Aydın Hastanesi Baştabibliği 16.11.1998 günlü yazı ile 
aynı yer Cumhuriyet Başsavcılığına, sanık hakkında mala zarar vermek suçundan şikayetçi olmuştur. Aynı yazının ekinde yer alan 
belgelerden ve tutanaklardan bu hususun Hastane Başhekimliğine eczane bölümünden sorumlu eczacı Tayyar tarafından yazılı 
olarak bildirdiği ve eczanede, aralarında yakınanın da bulunduğu, üç eczacının görev yaptığı anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi, 
sanığın eyleminden doğrudan doğruya zarar gören, hakkı ihlale uğrayan SSK. Aydın Hastanesi Başhekimliğidir. Bu nedenle 
uyuşmazlık konusu somut olayda kamu davasına katılma hakkı Sosyal Sigortalar Kurumuna ait olduğundan, yakınan Hatice'nin, 
kamu davasına katılması, dolayısıyla verilen hüküm hakkında yasa yollarına başvurması da olanaksızdır…” YCGK 2000/10-
156 E. 2000/164 K. 26.9.2000 T.; “…Somut olayda, belde sakini ve belediye meclisi üyesi olmak dışında bir sıfatı bulunmayan ve 
belediyeyi temsil etme yetkisi olmayan yakınıcıların gerçek anlamda ve suçtan doğrudan doğruya zarar gördükleri kabul 
edilemeyeceği gibi varsayılan zararlardan bahisle kamu davasına katılmalarının kabulü de olanaksızdır. Bu nedenle, suçtan 
doğrudan zarar gördüğü belirlenemeyen yakınıcıların katılma isteğinin mahkemece kabulüne karar verilmesi yasaya aykırı olup, 
hukuken geçerli olmayan katılma kararı da hükme karşı yasal yollara başvurma hakkı vermeyeceğinden, dosyanın esası 
incelenmeksizin yakınıcılar vekilinin temyiz isteğinin reddine karar verilmesi gerekmektedir…” YCGK 2000/4-65 E. 2000/69 K. 
11.4.2000 T. (Karar metinleri için bkz. www.kazanci.com). “Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü”nde suçtan zarar 
görme, evrensel insan hakları bakımından işlenen bir suç nedeniyle fiziksel, psikolojik ve maddi zararları içine almaktadır. Ayrıca 
suçtan zarar görmenin muhakkak doğrudan olması zorunlu değildir. Yalnızca işlenen suç ile meydana gelen zarar arasında bir 
bağlantının bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda mağdura doğrudan bağlı ve mağdurun yardımına ve desteğine ihtiyaç duyan 
kimseler zarar gören olarak kabul edilmektedir. Bkz. PAMUK, s. 187. 
5098 VALERIUS, § 395 Rn. 2. 
5099 PETERS, s. 582-583. 
5100 Kamu davasına katılma, CMUK’un “Suçtan Mağdur Olan Kimselerin Davaya İştiraki” başlığını taşıyan “Beşinci Kitabı”nın 
“İkinci Faslı”nda “Müdahale yolila dava” şeklinde düzenlenmiştir. 365. maddede “Hukuku Amme Davasına İltihak” 
öngörülmüştür. Kişinin kamusal iddia makamının yanında yer almak suretiyle kamu davasına katılması için “müdahale”, katılan 
içinse “müdahil” kavramı kullanılmıştır. Hukukun diğer dalları bakımından geçerli olan davaya katılmadan ayırmak amacıyla 
amme davasına iltihaktan bahsedilmiştir. Bkz. KOÇ, Ziya, Ceza Muhakemesinde Katılan, İstanbul 2011, s. 1. “Müdahale”, 
sözlükte “karışma, araya girme”, “bir dava sonucu verilecek olan kararın dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya 
katılmaları”; “müdahil”, “karışan”, “davaya müdahale eden, katılan”; “katılma” ise “katılmak işi”, toplum bilimi bakımından, 
“iletişim veya ortak davranışta bulunma yoluyla belirli bir toplumsal duruma girme süreci, iştirak” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Bkz. TÜRK DİL KURUMU, s. 1771, 1350. Al. CMK’nın “Beşinci Kitab”ında suçtan zarar görenin muhakemeye katılması 
düzenlenmiş olup “Birinci Kısım”da şahsi davaya “İkinci Kısım”da ise kamu davasına katılmaya yer verilmiştir. Almanca’da, 
“Klage” dava demektir. Şahsi dava için “Privatklage”, kamu davasına katılma için ise “Nebenklage” kavramı kullanılmış ve 
katılan için “Nebenklager” ifadesine yer verilmiştir. Her ne kadar “nebenklage”nin birebir Türkçeye çevirisi “yan dava”, 
“nebenklager”in ise “yan davacı” şeklindeyse de söz konusu kavramlar katılmayı ve katılanı ifade etmektedir. Anglo-Sakson 
hukuk sisteminde ise mağdurun katılımı için “Victim Participation”, katılma için ise “Participation” kavramı kullanılmaktadır. 
Bkz. BRIENEN/HOEGEN, s. 766; EDWARDS, s. 967-968. 
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ulaşmak bakımından katkıda bulunabilmektedir.5101 Her ne kadar ceza soruşturmasını yürütme ve 

iddianameyi hazırlama, iddianamenin kabulü durumunda kovuşturmadaki iddia görevini yürütme, devlet 

adına Cumhuriyet savcısına ait olsa da, suçtan zarar gören de kamu davasına katılmak suretiyle iddia 

faaliyetine aktif şekilde katkıda bulunabilir.5102 Davaya katılan kişi, ceza muhakemesinin süjesi olarak5103 

açılan kamu davasında bireysel iddia makamını temsil eder.5104 Katılma durumunda, esasında tek bir ceza 

davası bulunmaktadır.5105 Suçtan zarar gören, tali bir ceza davası niteliğindeki katılma isteminin kabulüyle 

birlikte davaya katılmak suretiyle Cumhuriyet savcısıyla birlikte iddia makamında yer almaktadır.5106  Söz 

konusu durumda katılan, Cumhuriyet savcısıyla birlikte iddia faaliyetini üstlenmektedir. Lakin katılan, 

savcıdan ayrı ve bağımsız bir süjedir.5107 Ancak CMK’da katılana önemli bir ödevin yüklenmediği 

görülmektedir.5108 Zira asıl iddiacı savcı olduğundan ve davayı yürütmekle görevli olduğundan katılanda 

ödev yüklemeye gerek görülmemiştir.5109 

Nitekim katılanın ceza muhakemesindeki katkısı taraf olduğundan5110 aldatıcı olabilir.5111 

İddianameyi hazırlayan savcı her ne kadar taraf olsa da ki bizatihi değil devletin temsilcisi olarak 

taraftır,5112 maddi gerçeği ortaya çıkarma amacıyla hareket ettiğinden sanığın lehine ve aleyhine olan 

                                                
5101 HELLMANN, Uwe, s. 311. 
5102 PETERS, s. 582-583. Böylece zarar görenin muhakeme dışında harekete geçerek şahsi öç almak suretiyle ilkel duruma geri 
dönülmesi önlenmek istenmektedir. Bkz. TOSUN, Muhakemesi, s. 200-201. 
5103 Ceza muhakemesi belirli makam ve kişilerin katılımıyla yürütülmekte olan kolektif bir faaliyet olup muhakeme süjeleri 
aralarında, ceza muhakemesi ilişkisinin kurulduğu kimselerdir. Bu kapsamda ceza muhakemesi ilişkisi, ceza muhakemesi 
görevini oluşturmakta olan yargılama, iddia ve savunma görevlerini yeri getirmek üzere yargılama, iddia ve savunma makamlarını 
işgal edenler arasında söz konusu olup, bunlar yargıç, savcı, katılan, sanık ve müdafidir. Bkz. TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 108. 
5104 SOYASLAN, Muhakemesi, s. 196; ÖZGEN, s. 152. Ceza muhakemesi hukukunda başlarda bireysel iddia esas olup, toplum 
adına bir iddia gerekli değildi, ancak zamanla tersine bir gelişme söz konusu olmuş ve kamusal iddiaya öncelik verilmiştir. 
Günümüzdeyse bireysel iddia kamu davasına katılmayla mümkün olmaktadır. Bkz. TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 38. 
5105 VALERIUS, § 395 Rn. 1. 
5106 PETERS, s. 582-583. 
5107 VON HIPPEL, Robert, Der Deutsche Strafprozess Lehrbuch, Marburg 1941, s. 272; VALERIUS, § 395 Rn. 2. Avusturya 
CMK’nın (Av.CMK) 65. paragrafında “şahsi hak davacısı”, uğradığı zararı ya da ihlali talep etmek amacıyla muhakemeye 
katılmayı talep eden her mağdur olarak tanımlanmıştır. Şahsi davacının re’sen kovuşturulmayan bir suç nedeniyle kovuşturmanın 
başlaması amacıyla bir dava dilekçesini ya da diğer bir talebi mahkemeye sunan kimse olduğu belirtilmiştir. Savcı tarafından geri 
çekilen davayı devam ettiren her şahsi hak davacısı ise ikincil davacı olarak nitelendirilmiştir. Av. CMK’da “suçtan zarar gören” 
kavramına yer verilmediği, bunun yerine “mağdur” kavramının kullanıldığı görülmektedir. Mağdurun, muhakemeye katılarak 
suçtan doğan zararını ya da suçla ihlal edilen hukuki varlık veya menfaatinin tazminini ceza muhakemesinde talep etme hakkı 
bulunmaktadır. Şahsi hak davacısının ölmesi halinde mirasçıların, kendilerine miras kalan hakları talep etmeleri mümkündür. 
Manevi tazminat hakları da suçtan zarar gören tarafından ileri sürülüp sürülmemesinden bağımsız olarak mirasçılarca ileri 
sürülebilir. Bkz. YILDIZ, Mağdur, s. 63-64. 
5108 Örneğin katılan duruşmada hazır bulunmak zorunda olmayıp bulunduğundaysa CMK’nın 203. maddesi uyarınca 
“duruşmanın düzeni”ni bozmamakla yükümlüdür. Bkz. TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 141.  
5109 ONURSAL, s. 170. 
5110 VALERIUS, § 395 Rn. 2. Muhakemede yargılama makamını oluşturan süjeler dışındaki süjeler uyuşmazlığın tarafıdırlar. 
Taraf kavramı makam ve şahıs itibariyle olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir tarafta yer alan süje yer aldığı tarafın hukuki niteliği 
uyarınca muhakemede bir makama sahip olan yani makam itibariyle ya da suçtan zarar görenlerle suç işleyerek başkasına zarar 
verenler olmak üzere yani şahıs itibariyle süje olarak tasnif edilmektedir. Bir süjenin hem makam hem de şahıs itibariyle süje 
olması örneğin suçtan zarar görenin davaya katılmasında olduğu gibi mümkündür. Bkz. FEYZİOĞLU, Metin, Ceza 
Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, Ankara 1996, s. 33-34. 
5111 EREM, Faruk, “Ceza Davasına Müdahalenin Lüzumsuzluğu”, AD, Y. 53, Kasım - Aralık 1962, S. 11-12, s. 1205. 
5112 VON HIPPEL, Strafprozess, s. 233. 
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hususları değerlendirerek5113 esas hakkındaki mütalaasında sanığın beraatini isteyebilir.5114 Katılan ise 

şahsi menfaatlerini gözetmektedir.5115 Ancak katılan, yargılama neticesinde sanığın suçsuz olduğu 

kanaatinde olsa dahi cezalandırılmasını isteyebilir.5116 Nitekim katılmanın amacını, sanığın 

cezalandırılması isteği oluşturmaktadır.5117 Bu kapsamda suçtan zarar görenin Cumhuriyet savcısından 

ayrı bazı hak ve yetkileri bulunmaktadır.5118  

İddia görevi Cumhuriyet savcısına ait olduğundan, davaya katılma hakkının dar yorumlanması ve 

bu kapsamda doğrudan zarar görene tanınması herhangi bir eksikliğe neden olmayacaktır. Aksinin kabulü 

zarar gören kavramına bir sınırın çizilememesine neden olur. Örneğin babasına küfredildiği için üzülen 

