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AÇIKLAMALAR: 

1-Dergide yayımlanması istenen çalışmalar Halid Özkan adına yukarıdaki elektronik 
posta adresine gönderilmelidir. Gelen çalışmalar yayın kurulu tarafından değerlendiri-
lerek ilgili hakem kurulu üyesine gönderilir. Çalışmanın, hakemlerin incelemesi ve dü-
zeltmelere olanak tanınması amacıyla yayın tarihinden en az üç ay önce gönderilmesi 
tavsiye edilir. Hakem kurulu üyesine gönderilecek çıktıda yazarın adı yer almaz (Kör 
hakemlik). 

2- Yayınlanan çalışmadaki dil, üslup, görüş ve sorumluluk yazara aittir. 

3- Gönderilen çalışma yayınlandığı takdirde telif haklarının İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’ne devredilmesine rıza gösterildiği anlamına gelir. Yazar bu ça-
lışmasını başka bir süreli yayında yayınlamama taahhüdünde bulunmuş sayılır. 

4- Başka yerde yayınlanmış çalışmalar kabul edilmez. 

5-Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar Word programının 6.0 veya daha yeni ver-
siyonlarıyla yazılmış olarak CD ve çıktısı ile gönderilmelidir. İnternet yoluyla gönderil-
mesi de mümkündür. Ana metin Arial-9, dipnotlar Arial-8 biçim ve ölçülerinde yazılma-
lıdır. Editör çalışmanın özüne dokunmaksızın ifade ve biçimle ilgili değişikler yapabilir. 

6. ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI TÜRKÇE’NİN YANINDA İNGİLİZCE OLARAK DA İFADE EDİL-
MELİDİR. MAKALENİN BAŞLANGICINA 150-200 KELİMELİK İNGİLİZCE ÖZET VE AYNI 
ÖZETİN TÜRKÇESİ; İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ANAHTAR KELİMELR EKLENMELİDİR. 

 

AUTORENHINWEISE 

1. Manuskripte sind an die Adresse der Schriftleitung mindestens 3 Monate vor der 
Veröffentlichung der KHukA einzureichen. Eingereichte Manuskripte werden von der 
Schriftleitung an zuständiges Mitglied des Beirats weitergeleitet. 

2. Für den Inhalt der Manuskripte sind Autoren verantwortlich. 

3. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor der juristischen 
Fakultaet der Universitaet Medeniyet das Verlagsrecht und verpflichtet sich, das 
Manuskript nicht in einer anderen Zeitschrift zu veröffentlichen. 

4. Bereits veröffentlichte Manuskripte werden nicht angenommen. 

5. Manuskripte sind mit dem Textverarbeitungsprogramm WORD in der 6.0 oder 
höheren Version zu verfassen. Eine den Inhalt des Manuskripts enthaltende CD ist 
unbedingt mit einzureichen. Es kann auch per E-Mail senden. Redaktionelle 
Änderungen dürfen im Text vorgenommen werden. 
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EXPLACATİONS POUR PRESENTATİON DES ARTICLES 

L’indication de la rubrique souhaitee pour l’insertion de l’article dans la revue. 

1-La revue Public des articles originaux 

2-Le titre complet et un titre court pour insertion en tete des pages. 

3-les initiales et les noms les auteurs avec leurs adresses en notes de bas page. 

4-numeratation des paragraphes, I, II, III etc. 

5-Les articles sont adressés à la direction de la revue en deux exemplaires avec une CD. 
On propose de profiter la programme word ( pour le texte Arial-9 et pour la réferance 
de bas page Arial-8) 

6-Chaque article soumis à un expert de comité de consultant. 

7-Les articles sont adresses a la direction avant de date de publication (au moins trois 
mois) 

8-Editeur peut faire des changements rédactionels sur le texte. 

9-Un article soumis à la revue ne doit etre, ni publié, ni soumis par ailleurs, Lorsqu’il est 
accepté, la revue se reserve lexclusivité de sa publication 

10-En cas de l’acceptation d’un article pour publication, l’auteur accepte de transferer 
droit d’auteur a IMUHF. 

11-Les auteurs ont la responsabilité de leurs ecrits. 

 

INFORMATION TO COTRIBUTERS 

1.The manuscripts is send to the address of the editorial board. The received work is 
send to peer related reviewers after a brief check by editorial board. The manuscripts 
should be sent as early as there months before publication for the completion of 
refeires’ suggestions and required corrections. The manuscripts send to refeires will 
not include the identities of the authors. 

2.The editorial board finds itself abstained from all legal responsibilities that the ideas, 
style and format disclosed in the manuscript after publication. 

3.Buy submitting the manuscript, the Authors is accepting that copyright of the 
manuscript will be trasferred to IMUHF after publication in KHukA, and will not be 
published in any journal. 

4.The published manuscript in any journal is not accepted for consideration. 

5.The submission should have an IBM compatible CD including a copy written by MS 
Word 6.0 or above, the body text with Arial-8. the editorial committee reserves all the 
right for any change in the manuscript. 
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EDİTÖR ve KURUCU YAYIN KURULU’NDAN 
HEYECANLA YENİDEN MERHABA DERKEN 

1998’de Dicle Üniversitesi’nde amatör bir ruh ile yakılan meşalenin yeniden ışıldamaya başla-
yacak olması ve bayrağı genç kamu hukukçularının üstlenecek olmasını değerli araştırmacılara 
ve Türk Hukuk Dünyası’na duyurma mutluluğunu yaşamaktan duyduğumuz sevinci öncelikle 
ifade etmek isteriz. 

Kamu Hukuku Arşivi on bir yıl aksamadan yayımlandı. Bu dergide araştırma görevlisi olarak 
makalesi yayınlanan pek çok akademisyen şimdi akademik ilerlemesini tamamlamış, profesör 
unvanı ile Ülkemize hizmete devam etmektedirler. Yazarlarımızdan bazıları üniversitelerimizde 
yönetici durumundadırlar. Ama aynı zamanda bütün yazar kadromuz akademisyenliği ısrarla 
sürdüren, hukuk dünyasında saygınlık duyulan çok önemli hukukçular olarak tanınmanın haklı 
gururunu taşımaktadırlar. 

Türkiye’de hukuk alanında hakemli dergi uygulamasını başlatan ilklerden olmamız yabancı ya-
zarların da ilgisini hak etmiştir. Çok yakında daha önce yayınlanan makaleler sanal ortamda 
yeniden yararlanmaya açıldığında bu hususta daha somut bir değerlendirme yapmak mümkün 
olacaktır. 

Yazarlarımız arasından önemli akademik ödüller kazanan ve çok sayıda başarıya imza atanlar 
oldu. Ama başlangıçtan beri amatör bir bilim ruhu ile profesyonel araştırma ve gerçeği ortaya 
koyma heyecanı hiçbir zaman kaybolmadı. 

Bir zamanlar kurucu yayın kurulu üyeleri olarak bizler ve yazarlarımızın önemli bir bölümü Dicle 
Üniversitesi’nde görev yapmaktaydık. Araştırmacı kadromuzun çekirdeğini oluşturan akade-
misyenler Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği çatısı altında toplanarak Kamu Hukuku 
Arşivi Dergisini yayınlamaya giriştik. Sonra Ülkemizin birçok üniversitesine yayılan kurucu kad-
rolarımız gittikleri üniversitelerde seçkin kamu hukukçuları olarak hak ettikleri yeri edindiler. 

Dergimiz yazarları 1998 yılından beri tamamen kurucu yayın kurulunun sağladığı maddi imkân-
larla yayınlanan Kamu Hukuku Arşivini en son sayısını 2009 yılında okuyucu ve araştırmacıların 
yararlanmasına sunmuştu. Ne yazık ki bu sayıdan sonra arzu edilmeyen bir kesinti oldu. Bu 
durum maddi imkânsızlıklardan çok derginin bütün yükünü üstlenecek yeni ve genç bir bilim 
insanı kadrosu oluşturmakta yaşanan sorunlardı. 

Artık yeni bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Bu sayı ile birlikte 2009’dan bugüne yarım kalan 
kısmın tamamlanması amaçlanmaktadır. Dergi bundan sonra düzenli olarak Mayıs ve Kasım 
aylarında olmak üzere yılda iki kez çıkarılacaktır. 

Derginin çıkarılmasını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi üstlenmiş bulunuyor. 
Kamu Hukuku Arşivi’nin milli kültürümüzün derinden hissedildiği dünya şehri İstanbul’da yayın-
lanmaya başlamış olması daha geniş bir araştırmacı ve bilim dünyasına hitap etmek fırsatı su-
nacaktır. Derginin basım ve dağıtımını ise Adalet Yayınevi yapacaktır. Derginin ULAKBİM tara-
fından taranması için gereken çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. 

Genç kamu hukukçularını aramızda yer almaya davet ediyor, ülkemizin bilim alanında gelişmesine 
hizmete devam etmekten duyduğumuz büyük sevinci sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. 

EDİTÖR ve KURUCU YAYIN KURULU 
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REZEPTION DES ITALIENISCHEN 
StGB IN DER TÜRKEI1 

İtalyan Ceza Kanunu'nun Türkiye'de İktibası 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri∗ 

 

ABSTRACT 

Dieser Aufsatz handelt sich um die Rezeption 
der türkischen Strafgesetzbücher aus den aus-
laendischen Strafgesetzbücher. Dabei wird zuerst 
kurze Information über das osmanische Strafge-
setzbuch gegeben. Auch die Vorbereitung des 
alten türkischen StGB vom 1926 gesprochen. 
Zuletzt wird der Prozess über das neue türkische 
StGB informiert. 

SCHLÜSSELWORTE: Strafrecht, Osmani-
sches Strafrecht, das neue türkische Strafge-
setzbuch, Rezeption des Strafgesetzes. 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 
başlayarak, Türkiye'de ceza hukuku alanında 
kanun iktibası ve kanunlaştırma hareketleri ince-
lenmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Kanun İktibası, Ka-
nunlaştırma 

 

DAS OSMANISCHE STRAFRECHT VOR DEM 
TÜRKISCHEN STGB 

Die Rezeption der Gesetze hat in der Türkei 
nicht mit der Republik angefangen. Schon im 
osmanischen Reich hat man ab Mitte des 19. 
Jahrhunderts viele europäische Gesetze über-
nommen2. Das osmanische Strafgesetzbuch vom 

                                                 
1 Dieser Aufsatz wurde beim internationalen SIHDA 

Kongress, September 2012 an der Universität Ox-
ford, mit der finanziellen Unterstützung der Istanbul 
Medeniyet Universität vorgetragen. 

∗  Istanbul Medeniyet Universität, rechtswissenschaft-
liche Fakultät 

2 Der europäischer Druck für die Europäisierung des 
Rechtssystems gab es schon lange: Das Gesetz 
der strafrechtlichen Bestimmungen vom 1840 wur-
de unter europäischem Druck erlassen, das aus ei-
ner Einleitung, einführenden Bestimmungen und 41 
Paragraphen bestand. Dieses Gesetz basierte noch 
auf dem islamischen Recht, aber kennzeichnend ist 
doch, daβ es zum ersten mal modernen europäi-
schen Ideen Raum gibt, ÖNDER, Das türkische 
Strafrecht, in: Das ausländische Strafrecht der Ge-

1858 stellte fast wörtliche Übersetzung des fran-
zösischen StGB vom 1810 dar3 und blieb bis zur 
Herausgabe des StGB von 1926 in Kraft. Das 
osmanische StGB vom 1858 ist das Gesetz, das 
bis zum Inkrafttreten des Zanardelligesetzes4 
Anwendung gefunden hat5. Nach dem Zerfall des 
osmanischen Reichs wurde dieses Gesetz in den 
einigen neu unabhängig gewordenen Ländern 
weiter angewendet. So zeigt die türkische Ge-
setzgebung die Ausrichtung auf den Westen 
schon seit eineinhalb Jahrhunderten deutlich. 

Auch vor der Republik gab es Versuche ein 
neues StGB vorzubereiten. Einer davon war im 
Jahre 1909. In diesem Jahr wurde das Zanardelli 
Gesetz6 aus der französischen Version ins türki-
sche übersetzt und auf der Basis dieser Überset-
zung ein Vorentwurf vorbereitet. So wurden eini-
ge Bestimmungen über Vergehen gegen das 
Vaterland eingefügt, dagegen wurde der Verbre-
chenstyp des Duells nicht übernommen. “In die-
ser Fassung wurde der Entwurf der Nationalver-
sammlung vorgelegt. Bevor jedoch dort darüber 
Beratungen angestellt werden konnten, zog die 
Regierung den Entwurf zurück, mit der Begrün-
dung, dass er der sozialen Situation der Türkei 
nicht entspreche”7. Man brauchte jedoch drin-
gend eine Novellierung. Aus diesem Grund wur-
de der Vorentwurf zur Seite geschoben und das 
osmanische StGB vom 1858 im Jahre 1911 no-
velliert. Bei dieser Novelle war jedoch wiederum 
das Zanardelli Gesetz Vorbild8. 

“Auch während des ersten Weltkrieges sah 
man noch nicht die unmittelbare Notwendigkeit, 
ein neues Strafgesetzbuch zu schaffen. Der 
deutsche Justizberater Dr. Rudolf Heinze gab ein 
Gutachten ab, das dahin ging, das das alte Straf-
gesetzbuch mit der Änderung von 1911 noch für 
weitere Jahre seinen Zweck erfüllen könne, nach 
dem Krieg müsse man dann in eingehender Ar-
beit ein neues Gesetzbuch schaffen”9. 

Noch im osmanischen Reich hat man nach 
dem ersten Weltkrieg noch mal versucht, das 
                                                                    

genwart, vierter Band, (Mezger, Schönke, Je-
scheck: Hrsg.), Amerika-Norwegen-Türkei-Berlin 
1962, 426. 

3 Dieses damals als modern geltende Gesetz wurde 
aber durch islamrechtliche Bestimmungen modifi-
ziert; so wurde z.B. eine Bestimmung eingefügt, die 
die Privatrache legalisierte, ÖNDER, (Anm. 2), 427. 

4 Italienisches Strafgesetzbuch vom 1889. 
5 Bei den vielen Novellen des StGB vom 1858 war 

das Zanardelli Gesetz meistens Vorbild, KUNTER, 
“Yirmibeş Cumhuriyet Yılının Ceza Tarihçesi”, in: 
İBD, Ekim 1948, 541. 

6 Der Grund für die Wahl gerade des italienischen 
Strafgesetzbuches zur Übersetzung war, dass man 
es für “wunderbar” hielt, ÖNDER, (Anm. 2), 427. 

7 ÖNDER, (Anm. 2), 428. 
8 ARTUK, “1926 Tarihli Türk Ceza Kanununun Değiş-

tirilmesi Yönündeki Çalışmalar Hakkında Düşünce-
ler”, in: İstanbul Barosu Dergisi, Aralık 1998. 

9 ÖNDER, (Anm. 2), 428. 
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StGB zu reformieren. Die neu gebildete Kommis-
sion hat zwischen 1920 und 1921 gearbeitet. 
Aber wegen politischer Instabilität konnte der 
Ausschuss seine Arbeit nicht zum Ende führen10. 

 

DIE VORBEREITUNG DES t. STGB VOM 1926 

Nach der Ausrufung der türkischen Republik 
im Jahre 1923 beschritt die neue Türkei den 
unumkehrbaren Weg in den westlichen Rechts-
kreis. Nach der Ausrufung der Republik hat man 
wieder einen Ausschuss zur Vorbereitung eines 
Strafgesetzbuchs gebildet. Dieser Ausschuss hat 
bis 1925 gearbeitet. Die Regierung brauchte aber 
wieder dringend ein StGB. Aus diesem Grund hat 
man den Ausschuss abgeschafft und in 6 Mona-
ten auf der Basis der Übersetzung des Zanardelli 
Gesetzes im Jahre 1909 das neue StGB in Kraft 
gesetzt. So wurde die vor 16 Jahren mit der Be-
gründung, “er entspreche der sozialen Situati-
on der Türkei nicht” vom Parlament zurückge-
zogene Übersetzung zum Gesetz erhoben. Damit 
wurde das am 1.7.1926 in Kraft getretene alte 
türkische StGB aus dem italienischen StGB in der 
Fassung von 1889 (Codice Zanardelli) übernom-
men, welches wiederum auf dem Strafgesetz-
buch von Toskana von 1853 beruht11. 

Mit dieser Übernahme blieben alle Bemühun-
gen, “die in vielen Jahren entstandenen und 
erwogenen Bestrebungen für die Schaffung eines 
den Verhältnissen des Landes so gut wie möglich 
angepassten Gesetzes zu fixieren, schließlich 
weitgehend ohne Erfolg”12. Hier spielte es große 
Rolle, dass die türkische Revolution von Atatürk 
nicht mehr warten und ihre Bindung mit der Ver-
gangenheit möglichst schnell reißen wollte13. 
Außerdem hatte man im Lausanner Vertrag ver-
sprochen, die westlichen Gesetze zu überneh-
men14. 

So hat man einer der Bausteine der moder-
nen Türkei, nämlich das Gesetz vom 1926 aus 
dem europäischen Steinbruch gefördert15. 

Der wichtigste Grund für die Auswahl des ita-
lienischen StGB ist, dass die Übersetzung des 
Gesetzes schon zur Hand war. Zweitens war 
dieses Gesetz nach den Menschenrechtserwä-
gungen vorbereitet und demokratisch. Im Bericht 

                                                 
10 ARTUK, (Anm.8), 832-834.  
11 ARTUK, Sinn und Zweck der Strafe und die Maß-

nahmen zur Sicherung und Besserung im türki-
schen Strafrecht, Königstein 1979, 42. 

12 ÖNDER, (Anm. 2), 429. 
13 ARTUK, (Anm. 8), 832-834. 
14 HIRSCH, Ernst, Rezeption als sozialer Prozess, 

Berlin 1951, 35.  
15 CİHAN, “Değişen Toplum ve Ceza Hukuku Açısın-

dan Kişi ve Mala Karşı Cürümlerin 50 Yılı ve Gele-
ceği”, in: Değişen Toplum ve Ceza Hukuku 
Karşısında TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği, İstanbul 
1977, 721. 

des Justizausschusses hat man betont, dass 
dieses Gesetz das neueste und das perfekteste 
Gesetz sei16. Außerdem wurde gesagt, dass 
Zanardelli Gesetz sehr liberal sei17. 

"Das ital. StGB wurde allerdings nicht voll-
ständig aufgenommen. Es wurden hierbei einige 
Übersetzungsfehler gemacht. Ferner wurden 
einige Regeln des osmanischen StGB aus dem 
Jahre 1858 übernommen"18. Zum Beispiel im 
Bereich der Sexualdelikte. 

Hiermit möchte ich darauf Aufmerksam ma-
chen, dass Zanardelli-Gesetz vielleicht das einzi-
ge Gesetz ist, das in drei einander folgenden 
Jahrhundert Anwendung gefunden hat, nämlich 
im 19, 20. und 21. Jahrhundert. 

 

DIE GRUNDBESONDERHEITEN DES ALTEN 
t. STGB 

Ich hatte oben betont, dass das Zanardelli Ge-
setz nicht vollständig übernommen war. So hat der 
türkische Gesetzgeber wegen der Kulturunter-
schiede zwischen türkischen und italienischen 
Gesellschaft Sexualdelikte nicht aus dem italieni-
schen, sondern aus dem osmanischen StGB 
übernommen19. Hier muss ich aber besonders 
betonen, dass die aus dem osmanischen StGB 
übernommene Bestimmungen des türk. StGB im 
Bereich der Sexualdelikte freiheitlicher als die 
damaligen Strafgesetzbücher vieler zivilisierter 
Länder waren. Viele ethisch nicht gebilligte Hand-
lungen werden nicht unter Strafe gestellt, wie zum 
Beispiel Inzest (Liederlichkeit), Homosexualität, 
naturwidrige Handlungen, Prostitution usw. 20. 

In einem Symposium im Jahre 1976 (im 50. 
Jahrestag des türk. StGB) hat man folgendes 
festgestellt: Das Quellengesetz, nämlich Zanar-
delli Gesetz als ein demokratisches und liberali-
stisches Gesetz wurde in der Türkei sowohl in 
einer totalitären Zeit (nach der Begründung der 
Republik und in der Militärregierungen), als auch 
in einem demokratischen Zeitraum angewen-
det21. In all diesen Phasen wurde dasselbe Ge-
setz angewendet. Mit der Zeit wurde das türk. 
StGB mehrmals novelliert. Aber in allen extremen 

                                                 
16 Eigentlich waren die bulgarische (1896) und russi-

sche (1905) Strafgesetzbücher neuer als das des 
italienischen.  

17 ARTUK (Anm. 8), 835. 
18 HAKERİ, Die türkischen Strafbestimmungen zum 

Schutz des Lebens der Person im Vergleich mit dem 
deutschen Recht, (Diss.) Pfaffenweiler 1997, 1. 

19 YARSUVAT, Türk Ceza Kanununda Cinsel Özgür-
lüğe Karşı Suçlar, in: Değişen Toplum ve Ceza Hu-
kuku Karşısında TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği, İstan-
bul 1977, 648, 649. 

20 YARSUVAT (Anm. 19), 651. 
21 DÖNMEZER, Açış Konuşması, in: Değişen Toplum 

ve Ceza Hukuku Karşısında TCK’nın 50 Yılı ve Ge-
leceği, İstanbul 1977, 15. 
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politischen Phasen hat man die Sanktionen die-
ses Gesetzes angewendet22. Diese Feststellung 
wurde in einem Symposium anlässlich 70. Jahrs 
des türk. StGB wiederholt: Trotz aller politischen 
und soziologischen Änderungen in der türkischen 
Gesellschaft, verschiedener politischen Regie-
rungen und militärischer Interventionen hat das 
türk. StGB sein Existenz fortgeführt. Sogar in den 
Zeiten, wo die Demokratie und Parlament abge-
schafft waren, hat man dieselben Bestimmungen 
angewendet. Das Gesetz wurde nicht außer Kraft 
gesetzt. Was sich daraus ergibt, ist, dass das alte 
türk. StGB mit seinen Grundlagen und Haupt-
struktur im Prinzip ein gutes Gesetz war23. 

Ob dieses im Prinzip gute Gesetz auch gut 
angewendet wurde, ist fraglich. Es gibt viele 
Gründe: Erstens sind die ersten Anwender des 
Gesetzes die Richter, die nach dem islamischen 
Recht gebildet worden sind. Das Justizministeri-
um hat MAJNO-Kommentar übersetzen lassen. 
Noch heute zitiert man von diesem Kommentar. 
Die Übersetzer dieses Kommentars waren jedoch 
keine Juristen. Der Kommentar wurde von ver-
schiedenen Leuten mit Unterbrechungen in ver-
schiedenen Zeiten übersetzt. Aber viele Bestim-
mungen wurden falsch übersetzt und in der 
Rechtsprechung sind viele Urteile auf der fal-
schen Basis gebildet. Der zweite Grund ist die 
französische Wirkung. Das zeigt sich schon in 
der Tatsache, dass das Zanardelli Gesetz aus 
dem französischen ins türkische übersetzt wor-
den ist. So wurde das italienische Gesetzt nach 
dem französischen Recht interpretiert. Das Ge-
setz kommt aus Italien, das Recht aber aus 
Frankreich. Das ist auch deswegen schlimm, weil 
die Strafgesetzbücher von Italien und Frankreich 
sehr verschieden sind. Erst ab 50’er Jahren wer-
den die Strafrechtsbücher veröffentlicht, die nach 
der italienischen Literatur geschrieben worden 
sind24. 

 

DIE NOVELLIERUNGEN DES ALTEN t. 
StGB UND DIE KRITIK DES ALTEN GESETZES 

In den letzten 75 Jahren sind in der Türkei 
sehr viele wichtige Änderungen verwirklicht. Von 
einer Monarchie zur Republik, von dem Einpar-
teisystem zum Mehrparteiensystem (1950), nach 
der Militärputsch eine freiheitliche Verfassung, 
ein demokratisches System, Zuerkennung vieler 
Rechte der einzelnen (1960), dann eine militäri-

                                                 
22 DÖNMEZER (Anm. 21), 12.  
23 İÇEL, Önsöz ve Sunuş Konuşması, in: Ceza Huku-

ku Günleri, 70. Yılında Türk Ceza Kanunu –Genel 
Hükümler-, İstanbul 1998, X. 

24 SELÇUK, Hukuk ve Yargıda İyileştirme Üzerine, in: 
Yeni Türkiye Yargı Reformu Özel Sayısı, Temmuz-
Ağustos 1996, Jahr 2, N. 10, 564, 565; SELÇUK, 
Temyiz Yolu Açısından Ceza Yargılama Yasasının 
Uygulanması, in: CMUK Sempozyumu, İstanbul 
1999, 30.  

sche Intervention und die Reaktion des Staates 
auf den Missbrauch dieser Rechte (1971) und 
dann noch mal ein Militärputsch (1980) und 
diesmal eine autoritäre Verfassung. 1987 Bewer-
bung für die EU und seit 1999 Mitgliedskandidat 
und Anpassungsarbeiten zur EU. Mit all diesen 
politischen und soziologischen Änderungen wur-
den auch das türk. StGB novelliert. So wurde das 
türk. StGB zwischen 1931 und 2003 fast 60-mal 
geändert. 

Noch im seinen 30. Jahr wurden von den ins-
gesamt 592 Artikeln über die Hälfte neugefasst. 
So ist der Codice Zanardelli nicht mehr ohne 
weiteres erkennbar25. "Bei den ersten Novellen 
handelte es sich zum einen um die Korrektur von 
Übersetzungsfehlern und zum anderen wurden 
einige Regelungen, die zwar dem italienischen, 
nicht aber den türkischen Wertvorstellungen 
entsprachen, abgewandelt26. 

Im Jahre 1933 wurden 84 Artikel, 1936 146 
Artikel und 1953 106 Artikel geändert. Die um-
fangreichste Novelle wurde im Jahre 1936 ge-
macht und das Vorbild dieser Novelle war wieder 
ein italienisches Gesetz, nämlich das Rocco 
Gesetz vom 193027. Bei dieser Novelle wurden 
insbesondere die Delikte gegen den Staat geän-
dert. In den Anfangsjahren der jungen Republik 
gab es Aufstände. Die Republik war noch nicht 
demokratisch. Es gab nur eine Partei und der 
Staat gehörte der Partei. Und weltweite wirt-
schaftliche Krise im Jahre 1929 sind die Gründe 
zur Übernahme der Staatsschutzbestimmungen 
des faschistischen Rocco Gesetzes. So wurden 
die autoritären Elemente in ein liberales StGB 
eingeführt28. Eigentlich ist die Übernahme der 
Bestimmungen des 1930 italienischen StGB kein 
Zufall. Das ital. StGB passte gerade dem damali-
gen Staatsverständis in der Türkei. Zum Beispiel 
war der Landrat auch Direktor der Partei, der 
Innenminister war der Generalsekretär der Partei, 
ein politisches System mit einer Partei, eine Par-
tei und ein Führer29. 

Die Novellen im türk. StGB sind meistens poli-
tisch, aber nicht systematisch. Zum Beispiel die 
Artikel, die mittlerweile aufgehoben worden sind, 
141, 142 (kommunistische und faschistische 
Handlungen und Propaganda) insgesamt 5-mal, 
Art. 159 (Beleidigung staatlicher Organe) insg. 6-
mal novelliert. Bei diesen Novellen wurden aber 

                                                 
25 DILGER, Strafrecht, in: Südosteuropa Handbuch, 

Bd. IV, Türkei, (hrsg. Klaus-Detlev, Grothusen), 
1985, 217; Siehe Türk Ceza Kanunu Layihası, 3 

26 ÖNDER (Anm. 2), 78. 
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der Rechtsprechung die Entwicklung in Italien kaum 
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28 ÖZEK, in: Değişen Toplum ve Ceza Hukuku 
Karşısında TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği, İstanbul 
1977, 468, 469. 

29 ÖZEK (Anm. 28), 589. 
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die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs über 
Familie, Personen und Gesellschaft entweder 
nicht oder geringfügig geändert30. Mit den tägli-
chen und unsystematischen Änderungen hat man 
das System und den allgemeinen Strukturen 
geschadet, die Staatsschutzdelikte sehr autoritär, 
dagegen die Delikte gegen Freiheit übermäßig 
liberal bestimmt31. 

Für die ersten 50 jährigen Anwendung des 
türk. StGB kann man folgende Feststellungen 
machen: In diesem Zeitraum wurden in Europa 
neue Straftatbestande bestimmt, und einige 
Straftatbestande aufgehoben (sog. Dekriminalisa-
tion). Aber in der Türkei wurden gar keine Straf-
tatbestände aufgehoben. Im Westen wurden die 
Strafen gemildert, dagegen in der Türkei ver-
schärft32. Nicht nur in den ersten 50 Jahren, son-
dern ab der Übernahme des 1889 Gesetzes 
wurden die Strafen immer erhöht, gar nicht ver-
ringert. Aus diesem Grund fand die bedingte 
Entlassung nach dem alten t.StGB in der Regel 
schon nach Verbüßung der 2/5 der Strafzeit statt, 
wodurch die im internationalen Vergleich sehr 
hohen Freiheitsstrafen in der Türkei gemildert 
werden. Strafvollzugsgesetz ließ die Strafausset-
zung zur Bewährung bei Geldstrafe und Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren (Zuchthausstrafen 
bis zu einem Jahr, Gefängnisstrafe bis zu zwei 
Jahren und Haft) (bei jugendlichen bis zu drei 
Jahren) zu. Auch wurden in keinem europäischen 
Land so oft allgemeine Straferlassgesetze erlas-
sen. Zuletzt wurde im Jahre 2000 ein solches 
Gesetz in Kraft gesetzt und so wurden 20 tau-
send von 60 tausend Verurteilten freigelassen. 

Die militärischen Inventionen seit 1960 haben 
auch auf das juristisches System negativ bewirkt. 
So wurden auch die bestehenden Normen an-
ders interpretiert und angewendet. Dieselben 
Bestimmungen wurden in verschiedenen Peri-
oden anders angewendet33. Die aus Italien über-
nommenen politischen Bestimmungen wurden in 
Italien liberal aber in der Türkei autoritär ange-
wendet34. 

Die Todesstrafe gab es im Quellengesetz 
nicht. Im türk. StGB hat man insb. im Bereich der 
Staatsschutzdelikte insgesamt für 15 Straftaten 
Todesstrafe vorgesehen. Mit der Novelle von 
1936 wurden für noch 7 Straftaten Todesstrafe 
vorgesehen, dagegen für 3 Straftaten bestehen-
de Todesstrafen in die Freiheitsstrafe umgewan-
delt. In den folgenden Novellen wurden auch im 
Bereich der Betäubungsmittel, Vergewaltigung 
mit Todesfolge, Mädchenentführung mit Todes-

                                                 
30 AKMANLAR, in: Değişen Toplum ve Ceza Hukuku 

Karşısında TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği, İstanbul 
1977, 166. 

31 ÖZEK (Anm. 28), 543. 
32 DÖNMEZER (Anm. 21), 15. 
33 DÖNMEZER (Anm. 21), 15. 
34 ÖZEK (Anm. 28), 470. 

folge und Entführung Todesstrafen hinzugefügt. 
Ab dem Jahre 1990 zeigt der Pfeil nach unten. 
So hat man nur für 13 Straftaten (davon 12 im 
Bereich der Staatsschutzdelikte und 1 bei Mord) 
Todesstrafe beibehalten und die anderen aufge-
hoben35. Hiermit möchte ich darauf Aufmerksam 
machen, dass diese Novelle 3 Jahren nach der 
Bewerbung für EU stattgefunden hat. 

Eigentlich wurden die Todesstrafen in der 
Türkei bis auf militärische Regierungsperioden 
nicht vollstreckt36. So gab es zwischen 1962 und 
1972 gar keine Vollstreckung, nach der Militärin-
vention im Jahre 1971, 2 Vollstreckung; dann bis 
1980 keine Vollstreckung aber dann nach Militär-
putsch im 1980, 37 Vollstreckung bis 198437. 
Seitdem erfolgte bis heute keine Vollstreckung 
mehr. Das türkische Parlament hat am 
03.08.2002 die Todesstrafe abgeschafft. Die 
Todesstrafe dürfte künftig nur noch in Kriegszei-
ten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr verhängt 
werden. Die Türkei kam einer wesentlichen For-
derung der EU vor Beginn von Beitrittsverhand-
lungen nach. 2004 wurde die Todesstrafe ganz 
abgeschafft. 

Nach so vielen Novellen im StGB bestand 
aber ein Reformbedürfnis, insbesondere hinsicht-
lich des Allgemeinen Teiles, jedoch weiterhin38. 

 

DAS NEUE TÜRKİSCHE STRAFGESETZ-
BUCH 

Auf der Basis des Entwurfes 2003 wurde im 
Parlament eine Kommission gebildet, die aus 5 
Abgeordneten und 3 Strafrechtler bestand. Diese 
Kommission hat in ca. 9 Monaten den Entwurf 
eines neuen türk. StGB erarbeitet. Das Gesetz 
wurde im September 2004 verabschiedet und am 
01.06.2005 in Kraft getreten. 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Die Türkei ist ein Land, wo in den letzten 150 
Jahren die Gesetze im Strafrecht durch Über-
nahmen entstanden sind. Die Länder, die auf das 
türkische Strafrecht einwirken, können geschicht-
lich wie folgt festgestellt werden. Jahrhunderte-
lang galt im osmanischen Reich im Wesentlichen 
das islamische Recht. Im 19. Jahrhundert sehen 
wir die massive französische Wirkung in allen 
Bereichen im osmanischen Reich, auch im Straf-

                                                 
35 SOYASLAN, Ölüm Cezası, in: Ceza Hukuku Re-

formu, İstanbul 2001, s. 691, 692; Mehr dazu, s. 
TELLENBACH, “Todesstrafe in der Türkei”, in: ZAR 
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36 ARTUK, Ölüm Cezası, in: Festschrift für Akipek, 
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tayı, 2000, Bd. II, 495. 
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recht, insbesondere wegen der Übernahme des 
französischen StGB vom 1810 im Jahre 1858. Da 
auch das Codice Zanardelli aus dem Französi-
schen übersetzt wurde und bis dahin die meisten 
Strafrechtler französisch sprachen, wurde das 
Zanardelli Gesetz lange Zeit nach dem französi-
schen Recht interpretiert. Erst in den 40’er Jah-
ren werden an der Universität Istanbul die Assi-
stenten eingestellt, die italienisch konnten. 