çocuk, doğrudan değil dolaylı zarar görendir. Ayrıca geniş yorum, muhakeme sürecini uzatacağı gibi 

masrafların da çoğalmasına sebebiyet verecektir.5119 Devletin ceza soruşturması ve kovuşturması yapması 

asıl olduğundan “ceza muhakemesinin kamusallığı” ilkesi5120 uyarınca bireyler istisnai hallerde savcının 

yanında yer alabilmektedirler. Zira suçtan zarar görenin rolü burada iddia makamını desteklemek ve 

yardımcı olmak bakımından savcıya nazaran ikincildir. Asıl iddiacı savcı olup bu görev savcı tarafından 

yerine getirilecektir.5121 Nitekim Yargıtay’ın da görüşü bu yöndedir.5122 

                                                
5113 HELLMAN, Uwe, s. 31. 
5114 TANER, Usulü, s. 49; ONURSAL, s. 19. 
5115 PETERS, s. 583. 
5116 EREM, “Lüzumsuzluğu”, s. 1205. Maddi gerçeğe ulaşmayı “baltalayabileceği” endişesiyle katılmanın gerekli olmadığı da 
doktrinde savunulmaktadır. Bkz. O’HARA, s. 241. 
5117 “…Eski usulümüzde suçluya ceza tertibi kasdiyle dava ikamesi mutlak olarak savcıya aitti. Suçtan zarar gören şahıs ceza 
davasında sadece uğradığı zararın telafisi için ve bu istekle yer alırdı. Ve kendisine ancak bu bakımdan gerekli haklar ve 
salahiyetler tanınmıştı. Bu usul bugün yoktur. Yeni usulümüzde suçtan zarar gören şahıs, suçuna göre ister hususî davacı olsun, 
ister müdahil olsun suçlu hakkında ceza istemek için dava açar ve ceza istemek için davaya müdahale eder ve bu istek altında 
davaya kabul olunur…” YİBGK 1943/27 E. 1945/10 K. 16.5.1945 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
5118 ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 132. 
5119 VALERIUS, § 395 Rn. 9; TOSUN, Muhakemesi, s. 191. Yine doğrudan zarar görenin katılma talebinde bulunması halinde 
dolaylı zarar görenin katılma hakkından bahsedilemez. Bkz. ONBAŞIOĞLU, s. 1817. 
5120 SCHMIDHÄUSER, s. 281-282. 
5121 YURTCAN, Şahsi, s. 55. 
5122 “…İnceleme konusu olayda, diş hekimi olmayan ve ruhsatı bulunmayan sanığın, Kastamonu ilinde izinsiz olarak muayene 
açarak dişhekimliği uğraşında bulunduğu anlaşılmaktadır. Türk Diş Hekimleri Birliği Zonguldak ve Kastamonu Diş Hekimleri 
Odası Başkanlığı sanık hakkındaki kamu davasına katılan olarak kabul edilmiştir. Tüzel kişiliğe sahip olan bu meslek odası 3224 
sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Yasasının 3 ve 11. maddeleri uyarınca, diş hekimliği mesleğinin onurunu, genel hak ve çıkarlarını 
ilgili merciler nezdinde savunmak yetkisine sahip ise de, bu kuruluşun uyuşmazlık konusu olayda gerçek anlamda ve doğrudan 
doğruya zarara uğradığından söz edilemez. Dolaylı zararlara dayanılarak gerçek ya da tüzel kişilerin kamu davasına katılmasına 
yasal olanak yoktur…” YCGG, 2-122/148, 10.05.1993 T. (Karar metni için bkz. SAVAŞ, Vural/MOLLAMAHMUTOĞLU, 
Sadık, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Yorumu, C. II, Ankara 1995, s. 2131-2132.); “…İş kazalarından doğan ceza 
davalarında bu yüzden mutazarrır olan mağdur veya ölümü halinde zarar gören mirasçı veya sair hak sahiplerinin müdahale 
edebileceğine göre işçi Sigortaları Kurumu bu ceza davalariyle doğrudan doğruya ilgili sayılamaz. Suçtan zarar görenlere 
kurumun kanunen bir menfaat teminine mecbur olması hukuki bir muamele ve taahhüt mahiyetini haiz olup bu hal, kuruma amme 
davasına müdahale yetkisini ve maznunun cezasını istemek hakkını bahşetmemek icap eder. Kurum, hukuk mahkemesinde 
sağladığı manfaat karşılığını alakalılardan istemek hakkını haizdir. Esasen sadece şahsi hak talebinde bulunabilmek de ceza 
davasına müdahale edebilmek yetkisini tevlit edememek iktiza eder. Ceza Usülünün 365 inci maddesinin sarih hükmüne göre 
şahsi hak talebi, ancak müdahalenin kabulünden sonra dermeyan edilebilir…” YİBGK 1953/15 E. 1957/19 K.  3.6.1957 T.; 
““Suçtan zarar görme” kavramı gerek Ceza Genel Kurulu, gerekse Özel Dairelerin yerleşmiş kararlarında; “suçtan doğrudan 
doğruya zarar görmüş bulunma hali” olarak anlaşılıp uygulanmış, buna bağlı olarak da dolaylı veya muhtemel zararların, 
davaya katılma hakkı vermeyeceği kabul edilmiştir. Nitekim bu husus, Ceza Genel Kurulunun 03.05.2011 gün ve 155–80, 
04.07.2006 gün ve 127–180, 22.10.2002 gün ve 234–366 ile 11.04.2000 gün ve 65–69 sayılı kararlarında; “dolaylı veya muhtemel 
zarar, davaya katılma hakkı vermez” şeklinde açıkça ifade edilmiştir.” YCGK. 2013/4-599 E. 2014/190 K. 15.4.2014 T. Ancak 
Yargıtay, “Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü”nün haklarında koruma kararı bulunan çocukların 
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Uygulamada davaya katılma hakkının dar yorumlanmasının nedeni olarak CMUK döneminde 

şahsi dava bakımından aranan kamu menfaati kavramının CMK dönemine yansıtılması 

gösterilmektedir.5123 CMUK’un 346. maddesinde Cumhuriyet savcısının kamu davası açmada kamu 

yararı görmesi halinde şahsi davanın kamu davasına dönüşmesi kabul edilmişti.5124 Ancak CMUK’un 

347. maddesi uyarınca CMUK döneminde suç şahsi dava yoluyla takip edilecek suçlardan olup, bu yolla 

açılan davada kamu yararı görülüp CMUK’un 359. maddesi uyarınca işlem yapılmışsa şahsi davacı başka 

bir usulü işleme ve talebe gerek kalmaksızın katılan sıfatına sahip olabilmekteydi. Yani CMUK 

döneminde kamu yararının görüldüğü suçlar bakımından dahi katılma mümkünken, CMK döneminde 

kamu yararı kavramı davaya katılmaya engeldir.5125 Ayrıca katılanın amacı maddi gerçeğe ulaşmak 

olmadığından faydası da sınırlıdır ve bu nedenle de dar yorumlamak gereklidir.5126 Ancak katılan 

olabilmek için kişinin illa ki doğrudan zarar görmesinin aranmaması gerektiği de savunulmaktadır. Bu 

kapsamda Yargıtay’ın bazı kurumların, dernek ve kuruluşların doğrudan doğruya zarar görmemeleri 

nedeniyle katılma taleplerini kabul etmemesi eleştirilmektedir. Zira söz konusu kurumların tek amacı 

gerçekleştirilecek yargılamada sanığın ceza almasını sağlamak değildir denilmektedir. Yargılamanın 

neticesinde verilen karar söz konusu kurumları ilgilendirdiğinde, gerçekleştirilecek yargılamaya katılarak 

verilecek karara katkıda bulunmanın bir hak olduğu, bu hakkın kullanılmasının engellenmemesi gerektiği 

belirtilmektedir.5127 Bu kapsamda suçtan etkilenmesi bir anlamda kaçınılmaz olan mağdurun yakınlarının 

da zarar gören olarak kabul edilmesi, tüzel kişiler bakımındansa doğrudan zarar görme koşulunun terk 

edilerek tüzel kişi tarafından temsil edilen ortak çıkara zarar verilmiş olmasının aranması 

önerilmektedir.5128  

İşlenen bir suçun zarar göreninin tüzel kişi olması mümkündür.5129 Örneğin mağdurun tüzel kişi 

olması durumunda şikâyet hakkı, yetkili organı5130 ya da yetkilendirdiği temsilci aracılığıyla 

                                                
mağduru olduğu davalara katılabileceğini “…2828 sayılı Kanunun 3/b, 4/e, 9/b ve 30. madde hükümleri karşısında Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak, iş veya meslek 
sahibi yapmak ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü bulunması nedeniyle suçtan 
doğrudan zarar gördüğü açık bulunduğu…” gerekçesiyle kabul etmiştir. Y. 5. CD. 1998/2025 E. 1998/2581 K. 17.6.1998 T. 
(Karar metinleri için bkz. www.kazanci.com) 
5123 CMUK döneminde şahsi dava, takibi şikâyete bağlı olan suçlardan şahsı daha fazla ilgilendiren ve görece daha hafif olup 
toplumu fazla ilgilendirmeyen ve tahdidi olarak sayılan suçlar bakımından mümkündü. Bkz. KUNTER, “Amme”, s. 844. 
5124 “Madde 346 - 344 üncü maddede yazılı hallerde alakadarların müracaatı üzerine Cumhuriyet Müddeiumumisinin hukuku 
amme davasını açabilmesi ancak amme menfaatinin bulunmasına bağlıdır.” 
5125 PAMUK, s. 163. 
5126 ONURSAL, s. 26. Hatta katılmanın ve şikâyetin ceza hukukuyla ilgisinin bulunmadığı ve “şahsi intikam” devrinin kalıntıları 
olduğu ve ceza davasının kamusallığı bakımından lüzumsuz bir tereddüde sebebiyet verdiği yönünde bkz. EREM, 
“Lüzumsuzluğu”, s. 1203. 
5127 YILDIZ, Mağdur, s. 180. 
5128 PAMUK, s. 285. 
5129 DALLMEYER, Rn. 14; ONBAŞIOĞLU, s. 1817; KUNTER, Muhakeme, s. 329; EREM, Yargılaması, s. 194; 
YURTCAN, Şahsi, s. 65; ONURSAL, s. 58; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 60; ÜNVER/HAKERİ, Muhakemesi, s. 292; 
ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 125; AKBULUT, Genel, s. 375; ÖZEN, Muhakemesi, s. 257. “…Sosyal Sigortalar Kurumu'na ait 
basılı evrak doldurularak, adı geçen kurumun mührü ile yetkililerin imzalarının taklidi suretiyle işlenen sahtecilik suçundan dolayı 
kurumun zarar gördüğü ve davaya katılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde katılma kararının 
kaldırılmasına karar verilmesi…” Y. 11. CD. 2006/4488 E. 2007/518 K. 5.2.2007 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
5130 MITSCH, “StGB”, Rn. 5. 
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kullanılabilir.5131  Bu durumda dolaylı olarak tüzel kişinin üyelerinin de zarara uğradığı söylenebilir. 

Ancak tüzel kişilerin üyelerinin şikâyet hakkının bulunduğundan bahsedilemez.5132  Örneğin tüzel kişinin 

genel kurul üyesi olan bir kimse, suçtan zarar gören olduğunu belirterek şikâyet hakkını kullanamaz.5133 

Tüzel kişinin kamu davasında temsil edilmesi ve katılma isteğinde bulunma yetkisi ilgili tüzel kişiye göre 

değişmektedir.5134 Örneğin anonim şirket, kural olarak yönetim kurulu tarafından temsil edilmektedir. 

“Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere 

devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır”  (TTK m. 370).  

Doğrudan zarar görmenin çoğu durumda mağdurla örtüşmesi ve doğrudan zarar görenin davaya 

katılabilmesine karşın, tüzel kişinin mağdur olmayacağının kabulü çelişkilidir. Bu nedenle tüzel kişiler 

bakımından davaya katılmada doğrudan zarar görme ölçütünden vazgeçilmesi önerilmekteyse5135 de 

tüzel kişilerin mağdur ve doğrudan zarar gören olabileceğinin kabulüyle söz konusu sorun çözüme 

kavuşacaktır. 

Tüzel kişinin davaya katılabilmesi için, CMK’nın 237. maddesinde öngörülen koşulların 

sağlanmış olması yani zarar gören olması gereklidir. CMK’nın 237. maddesinde tüzel kişinin “kamu 

davasına katıl”ması5136 öngörülmüşse de hükümde davaya katılma hakkı bulunan tüzel kişinin ne şekilde 

temsil edebileceği belirtilmemiştir.5137 CMK’nın 249. maddesinin kıyas yoluyla söz konusu durum için 

uygulanabileceği belirtilmekteyse de bunun açıklığa kavuşturulmasına yarar vardır.5138 Tüzel kişinin 

kamu davasına katılabilmesi için tüzel kişinin işlenen bir suç nedeniyle suçtan zarar gören olması 

yeterlidir. Bu nedenle hüküm “suçtan zarar gören” bakımından sorunludur. Hükümdeki karışıklık 

                                                
5131 PISAPIA, s. 27; KUFACI, s. 67; MAHMUTOĞLU/KARADENİZ, s. 1514. “… 442 sayılı Köy Kanunu'nun 37/7. 
maddesine göre "Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve isterse mahkemeye diğer birini yerine ( 
vekil ) göndermeye" yetkili olan ve Akşehir Kaymakamlığı'nın 07.02.2005 tarihli yazısında 28 Mart 2004 tarihinde köy muhtarı 
seçildiği ve halen bu görevini sürdürdüğü bildirilen ve dolayısıyla temsile yetkili olduğu anlaşılan müştekinin ve atadığı vekilin 
yargılama sırasındaki yazılı ve sözlü olarak yaptıkları sanığın cezalandırılması ve tanık dinlenmesi isteklerinin şikayet vasfında 
olduğu dikkate alınarak, CMK.nun 238/2. maddesi gereğince köy tüzel kişiliği adına davaya katılmak isteyip istemediğinin 
sorulması, sonucuna göre bu konuda olumlu yada olumsuz bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, müşteki tarafından atanan 
avukatın vekilliğine karar verilmekle yetinilmesi…” Y. 5. CD. 2006/13903 E. 2007/315 K. 29.1.2007 T. (Karar metni için bkz. 
www.kazanci.com) 
5132 CMK’nın 253. maddesinin 1. fıkrasında “mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması 
girişiminde bulunul”masından bahsedilmiştir. Bu kapsamda uzlaştırma teklifinin kabulü, reddi ve müzakerelere katılma tüzel 
kişiliğin organ ya da temsilcileri aracılığıyla gerçekleştirecektir. Bkz. KIZILARSLAN, s. 151. 
5133 İÇER, s. 157-158. 
5134 KOÇ, s. 121. 
5135 PAMUK, s. 187. 
5136 Tüzel kişinin katılan olamayacağı, TCK’nın 249. maddesi uyarınca “katılan makamı yanında yer alan sıfatı”na sahip 
olabileceği yönündeki görüş için bkz. SOYASLAN, Muhakemesi, s. 498.  
5137 “…2828 sayılı Yasanın 22.ve 24. maddeleri uyarınca koruma kararının sayılan istisnalar hariç, çocuk reşit olana kadar 
devam edeceği, dosyada mevcut nüfus kayıtları içeriğine ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün yazısına göre mağdurelerin 
hükümden önce reşit oldukları ve bu nedenle katılan idare ile ilişiklerinin kesildiği, koruma kararının kalkması nedeniyle Kurum 
vekilinin temyiz hakkının bulunmadığı…” Y. 5. CD. 2007/12771 E. 2008/457 K. 28.1.2008 T.; “…2828 Sayılı Kanun uyarınca 
mağdure hakkında koruma kararı alınıp alınmadığı ve alınmışsa devam edip etmediği araştırılıp buna göre temsil ve haklarını 
korumaya yetkili olduğu belirlenmeden, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün davaya katılma 
talebinin kabulüne karar verilmesi ve lehine ücreti vekalete hükmedilmesi…” Y. 5. CD. 2007/12407 E. 2008/7 K. 21.1.2008 T. 
(Karar metinleri için bkz. www.kazanci.com) 
5138 YILDIZ, “Tüzel”, s. 218. 
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hükümde tüzel kişinin suçtan zarar gören olduğu durumdaki temsille, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 

işlenen suçlar nedeniyle gerçekleştirilecek yargılamadaki temsilin birlikte düzenlenmesinden 

kaynaklanmaktadır. Zira tüzel kişinin suçtan zarar gören olarak kabul edilebilmesi için işlenmiş olan suçun 

muhakkak tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenmesi gerekli değildir.5139 Tüzel kişinin hakkında 

güvenlik tedbirine hükmedilmesi ihtimali olduğu hallerde, tüzel kişi savunma makamı yanında “yer alan” 

sıfatıyla davaya katılabilir ve tüzel kişi, savunma makamının sahip olduğu haklara sahip olur.5140 Tüzel 

kişinin kamu davasında katılan olarak yer alması, tüzel kişinin güvenlik tedbiri sorumluluğunun söz 

konusu olmadığı hallerde mümkündür. İşlenen suç nedeniyle tüzel kişi zarar görmüşse ya da malen 

sorumluysa davaya katılabilir.5141  

Bazı hallerde belirli bir tüzel kişinin katılan olarak kabul edildiğinin özel olarak yasalarda 