In letzter Zeit sehen wir nicht nur im Strafrecht 
sondern in allen Bereichen der Rechtswissen-
schaft einen großen deutschen Einfluss. Das liegt 
nicht nur daran, dass die deutsche Professoren 
jüdischer Abstammung während des zweiten 
Weltkrieges in die Türkei geflüchtet und an den 
Universitäten gelehrt haben, sondern auch daran, 
dass die deutsche Rechtswissenschaft sehr fort-
geschritten ist, dass wir einige Gesetze aus 
Deutschland übernommen haben und zuletzt 
auch daran, dass man für die Forschungen in 
Deutschland auch von deutscher Seite sehr 
großzügige finanzielle Unterstützungsmöglichkei-
ten hat. 

Nach der großen Rechtsrevolution nach 1923 
versucht man jetzt wieder einmal im Rechtsbe-
reich wichtige Schritte zu machen. Die wichtig-
sten Grundgesetze werden reformiert. Zuletzt 
wurde im Jahre 1926 das aus der Schweiz über-
nommene BGB abgeschafft und am 1.1.2002 ein 
“BGB made in Turkey” in Kraft gesetzt. Diesen 
Schritt ist man im Strafrecht auch gegangen. 

Die Türkei mit ihrer Rechtsordnung und von 
ihr unterzeichneten internationalen Konventionen 
hat sich mit dem Westen verbunden. Es gibt ein 
Rechtsnetz zwischen der Türkei und Europa. Es 
wird natürlich einige verschiedene Regelungen 
geben. Das sind doch keine Gegensätze, son-
dern nur Nuancen39. Die Strafrechtsordnungen 
der europäischen Länder gehören zwar einem 
anderen Kulturkreis an, als die Türkei. Das türki-
sche Strafrecht steht aber in seiner 150 jährigen 
Entwicklung heute so nahe, wie nie zuvor. 

Insbesondere, nachdem die Türkei offizieller 
Beitrittskandidat für die EU geworden ist, muss 
man dem gemeinsamen europäischen Recht 
noch vorsichtiger folgen.  

                                                 
39 ÜNAL, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye 

Hakkındaki Mahkumiyet Kararları ve Türk İç Huku-
kuna Etkileri, in: Hukuk Kurultayı 2000, C. I, 251. 
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ÖZET 

Anayasamızda yapılan değişiklikler sonrası 
tahkim müessesi ve özellikle uluslar arası tahkim 
ülkemizde yapılan ticari yatırımların artmasında 
önemli bir rol oynamıştır. Zaten Anayasamızda 
yapılan tahkim ile ilgili düzenlemelerin ardında 
yabancı yatırımcının hukuk sistemimize ve yargı 
organlarımıza olan güvensizliği yatmaktaydı. 
Uluslar arası tahkim yapılan değişikliklerle ana-
yasal bir boyut kazandığına ve bu müesseseden 
vazgeçmenin küresel ekonominin gerçekleriyle 
bağdaşmayacağına göre yapılması gereken 
tahkim müessesesinin tüm ayrıntılarıyla özüm-
senmesi ve tahkim etrafındaki tartışmalardan 
vazgeçilmesi olacaktır. 

Uluslararası tahkim ile ilgili olarak birçok tah-
kim merkezi olmasına rağmen genel kabul gören 
ve daha çok tercih edilenler ICC ve ICSID tah-
kimdir. Ülkemiz ile yabancı yatırımcı arasında 
akdedilen imtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan 
uyuşmazlıklarda da genelde bu iki tahkim merke-
zinin hakemliğine başvurulmaktadır. Çalışmamız-
da tahkim türleri, tahkimle ilgili uluslar arası söz-
leşmeler, iç hukukumuzda yapılan düzenlemeler 
incelenmiş ve bu iki tahkim merkezinin yapısı, 
çalışma usulleri açıklanmış, bu merkezlerin Tür-
kiye’nin de taraf olduğu kararlarından örnekler 
verilmiştir 

ANAHTAR KELİMELER: Kamu Hizmeti, İm-
tiyaz Sözleşmesi, Tahkim, Uluslararası Tahkim 

 

ABSTRACT 

After amendments in Turkish Constitution ar-
bitration, especially international arbitration plays 
an important role for commercial investments in 
our country. Foreign investors’ distrust of Turkish 
Law System and Turkish Courts underlies the 
amendments of constitution related with arbitra-
tion. Arbitration should be internalized and dis-
cussions on arbitration should be given up be-
cause international arbitration is a constitutional 
institution since amendments and also giving up 
from arbitration is not incompatible with the reali-
ties of global economy. 

Although there are a lot of arbitration center 
about international arbitration, ICC and ICSID are 
mostly accepted and so generally are preferred. 
Also, these two international arbitration institu-
tions are generally chose as arbitrator for the 
disputes relating the contracts that are signed 
between our country and foreign investors. In our 
study, types of arbitration, international treaties 
about arbitration and regulation in our national 
law about arbitration are analyzed and these two 
international institutions’ structures, working pro-
cedures are explained. Also, some decisions are 
exemplified with the contracts that Turkey is a 
party. 

KEY WORDS: Public Service, Concession 
Agreements, Arbitration, International Arbitration 

 

Giriş 

1982 Anayasası yargı yetkisinin, Türk milleti 
adına bağımsız mahkemeler eliyle kullanılacağını 
belirtmektedir (AY, m.9). Uyuşmazlıkların mah-
kemeler eliyle çözülmesi kuralının istisnalarından 
biri “tahkim” müessesesidir.1 Esas olan uyuşmaz-
lığın devlet yargısı ile çözümlenmesidir. 

Tahkim, tek veya yalın bir hukuki ilişkiden 
oluşmamaktadır. Tahkim, az veya çok birbirinden 
farklı birçok hukuki ilişki ve görünümlerin bileşi-
minden oluşan komple bir kurumdur2. Tahkim, 
uyuşmazlıkların mahkemeler yerine hakemler 
eliyle çözülmesi sistemidir3. Bir başka tanıma 
göre, tahkim, bir hukuki ilişkide uyuşmazlığa 
düşmüş olan iki tarafın karşılıklı rızaları doğrultu-
sunda, uyuşmazlığın resmi yargı mercileri dışın-
da, özel kişiler tarafından incelenip karara bağ-
lanması şeklinde tanımlanmaktadır 4. 

Daha genel bir tanıma göre tahkim, taraflar 
arasında doğmuş veya ileride doğması muhtemel 
olan belirli hukuki uyuşmazlıkların devlet yargısı 
dışında, taraflarca seçilen ve hakem denilen 
tarafsız özel şahıslar tarafından nihai olarak kara-
ra bağlanmasıdır 5. 

Devlet yargısı yerine, tahkimin tercih edilme-
sinin nedenleri, gizliliği sağlaması, uyuşmazlığın 
çözümünü uyuşmazlık konusunda uzmanlaşmış 
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kişilere bırakabilme imkanını vermesi ve çö-
zümleme esnasında esas alınacak hukuk kuralla-
rını hatta hukuk düzenlerini belirleme hususunda 
taraflara serbesti tanıması sayılabilir. Ayrıca 
uyuşmazlıkların uluslar arası nitelik taşıması 
halinde, ulusal yargı organlarının yaklaşımlarının, 
yabancı yatırımcının haklarını korumayacağı 
düşüncesi de önlenmiş olur.6 

Uyuşmazlığı tahkime götürmek, tarafların ira-
delerinin uyuşması sonucunda mümkündür. İki 
tarafın iradesine tabi olmayan işlerde tahkime 
gidilemez. Örneğin boşanma davası hakkında 
taraflar tahkim sözleşmesi yapamazlar. Tahkim, 
çekişmeli yargıya tabi, hukuken geçerli işlemlerde 
ve kamu düzenine ilişkin olmayan konularda 
mümkündür. 

Tahkim kural olarak ihtiyaridir. Ancak istisnai 
nitelikte de olsa uyuşmazlığın daha kısa sürede 
sonuca vardırılması istenilen hallerde, gerek 
devletler gerekse de devlet dışı organizasyonlar 
tarafından mecburi tahkim yolu oluşturulmuştur. 
Örneğin ülkemizde kamu kuruluşları arasındaki 
özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için 
3533 sayılı Mecburi Tahkim Kanunu ile mecburi 
tahkim yolu öngörülmüştür. 

Tahkim heyetinin uyuşmazlık üzerindeki yet-
kisi, bir tahkim sözleşmesine veya tahkim şartına 
dayanmaktadır. Ancak, sözleşmede tahkim öngö-
rülmemiş olsa bile sözleşmeye dayalı bir uyuş-
mazlığın yatırımların karşılıklı korunması ve teş-
viki anlaşmalarında yer alan tahkim hükmü vası-
tasıyla tahkim heyetinin yargı yetkisine tabi kılın-
ması mümkündür 7. 

 

I. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri ve 
Bu Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların 
Tahkim Yoluyla Çözümüne İlişkin Türk Huku-
kundaki Düzenlemeler 

a. Genel Olarak İmtiyaz Usulü 

Kamu hizmetinde imtiyaz usulünün kullanıl-
ması oldukça eski olup, bu usulün gelişmesi ve 
uygulanması 16. yüzyıldan itibaren Fransa’da 
bayındırlık hizmetlerinde görülmektedir. Fran-
sa’da imtiyaz müessesesinin gelişmesi 19. yüzyı-
lın ikinci yarısına rastlar. 

İmtiyaz verilmesi suretiyle, kamu hizmetinin 
özel hukuk kişisine gördürülmesi ilk olarak 2025 
sayılı Kanun ile 2.7.1932 tarihinde değiştirilen 10 
Haziran 1910 yılında 576 sayılı “Menafii Umumi-
ye’ye Müteallik İmtiyazat Hakkındaki Kanun” ile 
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Öyküsü, TOBB Yayınları, Ankara, 2008, s. 34. 

düzenlenmiş olup kanun hala yürürlüktedir. An-
cak bu kanunda, imtiyazın tanımına yer verilme-
miştir.8 Osmanlı İmparatorluğu döneminde genel-
likle posta, demiryolu, gaz, su, elektrik gibi sınaî 
ve ticari kamu hizmetlerinin görülme biçimi olarak 
sık sık başvurulan imtiyaz usulü, cumhuriyet 
kurulduktan sonra pek itibar görmemiş ve imtiyaz-
lı şirketler satın alma (rachat) yolu ile ortadan 
kaldırılmıştır.9 1950’den itibaren uygulanmaya 
başlanan liberal iktisat politikaları sonucunda 
kamu hizmeti imtiyazı yeniden ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bunda, İdarenin karşılaştığı finans-
man yetersizliği, bürokratik engellerden kurtulma 
ve teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmama 
isteği de etkili olmuştur.10 

Kamu hizmetlerinin sözleşme yoluyla özel ki-
şilere gördürülmesi yöntemlerinden olan imtiyaz, 
bir özel kişinin bir kamu idaresi ile yaptığı söz-
leşme uyarınca, kullanıcılardan alacağı bir ücret 
karşılığı kendi kar ve zararına kamu hizmetini 
kurup işletmesi usulüdür. Bir başka tanıma göre, 
imtiyaz usulü, kamu hizmetinin, ilgili idare arala-
rında imzalanmış bir sözleşmeye dayalı olarak, 
Türk hukuk düzenine göre, anonim şirket statü-
sündeki bir özel hukuk kişisi tarafından, kar ve 
zararı özel hukuk kişisine ait olmak üzere ve 
hizmetten yararlananlardan bir bedel alınarak 
yürütülmesini ifade eder.11Kamu hizmeti imtiyazı-
nın önemli şartlarından biri teşebbüsün içerdiği 
riskin imtiyaz sahibi üzerinde olmasıdır.12Kamu 
hizmeti imtiyaz sözleşmesinin süresi sona erdiği 
zaman hizmete ilişkin bütün malvarlığı kendiliğin-
den idareye devredilmiş olur.13 

İmtiyaz usulünde idareye “imtiyazı veren” , 
özel kişiye “imtiyaz sahibi” ya da “imtiyazlı”, bun-
lar arasındaki ilişkiyi kuran belgelere de “imtiyaz 
sözleşmesi ve şartlaşması” denir.14 

1924 Anayasasına göre, imtiyaz sözleşmele-
rinin onaylanması Danıştay’ın görüşü alındıktan 
sonra TBMM’nin görev ve yetkisindedir. 1961 
Anayasasında TBMM’nin imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerini onaylama yetkisi kaldırılmış, 
Danıstay’ın yetkisi, görüş bildirmekten inceleme 
yetkisine dönüştürülerek imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerinde Danıştay’ın etkinliği arttırılmıştır. 

1982 Anayasasının Danıştay’ın yetkisini dü-
zenleyen 155. maddesinde 1961 Anayasasındaki 
hükümler aynen yer alırken, 13.8.1999 tarih ve 
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4446 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile Danış-
tay’ın imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerindeki 
inceleme yetkisi, sadece görüş bildirmeye çevril-
miştir. Danıştay, imtiyaz sözleşmeleri ile ilgili 
görüşünü iki ay içinde bildirecektir. 

4446 sayılı kanunla Anayasanın 125. maddesi 
de değiştirilerek kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmelerinden doğacak uyuş-
mazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla 
çözümlenmesi mümkün kılınmış yabancı unsuru 
bulunan uyuşmazlıklar için milletlerarası tahkime 
gidilmesinin önü açılmıştır. 2577 sayılı İdari Yar-
gılama Usul Kanunu m. 2/1-c değiştirilerek tahkim 
yolu öngörülen imtiyaz sözleşmeleri idari yargının 
görev alanı dışında bırakılmıştır. 2575 sayılı Da-
nıştay Kanunu m. 24/1’deki değişiklikle tahkim 
yolu öngörülen imtiyaz sözleşmesinden doğacak 
uyuşmazlıklarda Danıştay’ın yetkisi kaldırılmıştır. 

4492 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişik-
liği ve bunu takip eden kanun değişikliklerinin, 
aynı tarz sözleşmelerden birisinin imtiyaz, diğeri 
tahkimli imtiyaz, üçüncüsü de özel hukuk sözleş-
mesi olma ihtimalini ortaya çıkarmasından ötürü 
hukuki ve kavramsal karmaşa ortaya çıkardığı 
gerekçesiyle eleştirilmiştir.15 

Anayasa değişikliği sonrasında çıkarılan 
uyum kanunlarıyla, sadece enerji sektörüyle ilgili 
yatırımları içeren kanunlarda belirtilen sözleşme-
lerin özel hukuk hükümlerine tabi olacağı yönün-
de sınırlı bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna kar-
şın, imtiyaz sözleşmeleri bütünüyle terk edilme-
miştir. Otoyolların Yap İşlet Devret modeliyle 
gerçekleştirilmesine imkan veren 3465 sayılı 
kanun ile belediyelerin faaliyetlerini düzenleyen 
kanunlarda bir değişiklik yapılmamıştır. Bu mev-
zuat uyarınca, kamu hizmetlerinin özel sektöre 
gördürülmesi durumunda yine imtiyaz sözleşme-
lerinden söz edilebilecektir.16Doktrinde de 3465 
sayılı kanun ile getirilen sitemin mahiyeti itibariyle 
kamu hizmeti imtiyazı olduğu belirtilmiştir.17 Ayrı-
ca, GSM şirketleri, mobil telefon hizmetlerini 
imtiyaz usulüyle yürütmektedir. 

Ancak yasama faaliyetleriyle imtiyaz sözleş-
melerinin alanı oldukça daraltılmıştır. 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun m.15 
/ b hükmü gereğince, sadece genel ve katma 
bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşların sadece tekel niteliğindeki mal ve 
hizmet üretim faaliyetleri ile kamu iktisadi kuru-
luşlarının temel kuruluş amaçlarına uygun mal ve 
hizmet üretim faaliyetleri imtiyaz addolunur. Bun-
ların dışındaki faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak 
anlaşma ve sözleşmeler imtiyaz sayılmaz. Dola-
yısıyla, imtiyaz sayılan faaliyetlerle ilgili yapılacak 
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anlaşma ve sözleşmeler imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmeleri niteliğindedir. 

 

b. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesinin 
Tanımı: 

İmtiyaz sözleşmesi, bir kamu hizmetinin ser-
mayesi, her türlü gideri ve kazancı, zararı ve 
ziyanı kendisine ait olmak üzere idarenin koyaca-
ğı şartlara göre ve sağlayacağı yetkiler ve men-
faatler karşılığında özel hukuk kişileri tarafından 
görülmesi ya da yürütülmesi için yapılan sözleş-
medir. 

“Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin yapıl-
masının altında yatan temel görüş, kamu hizmeti 
alanında toplumsal ihtiyaçları karşılayacak hizmet 
ve mal üretimini gerçekleştirecek özel girişimci-
nin, kamu hizmetini hem kurma hem işletme 
faaliyetini belirli temel ilkelere uyarak hayata 
geçirmesi esasına dayanmaktadır. Bu ilkeler 
kamu hizmetlerinin ortak hukukudur. Kamu hiz-
metinin özel kişilere gördürülmesinin yöntemle-
rinden biri olan imtiyaz sözleşmeleri, idareye 
kamu gücü ayrıcalıkları tanıyan sözleşmelerdir.”18 

Aynı zamanda da bütün kamu hizmetlerinin 
de imtiyaz sözleşmelerine konu olması mümkün 
değildir. Doktrinde, kamu gücü ayrıcalıklarının 
kullanılmasını gerektiren kolluk, adalet, milli sa-
vunma gibi idari kamu hizmetlerinin, imtiyaz söz-
leşmelerin konusu olamayacağı, yalnızca iktisadi 
kamu hizmetlerinin imtiyaz sözleşmelerine konu 
edilebileceği öne sürülmüştür.19 

Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, kamu 
hizmetlerinin özel kişilere sözleşmeyle gördürül-
mesi yöntemlerinden biri olup tek değildir. Kamu 
hizmetleri sözleşmelerin yanı sıra idarenin tek 
taraflı bir işlemi ile özel kişilerin görevlendirilme-
siyle de yürütülebilir. 

 

c. İmtiyaz Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 

İmtiyaz işlemi, biçimi itibarıyla “anlaşma” ve 
“şartname” olmak üzere iki kısımdan oluşmasın-
dan dolayı hukukî niteliği itibarıyla “yarı-akdî, yarı-
düzenleyici, karma bir işlem olarak kabul edilir. 
İmtiyaz işleminde yer alan düzenleyici işlem nite-
liğindeki hizmetin kuruluş ve işleyişine ilişkin 
kuralları belirleyen şartlaşmalarda sözleşme ve 
imtiyazın konusu, süresi, tarafların karşılıklı hak-
ları ve borçları, imtiyazcı ile kullanıcılar arasındaki 
ilişkiler konusunda uygulanacak hükümler tespit 
edilir.20Öte yandan, düzenleyici hükümler genel-
likle sözleşme eki niteliğindeki şartnamede bu-
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lunmakla beraber şartnamedeki her hüküm genel 
düzenleyici nitelikte olmayabilir. 

 

d. İmtiyaz Sözleşmesinin Yapılış Usulü 

Devlet adına kamu hizmeti imtiyazı tesis etme 
yetkisi 1326 tarihli Kanun ile Bakanlar Kurulu’na 
verilmiştir. 1326 tarihli Kanun’da, yerel yönetimle-
rin imtiyaz vermesi konusu düzenlenmemiş olup 
ilgili hükümler 5393 sayılı Belediye Kanununda 
yer almaktadır. 

Kural olarak, idarenin imtiyazcı özel kişiyi 
seçmek konusunda serbestiye sahip olduğu ka-
bul edilir. Dolayısıyla idare, ihale, pazarlık gibi bir 
yöntem kullanmak zorunda değildir. Bununla 
birlikte idarenin imtiyazcı kişiyi seçme yetkisi, 
kanunla sınırlandırılmış olabilir. Kanun imtiyazın 
ihale usûlüyle verilmesini, aleniyet ve serbest 
rekabet ilkelerine uyulmasını zorunlu tutabilir.21 

İmtiyaz sözleşmesi diğer idari sözleşmeler gi-
bi yazılı olarak yapılıp, idare doğrudan doğruya 
imtiyazcı ile imtiyaz sözleşmesi akdedemez. 
Anayasanın 155. maddesinin 2. fıkrasına göre, 
kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerinin imzalanabilmesi için Danıştay’ın 
düşüncesini almak gerekmektedir. Danıştay bu 
konudaki düşüncesini iki ay içinde bildirmek zo-
rundadır. Danıştay’ın kamu hizmetleriyle ilgili 
imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında vere-
ceği düşünce bir görüş niteliğinde olup bağlayıcı 
değildir. 1982 Anayasası 4446 sayılı Kanun ile 
değiştirilmeden önce, imtiyaz sözleşmeleri, Da-
nıştay’ın incelemesine tabi iken, değişiklikten 
sonra Danıştay’ın yetkisi görüş bildirme olmuştur. 

 

e. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

İmtiyazcı özel kişi üstlendiği kamu hizmetini 
şahsen ve kendi kâr ve zararına yürütmekle gö-
revlidir. İmtiyazcı, hizmetin görülmesi için, sahip 
olduğu birtakım teknik ve mali özelliklere göre 
seçilmiş olduğundan yüklendiği hizmeti bir baş-
kasına gördüremez. İdarenin kendi yükümlülükle-
rini yerine getirmemesi durumunda dahi, imtiyazcı 
özel kişi üstlendiği kamu hizmetini ifa etmekle 
yükümlüdür.22 

İmtiyazcı, idarenin denetim ve gözetimi altın-
da, belirlenen koşullara ve kamu hizmetinin genel 
ilkeleri olan süreklilik, uyum ve eşitlik ilkelerine 
uygun olarak hizmeti yürütmek zorundadır.23 

İmtiyaz sözleşmeleri, idareye kamu gücü ayrı-
calıkları veren bir sözleşme olduğundan dolayı, 
imtiyazcı özel kişinin, imtiyaz veren kamu idaresi-
nin kendisini denetlemesine katlanma yükümlülü-
ğü bulunmaktadır. 
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Kamu hizmetinin değişkenliği ilkesi uyarınca 
idarenin sözleşmede yapacağı tek taraflı değişik-
likleri kabul etmek zorundadır.24Değişiklikler çok 
büyük bir oranda ise imtiyazcı, mahkemeye baş-
vurup imtiyaz sözleşmesinin feshedilmesini talep 
edebilir. Ancak idarenin akdi ve mali hükümlerde 
tek yanlı değişiklik yapamayacağı yalnızca dü-
zenleyici işlem niteliğindeki şartnamede değişiklik 
yapabileceği doktrinde ileri sürülmüştür.25 

Ayrıca imtiyaz sahibi kamu hizmetini görürken 
gerekli araç ve gereci kendisi sağlayacaktır. İmti-
yazcı özel kişinin verdiği hizmet karşılığında hiz-
metten yararlanan kullanıcılardan ücret alma 
hakkına sahiptir. Hizmetten alınacak ücret, imti-
yaz şartnamesinde idare tarafından öngörülen 
tarife üzerinden belirlenir. 

İmtiyaz sözleşmesi ile imtiyazcıya bir takım 
mali haklara ek olarak, hizmetin yürütülmesi için 
gerekli üstün hak yetkiler tanınmış olabilir. İdare, 
imtiyazcıya hizmetle ilgili araç tahsis etmiş, kamu 
malları üzerine veya altına tesis yapma yetkisi 
tanımış olabileceği gibi imtiyaz sahibi lehine ka-
mulaştırma yapma da öngörülmüş olabilir. 

İmtiyazcı kendisine sağlanan avantajlara 
(sübvansiyon, avans, kredi teminatı, tekel kaydı, 
vs.) saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 
İmtiyazcı özel kişi haklarına saygı gösterilmesini 
sağlamak üzere imtiyaz veren idareye karşı idarî 
yargıda tam yargı davası açabilir. Tahkim usulü-
nün öngörüldüğü idari sözleşmelerde ise tahkime 
de gidebilir. 

İmtiyazcı özel kişi malî dengesini korunmasını 
isteme hakkına sahiptir.26 İmtiyaz sahibinin yükü-
nün ağırlaşması karşısında bozulan malî dengeyi 
sağlamak hususunda ikili bir ayrım yapmak gere-
kir. Sözleşme şartlarının, sözleşmenin uygulan-
ması sırasında tarafların iradesi dışında ortaya 
çıkan öngörülemeyecek olaylar neticesinde ağır-
laşması ve imtiyazcının yükümlülüğünü ifa ede-
meyecek hale gelmesi durumunda imprevision 
kuramı uygulanarak idare imtiyazcının zararına 
ortak olur. Büyük ve köklü iktisadi değişiklikler 
nedeniyle imtiyazcı aslında uygulayabileceği 
sözleşmeyi iktisaden yerine getiremeyecek hale 
gelmişse, imprevizyon kuramı gereğince idare 
zararı paylaşmak zorundadır.27 Sözleşme şartla-
rını değiştiren ve imtiyazcının yükünü ağırlaştıran 
işlemin imtiyazı veren idareden kaynaklanması 
halinde, Fait du prince Kuramı uygulanır ve idare 
imtiyazcının tüm zararını ve kar yoksunluğunu 
tazmin eder.28 

İdare genel olarak yaptığı imtiyaz sözleşmesi-
nin hükümlerine uymakla yükümlüdür. İmtiyaz 

                                                 
24 Özay, 2004, s. 251. 
25 Gözler, 2011, 580. 
26 Gözübüyük/Tan,İdare Hukuku, C.1. Genel Esaslar, 

5. Baskı, Ankara, 2007,s.710. 
27 Odyakmaz, 1998, s. 168; Özay, 2004, s. 256. 
28 Özay, 2004, s. 254.  
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veren kamu idaresi imtiyazcı özel kişinin malî 
dengesini bozmamalıdır. Bu mali denge idarenin 
eylem ve işlemleri sonucunda veya öngörülemez-
lik teorisi çerçevesinde bozulmuş ise, idare, imti-
yazcı özel kişinin zararlarını tazmin etmelidir. 
İkinci olarak imtiyaz veren kamu idaresi imtiyazcı 
özel kişiye taahhüt ettiği avantajları yerine getir-
melidir. Örneğin taahhüt ettiği malî avantajları 
sağlamalı, sözleşmede tekel kaydı varsa, o ko-
nuda bir başka kişiye imtiyaz tanımamalıdır. 

İdare, hizmetin sürekli ve düzenli olarak işle-
yip işlemediğini, hizmetin şartnamede öngörülen 
koşullara göre yürütülüp yürütülmediğini her za-
man denetleme hakkına ve yaptırım uygulama 
yetkisine sahiptir. 

İdare, üstlendiği kamu hizmetini yürütmeyen 
yahut kötü bir şekilde yürüten imtiyazcı özel kişi-
ye çeşitli müeyyideler uygular. İdare imtiyazcıya 
para cezası verebilir. 

İdare, hizmetin gereği gibi yerine getirilmediği 
durumlarda, imtiyaza geçici olarak el koyabilir. 
Kamu hizmetinin görülmesini sağlamakla yüküm-
lü olan imtiyaz sahibinin kamu hizmetlerinin gö-
rülmesini aksatması halinde, sözleşme hükümle-
rine dayalı olarak İdarenin geçici olarak imtiyaz 
sahibinin yerine geçerek, hizmeti risk ve zararı 
imtiyaz sahibine ait olmak üzere sürdürür.29 

İmtiyazcı özel kişinin ağır bir kusuru söz konu-
su olduğunda, sözleşmede öngörülmüşse idare 
tarafından, aksi halde mahkeme tarafından “imti-
yazın düşürülmesi” söz konusu olur. İmtiyazcının 
ağır kusurunun bulunması halinde, idare imtiyaz 
sahibine herhangi bir tazminat ödemez. Bununla 
birlikte idare, kamu yararının gerektirdiği hallerde, 
imtiyazcının hiçbir kusuru olmasa bile, tek taraflı 
olarak sözleşmeyi fesih etme yetkisine sahiptir. 
Sözleşmede imtiyazcının ağır kusurunun bulun-
ması halinde idarenin tek taraflı fesih hakkı düzen-
lenmişse, Danıştay’a göre, kamu yararının gerekli 
kıldığı durumlarda ilgili üçüncü kişiler idareye mü-
racaat edip sözleşmenin feshini isteyebilir. 

“...İmtiyaz sözleşmesinin "Şirket Kusuru Ne-
deniyle Fesih" hükmünü düzenleyen 26. madde-
sinin (a) bendi uyarınca da 45 gün süre verilerek 
görevli şirketin uyarılmasına karşın, dava dosya-
sına imtiyaz sözleşmesinin 26(a) maddesine 
dayalı olarak bir işlem tesis edildiğine ilişkin bir 
bildirim sunulmadığı gibi saptandığı belirtilen 
eksikliklerin 45 gün içinde görevli şirket tarafından 
yerine getirilip getirilmediği ve sonunda ne tür bir 
karar alındığı bilinmemekle birlikte, davacı tara-
fından idareye sunulan tespitlerle görevli şirketin 
çevreye zarar verdiği iddiası ve bu iddiaya dayalı 
olarak imtiyaz sözleşmesinin feshine karar veril-
mesinin istenilmesi karşısında, idarenin saptan-
dığı belirtilen olumsuzlukların görevli şirketin 

                                                 
29 Danıştay 1.Dairesi’nin 03.07.2008 tarih ve E. 

2008/744, K.2008/834 sayılı kararı. 

kusuru nedeniyle yaşanıp yaşanmadığının araştı-
rılması, bu araştırmanın imtiyaz sözleşmesindeki 
öngörülen denetim ve yaptırım hükümleri uyarın-
ca yerine getirilmesi gerekirken, istemin cevap 
verilmemek suretiyle reddinde hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, "Hazar I 
ve Hazar II Hidroelektrik Santrallarının Rehabili-
tasyonu ve İşletilmesi İçin Görev Verilmesine 
İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi"nin tek taraflı olarak 
feshedilmesi yolunda yapılan başvurunun Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca zımnen reddine 
ilişkin işlemin iptaline...” 30 

 

f. Ayırıcı Unsurları 

Kamu hizmeti niteliği taşıyan bir görevin yeri-
ne getirilmesi, idari bir sözleşmeyle özel bir giri-
şimciye devredilmişse, kamu hizmetinin imtiyaz 
usulüyle yürütülmesinin söz konusu olur. İmtiyaz 
sözleşmesi idari bir sözleşme olduğu için de idari 
sözleşmelerin üç unsuru olan, sözleşmenin konu-
sunun kamu hizmeti ve kamu yararı olması, taraf-
lardan biri olan idarenin sözleşmenin diğer tarafı 
üzerinde kamu gücüne dayanan yetkilerinin ol-
ması ve sözleşmenin hizmeti yürütmeye yetecek 
bir süreyi kapsaması özelliklerini taşıdığı kabul 
edilir. Danıştay, kamu hizmeti imtiyazlarında, 
kamu hizmeti ve idari sözleşme unsurlarının bir 
arada bulunmasının vazgeçilmez bir zorunluluk 
olduğunu içtihatlarında sıkça vurgulamıştır. Da-
nıştay, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin 
niteliğinin idari sözleşme olduğunu ve idari söz-
leşmenin unsurlarını taşıması gerektiğini belirt-
miş, bir sözleşmeyi imtiyaz sözleşmesi saymak 
için bu unsurlarla birlikte iki şart daha aramıştır. 
Bu şartlar, imtiyaz süresince hizmetten yararla-
nanlardan alınacak olan bedel veya ücret, esasla-
rı kanunla saptanacak olan bir tarife üzerinden 
tahsil olunacağı ile kamu Hizmeti imtiyazının 
daima belli ve uzun bir devre için verileceğidir. 
“...öğretide belirtildiği gibi yukarıda açıklanan bu 
karakterlerden son ikisi kamu hizmeti imtiyaz 
sözleşmesini diğer idari sözleşmelerden ayıran 
önemli unsurlardır.”31 

Sonuç olarak kamu hizmetinin unsurları dokt-
rinde ve içtihatlarda akdi unsur, konu unsuru, 
ücretlendirme unsuru ve imtiyazcının kendi kar ve 
zararına işletme unsuru ve olmak üzere sınıflan-
dırılmaktadır. 

 

1. Akdi Unsur 

İmtiyaz bir sözleşme, yani iki taraflı bir işlem-
dir. İmtiyaz verme işleminde, idarenin tek taraflı 
işlemi niteliğinde olan “düzenleyici hükümler” olsa 
da, imtiyaz sözleşmesi daima iki taraflı bir işlem, 
                                                 
30 Danıştay 13. Dairesi’nin 11.03.2008 tarih ve E. 

2007/4148, K.2008/3133 sayılı kararı. 
31 Danıştay 1. Dairesi’nin 24.09.1992 tarih ve E. 

1992/232, K. 1992/1294 sayılı kararı. 
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bir sözleşmedir; imtiyaz sözleşmesinin kurulabil-
mesi için idare ve özel kişinin iradelerinin uyuş-
ması gerekir. 

 

2. Konu Unsuru 

İmtiyazın konusu bir kamu hizmetinin kurul-
ması ve işletilmesidir. Danıştay’a göre ticari nite-
likteki işler imtiyaz sözleşmesine konu olamaz. 

 

3. Ücretlendirme Unsuru 

İmtiyaz usûlünde, özel kişi, kamu hizmetini 
hizmetten yararlanan kullanıcılardan aldığı ücret 
karşılığında yürütür. Kamu hizmetinin bir başka 
finansman biçimiyle yürütülmesi durumunda 
imtiyaz usûlü yoktur. 

 

4. Risk Unsuru 

İmtiyaz usûlünde kamu hizmeti imtiyaz sahibi 
özel kişi tarafından kendi kâr ve zararına işletilir. 
Bu şu anlama gelir ki, imtiyaz sahibi özel kişi 
idarenin nam ve hesabına hareket etmez; kendi 
nam ve hesabına hizmeti işletir. 

 

g. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerin-
den Doğan Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla 
Çözümüne İlişkin Türk Hukukundaki Düzen-
lemeler 

Anayasa değişiklikleri ile hemen sonrasında 
büyük bir süratle çıkarılan yasal düzenlemeleri 
kısaca sıralamak ve çok dar kapsamlı şekilde 
içerikleri hakkında bilgi vermek istiyoruz. 

 

1.4446 Sayılı Kanun ile Getirilen Anayasa 
Değişiklikleri 

14 Ağustos, 1999 tarih ve 23786 sayılı RG’de 
yayımlanan bu Kanun ile Anayasa’nın 47., 125. 
ve 155. maddelerinde değişiklikler yapılarak; 
Kamu hizmeti kavramı yeniden tanımlanmaya 
çalışılmış,Danıştay’ın “imtiyaz şartlaşma ve söz-
leşmelerini incelemek” biçimindeki göre-
vi“sözleşmeler hakkında düşüncesini bildirmek” 
biçiminde yeniden yazılmıştır.İmtiyaz sözleşmele-
rinden doğan anlaşmazlıkların idari yargı yerine 
özel tahkim kurumlarında çözümlenmesine ola-
nak tanınmıştır. 

Anayasa değişikliği ile kamu hizmetinin özel 
hukuk kişilerine gördürülmesinin sadece idari 
sözleşme ile değil özel hukuk sözleşmesi ile de 
mümkün kılınması nedeni ile sözleşmede karşı-
lıklı eşit iki taraf oluşmuş ve bu durum idarenin 
kamu hizmetinin esas sahibi olarak sözleşmenin 
kamu gücü tarafını oluşturmasıyla sözleşmenin 

ağırlık taşıyan tarafını teşkil ettiği idari sözleşme-
lerden farklı bir durum ortaya çıkarmıştır.32 

47. maddenin “Devletleştirme” biçimindeki ke-
nar başlıklı “E- Devletleştirmeve Özelleştirme” 
biçiminde değiştirilmiş ve bu maddeye ikinci fık-
rasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir: 

“Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve di-
ğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan 
işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin 
esas ve usuller kanunla gösterilir. Devlet, kamu 
iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri 
tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden 
hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek 
veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredi-
lebileceği kanunla belirlenir.” 

Bu maddede yapılan değişiklik ve eklemeler-
le; Özelleştirme kavramı Anayasamıza ilk kez 
lafzen girmiş olmaktadır. Değişikliğin ikinci etkisi 
ise “kamu hizmeti” kavramına getirmeye çalıştığı 
yeni tanımdır. Maddenin ikinci fıkrasında “kamu 
hizmeti” kavramı yerine “devlet, kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafın-
dan yürütülen yatırım ve hizmetler” deyimi kulla-
nılmakta ve bunlardan hangilerinin özel hukuk 
sözleşmelerine konu edilebileceğinin kanunla 
belirleneceği belirtilmektedir. 

125. maddede gerçekleştirilen değişiklikle, 
“idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı 
yolunun açık olduğunu” hükme bağlayan ilk cüm-
leden sonra gelmek üzere “kamu hizmetleri ile 
ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bun-
lardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletle-
rarası tahkim yoluyla çözümlenmesi öngörülebilir. 
Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru 
taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir” ifadeleri 
eklenmiştir. 

Bu değişiklik; imtiyaz sözleşmelerinde idare 
ile şirketler arasında çıkacak uyuşmazlıklarda 
ulusal ya da uluslararası tahkime başvurulması-
nın önündeki Anayasal engelleri ortadan kaldır-
mıştır. Aslında uluslar arası ticari tahkim hem 
ulusal mevzuatta hem de Türkiye’nin taraf olduğu 
ikili anlaşmalarda zaten vardı. Kamu kuruluşları 
da özel hukuk hükümlerinden kaynaklanan 
uyuşmazlıklar için uluslar arası ticari tahkime 
başvurabilmekteydi.33 

155. maddede yapılan değişiklikle de Danış-
tay’ın “imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini ince-
lemek” görevi, “imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri 
hakkında ‘iki ay içinde düşüncesini bildirmek” 
biçiminde yeniden tanımlanmıştır. Böylece, bu 

                                                 
32 Aslan/Arat, “Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerin-

den Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tahkim Usulü”, 
Kamu Hukuku Arşivi, C.7, sy.2, 2004, s.167. 

33 Emek, “Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri ve 
Uluslar arası Ticari Tahkim”, Perşembe Konferans-
ları, Rekabet Kurumu Yayınları, Ankara, 1999. 
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değişiklikle imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri 
üzerindeki Danıştay denetimi “fiilen” ortadan 
kaldırılmıştır. 

 

2. 4492 Sayılı Kanun 

Anayasa’da yapılan değişikliğe uyum sağla-
mayı teminen, Danıştay Kanunu’nun23/d, 24/i-j, 
42/c, 46/1-b ve 48’inci maddeleri ile İdari Yargı-
lama Usulü Kanunu’nun2/1-c bendinde değişiklik 
yapılmıştır. 

 

3. 4493 Sayılı Kanun 

Daha önce 4047 sayılı Kanun ile 3996 sayılı 
Kanun’un kapsamından çıkarılmış olan elektrik 
üretim, iletim, dağıtım ve ticareti işleri, bahse 
konu Kanun ile yeniden3996 sayılı Kanun kap-
samına alınmıştır. 

 

4. 4501 Sayılı Kanun 

Bu kanun, kamu hizmetlerine ilişkin imtiyaz 
sözleşmelerinde tahkime başvurulması durumun-
da uyulması gereken ilkeleri hükme bağlamış, 
imtiyaz sözleşmelerinin de özel hukuk sözleşme-
sine dönüştürülmesi olanağını getirmiştir. 

 

5. 4628 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu 

3 Mart, 2001 tarih ve 24335 (mükerrer) sayılı 
RG’de yayımlanan kanun ile elektrik ve doğalgaz 
sektörlerinde serbest piyasa modeline geçişin 
altyapısını oluşturmaya ilişkin kapsamlı düzenle-
melere yer verilmektedir. 

 

6. 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 

5 Temmuz, 2001 tarih ve 24453 sayılı RG’de 
yayımlanan bahse konu Kanun, kamu hizmetinin 
özel sektör eliyle görülmesini öngören sözleşme-
ler tahtında doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin 
olarak, sözleşmelerde milletlerarası tahkime yer 
verilebilmesine yönelik usul ve esasları ortaya 
koymaktadır. 

 

7. 4501 Sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İm-
tiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan 
Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulma-
sı Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair 
Kanun 

4446 sayılı kanun ile yapılan Anayasa deği-
şikliği doğrultusunda çıkartılan bir başka kanun 
21 Ocak 2000 tarih ve 4501 sayılı Kamu Hizmet-
leri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerin-
den Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna 
Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere 

Dair Kanundur. Bu kanun ile Anayasanın 125. 
maddesinin birinci fıkrasında 4446 sayılı kanunda 
yapılan değişikliğe uyum sağlanmış ve o doğrul-
tuda bir düzenleme yapılmıştır 

Kanunun amacı, kamu hizmetleri ile ilgili imti-
yaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan 
doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi-
nin öngörülmesi durumunda taraflarca sözleşme 
yapılırken uyulması gereken ilk eve esasları belir-
lemektir. Kanun “yabancılık unsuru”nu ise, “söz-
leşmeye taraf kurulu veya kurulacak şirket ortak-
larından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik 
mevzuatı hükümlerine göre yabancı menşeli 
olması veya sözleşmenin uygulanabilmesi için 
yurt dışı kaynaklı sermaye veya kredi veya temi-
nat sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli olması 
hallerinden biri” olarak tanımlamıştır. 

Kanun uyarınca, tahkim şartı veya tahkim söz-
leşmesinde; tahkim yoluyla çözülecek uyuşmazlık-
lar, uygulanması istenilen tahkim kuralları, tahkim 
yeri, hakem ya dahakem kurulunun seçimi ve 
sayısı, nitelikleri, hakem kurulunun yetkisi, hakem 
kurulunun yargılama usulü, yargılamada kullanıla-
cak dil, uyuşmazlığın esasına uygulanacak maddi 
hukukun seçimi, tarafların delil ikamesi, bilirkişilerin 
seçimi,uyuşmazlığın diğer tarafa ne şekilde bildiri-
leceği, bildirim süresi, tahkim süresi,hakem kurulu-
nun delil toplama yetkisi ve usulü, hakem ücreti, 
yargılama giderleri, vekalet ücreti ve benzeri konu-
lar ayrıntılı biçimde düzenlenecektir. 

Anlaşılacağı üzere, kanun, uluslararası tahkim 
esaslarını değil, tarafların arasında yapacakları 
tahkim sözleşmesinde uyulacak esas ve usulleri 
belirlemektedir. Ancak bu esas ve usuller, kamu 
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşme-
lerinde ve bu sözleşmelerde tahkim kaydının 
bulunması halinde uygulanabilecektir. Diğer bir 
ifade ile tahkim kaydı taşımayan imtiyaz şartlaş-
ma ve sözleşmeleri hakkında 4501 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanmaz. 4501 Sayılı Kanunun 
Amacı 1. maddede düzenlenmiştir. “Bu Kanunun 
amacı, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma 
ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlık-
ların tahkim yoluyla çözümlenmesinin öngörül-
mesi durumunda taraflarca sözleşme yapılırken 
uyulması gereken ilke ve esasları belirlemektir.” 

4501 Sayılı Kanunun çıkarılma nedeni Yap-
İşlet-Devret sözleşmelerini uygulamaya geçirmek 
ve özellikle yabancı sermayeli şirketlerin bu tür 
projeler için Türkiye’ye gelmelerini sağlamaktır. 
Yap-İşlet-Devret sözleşmesi aslında idare huku-
kunda kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi olarak 
isimlendirilen bir idari sözleşmedir. 4501 sayılı 
Kanunun 2’inci maddesinde milletlerarası tahkim 
anlaşması, yabancılık unsuru taşıyan kamu hiz-
metleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmele-
rinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların tamamı-
nın veya bir kısmının milletlerarası tahkim yoluyla 
çözülmesi için yapılan anlaşma; yabancılık unsu-
ru ise, sözleşmeye taraf kurulu veya kurulacak 



YAVUZDOĞAN 

KHukA 70

şirket ortaklarından en az birinin yabancı serma-
yeyi teşvik mevzuatı hükümlerine göre yabancı 
menşeli olması veya sözleşmenin uygulanabil-
mesi için yurtdışı kaynaklı sermaye veya kredi 
veya teminat sözleşmelerinin akdedilmesinin 
gerekli olması hallerinden biri olarak tanımlanmış-
tır. 4501 sayılı Kanunda yabancılık unsuru, 4686 
sayılı Kanuna göre daha dar tanımlanmıştır. 
Nitekim 4501 sayılı Kanunda yabancılık unsuru 
sadece, şirket ortaklarından birinin yabancı men-
şeli olmasına veya esas sözleşmenin uygulana-
bilmesi için yurt dışı kaynaklı bir sermaye, kredi 
veya teminat sözleşmesinin bulunmasına bağ-
lanmıştır. 4501 sayılı Kanun, üç alanda yabancı-
lık unsuru taşıyan sözleşmelerin tahkim yoluyla 
çözümünü kabul etmiştir. Buna göre, kamu hiz-
metleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmele-
rinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, Türkiye'de 
toplanarak Türk hukukuna ya da yabancı hukuka 
göre karar verecek hakem veya hakem kurulunda 
veya yabancı bir ülkede toplanarak Türk hukuku-
na ya da yabancı hukuka göre karar verecek 
hakem veya hakem kurulunda veya kendi tahkim 
usulu bulunan milletlerarası tahkim kuruluşlarında 
çözümü kabul edilmektedir. 

4501 Sayılı Geçici madde 1 uyarınca “Bu Ka-
nunun yürürlüğe girmesinden önce kamu hizmet-
leri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine 
göre başlatılmış projeler ve işler, tabi oldukları 
usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Ancak ke-
sinleşmiş mahkeme kararı ile iptal edilenler hariç, 
birinci fıkrada belirtilen proje ve işlerde bu kanun 
hükümlerinin uygulanmasına, görevli şirketin bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 
başvurusu ve ilgili idarenin müracaatı üzerine 
Bakanlar Kurulunca karar verilir” 

 

II. Tahkim Türleri 

Tahkimin, tahkime müracaat eden tarafların 
iradelerine bırakılmış olup olmamasına göre 
ihtiyari tahkim, mecburi tahkim; belli bir müesse-
senin murakabesi altında belirlenmiş kurallara 
uygun cereyan edip etmemesine göre kurumsal 
tahkim, arızi tahkim; tahkime konu olan ihtilafın 
çeşidine göre alelade tahkim, ticari tahkim; tah-
kimin yabancılık unsuru içerip içermemesine göre 
milli tahkim, milletlerarası tahkim; tahkim anlaş-
masının iki veya daha fazla tarafın arasında ol-
masına göre iki taraflı tahkim, çok taraflı tahkim 
şeklinde ayrımlara tabi tutulduğu görülmektedir 34. 

Bununla birlikte, uyuşmazlığın çıktığı ve tah-
kime başvuran tarafların kamu veya özel kişiler 
olmasına göre devlet tahkimi, özel tahkim ve 
karışık tahkim olmak üzere bir sınıflandırma da 
mevcuttur 35. 

                                                 
34 Polatkan,Yap İşlet Devret Modeli ile Ulusal ve 

Uluslararası Tahkim, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 
2000, s, 484-489. 

35 Dost, 2006, s.11.  

a. Ulusal Tahkim-Uluslararası Tahkim 

Anayasanın 125. maddesinde kamu hizmetle-
ri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde 
bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya mil-
letlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebile-
ceği ve milletlerarası tahkime ancak yabancılık 
unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebileceği 
düzenlenmiştir. Makalemizin konusunu imtiyaz 
sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözü-
münde uluslararası tahkim yolu ilgilendirdiği için, 
uluslararası tahkim ulusal tahkim ayrımının ve 
yabancılık unsuru kavramının açıklanması ge-
rekmektedir. 

Tahkimin cereyan ettiği düzene göre milli tah-
kim ve milletlerarası tahkim ayırımı yapılmaktadır. 
Milli tahkim, bir ülkenin hukukuna göre milletlera-
rası sayılmayan tahkim türü iken milletlerarası 
tahkim ise belli bir ülkenin hukukunca milli adde-
dilmeyen tahkim türüdür 36. 

Devletler, kendi ülkesinin tahkim usulüne göre 
verilmiş hakem kararları ile başka bir ülkenin 
veya herhangi bir tahkim müessesesinin kuralla-
rına göre verilmiş hakem kararları arasında bir 
ayrım gözetmişler ve bu ayrıma istinaden hakem 
kararlarının icrası için değişik usuli prosedürler 
benimsemişlerdir. Dolayısıyla zaman içinde milli 
tahkim ile milli olmayan tahkim ayrımı belirgin-
leşmiştir37. Milletlerarası tahkim kavramı yerine, 
“milletlerarası ticari tahkim” kavramı da kullanıl-
maktadır. Devletler arasındaki uyuşmazlıkların 
çözümünde başvurulan ve aslında devletler 
umumi hukukunun konusunu oluşturan tahkimleri 
de kapsayan bir “üst kavram” izlenimi vermesi 
nedeniyle yanlış anlamaya müsait olan bu kav-
ram yerine özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerle 
ilgili tahkimleri ifade etmek için “milletlerarası 
ticari tahkim” kavramı tercih edilmektedir 38. 

Milletlerarası ticari tahkim kavramının iyi anla-
şılabilmesi için öncelikle “yabancılık unsurunun” 
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Çünkü, 
uluslararası ticari tahkim, genelde içinde yabancı-
lık unsuru bulunan bir özel hukuk ilişkisinden 
kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili bir tahkimdir 39. 

Başka bir anlatımla, “içinde yabancı unsur bu-
lunan tahkim” de denilebilir. Bir başka tanıma 
göre ise, milletlerarası tahkim, genel olarak taraf-

                                                 
36 Tanrıver,“Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri ve 

Tahkim”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, İs-
tanbul, 2000, s, 1078. 

37 Şanlı,Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygula-
nacak Hukuk, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1986, s, 28vd.; Gel-
gel,Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Uygulama 
Alanı ve Getirmiş Olduğu Önemli Yenilikler,Bilgi 
Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’ e Armağan, II. 
Cilt, İstanbul, Beta Yayınları, 2003, s, 1081 vd. 

38 Nomer-Ekşi-Gelgel, 2008, s, 4.  
39 Ersoy,“Hukukumuzda Ulusal ve Uluslar arası Tah-

kim”, Finans Dergisi, Ekim-Aralık, 1999, s, 11-20. 
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ların aynı ülkenin vatandaşı olmadıkları tahkimi 
kapsayan geniş bir kavramdır 40. 

Öğretide, uluslararası tahkim kavramının ya-
bancılık unsuru taşıyan tahkim ile aynı anlamda 
kullanılmasının yanında, belirli bir milli hukukun 
hudutları içerisine sokulmayan tahkimi de ifade 
etmekte olduğu, yine milletlerarası ticaretin ge-
reklerinden hareket eden ve taraflar arasındaki 
maddi ilişkiyi esas alan görüşün ise milletlerarası 
ticari tahkim kavramını, milletlerarası ticari uyuş-
mazlıklara ilişkin bütün hakem kararlarını içere-
cek şekilde genişlettiği ifade edilmiştir 41. 

MTK’ya göre tahkime milletlerarası nitelik ka-
zandıran durumlardan ilki, tahkim anlaşması 
taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma 
yerinin ya da işyerlerinin ayrı devletlerde bulun-
masıdır (m.2/1). Burada esas alınan, ilişkideki 
tarafların vatandaşlıkları değil, ikametgâhları ya 
da sürekli oturdukları yerdir 42. 

Bu durumda, Türkiye’de ikamet eden bir ya-
bancının taraf olduğu uyuşmazlık, milletlerarası 
tahkim kapsamına girmezken, tahkim anlaşması-
nın tarafı, yurtdışında oturan bir Türk vatandaşı 
ise uyuşmazlık yabancılık unsuru taşıdığından, 
tahkim milletlerarası nitelikli sayılacak ve MTK’nın 
uygulama alanına girecektir. 

Tahkim konusu ilişkinin, milletlerarası ticareti 
ilgilendirme vasfından hareketle önemli bir sakın-
cası, milletlerarası bir sözleşmenin ne zaman dış 
ticareti ilgilendirip ilgilendirmediğinin tespitindeki 
güçlüktür. Etkileri tek bir ülkenin sınırlarını aşan, 
bu sebeple ülke veya ülkelerin dış ticaret ve eko-
nomisini dolaylı veya doğrudan ilgilendiren akitle-
rin, milletlerarası ticaretin yarar alanına girdiği 
kabul edilmektedir. Mesela bir ülkeden diğerine 
mal, hizmet veya para transferini öngören akitler 
milletlerarası satış işlemleri, lisans sözleşmeleri, 
müşterek bilimsel ve teknik araştırma ve geliştir-
me sözleşmeleri, milletlerarası turnelerin söz 
konusu olduğu sanat ile ilgili sözleşmeler milletle-
rarası ticareti ilgilendiren sözleşmeler olarak 
kabul edilmektedir. Bu tür sözleşmelerde çoğun-
lukla taraflar farklı vatandaşlıklara, farklı ülkelerde 
ikametgaha veya işyerine sahiptirler43. Gerçekten 
ekonomik karakteri itibarı ile milletlerarası ticare-
tin kapsamına giren hukuki ilişkileri, milletlerarası 

                                                 
40 Özbilgiç, “Uluslararası Anlaşmalar Bakımından 

Uluslararası Tahkim ve Yabancılık Unsuru”,Hukuk-
Ekonomi Perspektifinden, Yeni Anayasa Değişikliği 
Sonrasında Tahkim ve Kamu Hizmetlerinin Görülüş 
Usulleri Sempozyumu Bildirileri, Derleme: Hukuk ve 
Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve 
Kamu Hizmeti, 2001, s, 76. 

41 Tanrıbilir-Şit, “Milletlerarası Tahkim Müessesesi ve 
Yeni Milletlerarası Tahkim Kanunu”, Milletlerarası 
Özel Hukuk Bülteni, İstanbul, 2002, s, 819. 

42 Akıncı,Milletlerarası Tahkim, Seçkin Yayınevi İstan-
bul 2002, s, 3. 

43 Şanlı, 1986, s, 49. 

ticari ilişkiler olarak nitelemek milletlerarası ticare-
tin gereği olacaktır44. 

Bu bağlamda uluslararası tahkim; “Birden faz-
la ülke ve hukuk sistemi ile irtibatlı olan, dolayı-
sıyla uyuşmazlık konusunun ve usuli meselelerin 
hallinde en az bir yabancı hukuk sistemin müdahil 
veya etkili olabileceği tahkim türü olarak tanım-
lanmaktadır”45. 

 

b. Devlet Tahkimi, Özel Tahkim ve Karı-
şık Tahkim 

Devletler arasında çıkan uyuşmazlıkların çö-
zümündeki tahkimde Devletler Genel Hukuku 
kuralları uygulanır ve tahkime ilişkin kurumlar 
sözleşme ile kurulur 46Özel tahkim ise özel kişiler 
arasındaki uyuşmazlıklarla ilgilidir. İki ayrı devletin 
vatandaşları arasında ticari sözleşmeden kaynak-
lanan uyuşmazlıkların, taraflar arasında yapılmış 
bir tahkim sözleşmesi veya ticari sözleşmeye ek-
lenmiş tahkim şartı bulunması halinde ortaya çıkan 
tahkime uluslararası ticari tahkim denilmektedir 47. 

Bir devlet ile diğer bir devletin vatandaşı veya 
tüzel kişisi arasında yatırım uyuşmazlıklarından 
ötürü cereyan eden tahkime ise karışık tahkim 
adı verilir 48.Karışık tahkimin niteliğinin ticari ya da 
kamusal olması tartışmalıdır. Bu tür tahkime 
ICSID tahkim örnek olarak gösterilebilir.49 

 

c. Ad Hoc Tahkim-Kurumsal Tahkim 

1. Ad-Hoc Tahkim 

Ad hoc tahkim taraflar arasındaki somut bir 
olay üzerinden ve taraflarına hakemleri, tahkim 
yerini, tahkim usulünü ve bu tahkim usulünde 
uygulanacak maddi hukuk kurallarını kendilerinin 
bizzat tayin ettiği ve hakemleri bu şekilde yetkili 
kıldıkları ve hiçbir örgütün aracılığı söz konusu 
olmayan tahkim türüdür 50. 

Ad hoc tahkim ilk defa 1961 tarihli “Avrupa Söz-
leşmesi” ile düzenlenmiştir. Bu sözleşmeye göre 
milletlerarası ticaretle ilgili bir sözleşmenin tarafları, 
mutad meskenleri yahut muamele merkezleri deği-
şik akit ülkelerde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, 
aralarında çıkabilecek ihtilafları kurumsal bir tahkim 
merkezine tabi tutabilecekleri gibi ad hoc tahkim 
usulünü de kararlaştırabileceklerdir51. 

                                                 
44 Nomer-Ekşi-Gelgel, 2008, s, 6. 
45 Tanrıbilir-Şit, 2002, s, 821. 
46 Dost, 2006, s.11. 
47 Nomer-Ekşi-Gelgel, 2008, s.4. 
48 Çal, 2008, s. 34-36.  
49 De Cassio,Fransisco Gonzales, “The İnternational 

Center for Settlement of Investment Dispute”, 
Journal of İnternational Arbitration,19, 2002, s.229. 

50 Şanlı, 1986, s, 96. 
51 Ertekin- Karataş,Uygulamada İhtiyari Tahkim ve 

Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Tanınması, Yet-
kin Yayınları, Ankara 1997,s. 530; Şanlı, 1986, s, 98. 
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Ad hoc tahkime ilişkin olarak gelişmiş ve yeni 
kurallar, Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret 
Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından ha-
zırlanıp 15 Aralık 1976 tarih ve 31/98 sayılı genel 
kurul kararı ile kabul edilmiştir 52. 

Ad hoctahkimi seçen taraflar, tahkim sürecini, 
bir tahkim kurumunun idaresi, yardımı ve kontrolü 
olmaksızın kendi iradi düzenlemeleri doğrultu-
sunda tamamlamak istemektedirler. Bu nedenle 
ad hoctahkim anlaşmalarında, bir tahkim kurumu 
atanmadığı gibi, herhangi bir tahkim kurumunun 
kurallarına da başvurulmamaktadır. Bu tip tah-
kimde, sadece bir olay için geçici olarak teşekkül 
eden tahkim yapısı söz konusudur. Taraflar, 
hakemlerin tespitini yapmakta ve uyuşmazlık 
hâlinde hakemlerin hangi usullere göre seçilece-
ğini, tahkimin tabi olacağı usul ve esasları ve 
tahkim yerini doğrudan kendileri belirlemektedir53. 

Ad hoc tahkim türünde tahkimi organize eden 
ve tahkim kurallarına sahip herhangi bir kurum 
mevcut değildir. Ad hoc tahkimin tercih edilmesi-
nin sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik neden-
leri vardır. Kalkınmakta olan ülkelerde yatırım 
yapan yabancı şirketlerin, ev sahibi ülkelerdeki 
daimi hakem mahkemelerine ve o ülkelerdeki 
devlet yargısına güvensizliği aynı zamanda ev 
sahibi ülkenin de yine yabancı bir ülkede bulunan 
mahalli veya uluslararası bir tahkim kurumuna 
olan güvensizliğini ad hoc tahkimin tercih neden-
leri arasında saymak mümkündür54. Ad hoc tah-
kimin tercih edilme nedenlerinden bir diğeri de 
tarafların ihtilafın çözümü konusunda bizzat ken-
dilerinin müdahale etmeleri, hakem tayin etmeleri 
gösterilebilir55. Aynı zamanda ad hoc tahkimin 
kurumsal tahkime nazaran daha gizli yürütüldüğü 
ve daha esnek olduğu kabul edilmektedir.56 

Bazı ülkelerde bu tahkim türü üzerinde kararın 
verildiği yer hukukunun ve mahkemelerinin önem-
li etkisi olduğundan bu tahkim türünün uluslarara-
sı olma özelliğini kaybetme tehdidi altında olduğu 
gerekçesiyle özellikle uluslararası nitelik taşıyan 
ihtilaflarda kurumsal tahkim, arızi tahkime göre 
daha çok tercih edilmektedir. 

2. Kurumsal Tahkim 

Kurumsal tahkim, sürekli bir tahkim kurumu-
nun idaresinde, bu kurumun önceden düzenlemiş 
olduğu kurallara göre yürütülen tahkimdir 57. 

                                                 
52 Alangoya,“UNCITRAL Tahkim Yönetmeliği Hakkın-

da”, Prof. Dr.İlhan E. Postacıoğlu’na Armağan. İs-
tanbul, 1990, s, 1-23. 

53 Şanlı,1986, s, 96. 
54 Şanlı, 1986, s, 97 
55 Şanlı, 1986, s, 71-72. 
56 Sammartano, International Arbitration, Law and 

Practice, Kluwer Law İnternational, The 
Hague,London,2001. 

57 Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve 
Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, İstanbul, 2002, s, 
241. 

Kurumsal tahkimin en çok bilinen kuruluşları-
nın başında Milletlerarası Tahkim Divanı (ICC 
International Court of Arbitration), Londra Ulusla-
rarası Tahkim Divanı (the London Court of 
International Arbitration) ve Amerikan Tahkim 
Kurumu (American Arbitration Association) gel-
mektedir. Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü için 
Uluslararası Merkezi de (International Centre for 
Settlement of Investment Disputes-ICSID) yatırım 
ihtilaflarının tahkim yolu ile halli için idari hizmet 
vermektedir. Bunlardan başka, milli ve bölgesel 
nitelikte tahkim kuruluşları da bulunmaktadır. 

Kurumsal tahkimde taraflar, anlaşarak tahki-
mi, belli bir kurumun mevcut kurallarına ve idari 
denetimine tabi kılmaktadırlar. Tahkim faaliyetinin 
bu kurallara uygunluğu, ilgili kurumun güvencesi 
altında bulunmaktadır 58. 

Tahkimin bu türünde, tahkim sürecini idare 
edecek, süreklilik arzeden bir kurumun varlığı 
esastır. Nitekim milletlerarası ticari tahkim öğreti-
sinde, idari yönden tahkimi düzenleyen bir kuru-
mun varlığının, kurumsal tahkimin kıstası olarak 
kabul edildiği görülmektedir 59. 

“Kurumsal tahkimde, hakemler ile taraflar ara-
sındaki güven ilişkisi bizzat kurumun şahsında 
toplanmakta, çoğu kez taraflar hakemleri tanı-
mamaktadır. Bu da hakemlerin daha objektif 
kalmalarını sağlamakta ve karar sürecini hızlan-
dırmaktadır. İyi bir kurum, tahkimin idaresi ve 
denetimi için tarafsız bir mekanizma sağlayabil-
mektedir. Kurum, uygun hakem heyetinin seçi-
minde, tahkim masraflarının ödemesinin ayar-
lanmasında, hakem ücretlerinin tayininde ve 
tahkim sürecindeki engellerin en aza indirgenme-
sinde yardımcı olabilmektedir.” 60 

 

III. Tahkime İlişkin Uluslararası Düzen-
lemeler 

a. Önemli Uluslararası Sözleşmeler 

Anayasa’nın 90. maddesine göre, usulüne 
uygun yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşma-
lar kanun hükmündedir ve bunlar hakkında Ana-
yasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine 
başvurulamaz. 

Danıştay 5. Dairesi, 1991 tarihli kararında ulus-
lararası sözleşmelerin Anayasaya aykırı olması 
halinde dahi uygulanmaktan alıkonmayacağını 
belirtmiş ve uluslararası sözleşmeleri şu şekilde 
nitelemiştir: “Uluslararası sözleşmelerin Anayasa-
ya aykırılığı ileri sürülemeyeceğine ve bu sözleş-
melerle bir devlet, diğer devletlere karşı uluslarara-
sı yükümlülük altına girmiş olduğuna göre usulüne 
uygun şekilde onaylanarak yürürlüğe konulmuş bu 

                                                 
58 Kalpsüz,Milletlerarası Ticarette Uyuşmazlıkların 

Tahkim Yolu ile Halli, Ankara, 1989, s, 3.  
59 Şanlı, 1986, s, 69-70. 
60 Emek, 1999, s, 26-27. 
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nitelikteki bir sözleşmenin, Anayasaya aykırı bir 
hüküm taşısa bile, uygulanmaktan alıkonulamaya-
cağı, kendisinden önce veya sonra çıkmış yasala-
ra aykırılığı ya da sonradan çıkan yasanın sözleş-
me kurallarını değiştirdiği ileri sürülerek uygulama-
sının savsaklanamayacağı Türk hukukunda genel-
likle kabul edilmektedir. Anayasa, antlaşmaların 
Anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceğini 
açıklamak suretiyle iç hukuk yönünden antlaşmala-
rın üstünlüğü ilkesini benimsediğini belirtmiş ol-
maktadır. Anayasanın 90. maddesinin son fıkra-
sında yer alan ‘kanun hükmünde’ sözcüklerinin, 
usulüne göre yürürlüğe konulan sözleşmelerin 
hukuksal değerinin ve bağlayıcılığının gösterilme-
sine yönelik olduğunu da belirtmek gerekir. Söz 
konusu hükme göre, iç hukukta doğrudan hukuk-
sal sonuçlar yaratan uluslararası sözleşmelerin, 
yukarıda belirtilen niteliği ve bunlara karşı Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaması ve böylece, söz-
leşmelerin, sonradan yapılacak ulusal, yasal dü-
zenlemelerle etkisiz kılınmasının yolunun kapatıl-
mış olması, bu sözleşmelerin, iç hukukta yasalar 
üstü konumda olduğunu ve yürütme ve yargı or-
ganları için bağlayıcı nitelik taşıdığını açıkça ortaya 
koymaktadır.”61. 

Türkiye tahkimle ilgili pek çok ikili ve çok taraf-
lı anlaşma imzalamıştır. Tahkimle ilgili Türkiye’nin 
taraf olduğu çok taraflı sözleşmeler, “Yabancı 
Hakem Kararlarının İcrası Hakkında New York 
Sözleşmesi”, “Milletlerarası Ticari Hakemlik Ko-
nusunda Avrupa (Cenevre) Sözleşmesi” ve 
Washington Sözleşmesi olarak bilinen “Dünya 
Bankası (ICSID) Sözleşmesi” ve “Enerji Şartı 
Sözleşmesi”dir. Uluslararası yatırımlarla ilgili tüm 
hususları genel olarak kapsayan çok taraflı bir 
anlaşma tasarısı olarak OECD nezdinde, Yatırım-
lar Hakkında Çok Taraflı Andlaşma (the 
Multilateral Agreement on Investment- 
MAI)hazırlanmaya çalışılmış, ancak büyük görüş 
farklılıkları nedeniyle, anlaşma imzalanmadan, 
tasarıya ilişkin komite dağılmıştır. 