öngörülmesi de mümkündür. Söz konusu durumda tüzel kişinin “yasal katılma hakkı” bulunmaktadır.5142 

Bu halde, katılma talebinde bulunanın suçtan zarar gören olup olmadığı değerlendirmesi yapılmaz.5143 

Esasında kanun koyucu ön bir kabulle işlenen suçlarla yakın ve haklı ilgileri nedeniyle suçtan zarar gören 

olduklarını değerlendirmektedir. Ayrıca tüzel kişi olmak zorunlu da değildir. Burada idarenin suçtan zarar 

gören olarak katılma isteği bulunmaktadır. Savcı toplumun teşkilatlanmış bir görünümü olan devlet adına 

ceza iddiasında bulunmaktadır. Bu kapsamda savcı devletin aynı zamanda haksız fiil teşkil eden suç 

nedeniyle ihlal edilen özel hukuk menfaatlerinin davacısı değildir. Söz konusu durumda ilgili idarenin 

katılımından bahsetmek mümkündür.5144 Örneğin 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”nun 18. 

maddesinde “Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir 

örneğini ilgili gümrük idaresine de gönderir. Başvurusu üzerine, ilgili gümrük idaresi açılan davaya 

katılan olarak kabul edil”eceği öngörülmüştür.5145 Gümrük idaresinin kaçakçılık suçlarında ihlal edilen 

menfaatle yakın ve haklı bir ilgileri de bulunmaktadır.5146 Bu nedenle kanunda açıkça katılma hakkı 

verilmeyen bir tüzel kişinin veya topluluğun da yine aynı ölçütlere başvurularak suçtan zarar gören olarak 

                                                
5139 YILDIZ, Mağdur, s. 181-182. 
5140 Hükümde, sanık yerine savunma makamından bahsedilmesinin tüzel kişilerin fail olamayacağı yönünde yorumlanması 
gerektiği yönünde bkz. KOÇ, s. 119. 
5141 İÇER, s. 160. 
5142 GRAALMANN SCHEERER, § 172 Rn. 62. 
5143 ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 132; CENTEL/ZAFER, s. 902. 
5144 ONURSAL, s. 164-166. “…1618 sayılı Yasada izin almaksızın seyahat acentalığı faaliyeti yürütme suçuna ilişkin ceza 
davalarına Kültür ve Turizm Bakanlığının katılabileceğine dair özel bir hükme yer verilmemiştir. O halde, anılan Bakanlığın 
katılma isteminin genel hükümlere göre sonuca bağlanması zorunludur. Gerek yargılama sırasında yürürlükte bulunan 1412 
sayılı CYUY'nın 365., gerekse denetim tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 5271 sayılı CYY'nın 237. maddelerinde ise, suçtan 
zarar gören gerçek veya tüzel kişilerin davaya katılabilecekleri belirtilmektedir. Öte yandan, Ceza Genel Kurulu'nun 24.12.1965 
gün ve 58-55 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, katılma talebinin kabulüne esas teşkil edecek zarardan maksat, suçtan 
doğrudan doğruya meydana gelen veya gelmesi umulan zarardır. Dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlar nedeniyle davaya 
katılma mümkün değildir…” YCGK 2006/7-344 E. 2007/23 K. 6.2.2007 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
5145 ETCK döneminde de Yargıtay’ın “…Gümrük idaresince suça konu tırın yurda kaçak yollarla sokularak, sahte evraklarla 
tescil ettirildiği, dolayısıyla motor şase numarasının değiştirilmesi eyleminin kaçakçılığı kolaylaştırmak amacıyla işlendiği iddia 
olunmaktadır. Bu eylemden Gümrük İdaresinin zarar göreceği açıktır. Kaçakçılık suçundan ayrıca bir dava açılma olanağının 
bulunması, Gümrük idaresinin bu davaya katılmasına engel değildir...” diyerek gümrük idaresini katılan olarak kabul ettiği 
görülmektedir. YCGK 200/4-233 E. 2002/364 K. 15.10.2002 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
5146 ONURSAL, s. 58. 
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kabulü mümkündür.5147 Yine 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun 132. maddesinde “Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu”na, 162. maddesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu”na ve “Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu”na, 143. maddesinde ise “Varlık yönetim şirketine” katılma hakkı tanınmıştır. 

Ayrıca 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”ndan kaynaklanan davalar bakımından şikâyetçi bankanın da 

kanundan doğan katılma hakkına sahip olduğu kabul edilmektedir.5148 Yine, “Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı”nın kamu davasına katılmasının mümkün olduğu hallerde bakanlık kendi vekilleriyle temsil 

edilmektedir. Örneğin 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun’un 20. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, “gerekli görmesi 

hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla 

açılan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılabilir.” Ancak devletin bir görünümü 

olarak bakanlığın davaya bir kurum olarak katılmak yerine vekilin mağduru temsil etmesi 

önerilmektedir.5149 1163 sayılı “Kooperatifler Kanunu”nun Ek 2. maddesinin son fıkrasında “İlgili 

bakanlık, kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memurları hakkında 

görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kamu davalarına katılma talebinde 

bulunabil”ecekleri belirtilmiştir. İlgili bakanlıktan ise ek 1. maddenin 2. fıkrasında, “bu Kanun 

kapsamındaki tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yapı 

kooperatifleri ve üst kuruluşları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve diğer kooperatifler ve üst kuruluşlar 

için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”nın anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.  Yine 3628 sayılı “Mal 

Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”nun 18. maddesinde bu 

maddenin 1. fıkrası kapsamında “yapılan ihbar veya takipsizlik kararı ve iddianame Cumhuriyet 

başsavcılığınca, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile varsa 

diğer ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına bildiril”eceği ve “hazine avukatının yazılı başvuruda 

bulunması hâlinde Maliye Bakanlığı”nın, “başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazan”acağı 

öngörülmüştür.5150 6362 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu”nun 115. maddesindeyse, “bu Kanunda 

tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlardan dolayı soruşturma yapılmasının”, “Sermaye Piyasası Kurulu” 

“tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlı” olduğu ve “bu 

başvurunun muhakeme şartı niteliğinde” olup, “başvuru üzerine kamu davası açılması hâlinde 

iddianamenin kabulü ile birlikte, bir örneği”nin “Kurula tebliğ edil”eceği ve Kurulun böylece katılan 

sıfatını kazanacağı öngörülmüştür. 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 

                                                
5147 GRAALMANN SCHEERER, § 172 Rn. 61. 
5148 Y. 7. CD. 2008/6135 E. 2010/5470 K.  30.3.2010 T. (Karar metni için bkz. www.kazanci.com) 
5149 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, s. 81-82. 
5150 Ancak YCGK 5/114 E. 10 K. 22.12.1958 tarihli kararında “rüşvet” suçundan dolayı yapılan yargılamada Maliye 
Bakanlığı’nın suçtan zarar gören olmayacağına karar vermiştir. Bkz. YURTCAN, Şahsi, s. 52. 
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Hakkında Kanun”un5151 33. maddesinde de “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu”nun “bu kanun 

çerçevesinde açılan kamu davalarına” katılacağı öngörülmüştür. 

Mevzuattaki düzenlemelere bakıldığında “yasal katılma hakkı”nın genelde kamu hukuku tüzel 

kişilerine tanındığı, sendika, dernek, vakıf, meslek grubu gibi özel hukuk tüzel kişilerine ve hatta tüzel 

kişiliği bulunmayan topluluklara5152 bu hakkın tanınmadığı ve uygulamada da doğrudan zarar 

görmedikleri gerekçesiyle davaya katılma hakkının verilmediği görülmektedir.5153 Kamu hukuku tüzel 

kişilerinin katılan olması halinde yine savcının yanında yer alan bireysel iddia makamı olup, katılma 

halinde kullandığı kamusal bir güç bulunmamaktadır.5154 

Tüzel kişilerin “malen sorumlu” olmaları da mümkündür.5155 “Yargılama konusu işin hükme 

bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün 

sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişi”, “malen sorumlu” olarak tanımlanmaktadır 

(CMK m. 2/i).5156 Bu kapsamda sigorta nedeniyle suçtan zarar görene tazminat ödemek zorunda olan 

şirketin kamu davasına katılmasının doğrudan doğruya zarar görmemesi nedeniyle kabul edilmemesinin 

artık bir geçerliliği bulunmamaktadır.5157 Bir anlamda suçtan zarar görenin zararını talep edeceği kişi 

malen sorumludur.5158 Sanığın yanında kamu davasına katılarak sanığa yardımcı olabilmektedir.5159 Bu 

kapsamda bireysel savunma makamında yer alan ancak sanıktan farklı olarak kendisini müdafiyle değil 

vekil vasıtasıyla temsil ettiren ve kamu davasına katılabilen kimsedir.5160 Başkasının fiilinden hukuken 

                                                
5151 27863 sayılı 3.3.2011 tarihli Resmi Gazete 
5152 Ancak örneğin “Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi”nde 2015/200 E. no ile görülen “Lütfullah Tacik” davasında mahkemenin 
“Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı”nın (ÇAÇAV), AİHM İçtihatları, “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”, AİHS’in 34. 
maddesinde öngörülen “Sözleşme ve protokollerindeki hakların ihlalinden zarar gördüğü iddiası olan her gerçek kişi veya 
hükümet dışı kuruluş veya kişi grupları”nın başvuru hakkı uyarınca ve CMK’nın 237. maddesi uyarınca kamu davasına katılma 
isteminin kabul edildiği, ÇAÇAV Koordinatörü Şahin Antakyalıoğlu tarafından “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çocuk 
İstismarının Önlenmesi Hukuk Kliniği”ndeki derste belirtilmiştir. ÇAÇAV, “çocuk haklarını tanıtmayı, yaymayı ve geliştirmeyi, 
hak ihlallerini önlemeyi, savunuculuk, izleme ve raporlama yapmayı hedefleyen” bir topluluk olup bu topluluğun tüzel kişiliğinin 
bulunmadığı da belirtilmelidir. ÇAÇAV hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://cacav.net/tr/ 
5153 PAMUK, s. 276. 
5154 ONURSAL, s. 130. 
5155 Örneğin müsadereye konu eşyanın tüzel kişiye ait olduğu belirtilerek kamu davasına katılmak istenmesi halinde tüzel kişinin 
malen sorumlu olarak kabulü gerekecek ve kendi hakkını savunmasına imkân tanınacaktır. Bkz. GEDİK, Müsadere, s. 242-243 
5156 Aynı tanıma “Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği”nin 4. maddesinde de yer verilmiştir. (bkz. 25832 sayılı 
1.6.2005 tarihli Resmî Gazete). Tanımda hükmün sanığın lehine ya da aleyhine olmasından bahsedilmediğinden her iki durumda 
da malen sorumlu olarak davaya katılmanın mümkün olduğu yönündeki görüş için bkz. İÇER, s. 159-160. Ancak menfaati 
sanıkla paralellik arz eden malen sorumlu olanın şikâyetçi olduğunu belirtmek suretiyle iddia makamı yanında davaya 
katılmasından bahsedilmesi, mantık kurallarına uygun değildir. Bkz. CENTEL/ZAFER, s. 902. 
5157 YILDIZ, Mağdur, s. 182. 
5158 ÖZEK, “Mağdurunun”, s. 15. Her ne kadar TCK’da karşılığı bulunmasa da ETCK’nın 465. maddesinde öngörülen 
sorumluluk bu kapsamdadır. Bkz. DEMİRBAŞ, Genel, s. 565. 
5159 KOÇ, s. 102. 
5160 ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 32. 
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sorumlu olabilecek herkes, malen sorumlu olabilir.5161 Bu kapsamda özel hukukla ilgili bir kavramdır.5162  