Ayrıca, bazı ülkelerle yaptığı yatırımların teş-
viki anlaşmalarında tahkim konusu da düzenlen-
mektedir. Bundan başka, Türkiye birçok ülke ile 
akdettiği ikili yatırım anlaşmalarında da tahkim 
konusuna yer vermiştir. Bu sözleşmelerden dola-
yı Türkiye’nin tahkimle ilgili yükümlülükleri bulun-
maktadır. 

Bu çok taraflı sözleşmelerden Enerji Şartı 
Sözleşmesi’nin içerdiği hükümlere Türkiye her-
hangi bir çekince koymadığından, ya da iki taraflı 
yatırım anlaşmalarında tahkime gidilmesine açık 
rıza gösterildiğinden kamu hizmeti imtiyaz söz-
leşmelerinden doğan uyuşmazlıklar için, sözleş-
mede bir tahkim şartı ya da ayrıca yapılmış bir 
tahkim sözleşmesi olmasa bile tahkime gitme 
yolunun açık olduğu söylenebilir. Bu sözleşmeleri 
daha yakından inceleyelim. 
                                                 
61 Danıştay 5.Dairesinin 22.05.1191 tarih ve 

E.1986/1723 K.1991/933 sayılı kararı. 

b. Hakem Kararlarının Tanınması ve 
Tenfizine İlişkin New York Sözleşmesi 

Uluslararası tahkim kurumunda yapılan dü-
zenlemelerin başında “Yabancı Hakem Kararları-
nın Tanınması ve İcrası” hakkındaki New York 
Sözleşmesi gelmektedir. Esas itibariyle tahkimin 
tanıma ve tenfiz aşamasını düzenlemekte olan 
New York Sözleşmesi 10 Haziran 1958 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir 62. 

Tahkim usulüne yabancı bir ülkede gidilmiş 
olsa dahi burada verilen hakem kararı, New York 
Sözleşmesi uyarınca icrası mümkün hale gelebi-
lecektir. Diğer bir deyişle, icra ülkesinde yerli 
sayılmayan bir hakem kararı, bu sözleşme uya-
rınca icra kabiliyeti kazanabilecektir 63. 

New York Sözleşmesi yabancı hakem kararla-
rının tanınması ve tenfizi konusunda, başka bir 
deyişle, hakem kararlarının dış etkisi konusunda, 
evrensel anlamda en çok kabul gören bir sözleş-
me olması dolayısıyla önemli bir milletlerarası 
düzenleme niteliğindedir 64. 

Türkiye’de 1958 tarihli New York Sözleşmesi-
ne 1991 yılında katılmasına rağmen bu Sözleş-
menin hazırlık aşamasında ilk imzayı koyan dev-
letler arasında yer almaktadır. 65. 

New York Sözleşmesi 16 maddeden oluşmak-
ta olup hem ad hoc hem de kurumsal hakem ka-
rarlarının tenfizine ilişkindir 66. New York Sözleş-
mesinin ihtiva ettiği hükümler, nitelik itibariyle “usul 
kuralları”dır 67. Çünkü New York Sözleşmesi tah-
kim kararlarının verilmesinden sonraki aşamayı 
düzenlemektedir. Söz konusu sözleşmenin birinci 
madde hükmü, yabancı ülkede verilen hakem 
kararlarının icrasında bu sözleşme hükümlerinin 
uygulanacağını düzenlemiştir. Bu sözleşmenin 1. 
maddesine göre, öncelikle tenfiz ülkesi dışındaki 
başka bir devlet toprağında verilmiş hakem karar-
larını ve tenfiz ülkesince mahalli (ulusal) sayılma-
yan hakem kararlarının yine bu konvansiyon çer-
çevesinde tenfiz edilebileceğini düzenlemektedir 
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68. New York Sözleşmesinin ikinci maddesine 
göre, iki tür tahkim kararı yabancı nitelik taşır: 
Birincisi, tenfiz talebinin ileri sürüldüğü ülkeden 
başka bir taraf devlet ülkesinde verilen tahkim 
kararıdır. Böylelikle sözleşme tarafların milliyetini 
veya işyerlerinin bulunduğu yeri değil, hakem 
kararlarının verildiği yeri esas almaktadır 69. İkincisi 
ise, tenfiz talebinin istendiği ülkede verilmiş olmak-
la beraber bu ülke hukukuna göre yabancı sayılan 
tahkim kararlarını ifade eder 70. 

Türk hukukuna göre mahalli sayılmayan ha-
kem kararları, yabancı bir usul hukukunun otori-
tesi altında alınmış yabancı nitelikli hakem karar-
ları olabileceği gibi, hiç bir devletin usul hukuku-
nun uygulanmadığı milletlerarası kurumların 
kuralları ile oluşan milletlerarası hakem kararları 
da olabilir 71. 

Geçerli bir tahkim şartının bulunmaması, sa-
vunma haklarının ihlali, hakemlerin yetkilerini aş-
maları, tahkimin tabi olduğu usul kurallarına aykırı-
lık, hakem kararlarının bağlayıcı olmaması ya da 
iptal edilmiş olması, kamu düzenine aykırılık du-
rumları hakem kararlarının tenfizine engeldir72. 

Türkiye bakımından bu sözleşmenin yürürlüğe 
giriş tarihi 1 Ekim 1992 tarihidir. Türkiye bu söz-
leşmeyi imzalarken iki çekince koymuştur. Bun-
lardan ilki, yalnız “ticari” sayılan uyuşmazlıklarla 
ilgili verilen hakem kararlarının tenfizine bu söz-
leşmenin uygulanacağı şeklindedir 73. Diğer çe-
kince ise, karşılıklılık esasına ilişkindir. Buna göre 
Sözleşme, taraf olan ülkelerde verilen tahkim 
kararlarının tanınması ve tenfizine uygulanacak-
tır. Ancak sözleşmeye taraf olan devletlerin sayı-
sının artmış olması ve ticari ilişkilerin artması 
nedeniyle mütekabiliyet ve ticari uyuşmazlıklar 
çekinceleri önemini yitirmiştir 74. 

 

c. Milletlerarası Ticarete İlişkin 1961 Ce-
nevre Avrupa Sözleşmesi 

Uluslararası tahkime yönelik düzenlemelerden 
bir diğeri 1961 tarihli “Cenevre Avrupa Sözleşme-
si”dir. Cenevre Sözleşmesi Türkiye tarafından 
08.05.1991 tarihli ve 3730 sayılı kanun ile onay-
lanmıştır 75. 

New York Sözleşmesinden farklı olarak sade-
ce hakem kararlarının tanınması ve tenfizine 
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69 Akıncı, 2000, s, 289. 
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ilişkin olmayıp tahkim heyetinin kararının verilip 
kesinleşmesine kadar geçen aşamalara ilişkin-
dir76. Cenevre Sözleşmesinin konu bakımından 
uygulama alanına bakıldığında, münhasıran ticari 
işlemlerden doğan uyuşmazlıklarda uygulanabi-
leceği görülmektedir ve New York Sözleşmesi bu 
tarz bir kısıtlama getirmemiştir 77. 

Cenevre Sözleşmesi’nin 1. maddesi, tahkimi 
konu itibariyle milletlerarası ticari ilişkiler ile sınır-
lamıştır. Cenevre Sözleşmesinin uygulanabilmesi 
için iki şartın bir arada bulunması gerekir. Bunun 
için uyuşmazlık uluslararası ticari ilişkilerden 
doğmalı ve tahkim anlaşmasının yapıldığı sırada 
tarafların mutad meskenleri farklı akit devletlerde 
bulunmalıdır78. 

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve 
Tenfizine Dair 1958 tarihli New York Sözleşmesi 
hakem kararlarının sadece tanınması ve tenfizi 
konularını düzenlerken, 1961 tarihli Cenevre 
Sözleşmesi, tahkimin tanıma ve tenfizden önceki 
aşamasını düzenlemektedir79.Tahkim sözleşme-
sinin geçerliliği için gerekli olan maddi ve şekil 
şartları, tahkim süreci, tahkim heyetinin oluştu-
rulmasını, tahkim kararını ve kararın iptalini ge-
rekli kılan sebepleri, tahkim heyeti ile yerel yargı 
organları arasındaki ilişkileri düzenlemektedir80. 
Sözleşmeye göre, uyuşmazlık, somut sorun için 
seçilmiş hakemler (ad hoc tahkim) tarafından 
çözümlenebileceği gibi daimi tahkim kuruluşları 
tarafından da çözümlenebilir (m. I/2-b). 

Uluslararası ticari hakemlik konusunu içeren bu 
sözleşmeye göre, taraf devlet, uyuşmazlığın çö-
zümünde mahkemelerin yetkili olmadığını ve ha-
kem kararlarının ancak sözleşmede sayılan du-
rumlarda iptal edilebileceğini kabul etmektedir81. 

Sözleşme tahkim sözleşmesinin tarafları bakı-
mından bir sınırlama getirmemiştir. Sözleşmede 
açıkça kamu tüzel kişilerinin de tahkim sözleşme-
sine taraf olabileceği ancak taraf devletlerin, kamu 
tüzel kişilerinin tahkim yoluna belli şartlarla gidebi-
leceğine dair çekince koyma hakkı olduğu belirtil-
miştir (m.II). Bu hüküm kamu hukuku tüzel kişileri-
nin tahkime gitme yasağının açık bir istisnası ola-
rak değerlendirilmektedir 82. Türkiye, kamu hukuku 
tüzel kişilerinin tahkime başvurma hakkı ile ilgili 
sözleşmeye herhangi bir çekince koymamıştır. 
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1. Enerji Şartı Sözleşmesi 

Enerji Şartı Sözleşmesi, enerji alanında ulus-
lararası işbirliğini amaçlarken, uyuşmazlıkların 
çözümü için tahkim yolu öngörmektedir Türki-
ye’nin de taraf olduğu Enerji Şartı Sözleşmesi 
(Energy Charter Treaty), 17 Kasım 1994 tarihinde 
Lizbon’da imzalanmış olup 16 Nisan 1998’de 
yürürlüğe girmiştir83. Türkiye, 4519 sayılı Kanun-
la, anlaşmayı uygun bulmuştur 84. 

Münhasıran enerji konusuna ilişkin kurgulan-
dığı için sektörel nitelikte bir anlaşmadır. Yatırım-
ların uluslararası hukukta korunmasına yönelik ve 
niteliği itibariyle çok taraflı bir uluslararası anlaş-
madır85. Sözleşmenin amaçları, sürdürülebilir 
kalkınma ve enerji kaynakları üzerindeki egemen-
lik ilkelerine uyarak daha açık ve rekabetçi enerji 
piyasasının işlemesi ile enerji güvenliğini sağla-
mak, ulusal muamele veya en çok gözetilen ulus 
kaydı ilkelerine dayalı olarak yatırımcıyı korumak 
gibi sıralanabilir86 Enerji Şartı Sözleşmesi, enerji 
işbirliğinin yatırım, ticaret, enerji verimliliği, uyuş-
mazlık çözümü de dahil tüm alanlarını kapsar ve 
enerji sektöründe ticaretin geliştirilmesi ve ser-
best bir ticaret rejiminin kurgulanması bakımında 
Dünya Ticaret Örgütü kurallarına atıf yapar87. 
Enerji Şartı’nın 10/1. maddesine göre, üye ülkeler 
diğer bir üye ülkeden olan bir yatırımcı veya yatı-
rımdan kaynaklanan bütün sorumluluklara uy-
makla yükümlüdür. Bu madde, yatırımın bulun-
duğu ülke tarafından özel yatırım anlaşmalarına 
uymamanın Enerji Şartı’na aykırı olması nedeniy-
le önemli bir etkiye sahiptir. Bu hükme dayanarak 
yabancı yatırımcı veya bu yatırımcının ülkesi 
Anlaşma’da öngörülmüş olan uyuşmazlık çözüm 
yoluna başvurabilir 88. 

Enerji Şartı Sözleşmesinin ayırt edici özelliği 
yatırımcının yükümlülüğünü yerine getirmeyen 
devlete karşı uluslararası tahkime başvurabilme-
sidir 89. 

Enerji Şartı Sözleşmesi bünyesinde hem tam 
bağlayıcı (hard law), hem de yarı bağlayıcı (soft 
law) hükümler içermekte olup, bağlayıcı ve tah-
kim gibi yollarla icrası mümkün hükümlerin tam 
bağlayıcı nitelikte olduğu belirtilmektedir 90. Yatı-
rımlara ilişkin olarak da bağlayıcı bir tahkim kur-
gusuna gidilmiştir 91. 
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Anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümler 
26 ve 28. maddeler arasında düzenlenmiştir. 
Enerji Şartı Sözleşmesinin 26. maddesi devletle-
rarası veya devlet-yatırımcı arasındaki yatırımlar-
dan doğan uyuşmazlıkların tahkime götürülmesi-
ne ilişkin bir düzenlemedir. Enerji Şartının 1. 
maddesinin 6. fıkrası yatırımı tanımlamaktadır. 
Buna göre “yatırım”, yatırımcı tarafından doğru-
dan ya da dolaylı olarak sahip olunan veya kont-
rol edilen her türlü aktif malvarlığıdır. Bu tanıma 
ağıdaki hususları içerir: 

-Maddi ve gayri maddi taşınabilir ve taşınmaz 
mülkiyet, 

-Şirket hissesi, hisse senedi veya bir şirkette 
sahip olunan her türlü hisse, 

-Tahvil ve diğer şirket borçları, 

-Bir yatırım anlaşmasına dayanan paraya ve 
bir fiili edime yönelik talep edilebilecek ekonomik 
haklar, 

-Fikri Sınai Haklar, 

-Kar ve benzeri gelirler 

-Kanun, bir anlaşma veya lisans tarafından 
sağlanmış haklar 92. 

Yatırım uyuşmazlıklarında devlet- yatırımcı 
arası tahkim, rekabet ve çevre konuları hariç 
sözleşmenin uygulanması ve yorumuna ilişkin de 
devletlerarası tahkim söz konusudur 93. 

Enerji Şartı Sözleşmesine taraf olmakla, dev-
letlerin yatırımlardan doğan uyuşmazlıkların tah-
kime götürülebilmesini önkoşulsuz rıza göstermiş 
oldukları yönünde bir kabulden hareket edilmek-
tedir 94. Enerji Şartı Sözleşmesi madde 26/3-a’ya 
göre, her bir sözleşmeci taraf uyuşmazlığın ulus-
lararası tahkime sunulmasına “şartsız onay” ve-
rir95. Buna karşın, madde, 26/3-b’ye göre, söz-
leşmeye taraf devletlere yatırımcıların uluslarara-
sı tahkime gitmesine iki durumda çekince koyma 
imkanı getirmektedir. 

Buna göre sözleşme, uyuşmazlığı ev sahibi 
devletin ulusal mahkemelerine götüren yatırımcı-
nın daha sonra uluslararası tahkime başvurması-
na ilişkin (çatal klozu) ve sözleşmenin 10/1 hük-
münden doğan uyuşmazlıklar için uluslararası 
tahkime başvurma konularında taraf devletlere 
çekince koyma imkanı sunmaktadır. 

Türkiye, bu hükümler açısından bir çekince 
bildirmemiştir. Yatırımcı, uyuşmazlığı Türk Mah-
kemelerine götürdükten sonra da uyuşmazlığın 
uluslararası tahkimde çözülmesini isteme hakla-
rına sahiptir. Bu nedenle Türk mahkemeleri ve 
yabancı hakem tarafından farklı hükümler veril-
mesi hukuken mümkündür. 
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Sözleşmenin 10/1. maddesi, birçok ikili yatırım 
anlaşmasında da bulunan bir yükümlülük olup 
yabancı yatırımcıyı korumak için getirilen en tar-
tışmalı genel kurallardan biridir. Tahkim heyetleri 
tarafından tutarlılığı olmayan bir şekilde yorum-
lanmakta ve uygulanmakta olduğundan Avustral-
ya, Kanada, Norveç 26. maddedeki haklarını kul-
lanarak 10/1 maddesine çekince koymuştur96. 

Enerji Şartı Sözleşmesi, devlet ve yatırımcılar 
arası uyuşmazlıklarda ilk aşamada zorunlu bir 
“uzlaştırma” getirmektedir. Uzlaşmadan üç ay 
içinde sonuç alınamaması halinde yatırımcı, 
uyuşmazlığın çözümü için yerel mahkemeye veya 
uluslararası tahkime gitmeyi tercih edebilir. Buna 
göre, dostça çözülemeyen uluslararası uyuşmaz-
lıklarda, sözleşmeci devletin üçüncü bölüme göre 
yükümlülüğünü ihlal ettiği iddia eden yatırımcı, 
uyuşmazlığı adli ya da idari mahkemeye, önce-
den kabul edilen diğer bir mahkemeye veya an-
laşmada düzenlenen tahkime götürebilir 97. 

Yine 26. maddede uyuşmazlıkların çözümün-
de, ICSID, UNCITRAL ve ICC tahkim kurallarına 
atıfta bulunularak tahkime gitmek isteyen yabancı 
yatırımcıya seçme hakkı sunulmuştur98. Hakem 
kararları kesin ve uyuşmazlığın taraflarını bağla-
yıcıdır ve her taraf devlet bu kararların icrasını 
sağlamakla yükümlüdür (m.26/8). Yatırım uyuş-
mazlıklarından kaynaklanan hakem kararları 
1958 tarihli New York Sözleşmesi uyarınca tenfiz 
edilir (m.26/5-b). 

İmtiyaz sözleşmesindeki taahhütlerini yerine 
getirmediği gerekçesiyle 2003 yılında Enerji Ba-
kanlığı tarafından aktiflerine el koyulan Çukurova 
Elektrik ve Kepez Elektrik’in hisselerinin %66’sını 
elinde bulunduran gizli ortak Kıbrıs Rum Kesimi 
uyruklu Libananco şirketi, Enerji Şartı Sözleşmesi 
hükümlerine dayanarak Türkiye aleyhine ICSID’e 
başvurmuştur99. İki ülke arasında diplomatik ilişki 
olmamasına ve imzalanmış bir yatırımın karşılıklı 
teşviki ve korunması anlaşması bulunmamasına 
karşın, Enerji Şartı Sözleşmesinin çok taraflı bir 
uluslararası anlaşma olması nedeniyle tahkim 
olanağı doğmuştur 100. 

Böyle durumlar için Enerji Şartı Sözleşmesinin 
17. maddesi, sözleşmenin kötüye kullanılmasını 
engelleyerek gerçek yabancı yatırımları korumayı 
amaçlayan ve uluslararası hukuk kurallarının 
ihlaline neden olmamasını hedefleyen istisnalar 
getirmiştir101: Bunlar, 

-“Posta kutusu” şirketlerine, 

-diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerin yatı-
rımcılarına, 

                                                 
96 Pietro, 2008, s. 162. 
97 Baklacı/Akıntürk, 2006, s.109. 
98 Çal, 2008, s.122. 
99 Dost, 2006, s.212.  
100 Çal, 2008, s.123. 
101 Pietro, 2008, s. 159. 

-akit devletin sözleşmeye taraf başka bir üye 
devlet yatırımcıları ile muamele yapmayı yasak-
lamasına ilişkin düzenlemedir. 

Yatırımcıların münhasıran tahkim koruması 
sağlamak amacıyla yabancı üye devletlerde şir-
ket kurması fakat temel olarak üye ülkede belirgin 
bir etkinliğinin, “esaslı ölçüde bir ticari faaliyetinin” 
olmaması durumunda, uygulamada bu tür şirket-
lere “posta kutusu şirketleri” denilmektedir 102. 

Bu durumlardan birinin varlığı halinde, Enerji 
Şartı Sözleşmesinin tahkime bağlı kılınan bölüm-
leri uygulanamaz hale gelecek ve ev sahibi devle-
tin itiraz hakkı doğacaktır 103. 

 

2. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko-
runması Anlaşmaları 

Milletlerarası alanda yabancı yatırımcıların ko-
runması çok taraflı anlaşmalar veya iki taraflı 
yatırım anlaşmalarıyla sağlanmaktadır104. Devlet-
ler, akdetmiş oldukları uluslararası anlaşmalarla 
da kendi ülke vatandaşlarına yatırım yaptıkları 
ülkenin devletine karşı tahkim yoluna başvurma 
imkanı sunmaktadır. 

Kural olarak, tahkim şartı sadece onu imzala-
yan taraflar arasında hüküm doğurmaktadır. 
Ancak uluslararası anlaşmalara konulan tahkim 
şartları, henüz tarafı belli olmayan bir uyuşmazlık 
için devletin kendi yatırımcısının tarafı olmadığı 
ya da kendi imzalamadığı bir tahkim anlaşmasına 
dayanarak tahkim yoluna başvurma fırsatı tanı-
maktadır 105. Bir başka deyişle, ev sahibi devlet 
ile yatırımcı şirket arasında yapılan sözleşmede 
tahkim öngörülmemiş olsa bile yatırımların karşı-
lıklı teşviki anlaşmalarında tahkim kararlaştırıl-
mışsa tahkim yolu açıktır. Türkiye, çeşitli ülkelerle 
imzaladığı iki taraflı yatırım anlaşmalarında yatı-
rım uyuşmazlıklarının tahkime götürülebileceğine 
rıza göstermiştir 106. 

Yatırımcı ile devlet arasında yapılan sözleş-
melerde, milli mevzuatta veya yatırımcının devleti 
ile ev sahibi devlet arasında iki taraflı olarak ak-
dedilen yatırım anlaşmalarında ICSID tahkimine 
gidileceğine ilişkin kayıtlar yer aldığı gibi, bazen 
de Avrupa Enerji Şartı Anlaşması gibi çok taraflı 
uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümler de 
ev sahibi devletin ICSID tahkimine rızasını verdiği 
anlamına gelmektedir107. Doktrinde, iki taraflı ve 

                                                 
102 Çal, 2009, s. 121; Pietro, 2008, s. 159.  
103 Çal, 2008, s.121-122. 
104 Akıncı,“Yatırım Uyuşmazlıkları ve Sözleşmelerinden 

Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim”, Galatasaray Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, 2005, s.149. 

105 Akıncı, 2005, s. 150-151. 
106 Orak,Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim, 

Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara, 2006, s. 137. 
107 Tiryakioğlu,“Yatırımlar ve Uluslararası Tahkim Ara-

sındaki İlişki:ICSID Tahkimi”, Uluslararası Dış Ticaret 
ve Politikaları, C.1, S.2, İlkbahar, 2007, s. 175. 



KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE 
ICSID VE ICC TAHKİM 

 2009–2/2012 77

çok taraflı yatırım anlaşmasındaki yatırımcıyı 
koruyan hükümlerdeki haklar ile (yabancı yatırım-
cıya ayrımcılık yasağı, en çok gözetilen ulus 
kaydı, eşit işlem şartı, adil bir tazminat ödemeksi-
zin kamulaştırma yapılması gibi) devletle yabancı 
yatırımcı arasındaki sözleşmede düzenlenen 
hakların birbirinden farklı olduğu belirtilmiştir. 
Tahkime giden yatırımcının talebinin kaynağı iki 
taraflı yatırım anlaşması olabileceği gibi, ev sahibi 
devlet ile arasındaki sözleşme de olabilir108. İki 
taraflı yatırım anlaşmalarının bazılarında tahkime 
gitmeden önce iç hukuk yollarının tüketilmesi 
şartı yer almaktadır. 

İki taraflı yatırım anlaşmalarının çoğunda yatı-
rım uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümü için 
ilgili yabancı yatırımcıya ICSID sözleşmesi, ICC 
tahkim kuralları ya da UNCITRAL tahkim kuralla-
rından birisini seçme hakkı verilmiştir. İki taraflı 
yatırım anlaşmalarında, ICSID tahkime yapılan 
göndermeyi ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi, 
taraflara yabancı yatırım uyuşmazlıkların çözü-
münün bir yolu olarak ICSID tahkimi gösterip 
tarafların herhangi birine ICSID tahkime götürme 
borcu yüklemeyen düzenlemelerdir. İkincisi ise, 
yatırımcıya bizzat ICSID tahkim kurulu önüne 
uyuşmazlığı getirmek için gerekli işlemleri bizzat 
başlatma yetkisi vermektedir. Örneğin, Türkiye-
ABD, Türkiye-İsrail ve Türkiye-İsveç Yatırım An-
laşmaları ikinci türdendir. 

Türkiye de pek çok ülke ile imzaladığı ikili ya-
tırım anlaşmalarında tahkimi kabul etmiştir. Ör-
neğin, Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlan-
da Birleşik Krallığı arasında imzalanan iki taraflı 
yatırım anlaşmasında mülki haklardan kaynakla-
nan uyuşmazlıkların bir yatırım uyuşmazlığı ola-
rak ICSID yargı yetkisi içinde bulunduğu kabul 
edilmiştir 109. 

 

Washington Sözleşmesi (ICSID SÖZLEŞ-
MESİ) 

Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları 
Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm-
lenmesi Hakkındaki Sözleşme (International 
Center for Settlement of Investment Disputes) 
(ICSID), kısaca, imzalandığı yer olması nedeniyle 
“Washington Sözleşmesi” olarak da anılmakta-
dır110. Sözleşme, 18 Mart 1965 tarihinde imza-
lanmış olup 14 Ekim 1966’da yürürlüğe girmiştir. 

ICSID, devletlerle diğer devletlerin vatandaşları 
arasındaki yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için 
özel bir tahkim sistemi getiren çok taraflı bir an-

                                                 
108 Akıncı, 2005, s. 156-157 
109 Yeşilırmak,  “Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözü-

müne İlişkin Uluslararası Merkezin Türk İmtiyaz 
Sözleşmeleri Üzerindeki Yargı Yetkisi”, BATİDER, 
C.20., 1999, s, 167.  

110 Kaplan, 2002, s, 80. 

laşmadır 1111990’lı yıllardan itibaren yatırımların 
karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmalarının yo-
ğun biçimde imzalanması sonucunda ICSID tah-
kimi gündeme gelmiştir. İki taraflı yatırım anlaşma-
ları uyuşmazlıkların ICSID Sözleşmesi bünyesinde 
çözülmesine dair iradeleri içermektedir.112 

Türkiye bu Sözleşmeyi 27.5.1988 tarihli Res-
mi Gazetede yayımlanan 3460 sayılı Kanun ile 
onaylamıştır. ICSID anlaşması Anayasanın 90. 
maddesi gereğince, usulüne uygun yürürlüğe 
konulmuş bir uluslararası anlaşma olması nede-
niyle kanun hükmünde olup iç hukuk bakımından 
da bağlayıcıdır. 

 

IV. ICSID TAHKİM 

Kurumsal tahkim yollarından biri olan ICSID 
tahkimi, yatırımcı ile ev sahibi devlet arasında 
ortaya çıkan yatırım uyuşmazlıklarının çözümü 
için özellikle tercih edilen bir yoldur 113.Yatırım 
uyuşmazlıkları için ICC gibi diğer tahkim yollarına 
başvurmak mümkün olsa da yatırımcıların genel-
likle ICSID tahkimi tercih ettiği görülmektedir114. 

Dünya Bankası bünyesinde 1965 tarihinde, 
Merkezi Washington D.C’de olan Yatırım Uyuş-
mazlıklarının Çözülmesi için Uluslararası Merkez 
(ICSID) kurulmuştur. Merkez, Dünya Bankası’nın 
hazırlamış olduğu bir uluslararası sözleşme olan 
“Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Ara-
sındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi 
Hakkında Sözleşme” ile kurulmuş olup, bu söz-
leşme kısaca ICSID (International Center for the 
Settlemen of Investment Disputes) veya imzalan-
dığı yer olması nedeniyle Washington Sözleşmesi 
veya Dünya Bankası Sözleşmesi olarak bilinmek-
tedir. Sözleşme 14 Ekim 1966 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir115. ICSID’in yatırım anlaşmalarından kay-
naklanan uyuşmazlıkların çözümünde bütün taraf-
ların çıkarlarını dengeleyen çözümler üretmeyi 
hedeflemesine karşın sözleşmede yatırım uyuş-
mazlıkların neler olduğu tanımlanmamaktadır 116. 

ICSID Merkezi, Akit ülkelerden (ya da onların 
alt birimlerinden veya Ülke tarafından belirlenip 
Merkeze bildirilen temsilcilerinden) biri ile diğer Akit 
Ülke vatandaşları arasında çıkan ve tarafların 
ICSID Merkezi’ne götürmeyi yazılı olarak kabul 
ettiği yatırımlar ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık 
üzerinde yargı yetkisine sahiptir. Merkezin görevi, 
Washington Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak 
akit devletler ile bu devletlerin vatandaşları arasın-
daki yatırım uyuşmazlıklarının arabuluculuk veya 
tahkim yolu ile çözülmesi için imkânlar hazırlamak 
                                                 
111 Nomer-Ekşi-Gelgel,2008,s.107. 
112 Park,William, Andrea K/Coe, Jack J., “İnternational 

Commercial Dispute Resolution” The İnternational 
Lawyer, Volume:37, No:2, s.452. 

113 Tiryakioğlu, 2007, s.171. 
114 Akıncı, 2005, s. 151. 
115 Tiryakioğlu, 2007, s.175. 
116 Nomer/Ekşi/Gelgel, 2008, s.108. 
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amacıyla yatırım alanında doğan uyuşmazlıkların 
hakem (ya da arabulucu) kanalıyla çözülmesini 
sağlamaktır117. Merkez, uyuşmazlıkları doğrudan 
çözen bir mahkeme veya hakem heyeti niteliğinde 
değildir. Merkezin görevi uyuşmazlıkların çözümü-
ne nezaret etmek, bu konuda teknik ve idari kolay-
lıklar sağlamaktır118. 

ICSID, akit devlet vatandaşlarının, yabancı 
sermaye yatırımlarından doğan hukuki uyuşmaz-
lıklarının halli konusunda kolaylıklar sağlamak 
amacıyla kendi bünyesinde uzlaştırma ve hakem-
lik panellerini oluşturmuş, tahkim konusunda 
ayrıntılı bir düzenleme yapmıştır. 

ICSID bünyesinde “İdari Konsey”, “Sekreter-
lik” ile “Uzlaştırma ve Hakemlik Panelleri” bulun-
maktadır. 

Sekreterlik,bir Genel Sekreter, bir veya birden 
fazla Yardımcı Sekreter ve personelden oluşmak-
tadır. Genel Sekreter ICSID’in yasal temsilcisi ve 
asli memurudur. Sözleşmenin hükümleri ve İdari 
Konseyin kabul ettiği kurallara uygun olarak 
ICSID’in idaresinden ve personel atamasından 
sorumlu bulunmaktadır (ICSID; m., 9-11). 

Genel Sekreterin, merkezin yargılama yetkisine 
ilişkin önemli bir yetkisi bulunmaktadır zira genel 
sekreter, arabuluculuk ya da tahkim için yapılan bir 
başvuruyu merkezin yargı yetkisi içinde görmezse, 
kaydetmeden reddedebilir. Merkezin bu yetkisine 
eleme (screening power) denilmektedir. 

ICSID bünyesinde yer alan Hakem Paneli, 
hakem heyetlerinde görev almak üzere, her biri, 
burada çalışmaya gönüllü olmak koşuluyla, kalifi-
ye kişilerden atamayla oluşur. Her akit devlet, 
Panele kendi vatandaşlarından veya diğer ülke 
vatandaşlarından 4 kişi atayabilmektedir. Panel-
lerde hizmet vermek üzere atanacaklar, yüksek 
ahlak sahibi, hukuk, ticaret, sanayi ve maliye 
konularında yetkili kabul edilen ve bağımsız yargı 
uygulayacağına güvenilecek kişilerden oluşturul-
maya çalışılmaktadır (ICSID; m.,12-16). 

Yatırım uyuşmazlıklarının ICSID’e götürüle-
bilmesi için, taraflardan birisinin ICSID’e üye 
devlet (veya bu devletin kurum ve kuruluşları) 
diğerinin ise yine buraya üye devletlerden birinin 
vatandaşı olması gerekir 119Sözleşmenin 25/2-b 
maddesi uyarınca yabancı kontrolündeki şirketle-
rin, tabiyetinde bulundukları devlet ile olan uyuş-
mazlıkları ICSID’e götürebilmeleri için uyuşmazlık 
hallerinde başka bir üye devletin vatandaşı olarak 
kabul edileceklerinin önceden kararlaştırılması 
gerekir 120ICSID Sözleşmesini onaylamak devlete 

                                                 
117 Öztekin, “1965 Tarihli Washington Sözleşmesine 

Genel Bir Bakış ‘’, MHB 1990/1–2, S. 1–2., s. 141. 
118 Şanlı, 2002, s. 387. 
119 Akıncı, 2005, 151. 
120 Altıntaş,“Uluslararası Yatırımların Korunması, 

Temel Uyuşmazlıklar ve Tahkim Kurulları”, Hazine 
Dergisi, S.10, Nisan, 1998, s.19. 

bir borç yüklememekte sadece ilgili devlet isterse 
bu mekanizmayı kullanarak ihtilafı çözebilmekte-
dir. Ancak ilgili devlet bu mekanizmayı kullanaca-
ğı konusunda fikir beyan ederse o zaman söz 
konusu mekanizmayı kullanma hususunda bir 
borç ortaya çıkmış olur 121. 

ICSID, öteki tahkim kurumlarından çok önemli 
ayrıcalıklar göstermektedir. ICSID tahkiminin 
diğer kurumsal tahkim mekanizmaları ile karşılaş-
tırıldığında yatırımcılar bakımından daha avantajlı 
olması, ICSID hakem kararlarının icrasının kolay 
olması ve ICSID’in sadece yatırımlardan doğan 
uyuşmazlıkların çözümü için tesis edilmiş bir 
merkez olması, ICSID tahkiminin yatırımcılar 
tarafından tercih edilmesinin başlıca nedenleri 
arasında sayılabilir 122. 