Zira işlenen her bir suç haksız bir fiil olup, fail bakımından tazmin borcu doğurabilir ve bazı hallerde söz 

konusu tazminin haksız fiilin faili dışındaki bir kimse tarafından da gerçekleştirilmesi mümkündür. Suçtan 

zarar gören bu kimseler aleyhine hukuk mahkemesinde dava açabileceğinden, ceza mahkemesince 

verilecek karar bu kimseleri etkileyeceğinden ceza mahkemesince verilecek kararda etkili olmak 

istemektedirler. Ancak suçtan zarar gören gibi sanığın cezalandırılması gayesine sahip değildir. Nitekim 

sanığın cezalandırılmaması kendisi için lehe bir durum olacaktır.5163  

X. ULUSLARARASI BELGELERİN “MAĞDUR” KAVRAMINA İLİŞKİN 

YAKLAŞIMI 

Mağdura karşı ilginin giderek artması neticesinde hem mağdurun zararının giderilmesi hem de 

ceza muhakemesindeki haklarının iyileştirilmesi amacıyla yalnızca ulusal hukuklarda değil uluslararası 

hukukta da pek çok çalışma yapılmaktadır. Bu kapsamda örnek olarak sözleşmeler, tavsiye kararları, 

direktifler gibi belgeler verilebilir. AK, BM, AB gibi pek çok uluslararası topluluk, ceza ve ceza 

muhakemesi hukukunda mağdurun konumunu geliştirmek adına girişimlerde bulunmaktadır.5164 Bazı 

uluslararası nitelikteki pozitif metinlerde “mağdur” kavramına ilişkin tanımlamaların yapıldığı 

görülmektedir. Ancak söz konusu belgeler her ne kadar hukuki bakımdan bağlayıcı olmasa da üye 

devletler bakımdan rehberlik niteliği taşımaktadır.5165 Örneğin “AK Çocukların Cinsel Sömürü ve 

İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”nin5166 3. maddesinde “mağdur”, bu sözleşme kapsamında “cinsel 

sömürü veya istismara maruz kalan herhangi bir kişi” şeklinde tanımlanmıştır. “İstanbul Sözleşmesi” 

olarak da bilinen, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 

                                                
5161 KOÇ, s. 103. Tali ceza davası, asıl ceza uyuşmazlığını oluşturan olayın çözümü esnasında ortaya çıkan ve asıl ceza davasının 
çözümüne kolaylaştıran ikinci derecedeki uyuşmazlıkların çözümünü konu eder. Bu nedenle CMUK döneminde uygulanan şahsi 
dava tali bir ceza davası değildir. Zira şahsi dava, sanığın suç teşkil eden bir fiili işlediği iddiasının araştırılarak sanığın yargılandığı 
bir dava olduğundan asıl ceza davasıdır. Bkz. YURTCAN, Şahsi, s. 1-2. Nitekim bir kimseye suçu isnat edilerek bu kimsenin 
kovuşturulmasının istenmesi halinde asıl ceza davasından bahsedilir. Bkz. TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 36. Ancak katılma 
esasında davalının sanık olduğu tali bir ceza davasıdır. Şayet söz konusu tali davada, davalı davacı olarak sanığı karşısına almıyor 
ve onun cezalandırılmasını talep etmiyorsa dava “katılma davası” yani “müdahale yoluyla dava” değildir. Bu kapsamda katılma, 
birinci derece olan bir şeyin yanında ikinci derece olarak kabul edilmektedir. Malen sorumlu, sanığın fiilinin suç olmadığının ya 
da fiilin sanığa ait olmadığının tespitinde yararı olan ve bunun için çaba gösteren kimsedir. Ancak katılan sanığın 
cezalandırılmasını isteyen iddia faaliyetinde bulunan kimsedir. Zarar görenin işlenen tek bir suçtan ve tek bir sanık bakımından 
katılması halinde tek bir katılma davası; aynı suçtan dolayı birden fazla sanığın ya da birden fazla suçtan dolayı tek bir sanığın 
bulunması halindeyse tek bir zarar gören ya da birden fazla zarar görenin katılması halindeyse birden fazla katılma davası 
bulunmaktadır. Bkz. ONURSAL, s. 18, 35. Katılma halinde, tali bir davanın söz konusu olmadığı, esasında süjeleri arttırılmış tek 
bir dava olduğu yönünde bkz. EREM, “Lüzumsuzluğu”, s. 1203. 
5162 KAZAKER, s. 81-82. 
5163 ONURSAL, s. 37-38. 
5164 BRIENEN/HOGEN, s. 10. 
5165 AERTSEN, Türkiye’de, s. 2. 
5166 Türkiye’nin 25.10.2007 tarihinde Lanzarote’de imzaladığı bu sözleşmenin onaylanması, 6084 sayılı Kanunla uygun 
bulunmuş ve sözleşme 27781 sayılı 10.12.2010 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin 
onaylanması ise Bakanlar Kurulu’nca 2060 sayılı 18.7.2011 tarihli kararla kararlaştırılmıştır. Bkz. 28050 sayılı 10.9.2011 tarihli 
Resmî Gazete 
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İlişkin AK Sözleşmesi”nin5167 3. maddesinin (e) bendinde bu sözleşmenin uygulanması bakımından 

mağdurun, kadınlara yönelik ve aile içi şiddete maruz kalan gerçek kişileri5168; kadının ise “18 yaşın 

altındaki kız çocuklarını da kapsa”yacak şekilde kabul edildiği belirtilmiştir. Ancak sözleşmelerin adından 

da anlaşılacağı üzere söz konusu tanımlar ceza hukukundaki genel bir mağdur tanımını vermemektedir. 

AB’de suç mağdurlarının temel hakları ilk kez “Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Ceza 

Muhakemesinde Mağdurun Statüsü’ne ilişkin 15.03.2001 tarih ve 2001/220/JHA sayılı Çerçeve 

Kararı”nda düzenlenmiştir.5169 Bu kararda suç mağdurlarının haklarının güçlendirilmesi, desteklenmesi 

ve korunması için birlik düzeyinde harekete geçilmesi amaçlanmıştır. Kararın 1. maddesinde, mağdur, 

“üye Devletlerin ceza hukukunu ihlal eden icrai ya da ihmali bir davranışla doğrudan fiziksel, zihinsel 

veya ruhsal zarara uğrayan yahut ekonomik kayba uğrayan gerçek kişi” şeklinde tanımlanmıştır.5170 

Ancak tanımdan da anlaşılacağı üzere tanımda gerçek kişiden bahsedilerek, tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe 

sahip bulunmayan topluluklar mağdur olarak nitelendirilmemektedir. Bu nedenle ceza hukukunu ihlal 

eden icrai ya da ihmali bir davranışla doğrudan fiziksel, ruhsal veya manevi zarara uğrayan yahut 

ekonomik kayba uğrayan tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği olmayan topluluklar suçun mağduru olamaz.5171  

“AK Bakanlar Komitesinin Suç Mağdurlarına Yardımla İlgili 14.6.2006 tarihli 8 tavsiye 

kararı”nda ise mağdur “bir üye ülkenin ceza hukukunun ihlali ile sonuçlanan eylem ve ihmaller dolayısıyla 

fiziksel veya zihinsel yaralanma, duygusal acı veya ekonomik kayıp dâhil zarara uğramış gerçek kişi” 

şeklinde tanımlanmış olup,5172 mahiyeti izin verdiği ölçüde, doğrudan mağdurun ailesi veya bakmakla 

yükümlü olduğu kişiler5173 de mağdur olarak kabul edilmektedir. Ancak zararın ölenle aile bireyleri 

arasındaki mevcut duygusal yakınlık ve/veya maddi bağımlılık şeklinde yorumlanması mümkündür. 

“Aile bireyleri”nden, ölenle yalnızca medeni hukukun tanıdığı evliliğin değil, ortak bir evde, istikrarlı ve 

düzenli bir şekilde aynı cinsiyette olup olmadığı fark etmeksizin, yakın bir ilişki içinde olup duygusal ve 

                                                
5167 11.5.2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan bu sözleşme, 5251 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş ve 28127 sayılı 29.11.2011 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Onaylanması ise 10.2.2012 tarihinde 2816 sayılı kararla 
gerçekleştirilmiştir. Bkz. 28227 (Mükerrer) sayılı 8.3.2012 tarihli Resmî Gazete 
5168 Sözleşmede, “kadına yönelik şiddetten”, kadının insan haklarının ihlalinin ve ayrımcılığa uğramasının, ister kamuda isterse 
özel yaşamda meydana gelsin, kadına fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik bakımdan zarar veren ya da zarar verebilecek 
nitelikte olan ve toplumsal cinsiyete dayalı her türlü fiilin, bu fillerle tehdit etmenin, zorlamanın veya keyfi olarak özgürlükten 
yoksun bırakmanın; “aile içi şiddetten” ise aile içinde ya da aynı evde, kadınla aynı ikametgâhı paylaşsın ya da paylaşmasın 
hâlihazırdaki ya da daha önceki eş veya birlikte yaşadığı bireyler arasındaki fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet 
fiillerinin anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. 
5169 Çerçeve kararla, AB’ye üye olan devletlerin yerine getirmeleri gerekli olan hedefler belirlenir. Adalet ve iç işleri alanında üye 
devletlerin ulusal mevzuatının uyumlaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Ancak doğrudan uygulanmaz. Üye devletler, söz 
konusu hedefleri nasıl uygulayacağına ilişkin yöntemi ve şekli seçmek konusunda özgürdür. “Lizbon Anlaşması”nın Aralık 
2009’da yürürlüğe girmesinden itibaren artık, çerçeve karar alınmamaktadır. Bunun yerini yönerge ya da nadiren “Lizbon 
Anlaşması”ndaki karar almaktadır. Bkz. https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vh7dotmxlyyu 
5170 OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, L 82, 22.3.2001, s. 2. 
5171 DEĞİRMENCİ, s. 39-40. 
5172 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, s. 3. 
5173 TMK’nın çeşitli hükümlerinde kişilere atfedilen bakım yükümlülüğü hususunun dikkate alındığı gerekçede belirtilmek 
suretiyle, “Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı”nın 2. maddesinin (c) bendinde  “suç dolayısıyla ölenin üstsoyu”, “altsoyu”, 
“kardeşi”, “eşi”, “veya ölenle evlatlık bağı bulunan kişi”, “bakmakla yükümlü olunan” kişi olarak tanımlanmıştır. Gerekçe metni 
için bkz. http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar/1magdurhaklarikanuntasarisi.pdf 
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mali yönden karşılıklı bağ içinde olan birlikte yaşayan kişi, üst soy, alt soy, kardeşler ve ölenin bakmakla 

yükümlü olduğu çocuklarının dışındaki kişiler anlaşılmalıdır.5174 Özelikle yasal bir evliliğin 

aranmamasının ve de partnerlerin muhakkak aynı cinsiyete sahip olmalarının gerekli olmamasına ilişkin 

hususun tüm üye devletlerin ulusal mevzuatında dikkate alınmasının gerekliliğinin altı çizilmiştir. Ayrıca 

bu direktif kapsamında mağdurun ceza adalet sistemindeki rolü dikkate alınmaksızın, mağdur olduğu 

belirtilmektedir. “Bu Direktifin Uygulanmasına İlişkin Rehber İlkeler”de ABAD’ın “mağdur” 

kavramından, bir üye devlette ceza kanunu ihlalleriyle doğrudan zarar gören tüzel kişileri kapsam içinde 

değerlendirmediğine dikkat çekilmişse de üye devletlerin Direktifte belirtilen hususları tüzel kişilere 

uygulamayı tercih etmelerinin mümkün olduğuna işaret edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu direktif, 

“(2006)8 sayılı Suç Mağdurlarına Yardıma İlişkin AK Tavsiye Kararı, Suç ve Yetki İstismarı 

Mağdurlarına Yönelik Adalet ve Desteğe İlişkin BM Sözleşme Taslağı”ndan hareketle tüzel kişiyi 

mağdur olarak kabul etmemektedir.5175  Bu direktif, AB’ye üye olan devletler için mağdurlara ilişkin 

kapsamlı ve ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Uluslararası alanda kabul edilen tanımların, ulusal 

hukukta da benimsenmesi uluslararası düzenlemelerle olan uyumun sağlanabilmesi için tavsiye 

edilmektedir.5176  

AB, bireylere verdiği önemden ötürü, tüzel kişileri mağdur olarak kabul etmemektedir. “Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyinin Ceza Muhakemesinde Mağdurun Statüsü’ne ilişkin 15.03.2001 tarih ve 

2001/220/JHA sayılı Çerçeve Kararı”n, üye ülkelerdeki farklı uygulamalar nedeniyle birlik içinde gereken 

korumanın sağlanabilmesi adına güncellenmesi amacıyla 10-11 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilen 

konsey toplantısı neticesinde “Stokholm Programı” uyarınca “Suç Mağdurlarının Haklarına, 

Desteklenmesine ve Korunmasına İlişkin Asgari Standartları Belirleyen ve 2001/220/JHA sayılı Konsey 

Çerçeve Kararının yerine geçen 25.10.2012 tarihli ve 2012/29/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 

Direktifi”nin5177 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde bu direktifin hedefi doğrultusunda, mağdur, “(i) 

İşlenilen suç nedeniyle doğrudan fiziksel, ruhsal ve duygusal zarara ya da ekonomik kayba uğrayan 

gerçek kişiler; (ii) İşlenilen suç nedeniyle ölen kişinin aile bireyleri ve kişinin ölümü sonucu doğrudan 

zarar gören kişiler;” aile bireyleri ise (b) bendinde “mağdurla özel ilişkisi olan ve onunla ortak bir ev 

ortamında ve düzenli ve istikrarlı biçimde birlikte yaşayan eş, kan bağı olan akrabalar, mağdurun 

                                                
5174 Örneğin basında “Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan bir kadın, partnerinin hastanenin yanlış tedavisi sebebiyle 
ölmesini ve cinsel yaşamının sona ermesini gerekçe göstererek Sağlık Bakanlığı'na 1.2 milyon Avustralya dolarlık tazminat davası 
açtı.” şeklinde yer alan haberin bu kapsamda düşünülmesi mümkündür. Bkz. http://www.hurriyet.com.tr/dunya/partneri-olunce-
isyan-eden-kadin-tazminat-davasi-acti-41123862  
5175 EUROPEAN COMMISSION, DG Justice Guidance Document Related to the Transposition and Implementation of 
Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 Establishing Minimum Standards on 
the Rights, Support and Protection of Victims of Crime, and Replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA, 2013, s. 9-
10. 
5176 AERTSEN, Türkiye’de, s. 3-4. 
5177 OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION, L 315/57, 14.11.2012. 
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çocukları ve mağdurun bakmakla yükümlü olduğu kişiler” şeklinde tanımlanmıştır.5178 Bu direktif, AB 