ICSID, uyuşmazlıkları çözen bir örgüt olarak 
faaliyet göstermenin yanı sıra, Dünya Bankası 
çatısı altında uluslararası alanda ekonomik ge-
lişmeyi teşvik eden bir kuruluştur. ICSID Tahkim 
kuralları, ICSID sözleşmesinin içeriğinde yer alan 
uluslararası hukuk kurallarının bir araya getiril-
mesi sonucu oluşmuştur. ICSID aynı zamanda, 
tamamen iç hukuktan bağımsız olup kendi kendi-
ni idare eden bir sisteme sahiptir. ICSID Tahkimi 
ihtiyari değil mecburi bir tahkim yoludur. Çünkü, 
taraflar yaptıkları tahkim anlaşmasında ICSID 
tahkimini seçmişlerse artık tek taraflı irade beyanı 
ile bu tahkim yolundan vazgeçme hakları yoktur 
(ICSID Sözleşmesi, m.54). ICSID Sözleşmesine 
dayanarak verilen hakem kararları, uygulanması 
istenen ülkelerin mahkemeleri tarafından kesin 
hüküm olarak tanınır. 

Bir uyuşmazlığın ICSID tahkimine göre çö-
zümlenmesi için belirli bazı şartların bulunması 
gerekir (m. 25): 

Taraflar ICSID tahkimine gitme konusunda 
yazılı bir anlaşma yapmış olmalıdır. Söz konusu 
uyuşmazlık ICSID Sözleşmesine taraf ülke ile 
yine sözleşmeye taraf ülkenin vatandaşı arasında 
olmalıdır. Yatırımlardan kaynaklanan hukuki 
uyuşmazlık olmalıdır 123. 

Diğer kurumsal ya da ad hoc tahkimlerde, ta-
rafların tahkime başvurma konusundaki iradeleri 
bir tahkim şartı veya ayrı bir tahkim sözleşmesi 
yoluyla gerçekleşirken, ICSID tahkimde taraf 
iradelerinden bahsetmek için diğer tahkimlerden 
farklı olarak yatırımcı ile devlet arasında uyuş-
mazlığın öncesinde ya da sonrasında yazılı bir 
tahkim anlaşması yapılabilir124. Zira ICSID rızanın 
açık, karşılıklı ve yazılı olması dışında özel bir 
şekil şartı aramamıştır 125. 

                                                 
121 Nomer-Ekşi-Gelgel, 2008, s, 109. 
122 Tiryakioğlu, 2007, s.172.  
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ICSID Sözleşmesine göre, hiçbir akit devletin 
kendi rızası olmaksızın, herhangi bir anlaşmazlık, 
uzlaştırma veya hakemliğe götürülemez. Tarafla-
rın rızalarıyla ICSID bünyesinde alınan hakem 
kararları tarafları bağlayıcıdır. Her üye devlet, bu 
sözleşmeye uygun olarak verilmiş her kararı 
bağlayıcı kabul edecek ve kararın yükümlülükle-
rini kendi ülkesinde yerine getirecektir 126. 

ICSID Sözleşmesinin, 26. maddesine göre, 
akit devletler ICSID tahkime başvurulmasının ön 
koşulu olarak yerel idari ve adli tüm çarelerin 
tüketilmiş olmasını isteyebilir 127. 

 

a. ICSID Tahkiminin Yargılama Usulü: 

Tahkime gitmek isteyen akit ülke veya vatan-
daşı, uyuşmazlık konusunu yazılı olarak Genel 
Sekreterliğe bildirir ve Genel Sekreterlik de bu 
talebin bir örneğini karşı tarafa iletir128. Uyuşmaz-
lık, ICSID merkezinin yargı alanı dışında kalıyor-
sa, Genel Sekreter bu talebi reddeder. 

Uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuk 
konusunda irade serbestisi geçerlidir129. Yargıla-
ma tarafların üzerinde anlaşmış oldukları hukuk 
kuralları çerçevesinde çözülecektir. Taraflar bu 
anlaşmayı uyuşmazlığın merkeze tevdiinden 
önce ya da sonrasında hatta dava aşamasında 
da yapabilirler 130. Böyle bir anlaşma sağlana-
mamışsa, taraf olan akit ülkenin hukuku, kanunlar 
ihtilafı da dahil olmak üzere uyuşmazlığa uygula-
nacaktır. Ayrıca uluslar arası hukukun uygulana-
bilir kuralları da hakkaniyet ve iyi niyet ölçüsünde 
uygulanarak uyuşmazlık çözülecektir (ICSID; m. 
42). Hakemlerin uygulayacağı usul kanunu, taraf-
larca belirlenmemişse, sözleşmede yer alan hü-
kümler ve ICSID tarafından düzenlenen Hakemlik 
Kurallarına göre belirlenir 131. 

ICSID sözleşmesine göre, hakem tek kişiden 
olabileceği gibi, hakem heyeti şeklinde tarafların 
üzerinde anlaştığı tek sayıdaki birden fazla kişi-
den oluşabilir (ICSID; m.37). 

ICSID tahkimine yönelik hakem kararı, hakem 
ya da hakem heyetinin, tahkim yargılamasına 
taraf olanların istemi ya da istemleri konusunda 
geçici ya da nihai olarak açıklanan irade beyanı-
dır. Hakem kararları, kural olarak, taraflar arasın-
daki hukuki uyuşmazlığı çözüme kavuşturan 
karardır. Ancak kararların, bir sözleşmenin yoru-
ma ya da sözleşme uyarınca tarafların hak ve 
yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin olabilme-
leri de mümkündür. Hakem heyeti ihtilafı çözme-
ye yetkili olup olmadığını kendisi kararlaştıracak-
tır. Bu konuyu re’sen araştırabildiği gibi taraflar-
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dan birinin itirazı üzerine de yetkili olup olmadığı-
nı araştırabilir132. 

Hakem heyeti taraflarca tayin edilen hukuk 
kuralları çerçevesinde karar verecektir. Heyet 
kararları üye çokluğu ile ve yazılı olarak alınır. 
Merkez tarafların rızası olmadan kararı yayımla-
yamaz. Kararlar taraflara tebliğinden itibaren 
yürürlüğe girer (ICSID; m., 48-49). 

Hakem kararları tarafları bağlayıcıdır. Kararlar 
bir üst makama götürülemez ve ICSID Sözleşme-
sinde öngörülenler dışında bir çözüme konu ola-
mazlar. Taraflar, Sözleşme hükümlerine göre kara-
rın yürütülmesi durdurulmadıkça karara uyacak ve 
hükümlerini yerine getireceklerdir (ICSID; m., 53). 

 

b. Kararın Tenfizi ve İcrası 

ICSID tahkim merkezi tarafından verilen ha-
kem kararlarının tenfizi, New York Sözleşmesinin 
dışında ve geleneksel tenfiz usulünden ayrı bir 
rejime tabidir. Sözleşmenin 54. Maddesi uyarın-
ca, ICSID Sözleşmesine üye devletlerden her biri 
bu sözleşmeye uygun olarak verilmiş her kararı 
bağlayıcı kabul edecek ve kararın parasal yüküm-
lülüklerini kendi sınırları içerisinde yerel mahke-
mesinin nihai bir kararı gibi yerine getirecektir. 
Bunun için gereken tek şart, kararın tanınması 
veya tenfizini isteyen tarafın, yetkili mahkemeye 
veya kuruma, hakem kararının Merkez Genel 
Sekreterliğince bir örneğini sunmasıdır 133. 

Hakem kararına karşı, tanıma ve tenfiz aşa-
masında, kararın niteliği veya taraflar arasındaki 
esas ilişkiyle ilgili itirazlar ileri sürülmeyecektir. 
Kararın icrası, icranın talep edildiği ülke hukuku-
na göre yapılacak, her devlet kendi iç hukukun-
daki hükümlere göre kararı icra edecektir 134. 

Görüldüğü gibi ICSID Sözleşmesi tanıma ve 
tenfiz aşamalarını teşvik ve kolaylaştırma açısın-
dan uluslararası sözleşmeler içerisinde oldukça 
etkilidir135. 

Taraflar, ICSID sözleşmesinin 52. maddesin-
deki sebepler varsa kararın iptal edilmesini iste-
yebilir ve hakem kararı sadece bu amaçla özel 
olarak ICSID tarafından oluşturulan bir ad hoc 
komite tarafından iptal edilir. 

 

c. ICSID Tahkimin Türk Hukukuna Etkisi 

Türkiye ICSID’i kuran “Devletler ve Diğer Dev-
let Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıkla-
rının Çözümlenmesi Hakkındaki Sözleşme”yi 
24.6.1987 tarihinde imzalayarak 27.5.1988 tarih 
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ve 3460 sayılı Kanun ile onaylamıştır. Sözleşme-
nin Türkçe ve İngilizce metni ise 12.6.1988 tarih 
ve 20011 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 

Sözleşmeyi onaylayan 3460 sayılı Kanun ile 
Türkiye; 

Yabancı sermaye ile ilgili yürürlükteki mevzuat 
çerçevesinde izin verilmiş ve fiilen yatırım faaliyeti 
başlamış olan yatırımlardan kaynaklanan uyuş-
mazlıkların ICSID’ e götürülebilmesi, 

Türk mahkemelerinin münhasır yetkisinde bu-
lunması dolayısıyla Türkiye’de mevcut gayrimen-
kuller üzerindeki mülkiyet ve ayni hak uyuşmaz-
lıklarının ICSID’ e götürülmemesi, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer ülkelerle imza-
layacağı “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko-
runmasına” ilişkin münferit ikili antlaşmalarda 
yatırım uyuşmazlıklarının Lahey Adalet Divanı’na 
götürülmesine ilişkin ICSID Sözleşmesinin 64 
üncü maddesine rezerv konulması kaydıyla Söz-
leşmeyi onaylamıştır. 

Fakat uygulamada Türkiye ile Büyük Britanya 
ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında imzala-
nan iki taraflı yatırım anlaşmasında mülki haklardan 
kaynaklanan uyuşmazlıkların bir yatırım uyuşmaz-
lığı olarak ICSID yargı yetkisi içinde bulunduğunun 
kabul edilmiş olması, Türkiye’nin bu ihtirazını etkisiz 
kılmaktadır136. Bu durumda, bir İngiliz yatırımcı ile 
Türk Devleti arasında mülki haklardan doğabilecek 
herhangi bir uyuşmazlık, Türkiye ile İngiltere ara-
sındaki iki taraflı yatırım anlaşmasından ötürü 
ICSID yoluyla çözüme açıktır137. 

Türkiye’nin koyduğu bir diğer ihtiraz ise, “mün-
ferit ikili anlaşmalarda yatırım uyuşmazlıklarının 
La Haye Adalet Divanı’na götürülmesine ilişkin 
64. madde Türkiye açısından uygulanamaz” 
ihtirazıdır 138. 

Yatırımların karşılıklı korunması ve teşvikine 
dair Türkiye’nin imzaladığı birçok anlaşmalarda 
ICSID Tahkimi’ne gidileceğine dair hükümler 
bulunmaktadır. Türkiye ICSID Tahkimi altında 
verilen bir hakem kararının icrasını kendi mah-
kemesinin nihai kararı gibi gerçekleştireceğini 
garanti etmiştir. Bu bağlamda 1982 Anayasa-
sı’nda yapılan değişikliklerle de imtiyaz sözleşme-
lerinde yabancılık unsurunun varlığı halinde ulus-
lararası tahkime gidilebilmesi mümkün kılınmıştır. 

 

d. İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan 
Uyuşmazlıklarda Türkiye’nin Taraf Olduğu 
ICSID Kararları 

PSEG/Konya Ilgın Elektrik-Türkiye Kara-
rı,Türkiye ile ilgili olarak Yatırım Uyuşmazlıkları-
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nın Çözümü için Uluslararası Merkez (ICSID)’de 
verilen ilk karar niteliğindedir. ICSID'in Konya 
Ilgın Kararında davacı ABD menşeli “PSEG Glo-
bal Inc., The North American Coal Corporation 
and Konya Ilgın Elektrik Üretim ve Ticaret Limited 
Şirketi” dir. Davacı şirket ile Türkiye arasında 
Konya'da kurulacak termik santral projesi için bir 
imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. 

PSEG Global Inc., uyuşmazlığı, ABD ve Türk 
Hükümeti arasında imzalanmış olan Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Hakkında Antlaş-
maya dayanarak ICSID tahkimine götürmüştür. 

Hakemler, yargılama yetkisine ve husumete 
dair Ara Kararda, Projenin ekonomik olarak sür-
dürülmesinin zor olmasının sözleşmeyi geçersiz 
kılmayacağını belirterek uyuşmazlığı görmeye 
yetkili olduklarını belirtir. 

Tahkim heyeti, olaydaki PSEG Global Inc. ile 
Türkiye arasındaki imtiyaz sözleşmelerinin niteli-
ğinin ICSID Sözleşmesi olduğunu belirtmiştir. 
Yapılan yatırımın ABD ile imzalanmış iki taraflı 
yatırım anlaşması kapsamında bir yatırım ve 
uyuşmazlığın da bir yatırım uyuşmazlığı niteliğin-
de olduğuna karar vermiştir. 

Karar davacının proje hazırlıkları için yaptığı 
masraflar göz önünde tutularak 9 milyon Ameri-
kan Doları tazminata hükmedilmesi açısından 
dikkat çekicidir. Sözleşme doğası ve özel koşulla-
rı gereği bir yatırım sözleşmesi niteliği taşır. Esa-
sa ilişkin yargılamada Hakem heyeti özellikle şu 
konuları vurgular: (1) projenin ticari koşulları 
henüz sonuçlandırılmadı, (2) Yap İşlet Devret 
projelerine dair mevzuatta ardı ardına yapılan 
değişiklikler uyuşmazlığa neden oldu; (3) taraflar 
şeffaflıktan yoksun ve ihmalkâr davrandı; 
(4)Bakanlık haksız olarak Yap İşlet Devret proje-
lerini özel hukuk statüsüne geçirmek için ön koşul 
olarak yeniden görüşme teklif etti; (5) Davalı 
İdare sorumluluğunu gerektirecek ölçüde eşit ve 
dürüst muamele ilkesini ihlal etti. Hakem heyeti 
bu saptamalarla davacı tarafın tazminat talepleri-
ni kısmen kabul eder. 

Bu kararlarla ilgili olarak şu hususların altı çi-
zilmelidir. Karşılıklı Yatırım Antlaşmalarındaki 
uyuşmazlıkların çözüm yönteminin ciddiye alın-
ması gerekir. Ahde vefa ilkesinin uluslararası 
tahkim açısından önemi gözetilmelidir. Eşit işlem 
ilkesine mutlaka uyulmalıdır. Başlamış yatırımları 
etkileyecek nitelikte mevzuat değişikliğinden 
kaçınmak da oldukça önemlidir. 

 

V. ICC Tahkim 

a. ICC ve ICC Tahkim Divanı: 

Uluslararası Ticaret Odası (ICC), milletlerara-
sı ticaretin şartlarını iyileştirmek, bu alanda özel 
sektörün rolünü güçlendirmek ve milletlerarası 
ticarette işbirliği sağlamak amacıyla 1919’da 
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kurulmuştur. Merkezi Paris’tedir. Bununla beraber 
ICC tamamen özel nitelikte bir uluslararası kuru-
luş olup, Fransa ile esaslı bir bağı mevcut değil-
dir. ICC, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusun-
da, kuruluş tarihinden bu yana, uluslararası ticari 
toplum arasında ortak anlayış ve tatbikatın gelişti-
rilmesi ve güçlendirilmesi yönünde dünyanın her 
tarafında faaliyet göstermektedir139. 

ICC Tahkim Divanı, uyuşmazlık davalarının 
ICC Tahkim ve Uzlaştırma Kuralları (ICC Rules of 
Arbitration and Conciliation) çerçevesinde hakem 
heyetlerince incelenmesini sağlayan idari bir orga-
nizasyondur. Halen uygulanmakta olan ICC kural-
ları 1988 yılı başında yürürlüğe girmiştir. Tahkim 
Divanının merkezi Paris olmasına rağmen, bünye-
sinde 50’nin üzerinde milliyetten hakem bulundu-
ran hakem heyetleri Dünyanın her hangi bir yerin-
de tahkim organize edebilmektedir140. 

ICC Hakemlik Divan’ı (International Court of 
Arbitration) himayesinde cereyan eden hakemlik-
lere, Divan’ın Hakemlik Tüzüğü’nde yer alan 
kurallar uygulanmaktadır. Bu kurallara göre, ha-
kemlerin seçimi, hakemlik yerinin tayini, hakemli-
ğin usûl ve esasına uygulanacak hukuk, v.s. gibi 
konularda esas itibarıyla “tarafların irade serbes-
tîsi” kabul edilmiştir. Ancak elbette, tarafların 
serbest iradeleriyle düzenlenmeyen hususlarda, 
ICC Hakemlik Kuralları uygulanacaktır 141. 

ICC Hakemliğinin en temel özelliği, kurumsal 
nitelikte olmasına rağmen, “ad hoc” hakemliğin 
de avantajlarını bünyesinde toplamış olmasıdır. 
“Ad hoc” hakemlik türünün başlıca özelliği ve 
avantajı olarak belirtilen, “taraf iradesinin hakem-
liğe daha yoğun bir biçimde hâkim kılınması”, ICC 
Hakemliğinde önemli ölçüde gerçekleşmektedir. 
Çünkü Divan, klâsik kurumsal hakemlik örnekle-
rinden farklı olarak, doğrudan uyuşmazlık çöz-
memekte, bunu taraflarca seçilen hakemlere 
bırakmaktadır. Aynı şekilde, taraflar, hakemlik 
yerinin tayininde, hakemlik usûl ve esasını yöne-
tecek kuralları tespitte tamamen serbest kalmak-
tadırlar. Böylece, ICC hakemliği bir yandan “ad 
hoc” hakemliğin avantajlarını sağlarken, diğer 
taraftan da, kurumsal hakemlikten beklenen ola-
nakları sunmaktadır. Bu olanaklardan en önemli-
leri ise; tarafların iradî düzenlemelerinin yoklu-
ğunda uygulanacak önceden hazırlanmış objektif 
kurallar ile hakemlik faaliyetinin icrasını kolaylaş-
tırıcı organize teknik ve idari hizmetler sunan 
birimlerin bulunmasıdır 142. 

ICC Hakemliğinde önemli rol oynayan kuru-
luşlar arasında; “Uluslararası Ticaret Odası Ha-
kemlik Divanı” (International Court of Arbitration), 
“Divan Sekreteryası” (Sekreterya) ve “Hakem 
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kurulu” (Arbitral Tribunal) gösterilebilir. Divan’ın 
statüsü ICC Hakemlik Kuralları’nın ekinde göste-
rilmiş olup, Divan’ın üyeleri ICC Konseyi tarafın-
dan tayin edilir. Divan’ın görevi, uluslararası nite-
lik taşıyan ticari ihtilâflara bu kurallara uygun 
olarak çözüm sağlamaktır. Ancak, burada, uyuş-
mazlıkların bizzat Divan tarafından çözülmediğini, 
Divan’ın temel işlevinin ICC Hakemlik Kurallarının 
uygulanmasının temini ile kendi iç tüzüğünü 
yapmak olduğunu belirtmek faydalı olacaktır (ICC 
Kuralları, Md. 1). 

Böylece, sürekli ve mecburi olarak bir ülkede 
yerleşecek, dolayısıyla onun hukukuna tâbi olacak 
ve bu yüzden uluslararası nitelikteki uyuşmazlıkla-
rın hallinde pek elverişli sayılmayacak “sürekli bir 
hakem kurulu” vücuda getirmekten kaçınılmış 
olmaktadır. Bunun yerine, yalnız idarî örgütün 
sabit ve devamlı olacağı, fakat hakem kurulunun 
olaydan olaya farklı kişilerden oluşabileceği ve 
hakemliğin her somut olayda farklı bir hukuka tâbi 
kılınabileceği esnek bir düzen kurulmak istenmiş-
tir. Sekretarya ise, Genel Sekreterin yönetiminde, 
ICC bürolarında faaliyet göstermektedir143. 

Prensip olarak hakem heyetinin nihai kararını 
altı ay içerisinde vermesi gerekmektedir. Ancak 
gerektiğinde Tahkim Divanı bu süreyi uzatabil-
mektedir (ICC; m., 24). 

Birden fazla hakemin olduğu heyetlerde karar 
çoğunlukla alınır. Çoğunluk sağlanamadığı za-
man karar hakem heyetinin başkanınca alınır. 
Hakem kararının tahkimin yapıldığı yerde alındığı 
varsayılır. Kararlar yazılı ve gerekçeli olmalıdır 
(ICC; m.25). Taraflar, heyetin karar almasından 
önce aralarında bir çözüme ulaşmışlarsa, tarafla-
rın talebi ve heyetin de hem fikir olması duru-
munda bu çözüm heyet kararı olarak mütalaa 
edilir (ICC; m. 26). Heyet, özellikle davanın baş-
langıcında, hakemlerin yargılama yetkisi, ihtilafa 
uygulanabilir maddi hukuk gibi konularda kısmi 
karar da alabilir144. 

Hakem kararının Divan tarafından onaylanma-
sı, bu hakemlik türünde “hakemlerin bağımsızlığı” 
konusunda kısıtlı da olsa bir tereddüt yaratmıştır. 
Her şeyden önce, ICC Hakemlik Kuralları’ndaki 
temel ilkenin; “hakemlerin karar özgürlüğüne 
saygı” olduğunun hatırlanmasında fayda vardır. 

Öte yandan ICC Hakemlik Kuralları’nın 26 ncı 
maddesine göre; “Divan,…hakem kararının tenfiz 
kabiliyetine haiz olması için elinden gelen tüm 
gayreti gösterecektir.”Bu madde doğrultusunda 
Divan, hakem kararının tenfiz edilebilirliğinden 
emin olabilmek için hakemlerin vermiş oldukları 
kararı gözden geçirmektedir. Bununla beraber, 
hakemlerin uyuşmazlığın esası hakkında varmış 
oldukları çözüm, bu gözden geçirme sürecinin 
kapsamı dışında kalacaktır. Bu aşamada Divan, 
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vakıalara ya da hukuki konulara ilişkin herhangi 
bir düzeltmede bulunmaz. 

Bu nedenle, Divan tarafından icra edilen bu in-
celeme ve onay işleminin amacı tamamen “şekli” 
niteliktedir ve kararın geçerliliğini, ilerideki tenfizini 
garanti etmeyi amaçlamaktadır 145. 

Bunun ötesinde Divan’ın hakem kararının 
esası hakkında hiç bir şekilde değişiklik yapmak 
hak ve yetkisi yoktur. 

Hakemlik masraflarına ise, yürürlükteki ICC 
Hakemlik Kuralları’nın eki barem cetveline göre, 
hakemlerin ücretleri ve harcamaları ile Divan 
tarafından belirlenen ICC’nin idarî masrafları; 
tayin olunan bilirkişi ücretleri ve giderleri; tarafla-
rın hakemlik için yapmış oldukları makûl dâva 
masrafları ile diğer masraflar dahil olabilir. Nihaî 
kararda hakemlik masrafları belirlenerek, bunu 
taraflardan hangisinin üstleneceği veya taraflarca 
hangi oranlarda paylaşılacağı hüküm altına alına-
caktır (ICC Kuralları, Md. 31). 

Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde 
ise, kararlara gönüllü uymak ve işbirliğinde bu-
lunmak tahkimin öncelikli amacını oluşturmakta-
dır. Bu çerçevede, ICC kuralları, hakem kararları-
nın bağlayıcı olduğunu ifade ederek; tarafların 
kararı başka bir yere götürmeden ve ertelemeden 
uygulamasını istemektedir (ICC; m., 28). 

Tarafların kararı gönüllü olarak uygulamama-
ları durumunda uluslararası sözleşmeler tenfizi 
zorunlu kılmaktadır. Yabancı hakem kararlarının 
tanınması ve tenfizi konusunda en geniş uygula-
ma alanına sahip olanı da1958 tarihli New York 
Sözleşmesidir. Pek çok olayda, yabancı mahke-
me kararlarıyla kıyaslandığında, yabancı hakem 
kararlarının geçerliliği ve tenfizi daha iyi korun-
makta ve sağlanmaktadır. Bu da uluslararası 
tahkimi cazip kılan etkenlerden bir tanesidir.146. 

Netice itibariyle, ICC hakemliği, hem “ad hoc” 
hakemlikten beklenen esneklik ve avantajları bün-
yesinde toplamakta ve hem de “kurumsal” hakem-
liğin en temel özelliklerini bünyesinde taşımaktadır. 
Bu hali ile ICC hakemliği, uluslararası ticaret dün-
yasının büyük ilgisine mazhar olmuş ve uygulama-
da sık başvurulan uluslararası karakterli bir “özel 
hakemlik kurumu” konumuna kavuşmuştur147. 

 

b. İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan 
Uyuşmazlıklarda Türkiye’nin Taraf Olduğu ICC 
Kararları 

Elektrik kamu hizmetinin görülmesine ilişkin 
ICC'nin yayınlanmış İSEDAŞ, KANEL ve SBD 
kararları bulunmaktadır. 

                                                 
145 Şanlı, 1986, s, 81. 
146 Reed/Paulsson/Blackaby, Guide To ICC Arbitration, 

s.,43-44. 
147 Şanlı, 1986, s, 85. 

3096 sayılı Kanuna dayanarak elektrik üretim 
iletimi ve dağıtımı ve ticareti yapmak üzere Ba-
kanlar Kurulu Kararıyla görevlendirme yapıldıktan 
sonra görevlendirme kararları Danıştay tarafın-
dan iptal edilen bazı şirketler, Enerji Bakanlığının 
sözleşmeye uygun hareket etmediği gerekçesiyle 
sözleşmelerindeki tahkim şartına dayanarak ICC 
tahkim heyetine başvurmuştur. 

İSEDAŞ kararında; İstanbul Avrupa yakası 
elektrik dağıtımının özelleştirilmesi için 1999 
yılında imtiyaz sözleşmesi imzalanmış, uyuşmaz-
lık ise Bakanlığın projeye devam etmeyeceğini 
bildirmesi nedeniyle ortaya çıkmıştı. Uyuşmazlık 
nedenleri arasında Danıştay'ın önemli iki kararı 
iptal etmesi de bulunuyordu. Bunlardan biri radyo 
ve televizyon büyük hissedarlarının kamu ihalele-
rine katılma yasağının ihlaliyken, diğeri imtiyaz 
sözleşmesinin ve imtiyaz sözleşmesini özel hu-
kuk sözleşmesine dönüştüren Bakanlar Kurulu 
kararının iptaliydi. Hakem kurulu İSEDAŞ'ın taz-
minat taleplerini reddetti. 

ICC'nin Kangal Elektrik Limited Şirketi 
(KANEL) Kararı ise Kangal Termik Santrali'nin 
işletme hakkının devrine ilişkin 1998 yılında imza-
lanan imtiyaz sözleşmesine ilişkindir. Uyuşmazlık, 
Bakanlar Kurulu'nun Bakanlığa KANEL ile söz-
leşme yapma yetkisi veren kararı ile İmtiyaz Söz-
leşmesini özel hukuk sözleşmesine dönüştüren 
kararının Danıştay tarafından iptal edilmesinden 
doğdu. KANEL, Bakanlığın Uygulama Anlaşma-
sındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia-
sıyla tahkim yoluna giderek menfi zararıyla mah-
rum kalınan karının ödenmesini istedi. Hakem 
heyeti, Devlet'in özel hukuk açısından yargı faali-
yetlerinden sorumlu olduğunu, Danıştay'ın iptal 
kararlarına rağmen Uygulama Anlaşması'nın 
geçerli olduğunu, projeye devam edilememesinin 
sözleşme kapsamında bir "Risk Olayı" olduğunu 
kabul edip, KANEL'in sadece menfi zararlarının 
tazminine karar verdi. 

ICC'nin Sakarya Bolu Dağıtım ve Ticaret A.Ş. 
(SBD) kararına konu uyuşmazlık ise 1999 yılında 
Sakarya- Bolu bölgesinde elektrik dağıtımı için 
imzalanan imtiyaz sözleşmesine ilişkindir. Uyuş-
mazlık Danıştay'ın ihale sırasında kamu yararı 
olup olmadığının değerlendirilmemesi nedeniyle 
Bakanlar Kurulu'nun, Bakanlığa SBD ile sözleş-
me yapma yetkisi veren kararı iptal etmesinden 
doğdu. SBD'nin, Bakanlığın Uygulama Anlaşması 
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği 
iddiasıyla açtığı davada, hakem heyeti kâr mah-
rumiyeti dahil, tüm tazminat taleplerini kabul etti. 

ICC tahkim divanının telekomünikasyon hiz-
metleri alanında da verdiği hakem kararları bu-
lunmaktadır. 

Telekomünikasyon hizmetlerinden GSM ha-
berleşme hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yapı-
lan imtiyaz sözleşmelerinde uyuşmazlık çözüm 
yolu olarak “tahkim” belirlenmiştir. Bu sözleşme-
lerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olarak 
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ise Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanı 
nezdinde 9 tahkim davası açılmıştır.Tahkim kaydı 
içeren sözleşmeleri ilgilendiren her uyuşmazlık 
tahkimin görev alanına girmemektedir. Dava 
konusu olayda lisans sözleşmesi ile tanınan roa-
ming sözleşmesi imzalama hakkı, ilgili Kanun 
maddesi ile Telekomünikasyon Kurumu’ndan 
görüş alınması şartına bağlanmıştır. Bu konuyu 
tahkime götüren şirket, görüş alınmasının lisans 
sözleşmesinde tanınan roaming sözleşmesi 
yapma hakkını sınırlayan bir düzenleme olduğu 
gerekçesi ile tespit kararı verilmesini talep etmiş-
tir. Ancak tahkim heyeti, ilgili kurum görüsünün 
alınması yönünde kanun düzenlemesine karşı bir 
şey yapamayacağını, görev alanına girmediğini 
karara bağlamıştır. 

Sözleşmeleri ilgilendiren her uyuşmazlığın 
tahkim görev alanına girmemesi yanında çıkan 
uyuşmazlıklarda tahkimin görevli olacağı hükmü 
sadece sözleşme taraflarını bağlamaktadır. Özel-
likle sözleşmelere karsı iptal davası açılabileceği 
kabul edilen ülkemizde idari bir sözleşmenin iptali 
her durumda istenebilecektir ve tahkim kaydı 
buna bir engel oluşturmamaktadır. 

 

SONUÇ 

Uluslar arası tahkim yabancı yatırımcıların bir 
başka ülkeye yatırım yapmak için aradığı hukuki 
güven ortamının unsurlarından biri ve Türk yatı-
rımcıların uluslar arası nitelikli iş yatırımlarından 
doğan uyuşmazlıkların çözümünde başvurabile-
cekleri bir yol haline gelmiştir. Dolayısıyla uluslar 
arası tahkim sisteminin Türk girişimcilerin yabancı 
ülkelerde gerçekleştirecekleri yatırımların da gü-
vencesi olduğu unutulmamalı, tahkim kararlarının 
uluslar arası hukuk kurallarına uygun bir şekilde 
tenfiz edilmesinin Türkiye’nin itibarına olumlu katkı 
yapacağı gözden uzak tutulmamalıdır. 

Uluslararası tahkim davalarında genellikle da-
valı taraf olan kamu kurum ve kuruluşlarının yük-
sek tazminat ödemek tehlikesi ile karşılaşmama-
ları için kamu kurum ve kuruluşlarında bu kurum 
ve kuruluşları tahkim davalarında savunmak için 
görevlendirilmiş, özel hukuk yanında tahkim ko-
nusunda da uzman, yabancı dil veya diller bilen 
avukatlardan oluşan uzmanlık bürolarının kurul-
ması maliyeti asgariye indirmek bakımından 
faydalı olacaktır. 

Anayasa’da düzenlenmiş olması sebebiyle 
tahkim müessesesinden ancak bir anayasa deği-
şikliği ile vazgeçilebilir ancak böyle tersine bir 
gelişmenin gerçekleşmesi ihtimali çok zayıftır. 
Dolayısıyla ülkemizdeki uluslar arası tahkimin 
varlığı üzerindeki tartışmalar bir kenara bırakılma-
lı tahkim müessesesi konusunda uzman persone-
lin yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

İnsanların birlikte yaşama ihtiyacı sonucunda 
çeşitli sosyal ilişkiler ortaya çıkmaktadır. Bu kap-
samda menfaat çatışmaları baş göstermekte ve 
suçlar meydana gelmektedir. Böylece fail, mağdur 
ve suçtan zarar gören ortaya çıkmaktadır. Ancak 
genel olarak hukuk düzeninde faile yönelik düzen-
lemeler ön plana çıkmıştır. Yeni yasal düzenleme-
lerle suçun failine tanınan haklara paralel olarak 
suçun pasif süjesi konumundaki mağdura ve suç-
tan zarar görene de haklar tanınmıştır. Biz bu 
çalışmamızda yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza 
Muhakemesi Kanunu çerçevesinde mağdura, 
suçtan zarar görene ve bu kanunlarda onlara 
tanınan haklara değineceğiz. Bu kapsamda mağ-
dur ve suçtan zarar gören ayrımını da ele alacağız. 

ANAHTAR KELİMELER: Suç, mağdur, zarar, 
hak, rıza, şikayet. 

 

SUMMARY 

People needs to live together for their 
requirement. Hence this situation may cause the 
conflicts and crimes. These conflicts and crimes 
arise victim, aggrieved and perpetrator. Our law 
system’s regulation comes to fore to perpetrator. 
However our new legal regulations have some 
important rights for victim and aggrieved. In this 
study I will touch upon rights for victim and 
aggrieved in Turkish Criminal Code and Criminal 
Procedure Code. In this context I will evaluate 
distinction between victim and aggrieved. 

KEY WORDS: Crime, victim, damage, right, 
consent, complaint. 