üye devletleri bakımından bağlayıcı olup mağdurla ilgili kapsamlı ve ayrıntılı bir düzenlemedir.5179 Bu 

direktifin bağlayıcı olmayan ancak yol gösterici niteliğe sahip ve Komisyonun Adalet Genel Müdürlüğü 

tarafından 2013 yılında hazırlanan uygulama belgesinde de üye devletlerin ulusal ceza adalet sistemlerinde 

mağdurun kilit bir role sahip olan ve bireysel ihtiyaçlarını gözeten bir birey olarak dikkate alınması 

gerektiğinden bahsedilmiştir. Ancak üye devletlerin, her ne kadar direktifte kapsama alınmasa da tüzel 

kişilere de direktifte öngörülen haklardan yararlanabilmesi imkanını tanımasının mümkün olduğu 

belirtilmiştir.5180 

29.11.1985 tarihinde 40/34 sayılı “Genel Kurul Kararı” ile kabul edilen “BM Genel Kurulu”nca, 

“Suçtan ve Yetki İstismarından Mağdur Olanlara Adalet Sağlanmasına Dair Temel Prensipler 

Deklarasyonu”nda5181 ise mağdur, “üye ülkelerde yürürlükte olan ceza kanunlarını ihlal eden eylemlerden 

dolayı bireysel veya toplu olarak, fiziksel, zihinsel veya duygusal açıdan zarara uğrayan, ekonomik kayba 

maruz kalan veya temel hakları önemli ölçüde zarar gören kişi” şeklinde tanımlanmıştır.5182 Böylece 

mağdur, sadece ulusal değil uluslararası bir “fenomen” olarak kabul edilmiştir.5183 Bu tanıma göre, 

mağdurun gerçek ve tüzel kişi olabilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.5184 Ayrıca işlenen suçun 

faillerinin tespit edilememesinin, yakalanamamasının ve muhakemesine başlanıp hakkında hükmün 

verilememesinin mağdur olarak nitelendirilmeyi etkilemeyeceği öngörülmüştür. Mağdurun ailesinin veya 

bakmakla yükümlü olduğu ve zor durumunda mağdura yardımcı olmaktan veya mağduriyeti önlemekten 

                                                
5178 Direktifin uygulama belgesinde mağdur olabilmek için failin kimliğinin belirlenip belirlenmemesinin, yakalanıp 
yakalanmamasının, yargılanıp yargılanmamasının, mahkûm edilip edilmemesinin ve failin mağdurla ailevi bir ilişkisinin bulunup 
bulunmamasının bir öneminin bulunmadığı belirtilmiştir. Ayrıca “mağdur” tanımının işlenen suç nedeniyle ölüm neticesinin 
meydana geldiği doğrudan zarar gören aile bireylerini de kapsayacağı, söz konusu zarardansa ölen ile aile bireyleri arasındaki 
mevcut yakın duygusal ilişki ve/veya maddi bağımlılığın anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir. Aile bireyleriyle ilgili olarak eş 
kavramından resmi olsun ya da olmasın yine aynı ya da farklı cinsiyette olup olmadığı fark edilmeksizin partnerin anlaşılması 
gerektiği de ifade edilmektedir. Bkz. EUROPEAN COMMISSION, DG Justice Guidance Document related to the transposition 
and implementation of Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing 
minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 
2001/220/JHA December 2013, s. 10. 
5179 AERTSEN, “Karşılaştırmalı”, s. 80. Portekiz’de, 130 sayılı Kanunla 2015 yılında “Ceza Kanunu”nda gerçekleştirilen 
değişikliğe kadar işlenen bir suçun mağdurunun devlet olduğu kabul edilmekteydi. Ancak söz konusu direktife de geçerlik 
sağlamak ve ceza adalet sisteminde mağdura aktif bir rol verebilmek amacıyla değişiklik yapılmış ve mağdurdan “kendisine 
fiziksel, ruhsal ve ekonomik olarak şiddet uygulanması sonucu zarar gören kişi”nin anlaşılması gerektiği kabul edilmiştir. Bkz. 
MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI, Portekiz Ve İspanya’ Da Mağdur Hakları Ve Mağdur Destek Hizmetleri, 
Ankara 2017, s. 59. 
5180 EUROPEAN COMMISSION, DG Justice Guidance Document related to the transposition and implementation of 
Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the 
rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA December 2013, s. 
7, 9. 
5181 Bu deklarasyon, mağdurların “Magna Carta”sı olarak nitelendirilmektedir. Bkz. TÜRKİYE MİLLET MECLİSİ İNSAN 
HAKLARI KOMİSYONU, s. 7. 
5182 Deklarasyon, her ne kadar bağlayıcı bir niteliğe sahip bulunmasa da ulusal mevzuatta bağlayıcı kuralların oluşumuna katkı 
sağlamıştır. Bkz. LAZARO, Joao, “Victim Rights in International Community and Eu -Directive 2012/29”, Uluslararası Mağdur 
Hakları Sempozyumu, 30-31 Ekim Ankara 2014, s. 43. 
5183 SIEGISMUND, s. 102-103. 
5184 ASLİ, Mehrdad Rayejian, “Iranian Criminal Justice System in Light of International Standards Relating to Victims”, 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 14/2, 2006, s. 188. 
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ötürü zarar gören kimselerin de mağdur kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.5185 Ancak 

“BM Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi” kapsamında “İnsan Hakları Komitesi”ne tüzel 

kişilerin haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek başvurmalarıysa kabul edilmemektedir. Zira tüzel kişiler, 

söz konusu hakların sahibi olarak kabul edilmemektedir ve mağdur olarak nitelendirilmemektedir.5186 

AİHS’in 34. maddesinde “bu Sözleşme ya da protokollerinde tanınan haklarının” taraf 

devletlerden “biri tarafından ihlal edil”en “her gerçek kişi”nin, “hükümet dışı kuruluş”un ve “kişi 

grupları”nın mağdur olduğunu öne sürmek suretiyle AİHM’e başvurabilecekleri öngörülmüştür. Bu 

nedenle özel hukuk tüzel kişileri, “mağdur” olarak kabul edilmektedir. Esasında kamu hukuku tüzel 

kişilerinin bu kapsamda değerlendirilmemesi yerindedir. Zira insan haklarının ihlal edilmemesi adına 

kamu hukuku tüzel kişilerinin kontrolü ve yetkilerinin sınırlandırılması amaçlanmaktadır. Aksinin kabulü 

insan haklarının korunmasını ilişkin çabaları zayıflatır.5187 AİHM, başvurucunun mağdur olarak kabul 

edilebilmesi için ihlal oluşturan fiilden doğrudan etkilenmesini aramaktadır.5188 “14 Numaralı Protokol”le 

başvuranın önemli bir mağduriyetinin bulunması aranmış aksi halde başvurunun kabul edilemez olduğu 

kabul edilmiştir. AİHM her ne kadar mağdur olma durumunu suçtan doğrudan etkilenmiş olma şartına 

bağlı tutmuşsa da bazı kararlarında “potansiyel mağdur” olarak kabul edilen kişilerin başvurusunu da 

kabul etmektedir.5189 Örneğin ihlalden doğrudan etkilenenle arasında özel bir bağ bulunan başvurucunun 

dolaylı olarak etkilenmesini mağdur sıfatına sahip olmak için yeterli bulmaktadır. Örneğin “Kurt/Türkiye” 

davasında AİHM, gözaltında kaybolan kişinin annesinin acı ve sıkıntısı karşısında yetkililerin sergilemiş 

oldukları rahat tutum nedeniyle mağdur olduğunu belirtmiştir.5190 Bu kapsamda AİHM, mağdur kavramı 

içinde suçtan zarar göreni de kabul etmektedir. 

“Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi”nin 44. maddesi uyarınca sözleşmenin eyaletlerce ihlal 

edilmesi halinde tüzel kişilerin “Amerikan İnsan Hakları Komisyonu”na ihbarda ya da şikâyette 

bulunabilmeleri mümkünse de “Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi” önünde herhangi bir konuma sahip 

değildir. “Amerikan İnsan hakları Sözleşmesi”nde öngörülen haklar yalnızca insan kişiliğinin öz nitelikleri 

dikkate alınarak insanlara tanındığından tüzel kişiler mağdur olarak kabul edilmemektedir. Benzer şekilde 

“Afrika İnsan Hakları ve Halkların Hakları Sözleşmesi”nin 55. maddesinde de tüzel kişilerin gerçekleşen 

insan hakları ihlaline karşı Komisyonda ihbar ya da şikâyette bulunabilecekleri öngörülmüştür. Ancak 

şikâyette ya da ihbarda bulunabilmek için mağdur olmak gerekli değildir. Mahkemenin kararlarından tüzel 

kişileri mağdur olarak kabul edip etmediği hususu anlaşılamamaktadır.5191 

                                                
5185 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, deklarasyon metni için bkz. 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx 
5186 VAN KEMPEN, s. 358. 
5187 VAN KEMPEN, s. 359, 387. 
5188 AMUUR/Fransa, Başvuru No: 19776/92, 26.06.1996, pa. 36. 
5189 PAMUK, s. 257. 
5190 KURT/Türkiye, 15/1997/799/1002, 25.5.1998, pa. 134. 
5191 Örneğin, Eritre’de bazı özel gazeteler bakımından yasağın uygulanmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verilmişse 
de bu ihlalin mağdurunun gazete mi, yoksa gazeteciler mi yahut okuyucular ve bu kapsamda toplum mu olduğu hususunda 2007 
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yılında verdiği kararında açıklık bulunmaktadır. Ancak genel olarak hem kamu hem de özel hukuk tüzel kişilerinin de insan hakları 
korunmasından doğrudan değil ancak dolaylı bir şekilde yararlandıkları görülmektedir. Bu nedenle dünyada insan hakları 
bakımından daha geniş bir koruma sunmaktadır. Bkz. VAN KEMPEN, s. 360-362. 
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SONUÇ 

İşlenen her bir suçun faili ve mağduru vardır. Failsiz ve mağdursuz suç olamayacağından ceza 

hukukunda kimlerin fail ve mağdur olabileceği ve bu iki kavramın suç genel teorisi içindeki yerinin tespiti 

hususu önem taşımaktadır. Fail ve mağdur, suçun unsuru değildir. Bu kapsamda suçun ne kurucu ne de 

tali unsurudur. Suç genel teorisi içinde kendilerine has yerleri vardır. Nasıl ki bir aşçı tarafından yapılan 

yemek bakımından aşçı yemeğin unsuru değilse aynı şekilde bir fail tarafından gerçekleştirilen suç 

bakımından da fail bu suçun unsuru değildir. Yine mağdur bakımından da aynı yorum geçerlidir. Ancak 

failin ya da mağdurun taşıması gereken “özelliklerinin”, kanun koyucu tarafından suçun özel kurucu 

unsuru ya da tali unsuru olarak öngörülmesi mümkündür. Dikkat edileceği üzere burada fail ya da mağdur 

birer kavram olarak değil, “özellikleri” itibariyle suçun kurucu ya da tali unsuru olabilir. Örneğin sırf askeri 

suçlar bakımından failin asker olması özel kurucu unsur olarak ortaya çıkmaktadır.  

Failin kim olabileceğiyle ilgili olarak ceza hukukunun uzun yıllar boyunca varlığını koruyan ve 

hatta değişmez olarak nitelendirilen klasik ilkelerinin, son yıllarda giderek değiştiği ya da değiştirilmek 

istendiği görülmektedir. Nitekim meydana gelen değişimler beraberinde ihtiyaçları getirmekte ve bu 

ihtiyaçların da hukuk yoluyla yeni kurallar, kavramlar ve kurumlarla giderilmesi söz konusu olmaktadır. 

Sosyal, ekonomik ve siyasi hayat, insanların tek başlarına gerçekleştirmeyeceği ancak bir araya gelerek ya 

da malvarlığı değerlerini birleştirmek suretiyle belli bir amacı gerçekleştirebilmek adına topluluklar 

oluşturmasına neden olmaktadır. Sosyal bir gerçeklik olan insan ya da mal topluluklarına hukuk düzenince 

bazı koşulların gerçekleşmesi halinde kişilik tanınmakta ve bu kapsamda tüzel kişilerden 

bahsedilmektedir. Ancak tüzel kişilerin faaliyetleri alanında bazı suçların işlendiği görülmektedir ve bu 

kriminolojik bir gerçektir. Enerji, petrol ve kimya endüstrisinin neden olduğu çevre kirliliği bunun en tipik 

örneğidir. Bu nedenle, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabulüne ilişkin öneriler ütopik değildir.  

Dünyadaki değişim ve gelişim, toplumsal düzenin sağlanması ve korunmasını amaçlayan hukuk 

sistemlerinin bu değişimi dikkate alarak yeniden ele alınmasına ve yorumlanmasına neden olmaktadır. 

Tüzel kişilerin ekonomik, siyasi ve sosyal alanda giderek daha fazla rol alması, işlenen suçların sayısını 

artırsa ve yeni suç tiplerinin ortaya çıkmasına neden olsa da bu suçlarla etkin bir şekilde mücadele 

edebilmek için tüzel kişilerin suç faili olarak kabul edilmeleri bakımından yeterli değildir. Karşılaştırmalı 

hukukta 20. yüzyılın başından bu yana tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmeye başlanmış ve bu 

tercih 21. yüzyılla beraber ivmelenme kazanmıştır. Günümüzde artık Anglo-Sakson ve tamamen olmasa 

da (ancak neredeyse tamamına yakını) Kıta Avrupa’sının yaklaşımı, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 

bulunduğu yönündedir. Başlarda sistemler arasında yatan farklılığın temelindeyse, Anglo-Sakson hukuk 

sisteminde, Kıta Avrupası hukuk sistemine nazaran idare hukukunun ve idare hukuku sistemlerinin 

yeterince gelişmemiş olması yatmaktadır. Ceza sorumluluğu bakımından tümüyle gerçek kişilerin suç 

işleyebileceğini kabul ederek ceza hukuku sistemini geliştiren ülkelerin yanında, tüzel kişilerin de gerçek 
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kişiler gibi suç işleyebileceğini ve bu nedenle de fail olabileceğini kabul eden hukuk sistemleri 

bulunmaktadır. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden ülkelerin bazısının, tüzel kişiliğe sahip 

olmayan toplulukların dahi ceza sorumluluğunu kabul ettiği görülmektedir. Ancak her iki hukuk sistemine 

bakıldığında, her iki kabulün de halen tartışılmakta ve eleştirilmekte olduğu görülmektedir.   

“Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun öngörülmesi kanun koyucunun tercihidir ve bu nedenle 

tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul eden bir yasayı yürürlüğe koyduğunda sorun çözülecektir” 

demek, beraberinde pek çok sorunu gündeme getirecektir. Zira gerçek kişiler bakımından ceza 

sorumluluğuna gidilmesi için gerekli olan şartlar, tüzel kişiler bakımından uyum göstermemektedir. Bu 

durum, maddi ve şekli ceza hukukuna ilişkin suç ve ceza politikasında değişmeyi gerekli kılmaktadır. 

Nitekim gerçek kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler, doğrudan tüzel kişiler hakkında 

uygulanamaz. Bazı sapmalara neden olur ya da yeni düzenlemelere ihtiyaç gösterir. Ceza hukuku 

düzeninin adil olması adına tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi savunulabilirse de bu 

durum mümkün değildir. Zira bunun için anayasanın 38. maddesinde ve TCK’nın 20. maddesinde 

öngörülen “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin yürürlükten kaldırılması gereklidir. Zira kanun 

koyucunun suç ve ceza koyma erki, anayasa ve hukukun genel ilkeleriyle sınırlıdır. Tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun bulunmaması cezanın amacı, son araç olması ve suçun unsurlarıyla da ilgili bir 

durumdur. Söz konusu hallerse tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesine imkân 

vermemektedir.  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmek tüzel kişilerin yaptırımdan 

bağışık tutulduğu anlamına gelmez. Sorumluluk, ceza ve idare hukuku ile özel hukukta birbirinden 

farklıdır. “Ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi karşısında tüzel kişiler hakkında uygulanan yaptırımlar, 

ceza hukukunun dışında tutulmalıdır. Suçla mücadele edebilmek uğruna uzun uğraşlar neticesinde 

kazanılan “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ve “kusursuz suç olmaz” ilkelerinden feragat edilmemelidir.  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, üzerinde tartışmaların yoğun olduğu ve farklı yaklaşımların 

benimsendiği bir konudur. Tüzel kişilerin hukuki niteliğini açıklayan teorilerden hangisi benimsenirse 

benimsensin tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun bulunup bulunulmadığı tartışması doğal değil hukuki bir 

meseledir. Tartışmanın odak noktasını tüzel kişilerin davranış ve irade yeteneklerinin bulunup 

bulunmadığı oluşturmaktadır. Türk hukuk sistemine bakıldığında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 

öngören düzenlemelere yer verildiği ancak daha sonra söz konusu düzenlemelerin yürürlükten kaldırıldığı 

görülmektedir. AYM, hem 1961 hem de 1982 Anayasası dönemlerinde tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğunun kabul edilmesinin anayasaya aykırı olmadığı kanaatindedir. Ancak AYM’nin bu 

yaklaşımı doktrinde oldukça eleştirildiği üzere yerinde değildir. 

Tüzel kişinin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi ya da edilmemesi tümüyle suç ve ceza 

politikasına ilişkin bir sorundur. Birden çok ceza hukuku düzenine yer verilmesi de tek bir adil düzenin 

olmadığının göstergesi olarak yorumlanabilir. Her bir sistemin olumlu ve olumsuz yanları bulunmaktadır. 
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Bu nedenle mutlak bir şekilde olumlu ya da olumsuz bir sistemden bahsedilemez.  Bugün Resmî 

Gazete’de yayınlanacak bir kanunla tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi elbette 

mümkündür. Her ne kadar bu kanun anayasaya ve ceza hukukunun temel ilkelerine aykırı olsa da 

AYM’nin görüşü aykırılığın bulunmadığı yönünde olduğundan, tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımının 

uygulanması mümkün hale gelecektir. 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesi halinde isnadiyet, organizasyon eksikliği ve 

kusursuz sorumluluk olmak üzere üç modelden söz edilmektedir. Tüzel kişi adına hareket eden gerçek 

kişinin fiilinden dolayı tüzel kişinin sorumlu tutulması esasında fiilin suç oluşturması bakımından bir 

isnadiyet koşulu olarak kabul edilmektedir. Yani dolaylı bir sorumluluk söz konusudur. Söz konusu 

sorumluluk adeta başkasının fiilinden sorumluluktur ve ceza hukukunun temel ilkelerine aykırıdır. 

İsnadiyet modeli yani öncelikle bir gerçek kişinin fail olmasının cezalandırılabilirlik için tüzel kişiye 

taşınması ceza hukukuna yabancıdır. Hatta bu tutum, gerçek kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin ilkelerin 

zayıflatılmasına ve içinin boşaltılmasına neden olacak niteliktedir. Tüzel kişilerin ceza sorumsuzluğuna 

ilişkin isteksizlik ve isnadiyet modelinin gereken başarıyı gösterememesi karşısında tüzel kişilerin yapısına 

uygun olduğu düşünülen organizasyon hatası ya da eksikliğine dayanan tüzel kişinin kendi kusuru 

şeklinde yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir.  Bu model için tüzel kişinin orijinal sorumluluğu da 

denilmektedir.  Bu kapsamda hukuki konunun ihlali muhakkak tüzel kişilik bünyesindeki herhangi bir 

gerçek kişi tarafından değil bizatihi tüzel kişinin sisteminden de kaynaklanabilir. Bu nedenle tüzel kişi 

bünyesinde faaliyet gösteren gerçek bir kişinin tespit edilmesi gerekli değildir. Bu modelde tüzel kişi 

esasında gerçek kişi gibi ceza normunun muhatabı olarak kabul edilmektedir. Ancak yine de tüzel kişinin 

kusuru bir faraziyedir. Zira hatalı organizasyon bizzat tüzel kişi tarafından değil, örneğin yöneticileri 

tarafından ve sonuç olarak yine bir gerçek kişice gerçekleştirilmektedir.  Ayrıca bu model, kanunilik ilkesi 

bakımından sorunları beraberinde getirmektedir. Zira uyum programlarının, bu kapsamda ceza normunun 

davranış kuralının içeriğinin ne olacağını kanunla belirlemek zor ve hatta imkânsızdır. Bu nedenle açık 

ceza normlarıyla söz konusu sorunu çözmek gerekmektedir. Kusursuz sorumluluktaysa tüzel kişinin 

organizasyonunda herhangi bir eksikliğin olup olmadığı, uyum programlarının bulunup bulunmadığı ya 

da tüzel kişinin hangi çalışanınca bu suçun işlendiğiyle ilgilenilmez. Tüzel kişinin faaliyeti kapsamında bir 

ceza normunun ihlal etmesiyle otomatikman tüzel kişi hakkında ceza yaptırımı uygulanır. Ancak söz 

konusu model, her ne kadar istisnaen uygulansa da mutlak bir sorumluluktur. Çağdaş ceza hukuku 

sistemlerindeyse kusursuz sorumluluğa yer yoktur.  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu pragmatik nedenlerle kabul edilebilir gibi gözükse de izlenen 

suç ve ceza politikası açısından üzücüdür. Ceza hukukuna hâkim olan temel ilkelerle ilgili tartışmalar bir 

yana bırakıldığında tüzel kişilerin ve kişi topluluklarının ceza sorumluluğu gerekli değildir. Tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğunun kabul edilmesi yalnızca bir yasama tasarrufu olarak kabul edilemez. Ceza hukuku 

alanında hâkim olan ilkeler dikkate alınmalıdır. Sorumluluğun kabulü halinde ceza muhakemesine hâkim 
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olan ilkelerin de göz önünde bulundurulması gereklidir. Söz konusu ilkeler ve tanınan haklar geçmişten 

bu yana insan temel alınarak oluşturulmuştur. Ayrıca ceza muhakemesi süjelerinin bu konuya ilişkin 

yaklaşımları da araştırılmalıdır. Örneğin bir hâkim, tüzel kişi hakkında mahkûmiyet hükmü verirken ister 

istemez tüzel kişiyi gerçek kişi gibi düşünecektir ve bu durum güçlüklere neden olacaktır. Yine bir savcı 

tüzel kişi hakkında iddianame düzenlerken, tüzel kişinin kusurunun bulunup bulunmadığını belirlerken, 

tüzel kişiyi gerçek kişi gibi değerlendirecektir. Çalışmada da yer yer değinildiği üzere suçluluğu atfetme 

konusunda gözler cansız bir varlığa nazaran canlı bir varlığı aramaktadır. Bunun da temelinde insan 

psikolojisi yatmaktadır. Bu nedenle tüzel kişilerin ceza sorumluluğu meselesi, hukuki tartışmaların 

yanında olaya psikolojiden de yararlanmak suretiyle bakmayı gerektirmektedir. Bu kapsamda deneysel 

olarak uygulanabilir olup olmadığının araştırılmaya ihtiyacı vardır. 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu yoluna gitmeden evvel özel hukuk alanındaki eksiklerin 

giderilmesi suretiyle en iyi yol ve yöntemler öngörülmelidir. Bu kapsamda medeni usul hukukunda, tüzel 

kişilerin faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen hukuka aykırı fiillerle ilgili olarak, delillere erişilebilmesi 

için etkili araçların sağlanması öngörülmelidir. Bu kapsamda re’sen araştırma ilkesinin dahi öngörülmesi 

söz konusu olabilir. Aksi halde karmaşık bir yapıya sahip olan tüzel kişinin karşısında, delillerin 

toplanmasının karşı tarafa bırakılması, tüzel kişinin sorumluluktan kurtulmasına neden olacaktır. Ayrıca 

savcıların görevlendirilmesi dahi önerilebilir. Ceza hukukunun son araç olma özelliği gereği, örneğin 

gerçekleştirilen hukuka aykırı fiille ilgili olarak öngörülen idari para cezalarının miktarının yüksek 

tutulmasıyla ya da mahiyetine uygun idari tedbirlerin uygulanması suretiyle de tüzel kişiler tarafından 

işlenen hukuka aykırı fiillerin önüne geçilmesi mümkündür. Tüzel kişilerin kabahat sorumluluğunun 

öngörülmesi halinde bunun idari bir işlemle tesis edilmesi ve ceza mahkemelerinde olduğu gibi aleniyet 

ilkesinin benimsenmemesi, tüzel kişilerin caydırılması bakımından gereken etkiye sahip değildir. Bu 

nedenle tüzel kişiler hakkında verilen idari yaptırım kararlarının kamuyla paylaşılması yerinde bir tercih 

olacaktır. Nitekim tüzel kişilerin ve hatta toplulukların ceza sorumluluğunun kabul edilmesi esasında 

toplulukların kontrol edilmesinde bir yol olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bunun evrensel bir kabul 

olmadığının ve kabul edildiği ülkelerdeki uygulama şekillerinin farklılığının altı çizilmelidir. Ayrıca 

ETCK döneminde kabahatlerin suç olması nedeniyle - her ne kadar KK ile düzenlenen kabahatler artık 

suç olarak öngörülmese de - Almanya’da olduğu gibi “kabahat” kavramı yerine “düzene aykırılık” 

ifadesinin kullanılmasının çok daha yerinde olacağı belirtilmelidir. 

Türk ceza hukuku sisteminde bugün için tüzel kişilerin fail olamayacağı kabul edilmektedir. 

TCK’nın 20. maddesinin 2. fıkrasında “tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanama”yacağı 

belirtilmekte ve mevzuatta tüzel kişilerin cezalandırılabileceğini açıkça öngören başka bir hüküm 

bulunmamaktadır. Ancak TCK’nın 60. maddesi uyarınca yalnızca “özel hukuk tüzel kişileri” hakkında 

güvenlik tedbiri niteliğindeki tedbirlerin uygulanabileceğinin öngörülmesi bu konuda bir duraksamaya 

neden olmaktadır. Zira ortada çelişkili bir durumun varlığı söz konusudur. Örneğin isnat yeteneğiyle ilgili 
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olarak TCK’nın 31., 32., 33. ve 34. maddelerinde suç oluşturan fiili gerçekleştiren kimseler, işledikleri 

suçun faili olarak kabul edilmiş, ancak bu kimselere ceza verilemediğinden haklarında güvenlik tedbirinin 

uygulanması öngörülmektedir. Ancak TCK’nın 60. maddesiyse isnat yeteneği olmayanlarla aynı 

yaptırıma yani güvenlik tedbirlerine muhatap kıldığı tüzel kişileri, suçun faili olarak kabul etmemektedir. 

TCK’nın 60. maddesinde işlenen bir suç nedeniyle tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirinin öngörülmesi 

yerinde bir tercih değildir ve yürürlükten kaldırılmalıdır. Ayrıca hali hazırdaki durum yani KK ve TCK’nın 

tüzel kişiler hakkında işlenen bir suç nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngörmesi de karmaşıklığa neden 

olmaktadır. Kanun yazım tekniğine özen gösterilerek, mevzuattaki düzenlemelerin, yorumu 

kolaylaştıracak şekilde yazılması gereklidir. Ayrıca tüzel kişinin faliyeti kapsamında işlenen bir suç 

nedeniyle hakkında güvenlik tedbirine başvurulması karşısında artık tüzel kişinin ceza muhakemesi süjesi 

olarak yerinin ayrıntılı şekilde düzenlenmesinde fayda vardır.  