 

I- GENEL OLARAK 

A- KAVRAM 

1- Mağdur 

Mağdur kavramı dilimize Arapçadan geçmiş-
tir. Kelime sözleşmeden dolayı vefasızlığa uğra-
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ma, anlaşmaya uyulmaması anlamına gelen gadr 
sözcüğünden türemiştir1. Bu kapsamda mağdur 
kelimesi de gadre uğramış, haksızlığa uğramış 
kişi olarak ifade edilebilir2. 

Ceza hukuku manasında mağdur Ceza Kanu-
nu’nun Özel Hükümler başlıklı ikinci kitabında yer 
alan suçların işlenmesi neticesinde kanun tarafın-
dan korunan hak veya menfaatin sahibi olarak 
ifade edilebilir3. Ancak burada mağdur kavramını 
sadece Ceza Kanunu’nun özel hükümler kısmında 
düzenlenen suç tiplerinde koruma altına alınan kişi 
olarak değerlendirmek başlı başına yeterli olmaya-
caktır. Bu kapsamda Ceza Kanunu dışında da 
ceza hukuku anlamında suç ve ceza öngörülmüş 
olan kanunlar açısından da suçun ihdasıyla ko-
runmak istenen değerin sahibi mağdur olarak 
nitelendirilmelidir. Yani mağdur suçun konusunun 
ait olduğu kişidir4. Suçun mağduru suçun pasif 
süjesi olarak da belirlenmektedir5. 

Burada suçun konusu kavramı ile mağdur kav-
ramını birbirine karıştırmamamız gerekmektedir. 
Suçun meydana getirilmesi amacıyla hareketin 
yapıldığı kişi ya da şey suçun konusunu oluştur-
maktadır6. Bu kapsamda hareket, suçun konusunu 
teşkil eden eşya veya şahsın fiziki, maddi yapısına, 
bünyesine yönelmektedir. Bazı suçlarda konuyu bir 
nesnenin oluşturduğu açıkça anlaşılmaktadır. 
Mesela hırsızlık suçunda konuyu taşınabilir bir mal 
olarak nitelendirdiğimiz gibi, mala zarar verme 
suçunda da konuyu taşınır veya taşınmaz mal 
olarak nitelendirebiliriz. Bazı suçlarda ise bu şekil-
de bir netlikten bahsetmek mümkün değildir. Bu 
suç tiplerinde mağdur ile konu iç içedir ancak aynı 
değildir. Buna örnek olarak yaralama suçunda 
konu kişinin vücudu olması karşısında mağduru 
ise yaralanan kişi olmasını verebiliriz7. 

Burada Ceza Muhakemesi Kanunu çerçeve-
sinde malen sorumlu kavramını da tanımlamakta 
yarar vardır. CMK m.2/1-i’ye göre “Malen sorumlu: 
Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve 

                                                 
1 Akdemir, Süleyman, Ceza Hukukunda Mağdurun 

Korunması, İzmir 1988, s.7. 
2 Özgenç, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 

Ankara 2012, s.208; Akdemir, s.7. 
3 Demirbaş, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 

Ankara 2007, s.490; Altay, Ali, “Ceza Muha-
kemeleri Kanununda Mağdur Hakları”, Suç Mağdur-
ları, Ankara 2006, s.277. 

4 Dönmezer, Sulhi, Genel Ceza Hukuku Dersleri, 
İstanbul 2003, s.254; Özgenç, s.208;Artuk, Mehmet 
Emin-Gökcen, Ahmet-Yenidünya, Caner, Ceza Hu-
kuku Genel Hükümler, Ankara 2007, s.444; Koca, 
Mahmut-Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, Ankara 2012, s.105. 

5 Soyaslan, Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
Ankara 1998, s.208; Ünver, Yener, Ceza Hukukuyla 
Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara 
2003, s.140. 

6 Artuk-Gökcen-Yenidünya, s.441; Ünver, Hukuksal 
Değer, s.144. 

7 Özgenç, İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi Genel 
Hükümler, Ankara 2005, s.222-223(Özgenç, Gazi). 
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bunun kesinleşmesinden sonra, maddî ve malî 
sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etki-
lenecek veya bunlara katlanacak kişiyi” ifade eder. 
Malen sorumlu niteliğindeki kişiler sanığın yanında 
kamu davasına katılabilecekler ve sanığa savun-
masında yardımcı olabileceklerdir. Konuya örnek 
olarak araç sahibinin aracıyla işlenen bir suçun 
varlığında kamu davasına katılabilmesi hususu 
verilmektedir. Malen sorumlu olarak nitelendirilen 
kişinin konumuz açısından önem taşıyan ve üze-
rinde durulması gereken boyutu onun kovuştur-
manın her aşamasında hüküm verilinceye kadar 
kamu davasına katılabilmesi hususudur8. Malen 
sorumlu bu kapsamda katılanın haklarına sahip 
olmaktadır9. Doktrinde malen sorumlunun sanığın 
yanında kamu davasına katılmaları söz konusu 
olduğu için şikayetçi olduklarını belirterek kamu 
davasına katılmalarının mümkün olmadığı ifade 
edilmektedir10. Doktrinde konuya ilişkin bir başka 
bakış açısında ise malen sorumlunun da şikayetçi 
olduğunu bildirerek kamu davasına katılması ge-
rektiği belirtilmekte ancak aslında sanığın beraat 
etmesinin malen sorumlunun daha lehine olduğu 
belirtilmektedir11. Kanaatimizce mevcut CMK 
m.237/1 hükmü dikkate alındığında malen sorum-
lunun da şikayetçi olduğunu bildirerek kamu dava-
sına katılması gerekmektedir. Ancak konuya ilişkin 
olarak kamu davasına katılma konusunda malen 
sorumlunun şikayetçi olarak kamu davasına katıl-
ması hususu ayrılmalı bu kişinin şikayetçi olduğu-
nu belirtmesine gerek olmaksızın kamu davasına 
katılma talebi yeterli görülmelidir. 

 

2- Suçtan Zarar Gören 

“Bir suçun işlenmesiyle hukuken korunan 
menfaatleri doğrudan veya dolaylı olarak ihlal 
edilen kimse suçtan zarar görendir”12. Bu kap-
samda mağduru kural olarak suçtan zarar gören 
olarak nitelendirmemiz mümkündür13. Mesela 
hırsızlık suçunda taşınabilir malın sahibi hem 
suçtan zarar gören hem de mağdur konumunda-
dır14. Benzer şekilde yaşayan kişiden rızası dı-
şında organ alınması halinde organı alınan kişi 
hem mağdur hem de suçtan zarar gören konu-
mundadır. Ancak kasten öldürme fiilini örnek 
olarak ele alacak olursak burada suçun mağduru 
öldürülen kişi iken suçtan zarar gören onun ya-

                                                 
8 Centel, Nur-Zafer, Hamide, Ceza Muhakemesi 

Hukuku, 7.Bası, İstanbul 2010, s.164-165. 
9 Özbek, Veli Özer-Kanbur, Mehmet Nihat-Doğan, 

Koray-Bacaksız, Pınar-Tepe, İlker, Ceza Muhake-
mesi Hukuku, Ankara 2012, s.559. 

10 Centel-Zafer, s.165. 
11 Özbek-Kanbur-Doğan-Bacaksız-Tepe, s.559. 
12 Artuk-Gökcen-Yenidünya, s.445; Aynı yönde, 

Bacanlı, Mehmet Rifat, Ceza Muhakemesinde 
Mağdurun Korunması, yayınlanmamış yüksek li-
sans tezi, Ankara 2007, s.8. 

13 Özgenç, s.209; Artuk-Gökcen-Yenidünya, s.445. 
14 Özgenç, s.209.  

kınları olacaktır15. Benzer şekilde bir kurumun 
parasını korumakla görevli birisine cebir veya 
tehdit uygulayarak kurumun parasının alınması 
halinde yağma suçunun mağduru kendisine cebir 
veya tehdit uygulanarak paranın alındığı görevli-
dir. Ancak burada suçtan zarar gören malvarlı-
ğında azalma oluşan kurum olacaktır16. 

 

B- MAĞDUR OLARAK NİTELENDİRİLEBİ-
LECEK OLAN KİŞİLER 

Burada önemle ifade etmek gerekir ki suçun 
mağduru ancak gerçek kişiler olabilir. Bu kap-
samda tüzel kişiler ancak suçtan zarar gören 
olabilecek ancak suçun mağduru olamayacaklar-
dır17. Doktrinde tüzel kişilerin de mağdur olabile-
cekleri ifade edilmektedir. Ancak tüzel kişilerin 
sadece tüzel kişilere karşı işlenen suçların mağ-
duru olabileceği ifade savunulmaktadır. Bu kap-
samda tüzel kişileri oluşturan gerçek kişilerin 
değişmesinin önemli olmadığı belirtilmektedir18. 
Bu görüşteki yazarlar tüzel kişiliği olmayan toplu-
lukların suçun mağduru olamayacaklarını belirt-
mektedirler. Bu kapsamda hükümetin, bakanlıkla-
rın suçun konusunu oluşturabileceğini, ancak 
tüzel kişilikleri olmadığı için mağdur niteliği taşı-
yamayacakları ifade edilmiştir19. 

Mağdur kavramından bahsedebilmemiz için 
yaşayan bir insanın varlığı gerekmektedir. Burada 
kişinin mağduriyetinden bahsedebilmemiz için 
kişinin suçu oluşturan fiilin işlendiği sırada yaşıyor 
olması gerekmektedir. Burada öldürme fiilleri 
açısından ölen kişinin mağdur olup olmayacağı 
sorusu akla gelmektedir. Ancak kişi hareketin 
yapıldığı sırada hayatta olduğu için artık onu 
suçun mağduru olarak değerlendirebiliriz. 

Mağduriyetten söz edilebilmesi için insan sıfa-
tının ne zaman kazanıldığı tespit edilmelidir. 
Mağdur olabilmesi kişinin sağ olarak doğmuş 
olması gerekmektedir. Bu kapsamda cenin suçun 
mağduru olamaz. Ceninin insan olarak değerlen-
dirilebilmesi için doğumun bitmesi aranmaktadır. 
Bu aşamadan önce cenin sadece çocuk düşürme 
ve düşürtme suçlarının konusunu oluşturabilir20. 

Doktrinde devletin de her suçun doğrudan 
doğruya mağduru olduğu ifade edilmektedir. Bu 
görüştekiler suçun devletin koyduğu kurallara 
uyulmaması ve bu nedenle de devletin çıkarının 

                                                 
15 Ünver, Yener-Hakeri, Hakan, Ceza Muhakemesi 

Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2012, s.334. 
16 Özgenç, s.209. 
17 Ünver-Hakeri, s.334; Özgenç, s.209; Artuk-Gökcen-

Yenidünya, s.445; Ünver, Hukuksal Değer, s.142; 
Bacanlı, s.6 

18 Dönmezer, s.255; Demirbaş, s.490. 
19 Dönmezer, s.255. 
20 Hakeri, Hakan, Kasten Öldürme Suçları TCK 81-82-

83, Ankara 2006, s.19; Demirbaş, s.491; Aydın, Mu-
rat, Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve 
Ceza Sorumluluğu, Ankara 2008, s.39. 
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ihlal edildiğini ifade etmektedirler21. Burada devlet 
suçun özel pasif süjesinin yanında genel olarak 
mevcut olan pasif süje olarak savunulmaktadır22. 
Bu durum devleti hak süjesi olarak kabul eden 
eski bir anlayışın ürünü olduğu gerekçesiyle haklı 
olarak eleştirilmektedir. Bunun yanında devlete 
bu şekilde şahsiyet izafe edilmesi kişinin doğa 
ötesi ulus devlet dışında bir yaratık olması anlamı 
taşıyacağı ifade edilmiştir23. Hak süjesini sadece 
bireyler olarak kabul etmek gerekliliği dikkate 
alındığında devleti suçun mağduru olarak gös-
termek mümkün olmayacaktır24. Buna karşılık 
bütün suçlarda toplumu oluşturan ve barış içinde 
yaşama hakkı olan herkesin suçun mağduru 
olarak nitelendirilebileceği ifade edilmektedir25. 

Daha önce verdiğimiz örnekler çerçevesinde 
bazı suçların mağdurunun belirli olduğu ifade edi-
lebilir. Mesela hırsızlık suçunda çalınan malın 
sahibi, yaralamada yaralanan kişi suçun mağduru-
dur26. Ancak bazı suçlara açısından belirli bir mağ-
durun varlığından söz etmek mümkün değildir. Bu 
tip suçlara müphem suçlar adı verilir27. Bunlara 
örnek olarak TCK da yer alan “Genel Tehlike Yara-
tan Suçlar” (m.170 vd.), “Çevreye Karşı Suçlar” 
(m.181 vd.), “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” 
(m.185 vd.), “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” (m.197 
vd.), “Kamu Barışına Karşı Suçlar” (m.213 vd.), 
“Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar” 
(m.235 vd.), “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve 
İşleyişine Karşı Suçlar” (m.247 vd.), “Adliyeye 
Karşı Suçlar” (m.267 vd.), “Devletin Güvenliğine 
Karşı Suçlar” (m.302 vd.) verilebilir. Bu tip mağdu-
ru belli bir kimse olmayan suçlarda yine toplumu 
oluşturan herkesin suçun mağduru konumunda 
bulunduğunu ifade etmek mümkün olacaktır28. 

Bazı suçlarda belirli kişilerin mağduriyetinin 
yanında toplumu oluşturan herkesin de mağdur 

                                                 
21 Erem, Faruk-Danışman, Ahmet-Artuk, Mehmet 

Emin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, 
Ankara 1997, s.242.  

22 Soyaslan, s.210. 
23 Özek, Çetin, “1997 Türk Ceza Yasası Tasarısı’na 

İlişkin Düşünceler”, Prof.Dr. Sahir Erman’a Ar-
mağan, İstanbul 1999, s.666. 

24 Özgenç, s.210. Aynı görüşteki Ünver’e göre, “Gerek 
hukuksal değerin tümünün bireylere at olması ve 
devletin bunlardan bazılarının korunması, geliştirilip 
birey hizmetine sunulması için diğerlerine nazaran 
daha aktif bir rol üstlenerek hukuksal değer 
taşıyıcısı olması gerçeği, gerek bizzat aynı yazar-
ların pasif süjeye ilişkin tanımları ile her suçun pasif 
süjesi olarak devletin kabulü anlayışının çelişmesi, 
bu yargının hatalı olduğunu gösterir. Öte yandan, 
bu görüşün kabulü bizi, kanun koyma yetkisini dev-
letin bir görevi değil de, bir hakkı olduğu anlayışı ve 
suçun kurala itaatsizlik amacı olduğu anlayışına gö-
türür ki, bu anlayış yerinde değildir”. Ünver, Hukuk-
sal Değer, s.142. 

25 Artuk-Gökcen-Yenidünya, s.445. 
26 Bkz. Özgenç, s.210. 
27 Soyaslan, s.209. 
28 Özgenç, s.210; Artuk-Gökcen-Yenidünya, s.445-

446. 

olduğu kabul edilmektedir. Mesela TCK m.267 de 
düzenlenen yalan tanıklık suçunda ya da TCK 
m.272 de düzenlenen yalan tanıklık suçunda 
kendisine iftira edilen ya da aleyhinde yalan şahit-
lik yapılan kişinin yanında toplumu oluşturan 
herkes mağdur olarak nitelendirilebilecektir29. 

Mağdur açısından bazı suçlarda özel nitelikler 
de aranabilmektedir30. Burada failin cezalandırı-
labilmesi mağdurun bu niteliklere sahip olması 
nedeniyle söz konusu olacaktır. Mesela, mağdu-
run kamu görevlisi olması (TCK m.86/3-c;TCK 
m.265/1), çocuk olması (TCK m.103), kadın ol-
ması (TCK m.99/1), yargı görevini yapan birisi 
olması (TCK m.265/2), faille belirli derecede 
akrabalık ilişkisi içinde bulunması (TCK m.82/1-d; 
TCK m.102/3) bu çerçevede düşünülebilir31. 

Bir kişi hem fail hem de mağdur olarak aynı 
suçta bulunamaz32. Mesela bir kişi kendi arabası-
nın lastiğini bıçaklasa suç oluşmayacaktır. 

 

C- SUÇTAN ZARAR GÖREN-MAĞDUR AY-
RIMI 

Suçtan zarar gören ile mağdur kavramları her 
ne kadar benzer kavramlar gibi anlaşılsa ve za-
man zaman aynı kişi üzerinde bu kavramlar ça-
kışsa da birbirlerinin yerine kullanılmaları müm-
kün değildir33. Suçun işlenmesi neticesinde suçun 
mağdurundan başka birisi de hukuken korunan 
hakkın ihlali dolayısıyla zarara uğramış olabilir. 
Bu onun mağdur olması sonucunu doğurmaz34. 
Örneğin bir bankanın veznedarının elinden cebir 
ve şiddet uygulanarak bankanın parasının bulun-
duğu çantanın alınması durumunda veznedar 
suçun mağduru konumunda olacakken banka ise 
suçtan zarar gören olarak nitelendirilecektir35. 
Kasten öldürme suçları açısından öldürülen kişi 
suçun mağduru niteliğindedir. Burada ölen kişinin 
yaşama hakkı ihlal edilmektedir. Ancak yine ölen 
kişinin akrabaları veya mirasçıları da hukuk dü-
zeni tarafından korunması gerekli bir zarara uğ-
rarlar. Bu çerçevede ölenin yakınları suçun mağ-
duru olmasalar da suçtan zarar gören niteliği 
taşımaktadırlar. Suçun mağduru ceza ilişkisinin 
tarafı olarak değerlendirilebilecekken, suçtan 
zarar gören hukuki ilişkinin tarafı olarak nitelendi-
rilebilir ve bu kapsamda iddiaları da hukuksal 
nitelik taşıyacaktır36. Yukarıda vermiş olduğumuz 
örneklerde de olduğu gibi suçtan zarar görenle 
                                                 
29 Özgenç, s.210-211; Artuk-Gökcen-Yenidünya, 

s.446. 
30 Konuya ilişkin ayrıca bkz. Demirbaş, s.491. 
31 Özgenç, s.211; Artuk-Gökcen-Yenidünya, s.446. 
32 Dönmezer, s.255. 
33 Özgenç, s.209; Artuk-Gökcen-Yenidünya, s.445; 

Koca-Üzülmez, s.106. 
34 Öztürk, Bahri-Erdem, Mustafa Ruhan, Uygulamalı 

Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Ankara 
2008, s.314. 

35 Koca-Üzülmez, s.106. 
36 Öztürk-Erdem, s.315; Demirbaş, s.490. 
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mağdur bazı hallerde aynı kişi olabilir ancak bu 
aynı kavramlar olduğu anlamına gelmeyecektir. 

Mağdurla suçtan zarar gören arasındaki en 
önemli farklardan birisi de tüzel kişilerin mağdur 
olamaması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yu-
karıda da ifade ettiğimiz gibi tüzel kişiler ancak 
suçtan zarar gören niteliği taşıyabilecektir37. 

 

II- CEZA HUKUKUNDA MAĞDURUN VE 
SUÇTAN ZARAR GÖRENİN KORUNMASI 

A- CEZANIN ERTELENMESİNİN ZARARIN 
GİDERİLMESİ ŞARTINA BAĞLANMASI 

TCK m.51/2 ye göre, “Cezanın ertelenmesi, 
mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen 
iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin 
suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı 
tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye 
kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine 
devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, 
hâkim kararıyla hükümlü infaz kurumundan der-
hal salıverilir”. Burada kanun koyucu ertelemeyi 
zararın giderilmesi şartına bağlamış ve mağduru 
korumayı amaçlamıştır38. Buradaki erteleme 
sadece hapis cezaları için söz konusu olacaktır. 
Ancak burada madde metninden de anlaşıldığı 
üzere zararın giderilmesi erteleme için zorunlu bir 
şart değildir. Hâkim takdir yetkisi çerçevesinde 
ertelemeyi şarta bağlayabilir ya da doğrudan 
doğruya erteleme kararı verebilir39. Eğer erteleme 
şarta bağlanır ve hükümlü bu şartı yerine getirirse 
cezası ertelenebilir. Ancak bu şartın hükümlü 
tarafından gönüllü olarak yerine getirilmesi ge-
rekmektedir. Yani mesela cebri icra vasıtasıyla 
mağdurun zararı giderilmişse erteleme mümkün 
olmayacaktır40. 

Cezanın ertelenmesi kurumunun mağduriyetin 
giderilmesi açısından iki fonksiyon içermektedir. 
İlk olarak mağduriyetin giderilebilmesi fail açısın-
dan erteleme yetisi açısından aranan bir şart 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda failin 
suçu işlemesinin ardından bundan kaynaklanan 
mağduriyeti gidermiş olması erteleme kurumu 
açısından failin yeterli olması hususunun tespitin-
de zorunlu görülmektedir. Mağduriyetin gideril-
mesi suçun işlenmesinden sonra, hükmün veril-
mesinden önce olmalıdır. Bu sayede fail ertele-
meyi hak ettiğini ortaya koymuş olacaktır. Bunun 
dışında erteleme kararı verildikten sonra deneme 
süresi içinde mağduriyetin giderilmesi koşulunun 

                                                 
37 Ünver-Hakeri, s.334. 
38 Konuya ilişkin olarak ayrıca bkz. Özbek, Veli Özer, 

Ceza Hukukunda Suçtan Doğan Mağduriyetin Gide-
rilmesi , Ankara, s.233 vd.(Özbek, Mağduriyet) 

39 Konuya ilişkin tartışmalar için bkz. Özbek, Mağdu-
riyet, s.234 dn.42. 

40 Hakeri, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. 
Baskı, Ankara 2011, s.552; Özbek, Mağduriyet, 
s.237. 

yerine getirilmesidir. TCK m.51/2 her iki fonksiyo-
nu da sağlayabilecek niteliktedir41. 

 

B- MAĞDURUN RIZA GÖSTERME HAKKI-
NA SAHİP OLMASI 

TCK m.26/2’de ilgilinin rızası düzenlenmiştir. 
Buna göre, “Kişinin üzerinde mutlak surette tasar-
ruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, 
açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden 
dolayı kimseye ceza verilmez”. 

Bu durum hukuka uygunluk sebepleri arasında 
ele alınmaktadır. Ancak mağdurun rızasının huku-
ka uygunluğu sağlayabilmesi için bazı şartların bir 
arada bulunması gerekmektedir. Bunlar, rızaya 
ehliyet, rıza açıklaması ve rızanın konusudur42. 

 

1- Rızaya Ehliyet 

Rıza açıklayacak olan kişinin, suçun ihlal ettiği 
hakka ilişkin rıza gösterme yetkisinin bulunması 
gerekmektedir. Bunun için de kişinin rızanın iliş-
kin olduğu hakkın sahibi olması ve rıza beyan 
etme yetkisinin olması gerekmektedir43. 

 

2- Rıza Açıklaması 

Rıza gösterme ve açıklama yetkisi olan kişinin 
bu rızasını açıklaması gerekmektedir. Bu çerçe-
vede kişinin açık veya örtülü olarak açıklayacağı 
rızasının sakat olmaması ve bu rızasını suç iş-
lenmeden önce açıklaması gerekmektedir. Suç 
işlenmeden önce verilen rızanın da geri alınma-
mış olması şartı aranmaktadır44. 

 

3-Rızanın Konusu 

Rızanın hukuka uygunluğu sağlayabilmesi için 
suç teşkil eden hareketin rızanın ilişkin olduğu 
konuya yönelik olması ve kişinin rıza konusu 
üzerinde tasarruf hakkının bulunması gerekmek-
tedir. Bu kapsamda kişi kendisine ait olmayan bir 
hak üzerinde, kendi yaşamı üzerinde, vücut bü-
tünlüğü üzerinde rıza gösteremez45. 

 

C- ŞİKÂYETE TABİ SUÇLARDA MAĞDU-
RUN ŞİKÂYETTE BULUNMA VE ŞİKAYETTEN 
VAZGEÇME HAKKI 

Şikâyet suçta zarar gören kişinin takibi şikâyete 
bağlı suçların söz konusu olduğu durumlarda suçun 
                                                 
41 Özbek, Veli Özer, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 

Anlamı, C.I, Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 
2005, s.515. 

42 Hakeri, Ceza Genel, s.284. 
43 Hakeri, Ceza Genel, s.284. 
44 Hakeri, Ceza Genel, s.285-286. 
45 Hakeri, Ceza Genel, s.286-290. 
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kovuşturulması talebini ilgili makamlara bildirmesi-
dir46. Yani burada şikâyette bulunma hakkı olan 
kişiyi suçtan zarar gören olarak ifade etmek müm-
kün olacaktır. Yukarıda da ifade edildiği gibi CMK 
m.237 kamu davasına katılabilme açısından malen 
sorumlu olan kişilerin şikayetçi olduklarını bildirerek 
kamu davalarına katılabileceklerini düzenlemekte-
dir. Ancak burada belirtilen şikayet CMK m.158 
kapsamında bir şikayet olarak algılanmamalıdır. 
Yani malen sorumlu niteliğindeki kişi kendisinin 
zarar görmediği bir olaya ilişkin olarak şikayete tabi 
bir suçu şikayet edemeyecektir. 

Bu kapsamda CMK m.158 kapsamında şika-
yet yapılacak mercileri de burada belirtmekte 
yarar olduğu kanaatindeyim. Buna göre: “(1) 
Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Baş-
savcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. 
(2) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye 
yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Baş-
savcılığına gönderilir. (3) Yurt dışında işlenip 
ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin 
elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyet-
te bulunulabilir. (4) Bir kamu görevinin yürütülme-
siyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç 
nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapı-
lan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cum-
huriyet Başsavcılığına gönderilir. (5) İhbar veya 
şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere 
sözlü olarak yapılabilir. (6) Yürütülen soruşturma 
sonucunda kovuşturma evresine geçildikten son-
ra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması 
halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği 
takdirde, yargılamaya devam olunur”. 

TCK m.73/4’e göre, “Kovuşturma yapılabilmesi 
şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olma-
dıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi dava-
yı düşürür”. Kanun burada şikâyetten vazgeçme 
hakkını yine suçtan zarar gören kişiye tanımıştır. 

Yeni TCK’da kanun koyucu suçtan zarar gö-
ren kişinin şikâyetten vazgeçmesi dolayısıyla 
kamu davasının düşmesi halinde şahsi hakların-
dan vazgeçtiğini ayrıca açıkça açıklamamışsa 
hukuk mahkemesinde dava açılmasına engel 
olmadığını düzenleyerek suçtan zarar göreni 
korumayı amaçlamıştır (TCK m.73/7). 

D- ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN 
YARARLANILABİLMESİ İÇİN MAĞDURUN 
ZARARLARININ KARŞILANMASI 

TCK’nın çeşitli hükümlerinde etkin pişmanlık 
düzenlenmiş ve etkin pişmanlıktan yararlanılabil-
mesi suçun işlenmesi neticesinde ortaya çıkan ve 
mağduru olumsuz etkileyen sonuçların giderilme-
si şartına bağlanmıştır47. Buna örnek olarak: 

                                                 
46 Hakeri, Ceza Genel, s.102. 
47 Yılmaz, Zekeriya, Ceza Muhakemesinde Mağdur 

Hakları Davaya Katılma Yargılama Giderleri İle 
Mağdurun veya Suçtan Zarar Görenin Hukuk Mah-
kemelerinde Açabileceği Maddi ve Manevi Tazmi-
nat Davaları, Ankara 2007, s.48. 

TCK m.168/1’e göre, “Hırsızlık, mala zarar 
verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli 
iflas, taksirli iflas ve karşılıksız yararlanma suçları 
tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hak-
kında kovuşturma başlamadan önce, failin azmetti-
renin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstere-
rek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme 
veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, 
verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir”. 

TCK m.168/4’e göre, “Kısmen geri verme ve-
ya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin 
uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası 
aranır”. 

TCK m.248’e göre, “Soruşturma başlamadan 
önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi 
veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi 
halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir. 

Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü ola-
rak, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi 
veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi 
halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. Etkin 
pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi ha-
linde, verilecek cezanın üçte biri indirilir”. 

TCK m.269’a göre, “(1) İftira edenin, mağdur 
hakkında adlî veya idari soruşturma başlamadan 
önce, iftirasından dönmesi halinde, hakkında iftira 
suçundan dolayı verilecek cezanın beşte dördü 
indirilir. 

(2) Mağdur hakkında kovuşturma başlamadan 
önce iftiradan dönme halinde, iftira suçundan 
dolayı verilecek cezanın dörtte üçü indirilir. 

(3) Etkin pişmanlığın; 

a) Mağdur hakkında hükümden önce gerçek-
leşmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi, 

b) Mağdurun mahkûmiyetinden sonra gerçek-
leşmesi halinde, verilecek cezanın yarısı, 

c) Hükmolunan cezanın infazına başlanması 
halinde, verilecek cezanın üçte biri, 

İndirilebilir. 

(4) İftiranın konusunu oluşturan münhasıran 
idari yaptırım uygulanmasını gerektiren fiil dolayı-
sıyla; 

a) İdari yaptırıma karar verilmeden önce etkin 
pişmanlıkta bulunulması halinde, verilecek ceza-
nın yarısı, 

b) İdari yaptırım uygulandıktan sonra etkin 
pişmanlıkta bulunulması halinde, verilecek ceza-
nın üçte biri, 

İndirilebilir. 

(5) Basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan 
dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıla-
bilmesi için, bunun aynı yöntemle yayınlanması 
gerekir”. 
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TCK m.274’e göre, “(1) Aleyhine tanıklık yapı-
lan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yok-
sunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verilme-
den veya hükümden önce gerçeğin söylenmesi 
halinde, cezaya hükmolunmaz. 

(2) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir 
hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlaya-
cak nitelikte karar verildikten sonra ve fakat hü-
kümden önce gerçeğin söylenmesi halinde, veri-
lecek cezanın üçte ikisinden yarısına kadarı indi-
rilebilir. 

(3) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında ve-
rilen mahkûmiyet kararı kesinleşmeden önce 
gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın 
yarısından üçte birine kadarı indirilebilir”. 

Bu sayılan hükümlerin dışında TCK’da 93, 
110, 192, 201, 221, 254, 293. maddelerde de 
etkin pişmanlığa ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 

Ayrıca TCK m.75 çerçevesinde ön ödeme ya-
pılması suretiyle kamu davasının açılmaması 
veya ortadan kaldırılması kişisel hakkın geri is-
tenmesine, malın geri alınmasına ve müsadereye 
ilişkin hükümleri etkilemez. 

 

III- CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA 
MAĞDURUN VE SUÇTAN ZARAR GÖRENİN 
KORUNMASI 

A- MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI 

Yeni CMK mağdura önemli haklar tanımıştır. 
Bu durum doktrinde ceza muhakemesi hukuku-
nun sağlam temellere oturtulduğu şeklinde yo-
rumlanmıştır48. Bu çerçevede mağdur veya şikâ-
yetçinin haklarını soruşturma ve kovuşturma 
evresinde olmak üzere iki kısımda ele alabiliriz49. 

 

1- Soruşturma Evresinde Mağdur ve Şikâ-
yetçinin Hakları 

Soruşturma evresinde suçtan zarar gören, 
mağdur ve şikâyetçi bireysel iddia süjesi olarak 
nitelendirilmektedir. Ancak bu kişiler araştırma 
faaliyetlerini bizzat yapmayacaklardır. Bu işlemler 
savcılık ve onun yardımcısı niteliğindeki kolluk 
tarafından yapılacak suçtan zarar gören, mağdur 
ve şikâyetçi ise bu faaliyete katkıda bulunacak-
lardır50. 

CMK m.234/1-a’da mağdur ve şikâyetçinin 
hakları düzenlenmiştir. Buna göre, 

“1) Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır: 

                                                 
48 Öztürk-Erdem, s.315. 
49 Mağdur ve şikayetçi haklarına ilişkin olarak ayrıca 

bkz. Turhan, Faruk, www.ceza-
bb.adalet.gov.tr/makale/144.doc, ziyaret tarihi: 
05.11.2012, s.3. 

50 Ünver-Hakeri, s.334-335. 

a) Soruşturma evresinde; 

1. Delillerin toplanmasını isteme, 

2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozma-
mak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge 
örneği isteme, 

3. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı 
suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını 
gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine 
avukat görevlendirilmesini isteme, 

4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla 
vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve 
elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı incelet-
me, 

5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer 
olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule 
göre itiraz hakkını kullanma”. 

 

a- Delillerin Toplanmasını İsteme Hakkı 

CMK m.147/1-f’de sanık açısından düzen-
lenmiş olan delillerin toplanmasını isteme hakkı 
mağdur ve şikâyetçi içinde söz konusu olacaktır. 
Bu durum doktrinde mağdur ve şikâyetçinin mu-
hakemeye yön verme hakkı olarak değerlendiril-
mektedir51. Burada mağdurların hem soruşturma 
hem de kovuşturma aşamasında lehine olan 
hususlarla ilgili delillerin toplanmasını isteme 
haklarının bulunmasının, delillerin karartılmasına 
yönelik endişelerinin giderilmesine yönelik bir 
durum olduğu ifade edilmektedir52. Bu kapsamda 
CMK m.100/2’de şüpheli veya sanığın delilleri 
yok etme, gizleme veya değiştirme; tanık, mağdur 
veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişi-
minde bulunma, hususlarında kuvvetli şüphe söz 
konusuysa tutuklanabileceği ifade edilerek mağ-
durun delillerin toplanmasını isteme hakkı güven-
ce altına alınmış olmaktadır. 

 

b- Soruşturmanın Gizlilik ve Amacını Boz-
mamak Koşuluyla Cumhuriyet Savcısından 
Belge Örneği İsteme Hakkı 

Mağdur talebi halinde soruşturmanın gidişa-
tıyla ilgili olarak bilgilendirilmeli ve istediği takdir-
de gerekli belge örnekleri kendisine verilebilmeli-
dir. Bu çerçevede avukatı da bu haktan yararla-
nabilmelidir53. Ancak bu durum sınırsız olarak 
değerlendirilemez. Bu kapsamda kanun hükmün-
den de açık olarak anlaşılacağı üzere bunun için 
soruşturmanın gizlilik ve amacının bozulmaması 
gerekmektedir. Ayrıca sanığın korunmaya değer 
menfaatlerinin bulunması da bu hakkın kullanımı-

                                                 
51 Özbek, Veli Özer, Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu-

nun Anlamı, Ankara 2005, s.898.(Özbek, CMK) 
52 Altay, s.278. 
53 Özbek, Mağduriyet, s.303. 
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na engel olarak belirtilmektedir54. Bu kapsamda 
mağdurun dosyayı inceleme hakkı CMK m.153’te 
belirlenen sanığın dosyayı inceleme hakkından 
daha geniş olarak düşünülemez55. 

 

c- Avukat Yardımından Yararlanma Hakkı 

Mağdur veya şikayetçinin vekilinin bulunma-
ması halinde CMK m.234/1-a’da cinsel saldırı suçu 
ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerekti-
ren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat 
görevlendirilmesini isteme hakkı verilmiştir. Benzer 
şekilde kovuşturma aşamasında da bu talepte 
bulunabilecektir (CMK m.234/1-b). Bu durum silah-
ların eşitliği ilkesi açısından olumlu bir gelişme 
olarak nitelendirilmektedir56. Ancak mağdur 
onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya 
da meramını ifade edemeyecek derecede malûl 
olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksı-
zın bir vekil görevlendirilir (CMK m.234/2). 

 

d- 153 üncü Maddeye Uygun Olmak Koşu-
luyla Vekili Aracılığı İle Soruşturma Belgeleri-
ni ve El konulan ve Muhafazaya Alınan Eşyayı 
İnceletme Hakkı 

Mağdura vekili aracılığıyla soruşturma belge-
lerini ve el konulan ve muhafaza altına alınan 
eşyayı inceletme hakkına sahiptir. Madde met-
ninde de anlaşılacağı üzere bu hak sadece vekili 
aracılığıyla kullanılmaktadır. Mağdurun doğrudan 
bu işlemleri yapma hakkı yoktur. Bu kapsamda 
kovuşturma aşamasında da mağdur vekili aracılı-
ğıyla tutanak ve belgelerden örnek isteyebilecek-
tir (CMK m.234/1-b). 

 

e- Cumhuriyet Savcısının, Kovuşturmaya 
Yer Olmadığı Yönündeki Kararına Kanunda 
Yazılı Usule Göre İtiraz Hakkını Kullanma 

Bu hak mağdura (suçtan zarar görene) CMK 
m.173 ile paralel olarak tanınmıştır. CMK m.173’e 
göre, 

“(1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer 
olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği 
tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren 
Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev 
yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır 
ceza mahkemesi başkanına itiraz edebilir. 

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açıl-
masını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir. 

(3) Başkan, kararını vermek için soruşturma-
nın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu 
açıkça belirtmek suretiyle, o yer sulh ceza hâki-
                                                 
54 Bacanlı, s.108. 
55 Özbek, CMK, s.899. 
56 Yurtcan, Erdener, Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu 

ve Yorumu, İstanbul 2005, s.163. 

mini görevlendirebilir; kamu davasının açılması 
için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli 
olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm 
eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. 
Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüphe-
liye bildirir. 

(4) Başkan istemi yerinde bulursa, Cumhuri-
yet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye 
verir. 

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının 
açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı 
hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz. 

(6) İtirazın reddedilmesi halinde; Cumhuriyet 
savcısının, yeni delil varlığı nedeniyle kamu da-
vasını açabilmesi, önceden verilen dilekçe hak-
kında karar vermiş olan ağır ceza mahkemesi 
başkanının bu hususta karar vermesine bağlıdır”. 

 

2- Kovuşturma Evresinde Mağdur ve Şika-
yetçinin Hakları 

Bu durum CMK m.234/1-b’de düzenlenmiştir. 
Buna göre mağdurun kovuşturma evresindeki 
hakları şunlardır, 

“1. Duruşmadan haberdar edilme, 

2. Kamu davasına katılma, 

3. Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile 
örnek isteme, 

4. Tanıkların davetini isteme, 

5. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı 
suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını 
gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine 
avukat görevlendirilmesini isteme, 

6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı so-
nuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına baş-
vurma”. 

 

a- Duruşmadan Haberdar Edilme Hakkı 

29 Kasım 1985 tarihli Birleşmiş Milletler, Suç-
tan ve Yetki İstismarından Mağdur Olanlara Ada-
let Sağlanmasına Dair Temel Prensipler Bildiri-
si’nin 6/a maddesinde mağdurlara bilgi verilmesi 
konusunda düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 
“Özellikle ağır suçlar söz konusu olduğunda ve 
mağdurların talep etmeleri halinde mağdurlara, 
yargılamadaki rolleri ve kapsamı, yargılamanın 
zamanlaması ve ilerlemesi ile davalarının durumu 
hakkında bilgi verilir”. 

Mağdur veya şikâyetçinin duruşmadan haber-
dar edilmesi sayesinde bu kişilerin kamu davası-
na katılarak muhakemeye yön verebilmesi sağ-
lanmaya çalışılmıştır57. Doktrinde haberdar edil-

                                                 
57 Özbek, CMK, s.900, Bacanlı, s.113. 
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me kavramının yanlış olarak kullanıldığı, mağdur 
ve şikâyetçinin 233. madde kapsamında çağrılıp 
dinleneceği ifade edilmektedir58. 

Duruşmadan haberdar edilme hakkının sağ-
lanmasına yönelik düzenleme CMK m.233’te yer 
almaktadır. Buna göre, 

“(1) Mağdur ile şikâyetçi, Cumhuriyet savcısı 
veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından 
çağrı kâğıdı ile çağırılıp dinlenir. 

(2) Bu hususta yapılacak çağrı bakımından 
tanıklara ilişkin hükümler uygulanır”. 

Yapılan çağrılara uymayan mağdur veya şi-
kâyetçi kural olarak zorla getirilmez. Ancak tanık 
olarak çağırılmaları durumunda zorla getirilmeleri 
mümkündür59. 

 

b- Kamu Davasına Katılma Hakkı 

aa- Kavram 

“Suçtan zarar gören kişinin savcının açtığı 
kamu davasında, savcının yanında, CMK’nın 
kendisine tanıdığı hak ve yetkileri haiz olarak yer 
almak istemesine müdahale, bu istemin yetkili 
merci tarafından kabul edilmesi durumunda is-
temde bulunan kişiye müdahil denir”60. 

Ceza muhakemesinde suçun, genel manada 
toplumu mağdur ettiği düşüncesiyle, kamu tara-
fından takip edilmesi kabul edilmektedir. Ancak 
olaylarda suçun doğrudan doğruya etki ettiği 
kişiler de bulunabileceğinden bunların da davaya 
katılmasına olanak sağlanmıştır. Ancak kamu 
davasına müdahale eden kişilerin savcı yanında 
muhakemeye katılarak öç almanın önüne geçil-
mesi amaçlanmıştır61. Ancak katılanın savcının 
yanında yer alması ve onun yetkilerini kullanabil-
mesi savcıya bağımlı olduğu anlamına gelmeme-
lidir. Burada katılan savcıdan bağımsız bir süje 
olarak değerlendirilmelidir62. Bu çerçevede katılan 
savcıdan bağımsız olarak katılmadan vazgeçme 
hakkına sahiptir. Burada katılmanın geri alınması 
ile şikayetin geri alınması kavramların farklı de-
ğerlendirmek gerektiği ifade edilmektedir. Kişi 
katılmayla birlikte (şikayete tabi suçlar açısından) 
şikayetini de geri almış ise kovuşturma şartı kal-
madığı için kamu davası sona erecektir. Katılanın 

                                                 
58 Yurtcan, s.163. 
59 Turhan, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Isparta 

2006, s.98 
60 Öztürk-Erdem, s.317. Özbek, Yeni CMK döneminde 

katılmanın tanımının şu şekilde yapılabileceğini ifa-
de etmektedir, “Mağdur, suçtan zarar gören gerçek 
ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar tarafından, 
açılmış olan kamu davasında hüküm verilene kadar 
şikayetçinin sahip olduğu haklara sahip olarak yer 
almak istemesidir. Bu talebin kabul edilmesi halinde 
talepte bulunana ise katılan denir. 

61 Centel-Zafer, s.801. 
62 Centel-Zafer, s.801. 

savcıdan bağımsız olmasının bir sonucu da 
Cumhuriyet savcısından bağımsız olarak kanun 
yollarına başvurma hakkı söz konusudur63. 

 

bb- Katılma Talebinde Bulunabilecek Olan 
Kişiler 

CMK m.237/1’de kamu davasına katılma hak-
kı olan kişiler sayılmıştır. Bu çerçevede mağdur, 
suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ve 
malen sorumlu olanlar kamu davsına katılabile-
ceklerdir64. 

Katılma talebinde bulunabilecek olan kişilerin 
ehliyetine ilişkin bir düzenleme söz konusu ol-
mamakla beraber bunlar hakkında genel kurallar-
dan hareketler dava ehliyetlerinin olması şartı 
aranacaktır. Yani burada küçük veya akıl hastala-
rı kanuni temsilcileri aracılığıyla katılma talebinde 
bulunabileceklerdir65. 

Katılma talebinde bulunulmasına ilişkin olarak 
kişinin nişanlısının veya birlikte nikahsız olarak 
veya imam nikahı ile yaşayan kişilerin suçtan 
zarar gören olarak değerlendirilip katılma talebi-
nin kabul edilip edilmeyeceği sorunu Yargıtay 
kararlarında tartışma konusu olmuştur. Bu kap-
samda konuya ilişkin bir Yargıtay kararında 
“…Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenme-
si gereken uyuşmazlık, evlilik hazırlığında bulun-
duğu kişinin ölmesi halinde nişanlı statüsünde 
bulanan Döndü Özkan'ın, suçtan doğrudan zarar 
görüp görmediği ve dolayısıyla kamu davasına 
müdahil olarak katılıp katılamayacağının belir-
lenmesine ilişkindir. 1- 5271 s. CYY'nın 237 mad-
desinin 1. fıkrasında; "Mağdur, suçtan zarar gö-
ren gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olan-
lar.......şikayetçi olduklarını bildirerek kamu dava-
sına katılabilirler." hükümü ile kamu davasına 
katılma hak ve yetkisi bulunanlar üç grup halinde 
belirtilmiştir. 

…Bu kapsamda, 5271 s. CYY'nın 243. mad-
desindeki; Katılanın ölmesi halinde, mirasçıların 
katılanın haklarını takip etmek üzere davaya 

                                                 
63 Centel-Zafer, s.810-811. 
64 “Kamu davasına katılmanın en önemli koşulu, 

suçtan doğrudan doğruya zarar görmüş olmaktır. 
Dolaylı zararlar nedeniyle kamu davasına katılma 
olanaklı değildir. Somut olayda, mağdur, oğluna 
taahhütlü mektup içinde gönderdiği bankamatik 
kartının yerine ulaşmadığını ve bu kart kullanılarak 
hesabından para çekildiğini belirterek şikâyette bu-
lunmuştur. İşlendiği ileri sürülen suçtan doğrudan 
doğruya zarar görenler, şikâyetçi ile kartın sahibi 
bankadır. Posta işletmesi müdahale talebinde bu-
lunmuştur. Ancak tazminat ödenmesi, itibar zede-
lenmesi ve güven kaybı gibi dolaylı zararlara daya-
narak kamu davasına katılma mümkün değildir. 
Açıklanan nedenlerle, posta işletmesinin kamu da-
vasına katılması olanaksızdır”. (YCGK, E. 2003/5-
41, K. 2003/54, T. 25.3.2003). Nakleden, Özbek, 
CMK, s.906-907. 

65 Özbek, CMK, s.905-906. 
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katılabilecekleri yönündeki hüküm, davaya katıl-
ma hakkının sınırlarını belirlemekle ilgili bulun-
mayıp, şahsa sıkı sıkıya bağlı bulunan katılma 
hakkının, katılanın ölmesi halinde mirasçılara 
intikal edeceğine ilişkindir. Bu itibarla katılan 
sıfatını alabilmek için mirasçılık sıfatının bulun-
ması gerektiğine ait kabulün kanuni bir dayanağı 
bulunmamaktadır. İnceleme konusu somut olay-
da; Haydar Korkmaz'ın, 22.11.2005 gününde 
vuku bulan trafik kazasında hayatını kaybetmesi 
nedeniyle, sanık Yılmaz Coşkun hakkında açılan 
kamu davasında, ölenden bebek bekleyen Döndü 
Özkan'ın suçtan zarar gördüğünden bahisle veki-
lince katılma isteminde bulunulmuş, Yerel Mah-
kemece, sair başvuranların katılma istemleriyle 
ilgili olarak 22.12.2005 günlü oturumda olumlu 
karar verildiği halde, Döndü Özkan'ın istemiyle 
ilgili bir karar verilmemiş, istemde bulunan vekili 
bu kez 16.01.2006 günlü dilekçe ile Döndü Özkan 
ile Haydar Korkmaz'ın nişan ve düğün törenlerinin 
yapıldığını, resmi nikah hazırlığında iken bu ka-
zanın meydana geldiğini, Döndü Özkan'ın hamile 
olduğunu, doğacak çocuğun babasının ölümü ve 
nişanlılık hukuku sebebiyle suçtan zarar gören 
olarak kendisi ve doğacak çocuğu için davaya 
katılma isteğini yinelemiş, 21.08.2005 gününde 
nişan ve düğün törenine ilişkin davetiye, örf ve 
adetlere göre 21.08.2005 gününde düğün yaptık-
ları ve evlenmek üzere muhtarlıktan izin aldıkları, 
resmi nikah yapmak üzere iken Haydar 
Korkmaz'ın öldüğüne ait Çiğdemtepe Muhtarlı-
ğınca düzenlenip, iki tanık tarafından da imzala-
nan tutanak, Haydar Korkmaz'ın ölüm tarihi itiba-
riyle Döndü Özkan'ın 6-7 haftalık hamile olduğu-
na ait Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Radyoloji uzmanınca düzenlenmiş 21.12.2005 
günlü raporu dosyaya ibraz etmiş, sunulan nüfus 
aile kayıt tablolarından da evlenmelerine kanuni 
bir engel bulunmadığı saptanmıştır. Yukarıda 
belirtilen bilgi ve belgelerden de anlaşılacağı 
üzere, katılma isteminde bulunan Döndü Özkan 
ile Haydar Korkmaz geleneksel evlilik törenini 
yapıp, resmi nikah hazırlığında iken 22.11.2005 
gününde meydana gelen kazada Haydar Kork-
maz ölmüştür. Bu somut olayda nişanlılık evre-
sinde nişanlısı ölen ve ondan bebek bekleyen 
Döndü Özkan'ın olay nedeniyle, evlilik hazırlığın-
da bulunduğu müstakbel eşini kaybetmesinde 
haklı bir çıkarının zedelendiği, hukuken korunma-
sı gereken ciddi bir üzüntüye düştüğü ve bu olaya 
neden olan sanığın cezalandırılması yönünde 
psikolojik bir beklenti içine girdiği tartışmasız 
kabulü gereken bir olgudur. İster haklı çıkar ölçü-
tü, isterse psikolojik faktörler ölçütü nazar alınsın, 
Döndü Özkan, müteveffa ile arasında varolan ve 
hukuken koruma altında bulunan nişanlılık statü-
sü gereğince bu suçtan doğrudan zarar görmüş 
bulunduğundan, suçtan zarar gören sıfatıyla 
kamu davasına katılmasına kanuni bir engel 
bulunmamaktadır. Bu itibarla, Yargıtay 
C.Başsavcılığının istemde bulunan Döndü Öz-
kan'ın, suçtan doğrudan zarar görmediği, dolayı-

sıyla katılan sıfatını alamayacağı yönündeki itiraz 
sebebi yerinde değildir. Çoğunluk görüşüne ka-
tılmayan Kurul Üyesi O. Koçak; "Birlikte yaşadığı 
kişinin taksirle ölmesi sonucu sanık hakkında 
açılan davaya müdahil olmak isteyen Döndü 
Özkan'ın katılma talebi reddedilmekle yapılan 
temyiz sonucu Yargıtay ilgili dairesince gayri 
resmi eşin suçtan doğrudan zarar görmesi sebe-
biyle müdahale hakkı olduğundan hükmün bo-
zulmasına karar verilmiş, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı da gayri resmi eşin doğrudan zarar 
görmediğini bu sebeple de müdahil olamayaca-
ğından bahisle daire kararına itiraz etmiştir. Ka-
naatimizce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
itirazı doğrudur. Yargıtay'ın müstekar içtihatların-
da görüldüğü üzere bir kimsenin müdahilliğinin 
kabulü için vukua gelen olaydan dolayı doğrudan 
zarar görmesi gerekir. Aralarında resmi ilişki 
olmayan birlikte yaşayan kişilerin başına gelen bir 
olaydan dolayı doğrudan zarar görmesi düşünü-
lemez. Aksine bir düşünce gayri resmi evliliklere 
hukukilik tanımak olur. Bu da laik hukuk sistemi-
mize dolayısıyla da Medeni Kanunumuza göre 
tasvip edilemez. Gayri resmi yaşayanların birbir-
lerinden miras almaları da mümkün değildir. Bu 
sebeple de maddi tazminat olarak bir talepte 
bulunmaları söz konusu olamaz. Manevi zarar 
yönü ise müdahale hakkı vermez. Aksi durumda 
ölen kişinin ölümü sebebiyle üzülen herkese 
(amcaya, dayıya, teyzeye, halaya, kuzene, arka-
daşlara, metreslere) müdahale hakkı tanımak 
gerekir. İzah edilen sebeplerle gayri resmi eşin 
asaleten müdahillik hakkı olmadığından itirazın 
kabulü gerektiği düşüncesiyle çoğunluğun kararı-
na katılmıyorum" Görüşüyle, Diğer altı Kurul 
Üyesi ise, "suçtan doğrudan zarar gören sıfatı 
bulunmayan Döndü Özkan'ın katılma hak ve 
yetkisi bulunmadığı," Gerekçesiyle, İtirazın kabulü 
yönünde oy kullanmışlardır. 2- Konunun bu tarz-
da çözüme kavuşturulması ve nişanlının kamu 
davasına katılma hakkının olduğunu kabulden 
sonra çözümlenecek bir başka usuli mesele ka-
tılma kararına Özel Dairenin karar verebilmesinin 
olanaklı olup olmadığı ve olanaklı ise nasıl bir 
yöntem izleneceğidir. 5271 s. CYY'nın 260. mad-
desinde, katılma isteği reddedilmiş veya karara 
bağlanmamış olanların yasayollarına başvuru 
hakkı bulunduğu belirtilerek, böyle bir başvuru 
halinde, ilk derece mahkemelerince karara bağ-
lanmamış veya reddolunmuş katılma istemlerinin 
yasayolu başvurusunda açıkça belirtilmiş olmak 
koşuluyla incelenip karara bağlanacağı belirtilmiş 
bulunduğundan ve katılma istemi reddedilen 
Döndü Özkan vekili tarafından, sair nedenlerin 
yanı sıra, Döndü Özkan'ın katılma talebinin red-
dedilmesinin de isabetsiz olduğu gerekçesiyle 
hüküm temyiz edilmiş olduğundan katılma usulü 
ve karar verecek mercilerin belirlenmesi, dolayı-
sıyla Özel Dairece katılma istemi konusunda 
karar verilmek üzere hükmün bozulmasının isa-
betli bulunup bulunmadığının da değerlendirilme-
si zarureti doğmuştur. İlk derece mahkemelerin-
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de, kovuşturma aşamasında hüküm verilinceye 
kadar, suçtan zarar gören, mağdur veya malen 
sorumlu olanlar, mahkemesine bir dilekçe vermek 
veya katılma istemini içeren sözlü başvurularının 
tutanağa geçirilmesi suretiyle kamu davasına 
katılabilirler. Yasayolu yargılamasında, katılma 
isteminde bulunulması olanaklı değil ise de, ilk 
derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan 
veya karara bağlanmayan katılma istekleri 
yasayolu başvurusunda açıkça belirtilmiş ise 
inceleme merciince 5271 s. CYY'nın 237/2. mad-
desi uyarınca incelenip karara bağlanabilmekte-
dir. Tasarıda, ilk derece mahkemesince red edi-
len veya karara bağlanmayan katılma isteklerinin 
istinaf yolu başvurusunda açıkça belirtilmek koşu-
luyla karara bağlanacağı belirtilmiş ise de, Tasa-
rının 249. maddesinin 2. fıkrasındaki, "Bölge 
Adliye Mahkemesi" ve "istinaf" ibareleri "Kanun 
yolu" biçiminde değiştirilerek 237 nci madde 
bütünlüğü altında kabul edilmiş bulunduğundan, 
yasayolu ibaresinin temyiz incelemesini de kap-
sadığını kabul etmekte zorunluluk bulunmaktadır. 
Bir an için CYY'nın 238. maddesindeki katılmaya 
ait merasimin Yargıtayca yerine getirilmesinin 
olanaksızlığı nedeniyle, katılma isteminin Yargı-
tay tarafından karara bağlanamayacağı ileri sürü-
lebilir ise de, 238. madde usulüne uygun bir ka-
tılma istemi üzerine ilk derece mahkemesince 
yapılması gereken işlemleri belirtmekte olup, 
anılan Kanunun 237. maddesinin 2. fıkrasındaki 
istisnai durumu kapsamamaktadır. 237/2. mad-
desi hükmünün katılma istemleri hakkında özel 
bir düzenleme getirdiği, usul tasarrufu amacı 
güttüğü ve 238. maddede ön görülen genel statü-
ye üst derece mahkemelerinde özel bir istisna 
oluşturduğu nazara alındığında, Yargıtay'ca ka-
tılma istemi konusunda, temyiz incelemesi aşa-
masında herhangi bir inceleme ve araştırma 
yapılmadan karar verilmesinin olanaklı bulunduğu 
ahvalde öncelikle dairesince karar verilmeli, ma-
kul surede yargılanma ilkesi hayata geçirilmeli, 
araştırma zorunluluğunun doğduğu ahvalde ise 
bu husus bozma sebebi yapılarak sorun çözüm-
lenmelidir. Merciince verilecek katılma isteminin 
kabulü kararından sonra, katılma istemi reddedi-
len veya karara bağlanmamış sıfatıyla hükümü 
temyiz edenlerin, temyiz nedenlerini esas alacak 
şekilde Yargıtay C.Başsavcılığınca ek tebliğname 
düzenlenmesi gerekeceği ve bu ek tebliğnamenin 
de 5320 s. Kanunun 8/1. maddesi uyarınca yürür-
lüğü devam eden CYUY'nın 316/3. maddesince 
ilgili taraflara tebliği gerekeceği tabiidir. Döndü 
Özkan vekilince temyiz isteminin reddine karar 
verilmesi hususu da açıkça temyiz konusu yapıl-
mış bulunduğundan, bu konudaki istek hakkında 
karar verilmesi için herhangi bir araştırma ve 
incelemenin gerekmediği, suçtan zarar gördüğü 
yönünde herhangi bir kuşkunun da bulunmadığı 
bu somut olayda, Özel Dairece katılma istemi 
konusunda karar verilerek dosyanın sair yönleri-
nin tetkiki gerekirken, diğer yönleri incelenmeksi-
zin katılma istemi yönünden karar verilmek üzere 

bozma kararı verilmesi isabetsiz olup, Yargıtay 
C.Başsavcılığı itirazının bu sebeple kabulüne 
karar verilmelidir”66. 

CMK m.237/1 kapsamında suçtan zarar göre-
nin de katılan olacağı hususunu dikkate aldığı-
mızda kanunun suçtan zarar göreni herhangi bir 
şekilde sınırlamadığını söylememiz mümkündür. 
Bu nedenle kanaatimizce suçtan zarar gören 
kavramı her somut olayın kendi şartları çerçeve-
sinde değerlendirmeye tabi tutulmalı ve somut 
olayda suçtan zarar gören konumunda olduğu 
tespit edilen herkese bu kapsamda davaya katıl-
ma hakkı da tanınmalıdır. Bunun aksinin kabulü 
günlük hayatın gerçekleriyle çatışacaktır. Nitekim 
yukarıdaki Yargıtay kararı kapsamında kişinin 
hamile olan nişanlısının katılan olarak değerlendi-
rilebileceği yönündeki görüşün yerinde olduğunu 
ifade etmekte yarar bulunmaktadır. 

 

cc- Katılma Talebinin Zamanı ve Katılma 
Usulü 

Katılma talebi CMK m.237’ye göre kovuştur-
ma evresinin her aşamasında mümkündür. Mad-
dede ilk derece mahkemesindeki kovuşturma 
evresi ifadesi nedeniyle artık kanun yolları aşa-
masında bu talep mümkün olmayacaktır. Kanun 
yolu aşamasında, ilk derece mahkemesinin önü-
ne getirilen ama bu aşamada reddedilen ya da 
karara bağlanmayan katılma istekleri incelenebilir 
(CMK m.237/2). 

CMK m.238’de katılma usulü düzenlenmiştir. 
Bu kapsamda katılma talebi kamu davası açıldıktan 
sonra mahkemeye dilekçe vermek suretiyle ya da 
katılma istemini içeren sözlü başvurunun duruşma 
tutanağına geçirilmesi suretiyle yapılabilecektir. 

Katılma talebinde bulunulabilecek suç re’sen 
kovuşturulan ya da şikâyete bağlı olan bir suç 
olabilir. Şikâyete bağlı suçlarda mağdur veya suç-
tan zarar görenin şikâyet dilekçesi vermesi katıl-
mayı sağlamaz. Katılma için ayrıca dava açıldıktan 
sonra talepte bulunulması gerekmektedir67. 

Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müda-
fiinin dinlenmesinden sonra davaya katılma iste-
minin uygun olup olmadığı yönünde karar verilir 
(CMK m.238/3). Sulh ceza mahkemesinde açıl-
mış olan davalarda katılmaya ilişkin olarak Cum-
huriyet savcısının görüşü alınmaz (CMK 
m.238/4). 

a) dd- Katılmanın Davaya Etkisi 

Katılma davayı durdurmaz. Tarihi belirlenmiş 
olan duruşma ve yargılama usulüne ilişkin diğer 
işlemler vaktin darlığından dolayı katılan kimse 
                                                 
66 YCGK, E.2008/9-95 K. 2008/195 Konuya ilişkin 

Yargıtay kararının tam metnine ulaşabilmek için 
bkz. http://www.adalet.org/cbekran.php?id=5549
 ziyaret tarihi: 05.11.2012. 

67 Ünver-Hakeri, s.778. 
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çağrılamayacak veya kendisine haber verileme-
yecek olsa bile belirli gününde yapılır (CMK 
m.240). Katılmadan önce verilmiş kararlar katıla-
na tebliğ edilmez. Bu kararlara karşı kanun yolu-
na başvurulabilmesi için Cumhuriyet savcısı için 
öngörülen sürenin geçmesiyle katılan da başvuru 
hakkını kaybeder(CMK m.241). 

 

ee- Katılanın Hakları 

Mağdur veya suçtan zarar gören, davaya katıl-
dığında, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan 
fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro 
tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini 
isteyebilir. Mağdur veya suçtan zarar görenin ço-
cuk, sağır ve dilsiz veya kendisini savunamayacak 
derecede akıl hastası olması halinde avukat görev-
lendirilmesi için istem aranmaz. (CMK m.239). 

Bu haklarının yanında katılanın68, 

- Hâkimi reddetme (CMK m.24/2) 

- Alınacak kararlara ilişkin görüş bildirme 
(CMK m.33) 

- Duruşma hazırlığı devresinde, belli bir tanı-
ğın veya uzman kişinin çağrılmasını talep etme 
ve bu talep reddedildiğinde bu kişileri mahkeme-
ye getirme (CMK m.178) 

- Mahkeme başkanı aracılığıyla soru sorma 
(CMK m.201) 

- Savcı, sanık veya müdafii ile tutanakların 
okunmasına rıza gösterme(CMK m.211) 

- Sanık, tanık, bilirkişi ve duruşmaya çağrıl-
mış diğer kişilerin açıklamalarına karşı açıklama-
da bulunma (CMK m.215) 

- Belgenin okunmasından sonra belgenin 
içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunma (CMK 
m.215) 

- Delillerin tartışılmasında söz alma ve açık-
lamalara cevap verme (CMK m.216) 

- Tutanak ve belgelerden örnek isteme, ta-
nıkların davetini isteme (CMK m.234/1-b) 

haklarına sahiptir. 

Bunların yanında katılan Cumhuriyet savcı-
sından bağımsız olarak kanun yollarına başvura-
bilecektir. Bu kapsamda katılanın başvurusu 
üzerine karar bozulursa savcı işi yeniden takip 
edecektir (CMK m.242). Katılanın katılma yönün-
deki talebini veya kanun yoluna gittikten sonra 
bunu geri alması yargılamasını sona erdirir. Bir-
den çok davanın birleştirilerek görüldüğü durum-
larda, katılan hangi davaya müdahale etmişse 
temyiz hakkı sadece o davaya ilişkin verilen 
hükme yönelik olarak tanınmıştır69. 

                                                 
68 Ünver-Hakeri, s.783-784. 
69 Centel-Zafer, s.811. 

ff- Katılanın Yükümlülükleri 

Katılanın oturumda hazır bulunma veya zo-
runlu vekillik halleri haricinde kendisini bir vekille 
temsil ettirme yükümlülüğü yoktur. Katılan ya da 
vekili duruşmaya gelmese bile kararlar katılana 
veya varsa vekiline tebliğ edilir. Katılan duruşma-
da bulunan herkeste olduğu gibi duruşma düze-
nini bozmamakla yükümlüdür70. 

 

gg- Katılmanın Hükümsüz Kalması 

Katılan vazgeçer veya ölürse katılma hüküm-
süz kalır. Ancak mirasçıları katılanın haklarını takip 
etmek üzere davaya katılabilirler (CMK m.243). 

Katılma talebinden vazgeçmeye ilişkin olarak 
katılma talebinden vazgeçilmesinin şikayetten de 
vazgeçilmesi anlamına gelmeyeceği, şikayetten 
vazgeçmenin ayrıca konu edilmesi gerektiği belir-
tilmekle beraber71, şikayetten vazgeçmenin söz 
konusu olduğu durumlarda davaya katılmanın da 
mümkün olmadığını ifade etmek gerekmektedir. 
Nitekim CMK m.237/1’de de şikayetçi olduklarını 
bildirerek kamu davasına katılmanın mümkün 
olduğu düzenlenmektedir. Yargıtay da konuya 
ilişkin olarak kişinin şikayet hakkından vazgeçme-
sinin davaya katılma hakkını ortadan kaldıracağı 
yönünde karar vermiştir.“…Yerel Mahkemece, 
taksirle yaralama suçundan sanık A.... Y.... 
B....hakkındaki kamu davasının şikayet yokluğu 
nedeniyle 5237 sayılı Kanunun 89/son ve 73/4. 
maddeleri ile CYY’nın 223/8. maddesi uyarınca 
düşürülmesine karar verilmiştir. Mağdur H.... 
A......vekili temyiz isteminde bulunmuş ise de, 
Yerel Mahkeme 10.12.2005 gün ve 436-347 sayı 
ile; şikayetçinin 11.10.2003 tarihli duruşmada 
sanıktan şahsen şikayetçi olmadığını belirttiği, 
şikayetçi hakkında Tavşanlı Sulh Ceza Mahkeme-
since vasi tayinine yer olmadığına dair karar veril-
diği, hür iradesiyle şikayetçi olmaması nedeniyle 
de müdahilliğine karar verilmediği, bu bakımdan 
mağdurun temyiz hakkının bulunmadığı gerekçe-
siyle temyiz isteğinin reddine karar vermiştir. Bu 
karara karşı mağdur vekilinin başvuruda bulunma-
sı üzerine Özel Daire “mağdur vekilinin 15.12.2003 
tarihli dilekçesi ile yaptığı davaya katılma talebi 
konusunda olumlu veya olumsuz karar verilmeme-
si,” isabetsizliğinden hükmü bozmuştur. 

Yargıtay C.Başsavcılığı ise, duruşma sırasında 
şikayetinden vazgeçen mağdurun davaya katılma 
isteminin karara bağlanmasının sonuca etkili ola-
mayacağını, bu nedenle başvurunun reddi gerekti-
ğini belirterek itiraz yoluna başvurmuştur.  