TCK’nın 60. maddesinde öngörülen sistemin her ne kadar yürürlükten kaldırılması gerekliyse de 

şayet bu sistemde ısrarcı olunacaksa bazı değişikliklerin yapılması gereklidir. Zira çalışmada da belirtildiği 

üzere söz konusu madde kendi içinde önemli eksiklikleri ve sorunları barındırmaktadır. “Faaliyet izninin 

iptali” tedbiri, tümüyle tüzel kişiyle ilgili olup tüzel kişinin organının ya da temsilcisini oluşturan gerçek 

kişiler hakkında uygulanamaz. Doğrudan tüzel kişiyi hedef alır. Her ne kadar bu kapsamda söz konusu 

gerçek kişi hakkında mahkûmiyet hükmü verilmişse de bu kimse yine benzer faaliyette bulunmaya devam 

edebilir. Bu nedenle, esasında tüzel kişinin gerçekleştirdiği faaliyet kapsamında tüzel kişinin paravan 

olarak kullanılarak işlenen suçlarla mücadele edilemez. Zira bu gerçek kişiler başka bir tüzel kişinin 

faaliyeti kapsamında da bu suçları işlemeye devam etme olanağına sahiplerdir. Bu kapsamda “Bir siyasî 

partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle neden olan kurucuları” da dâhil olmak üzere 

üyelerinin, AYM’nin “temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazetede gerekçeli olarak 

yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi 

olama”yacaklarına (Ay. m. 69/9) benzer bir düzenlemenin faaliyet izninin iptaliyle olarak tüzel kişinin 

organı ya da temsilcisi hakkında öngörülmesi önerilebilir.  

TCK’nın 60. maddesinin 4. fıkrası uyarınca tüzel kişiler hakkındaki güvenlik tedbirlerine 

“kanunun ayrıca belirttiği hallerde” başvurulabilir. Özellik prensibine yer verilmesinin nedenini tüzel 

kişilerin ceza sorumluluğunun yalnızca gerekli ve yararlı olduğu durumlarla sınırlı tutulması ve bu 

sorumluluğun istisnai bir sorumluluk şeklinde düzenlenmesidir. Bu şekilde kanun koyucular bakımından 

temel ceza hukuku ilkelerine aykırı olan söz konusu sorumluluk şeklinin genişlemesi engellenmek 

istenmektedir. Ancak söz konusu durum, her bir suç için tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilip 

edilmediğinin kontrol edilmesini gerektirmektedir. Ayrıca kanun koyucunun keyfi davranmasına ya da 

özensizliği nedeniyle bir bütün olarak değerlendirmemesi durumunda tutarsız ve düzensiz bir ceza hukuku 

sistemine neden olabilecek niteliktedir. Çözüm olarak, özellik prensibi yerine genellik prensibinin kabul 

edilmesi ancak bu genel kuraldan ayrılmak istenildiği takdirde kanunda bir hükümle söz konusu durumun 



681 
 

öngörülmesi önerilebilir. Hatta bu açık öngörüye dahi gerek yoktur. Zira yorum yoluyla bazı suçların tüzel 

kişinin faaliyeti kapsamında işlenemeyeceğini söylemek de mümkündür. Aksinin kabulü işlenen suçlarla 

mücadelede boşlukların olmasına neden olacaktır. Bu nedenle özellik prensibi terk edilerek genellik 

prensibi kabul edilmelidir. Nitekim TCK’ya bakıldığında, özel bir tüzel kişi adına işlenmesi mümkün olan 

ve benzer hukuki varlık veya menfaatleri himaye altına almayı amaçlayan “iş ve çalışma hürriyetinin 

ihlali” (m. 117), “sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi” (m. 118), “nefret ve ayrımcılık” (m. 

122) gibi suçlar bakımından söz konusu tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasının 

öngörülmediği anlaşılmaktadır. Bu durum, önemli bir eksikliktir.  

Tüzel kişiler fail olamayacağından haklarında güvenlik tedbirinin uygulanması da yerinde bir 

tercih değildir. Bu nedenle tüzel kişilerin güvenlik tedbiri sorumluluğunu gerektiren suçların, KK’nın 43/A 

maddesi kapsamına alınması en makul çözüm olacaktır. Hatta KK’nın 43/A maddesinde genellik 

prensibinin benimsenerek işlenen her bir suç nedeniyle tüzel kişilerin kabahat sorumluluğu 

benimsenmelidir. Ayrıca KK’nın 43/A maddesinde yer alan suçlar kasten işlenebilen suçlardır. Ancak 

günümüzde tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında taksirle işlenen suçların varlığı da görülmektedir. Bu 

kapsamda taksirle işlenen suçlar bakımından da tüzel kişilerin kabahat sorumluluğu benimsenmelidir. 

Böylece tüzel kişilerin faaliyetleri yerine getirilirken, daha özenli ve dikkatli davranılması sağlanmış 

olacaktır. Ancak genellik prensibi benimsenmek istenmiyorsa, örneğin “çevrenin taksirle kirletilmesi” 

suçuna da hükümde yer verilmelidir. Önemli çevre sorunlarına neden olabilecek sorunlarla mücadele 

edebilmek adına bu tercih kanun koyucu tarafından hayata geçirilmelidir.  

İşlenen bir suç nedeniyle tüzel kişi hakkında idari ceza yaptırımının uygulanmasının esasında 

mevcut sistem bakımından uyumsuzluğa sebebiyet vermesi nedeniyle, söz konusu sorunun tüzel kişilerle 

gerçek kişilerin aynı şartlar altında idari ceza yaptırımına tabi tutulmasının engellenerek çözülmesinde 

fayda vardır. Örneğin tüzel kişinin idari ceza sorumluluğuna gidebilmek için orijinal sorumluluk 

modelinin esas alınması önerilebilir. Yine tüzel kişiye kayyım atanması, kamu sözleşmelerinin dışında 

tutulması, temsilcilerinin görevden alınması, feshedilmesi gibi yaptırımlara, “idari ceza yaptırımı” olarak 

başvurulması mümkün hale getirilmelidir. Hatta orijinal sorumluluk modeli kapsamında incelenen uyum 

programıyla ilgili olarak bizatihi uyum programlarının bulunup bulunmadığı ve yeterince bu uyum 

programlarının izlenip izlenmediğinin devlet tarafından örneğin idari yaptırıma bağlanmasıyla tüzel 

kişilerin faaliyeti kapsamında işlenen suçların önlenmesi mümkün hale gelecektir. Böylece henüz hukuka 

aykırı bir fiil işlenmeden, bu fiilin işlenmesini engelleyen kurallara aykırılık halinde önleyici idari 

yaptırımlara başvurulması söz konusu olacaktır. Bu programın benimsenmesi için, her bir faaliyet koluna 

ilişkin genel çerçevenin devlet tarafından çizilmesi, tüzel kişininse bu çerçevede belirtilen ilkelere 

uyabilmek adına kendi içinde plan ve program oluşturması gerekmektedir. 

Şayet güvenlik tedbiri sorumluluğuna bağlı kalınmak isteniyorsa da genellik prensibinin 

benimsenerek tüm tüzel kişiler bakımından güvenlik tedbiri sorumluluğunun hangi koşullar altında 
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gerçekleşeceği öngörülmelidir. Özellik prensibinde ısrarcı olunacaksa da hali hazırdaki suç tipleri 

bakımından benimsenen tercihte yeknesaklığa gidilmelidir. Örneğin tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında 

işlenen bir suçta menfaatin sağlanmasının ya da bu menfaatin haksız olmasının gerekli olup olmadığı 

hususları netliğe kavuşturulmalıdır.  Ayrıca müsaderenin niteliği konusunda yapılan tartışmalar karşısında 

örneğin kazanç müsaderesinde elde edilen brüt kazanç yerine net kazancın müsaderesine imkân 

tanınmalıdır. Aksi halde müsaderenin cezalandırıcı niteliğinden bahsetmek söz konusu olacaktır. Ancak 

en makul tercih yine de tüzel kişilerin güvenlik tedbiri sorumluluğunun kaldırılarak, tüzel kişiler hakkında 

da müsadereye konu olabilecek eşya ya da kazanç bakımından “mülkiyetin kamuya geçirilmesi” idari 

yaptırımının uygulanmasının öngörülmesi olacaktır. 

Hukuk düzenince suçun mağduruna çeşitli sonuçlar bağlandığından, bu kavramın tanımının 

yapılarak sınırlarının belirlenmesi önem arz eder. Bu kapsamda mevzuatta tanımın yapılması 

önerilmektedir. Ancak tek bir mağdur tanımının benimsenerek, bu tanımın her bir alanda geçerli olmasını 

savunmak doğru olmaz. Zira mağdurun ceza hukukundaki karşılığı ile viktimolojide yahut günlük 

hayattaki karşılığı aynı değildir. Nitekim ceza hukukundaki karşılığı oldukça dardır. Ancak ceza 

hukukunda suçun mağduruna çeşitli sonuçlar bağlandığından, bu kavramın tanımının yapılarak 

sınırlarının belirlenmesi önem arz eder. Örneğin zincirleme suçun, haksız tahrikin, “hapis cezasının 

ertelenmesi”nin, etkin pişmanlık hükümlerinin, müsaderenin, dava zamanaşımının başlangıcı bakımından 

mağdurun tespiti gereklidir. Ceza muhakemesi hukuku bakımından da ceza davasına katılma ve bu hak 

dışında kalan diğer mağdur haklarının kim tarafından kullanılacağının belirlenmesi, mağdur kavramının 

tanımlanarak sınırlandırılmasını gerektirir.  Çeşitli kurumlar bakımından örneğin şikâyet, uzlaştırma gibi 

önem taşıyan mağdurun belirlenmesi her zaman için çok da kolay değildir.  İnfaz hukuku bakımından da 

denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kimselerin mağdura zarar verip vermeyeceğinin değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle ceza hukukundaki mağdur kavramının tanımının yapılmasında fayda vardır. 

Bunun dışında örneğin sosyal devlet ilkesi gereğince suçtan etkilenen kişilere yardımda bulunmak 

isteniyorsa ve ceza hukukundaki mağdurun dışında kalan kimselerin de kapsama alınması gerekiyorsa 

bunun için ilgili mevzuatta ayrıca “mağdur” şeklinde bir tanımlamaya gidilmemelidir. Ceza hukukundaki 

mağdur dahil edilmek isteniyorsa, bunun “mağdur”un yanında ayrıca gerekirse tek tek sayma yoluyla ya 

da genel bir ifade kullanılmak suretiyle yapılması gereklidir. Aksi halde yukarıda da bahsedildiği üzere 

mevzuatta birden fazla mağdur tanımının yer almasıyla karşı karşıya kalınmakta ve bu da uyumsuzluğa 

neden olmaktadır. Bu kapsamda bir diğer öneri olarak örneğin ceza muhakemesinde mağdur haklarının 

süjesi belirlenirken süjeyi genişletici şekilde yorumlamak yerine, en makul çözümü “suçtan zarar görenin 

hakları” ifadesinin kullanılması oluşturacaktır. Aksinin kabulü ceza hukukunda “mağdur”a verilen 

anlamla, ceza muhakemesinde “mağdur”a verilen anlamın örtüşmemesine neden olmaktadır. 

Mağdurun, suçla ihlal edilen hukuki varlık veya menfaatin sahibi ya da hamili olarak 

tanımlanması; suçla ihlal edilen hukuki varlık veya menfaatin birden fazla olması halinde mağdurun 
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tespitinde güçlüklere neden olabilir. Birden çok varlık veya menfaatin ihlal edildiği suçlarda hukuki konu, 

üstünlük ölçütüyle belirlenmektedir. Ancak bu durumda örneğin “banka veya kredi kartlarının kötüye 

kullanılması suçu”nu öngören TCK’nın 245. maddesinin 1. fıkrasında olduğu gibi tek bir hukuki konunun 

olmasına karşın hem bilişim sistemlerinin düzgün ve güvenliği işlemesine ilişkin topluma ait menfaat hem 

de kişilerin malvarlığına ilişkin menfaat korunduğundan hem toplumun hem de malvarlığı itibariyle zarar 

gören kişinin mağdur olduğundan bahsetmek gerekir. Ancak bu suçta suçun genel mağduru devletken, 

özel mağduru toplumdur. Bu nedenle, ceza hukukunda özel mağdurun suçla ihlal edilen hukuki varlık 

veya menfaatin sahibi ya da hamili olarak değil, suçun hukuki konusunun sahibi ya da hamili olarak 

tanımlanması yerinde bir tercih olacaktır. 

Mevzuata bakıldığında, mağdur kavramının doğru şekilde kullanılmadığı görülmektedir. 

Kullanılan dil, özellikle de ceza kanunları söz konusu olduğunda son derece önemlidir. Her bir kavramın 

ve hatta noktalama işaretlerinin dahi önemi büyüktür. Ancak TCK’ya bakıldığında dilin kullanımı 

bakımından sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır.  Örneğin TCK’nın 22. maddesinin 6. fıkrasında 

“taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık 

bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilme”yeceği 

öngörülmüştür. Ancak hükümde geçen “mağdur olma” halinden suçtan zarar görmenin anlaşılması 

gereklidir. Zira failin örneğin yakının ölümünden dolayı yalnızca zarar görmesi mümkündür.  Söz konusu 

örnekte tek bir mağdur vardır o da ölendir. Bu nedenle hükümde yer alan “mağdur olmasına” ifadesi 

“zarar görmesine” ya da “etkilenmesine” şeklinde değiştirilmelidir. Yine TCK’nın 79. maddesinde 

“göçmen kaçakçılığı” suçu düzenlenmiş olup bu suça “Birinci Kısmın” “İkinci Bölümünde” yer 

verilmiştir. Ancak 79. maddenin 2. fıkrasında “suçun, mağdurların; a) Hayatı bakımından bir tehlike 

oluşturması, b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi” ağırlaştırıcı neden olarak 

öngörülmüştür. Esasında bu suçun mağduru uluslararası toplumdur. Ancak söz konusu hükümle kaçak 

göçmenlerin mağdur olduğu belirtilmiştir.  Şayet kaçak göçmenler bu suçun mağduru olarak kabul edilirse 

örneğin, belli bir para karşılığında göçmenleri sınırdan geçiren fail, suç işleme kararındaki birliğe karşın 

her bir taşıma fiili ayrı bir suç oluşturacak ve hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanamayacaktır. 

Yine tek bir seferde birden fazla göçmeni sınırdan geçirirse hakkında TCK’nın 43. maddesinin 2. fıkrası 

uygulanacaktır. Ancak suçun mağduru uluslararası toplum olduğundan ilk verilen örnekte TCK’nın 43. 

maddenin 1. fıkrası uygulanacak, ikinci verilen örnekte ise suç sayısı tek olduğundan TCK’nın 43. 

maddesinin 2. fıkrasına gidilmeyecek ve fail hakkında tek bir “göçmen kaçakçılığı” suçundan 

mahkûmiyet kurulacaktır. Bu kapsamda hükümde geçen “mağdur” ifadesi sorunludur ve kaldırılmalıdır. 

Şayet mağdur olarak kaçak göçmenler kabul edilmek isteniyorsa, suç “kişilere karşı suçlar” arasında 

düzenlenmelidir. Kaldı ki TCK’daki sorunlar çalışmada da belirtildiği üzere yalnızca bu iki örnekle sınırlı 

değildir. Bu nedenle genel bir gözden geçirmeye ve düzeltilmeye ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Kimlerin mağdur olabileceğine ilişkin husus doktrinde oldukça tartışmalıdır. Esas olarak bu 

tartışma dört başlık altında sınıflandırılabilir. İlki suçun mağdurunun yalnızca devlet; ikincisi yalnızca 

birey yani gerçek kişi; üçüncüsü sadece kişi bu kapsamda hem gerçek hem de tüzel kişi; dördüncüsü ise 

kişinin yanında toplum, aile, uluslararası toplum gibi tüzel kişiliği olmayan kişi topluluklarının da mağdur 

olabileceği yönündedir. Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği dahi bulunmayan kişi topluluklarının suçun 

mağduru olup olamayacağı hususunu esasında kanun koyucunun tüzel kişi bakımından TCK'nın “İkinci 

Kitabı”nın “Dördüncü Kısmı”nda “Devlete Karşı Suçlar”; tüzel kişiliği bulunmayan kişi toplulukları 

bakımından TCK'nın “İkinci Kitabı”nın “Birinci Kısmı”nda “Uluslararası Suçlar” ve “Üçüncü Kısmı”nda 

“Topluma Kaşı Suçlar” başlığına yer vermesiyle çözdüğü görülmektedir. Kanun koyucu, tüzel kişiliği 

bulunmayan kişi topluluklarını da suçun mağduru olarak kabul etmektedir. Esasında “Aile Düzenine Karşı 

Suçlar”da mağdur aile olduğundan bunların TCK’nın “İkinci Kitabı”nda “Topluma Karşı Suçlar”dan 

sonra gelmek üzere ayrı bir kısımda düzenlenmesi düşünülebilirse de ailenin toplumun yapı taşlarından 

biri olarak kabul edilmesi nedeniyle ayrı bir bölüm olarak düzenlenmesine gerek yoktur. Ancak yine de 

TCK’nın “İkinci Kitabı”nın mağdura göre tekrar tasnif edilmesi mümkündür. Bu kapsamda “Birinci 

Kısım”da “Bireylere Karşı Suçlar”, “İkinci Kısım”daysa “Topluluğa Karşı Suçlar” şeklinde ikili bir 

ayrımın yapılması önerilebilir. “Bireylere Karşı Suçlar” arasında yani gerçek kişilere karşı suçlar, suçun 

hukuki konusu esas alınarak tasnif edilmelidir. “Topluluğa Karşı Suçlar” ise “Devlete Karşı Suçlar”, 

“Uluslararası Topluma Karşı Suçlar” ve de “Topluma Karşı Suçlar” şeklinde kendi içinde üç alt bölüme 

ayrılarak, her bir bölümdeyse yine suçun hukuki konusu esas alınarak bir tasnifin gerçekleştirilmesi 

düşünülebilir.  

Doktrinde ağırlıklı olarak savunulan yalnızca gerçek kişinin mağdur olabileceğinin kabulüyse 

yerinde değildir. Nitekim postmodernizmle beraber içinde yaşadığımız toplum, modernizmin tersine ve 

modernizmin toplumu esas almasına karşın, toplumu görmezden gelmekte ve ne varsa bireyde var 

demektedir. Ancak postmodernizmle birlikte küreselleşmenin gerçekleşmesi ve devletin sınırlarının 

kalkması dahi ve bu kapsamda oluşturulan birliklerin kendilerine has bazı varlık veya menfaatlerin 

korunmasını gerektirmekte ve böylece söz konusu birliklerin mağdur olarak kabul edilmelerini mümkün 

hale getirmektedir. 

Mağdurun gerçek yani somut ve potansiyel olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmesi de 

mümkündür. Gerçek mağdurdan suç işlendikten sonra bahsedilmekteyken, potansiyel mağdur ceza 

normu ihdas edilirken kendisine yer bulmaktadır. Bu kapsamda potansiyel mağdur suçun hukuki 

konusuyla bir anlam kazanmaktadır. Suçla korunmak istenen hukuki konuyla, esasında potansiyel 

mağdurun beklentileri güvence altına alınmak istenmektedir. 

Mağdurun egemen devlet karşısındaki hak mücadelesi olarak görülmesi yerine mağdurun 

çokluğunu savunan modern anlayış daha yerindedir. İşlenen her bir suç, suçtan suça değişen hukuki 

konunun hamili ya da sahibi olan mağduru yanında cezai himayenin konusunu teşkil eden genel menfaati 
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de ihlal etmektedir. Bu kapsamda mağdurun genel ve özel mağdur şeklinde ikiye ayrılması söz konusudur. 

Ancak devletin her suçun genel mağduru olmasının esasında pratik bir öneminin bulunmadığının altının 

çizilmesinde fayda vardır. Yine de bu durum tüm suçlarda genel mağdurun devlet olduğu gerçeğini 

değiştirmemektedir. Zira genel mağdur suçtan suça değişmeyen her suçta ortak olan bir husustur. Nitekim 

cezalandırma hakkının devlete ait olması, genel mağdurun devlet olduğu, bu kapsamda ceza hukukunun 

bir kamu hukuku dalı olarak kamunun menfaatlerini gözettiğinin bir göstergesidir. Nitekim devletin kendi 

varlığını korumak konusundaki menfaati, koyduğu tüm kuralların temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle 

de devletin kendi varlığını korumak, cezai himayenin konusu değil asıl sebebi olarak kabul edilmelidir. 

Devlet, vatandaşlarına ve ülkesinde bulunanlara sağladığı himayenin karşılığında, suç işlenmemesini 

istemektedir. 

Devletin kendine özgü hukuken korunan varlık ya da menfaatlerinin bulunmadığı, bu varlık veya 

menfaatlerin özünde bireye ait varlık ya da menfaatler olduğunun kabulü ve devletin mağdur 

olamayacağını söylemek sistemin tümüyle insana değer veren, insan haklarını hayata geçiren bir düzen 

olmasını sağlamaz. Kabul edilsin ya da edilmesin devletin kendine özgü hukuken korunan varlık veya 

menfaatleri bulunmaktadır. Esasında korunan hukuki varlık veya menfaatler bakımından bireysel ve 

bireysel olmayan yani kolektif varlık ya da menfaatler şeklinde bir ayrımın yapılması mümkündür. 

Kolektif nitelikteki varlık ya da menfaatler ihlal edildiğinde bu menfaatlerin ait olduğu kolektivite ya da 

topluluk zarar görmektedir. Hukuki konunun esas alınarak mağdur tanımının yapılması, kolektif varlık ya 

da menfaatlerin hamilini söz konusu varlık ya da menfaatlerin ihlal edilmesi halinde suçun mağduru olarak 

nitelendirilmesini gerektirir. Bireysel olmayan varlık veya menfaatler ise tüzel kişiliği bulunsun ya da 

bulunmasın topluluğa aittir. Ancak uluslararası belgelere bakıldığında AB’nin yalnızca gerçek kişilerin 

mağdur olabileceğini kabul ettiği, diğer belgelerin bazısı bakımındansa tüzel kişilerin ve hatta tüzel kişiliği 

bulunmayan toplulukların da mağdur olabileceği görülmektedir. AB’nin söz konusu yaklaşımının 

temelindeyse merkezine yalnızca gerçek kişileri alması bulunmaktadır. Ancak bireylerin bir araya gelerek 

oluşturdukları toplulukların da kendine has korunması gereken varlık ve menfaatleri vardır. Nitekim AB 

de bu kapsamda olup, mağdur olması mümkündür. 

Mağdurun toplum olduğu suçların doktrinde mağduru belli olmayan ya da mağdursuz suç olarak 

nitelendirildiği de görülmektedir. Ancak söz konusu nitelendirme, mağdurun toplum olması yani belirsiz 

olmaması ve her suçun bir mağdurunun bulunması karşısında yerinde değildir. 

Mağdur ve suçtan zarar gören kavramları bazen örtüşseler de suçtan zarar gören kavramının 

muhakeme hukukuna ait bir kavram olduğunun altı çizilmelidir. Bu kapsamda muhakeme hukukunda 

zarar gören bazı hak ve ödevlere sahip olabilmektedir.  

Hayvan, suçun maddi konusunu oluşturabilirse de mağduru olamaz. HKK’da hayvanlara karşı 

gerçekleştirilen pek çok olumsuz nitelikteki fiil, idari suç olarak öngörülmüştür. Örneğin HKK’nın 14. 

maddesinin 1. fıkrasının (j) bendinde “Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak” yasak 
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olarak düzenlenmiş olup bu yasağı çiğnemenin yaptırımı olarak, 28. maddesinin 1. fıkrasının (k) bendinde 

300 TL idari para cezası verileceği öngörülmüştür. Bu kapsamda hayvanlara karşı gerçekleştirilen söz 

konusu fiiller ceza hukuku anlamında suç olarak öngörülmese de karşılığında idari yaptırımın 

öngörüldüğü idari suçlar olarak düzenlenmiştir. Ceza hukukunun son araç olma niteliği bakımından doğru 

bir tercih yapıldığı söylenebilirse de hayvanlara karşı gerçekleştirilen söz konusu fiillerin önlenmesi 

bakımından gereken yeterliliğinin sağlanamadığını söylemek mümkündür. Bu nedenle ceza hukukunun 

son araç olma niteliğinden hareketle, hayvanlara karşı gerçekleştirilen olumsuz nitelikteki fiillerin suç 

olarak öngörülmesi yerinde bir tercih olabilir. Böylece “şey” olarak görülen hayvanın “can” olarak 

görülmesine başlanması olanaklı hale gelecektir. Zira şuan ki mevzuata göre hayvanlara karşı 

gerçekleştirilen fiillerin bazıları, şartları varsa ve bu kapsamda sahipli olması durumunda malvarlığına 

karşı suçlar kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak bu tercih yine de hayvanların suçun mağduru 

olmasına imkân vermez. Söz konusu durumda toplumun mağdur olarak kabulü gereklidir. Zira 

hayvanların korunmasına, gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılmasına ilişkin menfaat topluma 

aittir.  
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FAİL VE MAĞDUR 

(Doktora Tezi) 

Eylem BAŞ BAYRAKTAROĞLU 

ÖZET 

Tezde ceza hukukunda fail ve mağdur, üç bölüm altında incelenmiştir. Birinci bölümde faile ve 

mağdura ilişkin temel kavramlara yer verilmiştir. İkinci bölümde fail, üçüncü bölümde ise mağdur 

incelenmiştir. İşlenen her bir suç iki tarafın arasında ortaya çıkar. Taraflardan birini mağdur diğerini ise 

fail oluşturur. Suç genel teorisinde kendine has bir yeri olan bu iki kavramın sınırlarının ortaya konulması 

gereklidir. Bu kapsamda kimlerin fail ve mağdur olabileceği hususu önem taşımaktadır. Ceza hukuku 

anlamında hukuka aykırı fiili gerçekleştiren kişi suçun failidir. Günümüzde artık Anglo-Sakson ve 

tamamen olmasa da çoğu Kıta Avrupa hukuk sistemi, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul 

etmektedir. Ancak ceza sorumluluğu şahsidir. Ayrıca, ceza müeyyidesinin amacı ve son araç olması 

karşısında tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun benimsenmesinden bahsedilemez. Bu nedenle yalnızca 

gerçek kişinin fail olmasından ve ceza sorumluluğundan bahsetmek mümkündür. Suçun hukuki 

konusunun sahibi ya da hamili mağdurdur. Kimlerin mağdur olabileceği ise doktrinde oldukça tartışmalı 

bir konudur. Genel kanaat yalnızca gerçek kişilerin mağdur olabileceği yönündedir. Ancak kişinin bu 

kapsamda gerçek ve tüzel kişinin ve de toplum, aile, uluslararası toplum gibi kişi olmayan toplulukların 

da mağdur olabilmesi mümkündür.  
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PERPETRATOR AND VICTIM 

(Ph.D. Thesis) 

Eylem BAŞ BAYRAKTAROĞLU 

ABSTRACT 

In this thesis, concepts of the perpetrator and the victim in criminal law have examined. In the first 

chapter, general information about these concepts has given. In the second, and third chapters, the concepts 

of perpetrator and victim have examined, respectively. It has accepted that each committed crime occurs 

between two specific sides. One of these is the victim, and the other one is the perpetrator. In the general 

theory of crime, it is necessary to set the framework of these concepts which have a specific place in the 

doctrine. In this context, it is important to determine who can be a perpetrator or a victim. In criminal law, 

the person who committed a crime is the perpetrator of this crime. Nowadays, criminal responsibility of 

legal persons has accepted by Anglo-Saxon and many of the European legal systems. However, criminal 

responsibility shall be personal. Also, due to the purpose of the sanction of the punishment and its feature 

as the last vehicle, the adoption of criminal responsibility of legal entity cannot be mentioned. Therefore, 

it is only possible to talk about the criminal responsibility of the natural person. The owner or bearer of the 

legal matter of the crime is the victim. The question of who might be a victim is a quite controversial issue 

in the doctrine. In general opinion, only natural persons can be victims. However, it is also possible for 

community, family, non-individual communities, and the natural or legal person to be the victim of a 

crime. 
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