Görüleceği üzere Özel Daire ile Yargıtay 
C.Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık, duruşma 
sırasında şikayeti olmadığını bildiren mağdurun 
vekili aracılığıyla sonradan gerçekleştirdiği katıl-

                                                 
70 Centel-Zafer, s.812. 
71 Centel-Zafer, s.810. 
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ma talebinin Yerel Mahkemece karara bağlan-
mamış olmasının mağdura hükmü temyiz hakkı 
verip veremeyeceği noktasında toplanmaktadır. 
…Mağdurun özgür iradesine dayalı olduğu sap-
tanan duruşmadaki sözleri, sanıktan şikayetçi 
olmadığı yönündedir. Gerek bu beyanın gerçek-
leştiği tarihte yürürlükte bulunan 1412 sayılı 
CYUY’nın 372. maddesi, gerekse sonradan yü-
rürlüğe girip halen yürürlükte bulunan 5271 sayılı 
CYY’nın 243. maddesine göre, katılanın şikayet-
ten vazgeçmesi davaya katılmayı hükümsüz 
kılmaktadır. Yerleşik yargısal kararlar da, kovuş-
turma aşamasında şikayetten vazgeçen kimsenin 
davaya katılma hakkının bulunmadığı yolundadır. 
Bu durumda, özgür iradesiyle sanık hakkında 
şikayetçi olmadığını kovuşturma aşamasında 
açıklayan reşit mağdur H.... A......’nın davaya 
katılmasına yasal olanak bulunmamaktadır. Her 
ne kadar 5271 sayılı CYY’nın 260. maddesinde 
yasa yoluna başvurabilecekler arasında, davaya 
katılanların yanısıra katılma istemleri karara bağ-
lanmamış olanlar da sayılmış ise de, bu kişileri, 
esasen davaya katılma hakkı bulunan kişiler 
olarak algılamak gerekir. Nitekim aynı Yasanın 
kamu davasına katılmayı düzenleyen 237. mad-
desinin 2. fıkrasında; ilk derece mahkemesinde 
ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanma-
yan katılma isteklerinin, yasa yolu başvurusunda 
açıkça belirtilmesi halinde, bu istemlerin denetim 
muhakemesi sırasında incelenip karara bağlana-
cağı yolundaki kural da, bu görüşü doğrulamak-
tadır. Bu durumda, salt katılma isteminin 
koğuşturma sırasında Yerel Mahkemece karara 
bağlanmamış olması keyfiyeti, esasen davaya 
katılma hakkı bulunmayan mağdura hükmü tem-
yiz etme hak ve yetkisi vermez. 

Bu itibarla, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının 
kabulüne, Özel Daire bozma ilamının kaldırılma-
sına, mağdur H.... A......vekilinin başvurusunun 
reddine, mağdur vekilinin temyiz isteminin reddi-
ne ilişkin Yerel Mahkeme kararının onanmasına 
karar verilmelidir. Çoğunluk görüşüne katılmayan 
dört Kurul üyesi ise; Özel Daire kararının isabetli 
bulunduğunu belirterek, Yargıtay C.Başsavcılığı 
itirazının reddi gerektiği yolunda karşı oy kullan-
mışlardır”72. 

 

c- Tutanak ve Belgelerden Vekili Aracılığı 
İle Örnek İsteme Hakkı 

Mağdur veya şikâyetçi dava dosyasını incele-
yebilir ve vekili aracılığıyla da örnek isteyebilir. Bu 
kapsamda mağdur veya şikâyetçi dosyadan doğ-
rudan doğruya örnek alamayacaktır73. 

                                                 
72 YCGK., E.2006/9-155, K.2006/158, İlgili kararın tam 

metnine ulaşmak için bkz. 
http://www.kararara.com/yargitay/ycdk6/yrgtyk2224
7.htm ziyaret tarihi: 05.11.2012. 

73 Özbek, CMK, s.900; Aksi görüşte Bacanlı, s.114. 

d- Tanıkların Davetini İsteme Hakkı 

Mağdur katılan sıfatıyla mahkeme başkanın-
dan veya hâkimden tanık veya uzman kişi çağ-
rılmasını isteyebilir74. Burada talebinin reddi söz 
konusu olursa mağdur ilgili kişileri kendisi mah-
kemeye getirebilir (CMK m.178). 

 

e- Vekili Yoksa, Baro Tarafından Kendisine 
Avukat Atanmasını İsteme Hakkı 

Mağdur veya şikayetçinin vekili bulunmaması 
halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan 
fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro 
tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini 
isteme hakkı kovuşturma evresinde de karşımıza 
çıkmaktadır. Soruşturma evresinde olduğu gibi 
kovuşturma evresinde de zorunlu vekillik durumu 
öngörülmüştür. Bu çerçevede mağdur, onsekiz 
yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da me-
ramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve 
bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir 
vekil görevlendirilir. 

 

f- Davaya Katılmış Olma Koşuluyla Davayı 
Sonuçlandıran Kararlara Karşı Kanun Yolları-
na Başvurma Hakkı 

Bu durum CMK m.260/1 de şu şekilde düzen-
lenmiştir. “Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı 
Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve bu Kanuna 
göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği 
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan 
sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 
bulunanlar için kanun yolları açıktır”. 

 

B- UZLAŞMA 

“Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete 
bağlı suçlar ile kanunda belirtilen bazı suçlarda 
şüphelinin bir edimi yerine getirmeyi, mağdu-
run/suçtan zarar görenin de bununla yetinmeyi 
kabul etmesi halinde, soruşturma aşamasında 
kovuşturmaya yer olmadığı veya kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi kararı verilmesini; kovuş-
turma aşamasında davanın düşmesi veya hük-
mün açıklanmasının geri bırakılmasını sağlayan 
müesseseye uzlaşma denilmektedir”75. Uzlaşma 
bu anlamda suçtan doğan mağduriyetin gideril-
mesi yöntemi olarak nitelendirilebilir. Mağduriye-
tin giderilmesi mağdur ve failin uzlaşmasıyla 
olabileceği gibi, uzlaşma olmadığı takdirde ceza-
nın uygulanacağı ya da kamu davasının açılacağı 
yönünde zorlama neticesinde de olabilir76. 

CMK m.253/1’de yer alan “…şüpheli ile mağ-
dur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel 
                                                 
74 Centel-Zafer, s.811. 
75 Ünver-Hakeri, s.798. 
76 Özbek, CMK, s.993. 
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hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde 
bulunulur” hükmünden yola çıkılarak mağdur 
veya suçtan zarar görenin uzlaşma hakkı olduğu 
sonucuna ulaşılabilecektir. 

Uzlaşma esas olarak şikâyete tabi suçlar açı-
sından mümkün olmakla birlikte CMK m.253’te 
sayılan şu suçlar için de mümkündür. 

Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, 
Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, mad-
de 86; madde 88), 

2. Taksirle yaralama (madde 89), 

3. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116), 

4. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 
(madde 234), 

5. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı 
niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 
(dördüncü fıkra hariç, madde 239), suçları. 

Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi ol-
ması halinde, Cumhuriyet savcısı veya talimatı 
üzerine adlî kolluk görevlisi, şüpheli ile mağdur 
veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde 
bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar 
görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma teklifi 
kanunî temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet savcısı 
uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe 
yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan 
zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulu-
nulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildir-
mediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır(CMK 
m.253/4). 

Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar 
görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı 
uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya 
suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul 
etmesi gerekir (CMK m..253/7). 

Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini 
def’aten yerine getirmesi halinde, hakkında ko-
vuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin 
yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, taksi-
de bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 
171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, şüpheli 
hakkında kamu davasının açılmasının ertelenme-
si kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı 
işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi 
kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine 
getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördün-
cü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası 
açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruştur-
ma konusu suç nedeniyle tazminat davası açıla-
maz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. 
Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde 
uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci mad-
desinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden 
sayılır (CMK m.253/19). 

Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden 
birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten 
itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı 
ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleye-
rek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar 
dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan 
dava süresi işlemez (CMK m.253/21). 

Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma 
konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun 
anlaşılması halinde, uzlaştırma işlemleri 253 
üncü maddede belirtilen esas ve usûle göre, 
mahkeme tarafından yapılır. 

Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uz-
laşma sonucunda sanığın edimini def’aten yerine 
getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir. 
Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılma-
sı, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi 
halinde; sanık hakkında, 231 inci maddedeki 
şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma 
süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasına karar verildikten 
sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilme-
mesi halinde, mahkeme tarafından, 231 inci 
maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmak-
sızın, hüküm açıklanır (CMK m.254). 

 

SONUÇ 

Mağdur ve suçtan zarar gören kavramları 
özellikle ceza ve ceza muhakemesi hukuku ba-
kımından oldukça sık olarak birbirlerinin yerine 
kullanılan kavramlar olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Ancak bu iki kavram bazı noktalarda benzer-
lik gösterse bile aynı kavram şeklinde nitelemek 
mümkün olmayacaktır. Suçun konusunun ait 
olduğu kişi mağdur olarak ifade edilebilir. Suçtan 
zarar gören ise işlenmesiyle menfaati doğrudan 
veya dolaylı olarak ihlal edilen kişidir. Kural olarak 
mağdurun suçtan zarar gören kişi olduğunu söy-
leyebiliriz. Ancak bu kural her zaman geçerli 
olmayacaktır. Bazı hallerde mağdur ve suçtan 
zarar gören farklı kişiler olabilecektir. Suçtan 
zarar görenin her zaman suçun konusunun ait 
olduğu kişi olmayabilecektir. Mesela hırsızlık 
suçunda hem suçtan zarar gören hem de mağdur 
aynı kişi yani taşınır malın sahibi olan kişi olacak-
tır. Ancak kasten öldürme suçunda mağdur ölen 
kişi olacak fakat suçtan zarar gören ölenin yakın-
ları olacaktır. 

Mağdurun sadece yaşayan bir insan olabil-
mesi dolayısıyla da mağdur ve suçtan zarar gö-
ren kavramları birbirinden ayrılacaktır. Mağdur 
kavramından farklı olarak tüzel kişiler suçtan 
zarar gören olabilecektir. 

Son yapılan kanuni düzenlemeler sayesinde 
mağdur ve suçtan zarar gören olarak ifade edebi-
leceğimiz kişilere birçok haklar tanınmıştır. Bu 
kapsamda TCK çerçevesinde cezanın ertelen-
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mesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın 
aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya 
tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna 
bağlı tutulabilir. Bunun yanında mağdura rıza 
gösterme hakkı tanınarak suçun oluşmasının 
önüne geçme hakkı tanınmıştır. Ayrıca mağdura 
ve suçtan zarar görene şikâyette bulunma ve 
yapmış olduğu şikâyetten vazgeçme hakkı veril-
miştir. Failin etkin pişmanlık hükümlerinden yarar-
lanabilmesi için mağdurun zararlarını gidermesi 
gerekmektedir. 

CMK’da da mağduru ve suçtan zarar göreni 
korumaya yönelik olarak bazı hükümler yer al-
maktadır. Bu kapsamda sanık haklarına paralel 
olarak mağdura da hem soruşturma aşamasında 
hem de kovuşturma aşamasında haklar tanınmış 
ve bu şekilde silahların eşitliği sağlanmaya çalı-
şılmıştır. Ayrıca uzlaşma kurumu sayesinde 
mağdurun zararları giderilmeye çalışılmıştır. Bu 
sayede uzlaşma olması halinde mağdurun zarar-
ları karşılanabilir hale gelmiş ve uzlaşmanın ol-
maması durumu fail açısından olumsuz bir durum 
meydana getireceği için uzlaşma kurumu mağdu-
run zararlarının giderilmesini teşvik edici nitelik 
kazanmıştır. 

Sonuç olarak suçlarda mağdur olan kesimin 
haklarının korunmasının önem taşıdığını ifade 
edebiliriz. Bu çerçevede sanığa tanınacak hakla-
rın mağduru, suçtan zarar göreni ve genel olarak 
ifade etmek gerekirse kamu vicdanını incitmeye-
cek nitelikte olması gerekmektedir. Burada sanı-
ğa hiçbir hak verilmemesi gibi bir sonuca ulaşmak 
tabii ki yanlış olacaktır. Ancak ifade ettiğimiz gibi 
eğer sanığın hakları mağdurun korunmasının 
önüne geçecek olursa bu defa da toplumda ada-
lete olan güven sarsılacak ve kişilerin kendi hak-
larını koruma eğilimleri baş gösterecektir. Bu 
nedenle özellikle yargılama aşamasında mağdura 
da sanığa tanınan haklara paralel hakların tanın-
ması yerinde olmuştur. 
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ÖZET 

Tanzimat Fermanı ile başlayan dönem, diğer 
alanlarda olduğu gibi hukuk alanında da bir takım 
ıslahat ve yeniliklerin yaşandığı bir dönemdir. 
Aynı zamanda bir geçiş dönemi olan Tanzimat 
devrinin ceza hukuku açısından önemi, bu alanda 
peş peşe gerçekleştirilen kanunlaştırma faaliyet-
lerinden kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede Fer-
man’ı takip eden yirmi yıl içinde üç adet ceza 
kanunu çıkarılmıştır. Bunlardan sonuncusu ile 
ceza hukukunda yeni ve Batılı bir anlayışa geçil-
miş, nizamiye mahkemeleri adı verilen mahkeme 
yapılanmasının da gelişimiyle beraber, ceza 
hukuku giderek şer’i hukukun etki alanından 
uzaklaşmıştır. Bu makale, hırsızlık suçu ve ceza-
landırılması örneği üzerinden bu genel görünü-
mün bir yönünü ele almaktadır. Makalenin amacı, 
hırsızlık suçu ve cezasının, Osmanlı hukukunun 
klasik dönemi ve Tanzimat sonrası dönemindeki 
nazari ve tatbiki gelişimini incelemek olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: Tanzimat Dönemi, 
ceza hukuku, hırsızlık suçu. 

 

ABSTRACT 

The period that started with the Tanzimat 
Decree, is one in which some reforms and 
innovations in the field of law were carried out as 
in other fields. The Tanzimat period, which is 
considered a transition period, is important with 
respect to the penal law, for legislative efforts. In 
this context, three penal codes issued 
consecutively in two decades following the 
Decree. With the last one of them, in penal law, a 
transition to a new and Western penal law had 
happened and with the development of 
organisation of new courts that called Nizamiye 
courts, penal law gradually moved out of şer’î 
law. This essay deals with an aspect of this gene-
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ral panorama, focusing on theft crime and its 
punishment. The essay aims to examine the 
development of theft crime and punishment in 
doctrine and practice at classical period of 
Ottoman penal law and post-Tanzimat period. 

KEYWORDS: The Tanzimat Period, penal 
law, theft crime. 

 

Giriş 
Sadece Osmanlı tarihi değil, aynı zamanda 

bütün bir Türk tarihi açısından önemli bir dönüm 
noktası oluşturan Tanzimat Fermanı, Türk hukuk 
tarihi açısından da aynı özelliği taşır. 3 Kasım 
1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile başlayan 
dönem, öncesine göre farklı bir nitelik taşımakta, 
her alanda olduğu gibi hukuk sahasında da birta-
kım yenilikler görülmekte, değişimler yaşanmak-
tadır.1 Gerek hukuku uygulayan kurumlarda, 
gerekse de hukuk mevzuatı, öğretisi ve uygula-
masında bu yenilik ve değişimlerin pek çok örneği 
bulunmaktadır. Biz bu makale çerçevesinde, 
bahsettiğimiz değişimin ceza hukuku cephesini 
yansıtan bir örnek olması açısından hırsızlık suçu 
ve cezalandırılması konusunu ele alacağız. 

Tanzimat öncesi dönem Osmanlı hukukunun 
temel kaynağı İslam hukuku (fıkıh) idi. Osmanlılar 
da, diğer Türk boyları ve devletleri gibi, İslam hu-
kuku mezheplerinden Hanefî mezhebini benimse-
mişler, bu mezhebin hükümlerini hukuk sahasında 
da uygulamışlardı. Hanefî mezhebinin temel eser-
leri, Osmanlı devletinin bir nevi hukuk kodlarını 
oluşturuyordu. Mesela, XV. yüzyılda Molla 
Hüsrev’in yazdığı Düreru’l-Hükkâm ve XVI. yüzyıl-
da el-Halebî tarafından kaleme alınan Multeka’l-
Ebhur, senelerce Osmanlı Devleti’nin bir nevi yarı 
resmi hukuk külliyatı olarak rağbet görmüştür.2 Bu 
temel kaynaklar ışığında ve yanında, Padişah 
kanunnâmeleri ve diğer örfî düzenlemeler de ülke-
de hukuk birliğini ve istikrarını sağlamada önemli 
bir işlev görmüştür. Osmanlı hukukunu diğer Müs-
lüman devletlerin hukuklarından ayıran en önemli 
özelliklerden biri olan bu kanunnâmeler, ceza 
hukukuna dair önemli maddeler içermekteydi. 

Tanzimat’a kadar olan dönemde ilke olarak İs-
lam hukuku uygulanmıştır. Bununla birlikte, örfî 
hukuk kaynaklarında ve uygulamada bazı aksak-
lıkların ve İslam hukukuna aykırılıkların varlığı 
tartışılabilir.3 Biz, bu tartışmalara girmeksizin, 
                                                 
1 Nitekim Türk Hukuk Tarihi ile ilgili yapılan çalışmalarda 

Tanzimat sonrasını önceki dönemden ayrı olarak ele 
almak yazarların genelde takip ettiği bir yol olmuştur. 
Mesela bkz. Coşkun Üçok-Ahmet Mumcu-Gülnihal 
Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara, 1999, s. 2-3.  

2 Ahmet Özel, Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Hanefi 
Mezhebi”, C. XVI, s. 23. 

3 Coşkun Üçok, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi’nde yayımlanan bir makale serisiyle bu ko-
nudaki tartışmaların bir örneğini vermiştir, bkz. 
“Osmanlı Kanunnâmelerinde İslam Ceza Hukukuna 
Aykırı Hükümler-I-III”, C. III-IV (1941-1947)  
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öncelikle Osmanlı hukukunun klasik döneminde 
hırsızlık suçu ve cezasının hukuk kaynaklarındaki 
durumunu ve uygulamasını ortaya koyacak, ar-
dından Tanzimat döneminde bu suç ve onun 
cezalandırılmasında görülen değişikliği örnek 
mahkeme kararlarıyla aydınlatmaya çalışacağız. 

1. İslam Hukukunda Hırsızlık Suçu ve Cezası 

İslam hukukunun birinci kaynağı olan Kur’an’ın 
çeşitli yerlerinde hırsızlık kötü bir fiil olarak zikre-
dilmiştir.4 Bir yerde ise, bu suçun faillerine verile-
cek ceza olarak el kesme emredilmiştir.5 Hz. Mu-
hammed de, hırsızlığın imanla çelişen bir fiil oldu-
ğunu belirtmiş, hırsızlık yapan bir kadına aracı 
olunarak kadının el kesme cezasından kurtarılmak 
istenmesi karşısında çok öfkelenmiş ve gereğinin 
yapılmasını buyurmuştur. Gene hırsızlık suçu ile 
ilgili diğer bazı hadisler ve uygulamalar, İslam 
hukuku ekollerinin bu konudaki öğretilerini oluş-
turmasında önemli rol oynamıştır.6 

Başkasının malını gizlice almak demek olan 
hırsızlığın, had cezasını gerektirmesi için, cezaî 
ehliyete sahip bir kişi tarafından işlenmesi gere-
kir. Hırsızlık suçunun birden fazla faili varsa, 
çalınan malın miktarının, her bir fail için hırsızlık 
nisabına ulaşmış olması durumunda had cezası 
uygulanır.7 

Hırsızlık suçunun tam olarak oluşması için 
bazı şartlar ileri sürülmüştür: Çalınan malın mikta-
rı, Hanefî mezhebine göre,8 en az, para olarak 
basılmış on dirheme denk olmalı, mal “hırz”dan, 
yani malın sahibinin bir şekilde korumasından 
alınmış olmalı, hırsızlık herhangi bir mülkiyet 
şüphesinden uzak bulunmalıdır. Buna göre; ot, 
odun, balık, av hayvanı gibi değersiz eşyalar; süt, 
et, meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen mallar, 
mal olma vasfını taşımayan çalgı aletleri, kumar 
takımları vs. çalındığında, bu tam bir hırsızlık 
teşkil etmediğinden had cezasını gerektirmez, 
ta’zir türünden cezalar verilebilir.9 

Devlet hazinesinden ve az da olsa ortak oldu-
ğu bir maldan çalma veya alacaklısı olduğu bir 
kişinin malından alacağının cinsi ve miktarı kada-
rını çalma, mülkiyet şüphesinden dolayı tam 
hırsızlık sayılmaz. Hırsızlığın gerçekleşme şartla-

                                                 
4 Örneğin, Kur’an, Mümtehine 60/12. 
5 Kur’an, Mâide 5/38. 
6 Mâlik b. Enes, el-Muvatta’, Hudûd, Kâhire, 2000, 

21-35; el-Buhârî, el-Câmi’u’s-Sahîh, Hudûd, Beyrût, 
ts, 6-14; Müslim, el-Câmi’u’s-Sahîh, Hudûd, İstan-
bul, 1981, 1-11. 

7 Burhaneddin el-Merğînânî, el-Hidâye, İstanbul, 
1986, II, 118-119; Şeyhizade, Mecma’u’l-Enhur, 
İstanbul, 1875, I, 569-571. 

8 Mâlikîler ve Şafiîler, bu miktarı üç dirhem veya 
çeyrek dinar olarak belirlemişlerdir, İbn Rüşd, Bi-
dayetu’l-Müctehid, Beyrut, 2000, IV, 288-291.  

9 Merğînânî, el-Hidâye, II, 118-123; Şeyhizade, 
Mecma’, I, 572-574; Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı 
İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, 
1967, III, 266 vd.  

rından biri de “hırz”dan çalınmış olmasıdır. Hırz, 
yani malın koruma altında olması, ya mekânla ya 
da onun bir koruyucusunun olması ile gerçekle-
şir.10 Kişinin, anne-babasının, çocuklarının, yakın 
akrabalarının malını çalması, karı-kocanın birbir-
lerinin eşyalarını çalmaları hırsızlık sayılmaz. Zira 
bunların birbirlerinin mallarını kullanmaları konu-
sunda delalet yoluyla izin vardır.11 

Hırsızlık, takibi şikâyete bağlı bir suç olduğundan 
mal sahibi tarafından dava edilmedikçe suç takip 
edilmez. Hırsız, mağdur dava etmeden önce çaldığı 
malı iade ederse yahut mağdur çalınan malı ona 
satarsa da ceza uygulanmaz. Bu durumlarda cezanın 
uygulanmasına engel bir şüphe oluşmuştur. Hırsızlık 
suçu sabit olduktan sonra ise el kesme cezası uygu-
lanır. Ceza, hırsızın sağ elinin bilekten kesilmesi ve 
kesilen yerin dağlanması suretiyle tatbik edilir. Aynı 
kişi tekrar hırsızlık suçu işlerse bu defa sol ayağı 
kesilir. Bundan sonra suçun tekerrürü halinde ise, 
suçlu yaptığından tamamen pişman oluncaya dek 
hapiste tutulur.12 

İslam hukuku mezhepleri arasında tartışmalı 
olan bir konu ise, had cezası uygulanan hırsızın 
ayrıca çaldığı malı iade etmesi gerekip gerekme-
diği meselesidir. Hanefî mezhebine göre; hırsıza 
el kesme cezası uygulandıktan sonra, çaldığı mal 
duruyorsa iade etmesi istenir. Ancak kullanmış ve 
tüketmişse kıymetini tazmin etmesi istenmez. 
Hanefîler bu konuda delil olarak bir hadis zikre-
derler.13 Ayrıca gerekçe olarak; çalınan malın 
hırsız tarafından tazmin edilmesi halinde bunun 
geriye yönelik bir mülkiyet doğuracağı, bu şekilde 
hırsızın, cürmü sanki kendi malına karşı işlemiş 
olacağı düşüncesini öne sürerler.14 Diğer mez-
heplerden Şafiîler ve Hanbelîler, had cezasının 
Allah hakkı, çalınan malın iadesi veya tazminini 
ise kul hakkı olarak değerlendirir ve her birinin 
ayrıca yerine getirilmesi gerektiğini belirtirler. 
Mâlikîlere göre ise, hırsızın mali durumu el veri-
yorsa tazmin eder, yoksul ise tazmin ettirilmez.15 

Bazı Hanefî fıkıh kitaplarında, hırsızlık yaptı-
ğına dair bazı belirtiler bulunmakla birlikte suçu 
ispat edilemeyen zanlıya zor kullanılarak suçunu 
ikrar ettirme yoluna gidilebileceği ifade edilmiştir. 
Aslında ikrah altında yapılan ikrara itibar edilme-
mesi hukuki bir ilke olarak kabul edilmekle birlik-
te, hırsızların buna güvenerek insanların mallarını 

                                                 
10 Merğînânî, el-Hidâye, II, 122; Şeyhizade, Mecma’, I, 

574.  
11 Merğînânî, el-Hidâye, II, 123; Şeyhizade, Mecma’, I, 

576-577. 
12 Merğînânî, el-Hidâye, II, 126-128. Üçüncü defa 

hırsızlık suçu işleyen kişiye devlet başkanı siyase-
ten ölüm cezası da verebilir, Şeyhizade, Mecma’, I, 
580. Hırsızlığı itiyat haline getiren kişinin, siyaseten 
idam edilmesine cevaz verilmiştir, Timurtaşî, 
Tenvîru’l-Ebsâr, IV, 103.  

13 Nesaî, Sünen, Kat’u’s-Sârık, 18.  
14 Merğînânî, el-Hidâye, II, 130; Şeyhizade, Mecma’, I, 

583.  
15 İbn Rüşd, Bidayetu’l-Müctehid, IV, 295.  
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haksız yere elde etmeye bir vesile edinmeleri 
karşısında istisnai bir yol olarak ikrah ve baskı 
yapılmasına cevaz verilmiştir.16 

2. Osmanlı Hukukunda Hırsızlık Suçu ve 
Cezası 

Yukarıda, Osmanlı hukukunun en önemli kay-
nağı durumunda olan İslam hukukunda hırsızlık 
suçu ve cezasının nasıl ele alındığını ve ne gibi 
cezalar öngörüldüğünü inceledik. Bu hükümler 
geçerli olmakla beraber, Osmanlı devletinde 
hâkim olan cezalandırma anlayışı ve uygulanan 
ceza siyasetinin ortaya çıkardığı bazı özel hüküm 
ve uygulamalar mevcuttur. Bunlara genel olarak 
“siyaset”, “örfî hukuk”, “kanunnâme hükümleri” 
denmektedir. Dolayısıyla, biz bu iki temel kayna-
ğı, yani hem İslam hukukunu, hem de Osmanlı 
örfî hukukunu göz önünde tutarak, Osmanlı uygu-
lamasını inceleyeceğiz. Öncelikle Tanzimat’a 
kadar olan dönemi (ki, bu devreden “klasik dö-
nem” olarak bahsedeceğiz) ele alacağız. 

Osmanlı kamu hukukunun bariz bir özelliği 
olan kanunnâmelerde, hırsızlık suçu ve cezasına 
dair bazı maddeler sevk edilmiştir. Bu maddelerin 
bazıları, hırsızlık suçunun cezalandırılmasında 
İslam hukukunun önerdiği hükme açıkça işaret 
etmektedir: 

“Eğer at uğurlarsa, elin keseler; kesmezlerse 
iki yüz akçe cürm alına.”17 

“Eğer balta ve bıçak ve destâr ve destimal 
uğurlasa, kat’-ı yed lazım olmasa, ta’zir edüb her 
ağaç başına bir cürm alına”.18 

Bu maddelerde de görüldüğü gibi, İslam huku-
kunun getirdiği hükmü açıkça teyit eden kanunnâ-
meler, eğer bahsedilen cezanın uygulanması için 
gereken şartlar oluşmamış, ya da had cezasını 
düşüren bir şüphe meydana gelmişse, uygulanabi-
lecek alternatif cezalar önermektedir. Bunlara dair 
bazı hükümler şu şekilde belirtilmiştir: 

“Eğer kaz ya ördek uğurlasa, kadı ta’zir ura, 
iki ağaca bir akçe cürm alına. 

                                                 
16 Serahsî, el-Mebsût, IX, 184-185; Haskefî, ed-

Durru’l-Muhtâr, IV, 87-88. Son devir İslam hukukçu-
larından İbn Abidin, bu yöntemi uygulayacak olan 
yetkili, eğer zanlının hırsız olduğuna ve çalınan malı 
bir yere sakladığına iyice kanaat getirmişse bu yola 
gidebileceğini söyler, İbn Abidin, Hâşiyetu Reddi’l-
Muhtâr, IV, 88; Bu konuda geniş bilgi ve değerlen-
dirmeler için bkz. Mustafa Avcı, “Hukuk Tarihimizde 
Hukuka Aykırı Deliller Sorunu: İşkence (Örf-i Maruf) 
Uygulaması”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
sy. 147, İstanbul, Kasım-Aralık, 2003, s. 45-76. 

17 Fatih Sultan Mehmed’in Umumi Kanunnâmesi, III. 
Fasıl, 16. madde (Ahmed Akgündüz, Osmanlı Ka-
nunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, İstanbul, 1990, 
C.I, s. 349). 

18 Kanuni Sultan Süleyman’ın Umumi Kanunnâmesi, III. 
Fasıl, 34. madde (Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmele-
ri, C. IV, s. 301); krş. Uriel Heyd, Studies in Old 
Ottoman Criminal Law, Oxford, 1973, s. 72-73.  

Eğer koyun veya kovan uğurlasa, cürm onbeş 
akçe alına.”19 

Kanunnâmelerde buna benzer pek çok ayrın-
tılı hüküm mevcuttur. Bu şekilde; İslam ceza 
hukuku nazariyesinde ta’zir denen ve belirlenmiş 
suç ve cezaların dışında kalan geniş alanda, 
devlet başkanı ve yöneticisi salahiyetiyle Osmanlı 
padişahları, ülkede hukukî istikrarı ve tutarlılığı 
temin edecek genel kanunlar hazırlatmışlardır. Bu 
kanunlarda, genelde para cezaları öngörülmekte-
dir. Bu para cezalarının miktarının tayininde de, 
suçlunun malî durumu dikkate alınmıştır: 

“Eger biregûnun tahılın ve akçesin uğurlasa, 
ganî olsa cürm kırk akçe; orta hallü olursa yigirmi 
akçe; fakîru’l-hal olursa on akçe alına”20 

Hırsızlık suçu için el kesme ve para cezaları 
dışında, kanunnâmeler başka cezalar da öngör-
mektedir. Bu cezalardan birisi hırsızlık suçunun 
tekerrürü21 halinde suçlunun asılarak idam edil-
mesidir: 

“… ve birkaç kere hırsuzluk edeni salb ede-
ler.”22 

Bazı kanun maddeleri ise, hırsızlık suçunun 
bazı şekillerine verilecek cezayı kesin bir şekilde 
belirlemeyip, suçlunun “siyaset edilmesi”ni âmirdir: 

“Ve eğer hırsuz işkencede ikrar etse, alameti 
dahi bulunursa, anun ikrarı muteberdir, suçuna 
göre siyaset edeler.”23 

Osmanlı ceza hukukunda “siyaset” kelimesi 
özel bir anlam kazanmıştır. Bu bağlamda siyaset-
le kastedilen, İslam hukukunun belirlediği alan 
(hadler ve kısas) dışında kalan suçlara, devlet 
yöneticisi ve onun vekili durumundaki hukuk ve 
idare adamlarının münasip görüp uygulayacakları 
yaptırımlardır. Bu yaptırımlar, yere ve zamana 
göre, hatta suçlunun durumuna göre değişebilir. 
Cüz’î miktarda para cezalarından başlayarak, 
idam etmeye kadar varabilir. Bu çerçevede, Os-
manlı kadısının görevi, suç hadisesini tahkik edip 
suçun varit olup olmadığını araştırmakla ve bu 
konudaki hükmünü vermekle bitmekte, cezayı 
uygulamak ise, “ehl-i örf” denen ve daha çok 

                                                 
19 Fatih Sultan Mehmed’in Umumi Kanunnâmesi, III. 

Fasıl, 16. madde (Akgündüz, Osmanlı Kanunnâme-
leri, I, 349).  

20 Fatih Sultan Mehmed’in Umumi Kanunnâmesi, III. 
Fasıl, 16. madde (Akgündüz, Osmanlı Kanunnâme-
leri, I, 349). 

21 Hırsızlık suçunun tekerrürünün İslam-Osmanlı 
hukukundaki durumunun genel değerlendirilmesi 
için bkz. Mustafa Avcı, Osmanlı Hukukunda Suçlar 
ve Cezalar, İstanbul, 2004, 251-257. 

22 Kanuni’nin Umumi Kanunnâmesi, III. Fasıl, 37. 
madde (Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, IV, 
301). 

23 Kanuni’nin Umumi Kanunnâmesi, III. Fasıl, 47. mad-
de (Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, IV, 302). 



AKGÜNDÜZ 

KHukA 102

idareci kesimi (askerî sınıfı) ilgilendirmektedir.24II. 
Bayezid’in Umumi Kanunnâmesi’nde yer alan bir 
madde bu usulü açıkça ifade etmektedir: 

“Ve eğer örfle bir kimesnenin hırsuzlığı zahir 
olursa, kadı olan ehl-i örfe hüccet vere, ehl-i örf ol 
hüccet mucibince asılmağa müstahak olanı asa 
ve kat’-ı uzva müstahak olanı kat’-ı uzv ede. Kadı 
bu babda mani olmaya ve siyaseti tehir 
etdirmeyüp günah olan yerde siyaseti etdüre”25 

Hırsızlık suçunun müeyyidesine ilişkin yukarı-
da verdiğimiz kanunnâme maddelerinin yanı sıra, 
bazı maddeler ise hırsızlık hadisesinin meydana 
gelmesi üzerine suçun ispatı ve tespitinde nasıl 
bir usul izleneceği üzerinde ayrıntılı hükümler 
getirmektedir. Bu maddeler, bir yönüyle ceza 
muhakemesine ilişkin olarak da değerlendirilebilir. 
Ceza hukukunun maddi kısmı ile usul kısmı ara-
sında bir ayrım gözetilmediğinden maddeler iç içe 
yer almaktadır. Burada, özellikle hırsızlık suçunun 
tespiti çerçevesinde yer alan bazı maddeleri 
değerlendirmek istiyoruz: 

“Ve hırsuz taifesi işkencede ikrar etse ve 
alâim dahi ikrar eylese, ol ikrar muteber ola”26 

“Ve eğer bir kişinin evinde uğurluk esbab bu-
lunsa, satun aldı ise, satanı bulduralar, bulunmaz 
ise, müttehem ise, işkence vereler. Amma ihtiyat 
edeler ki, telef-i nefs olmaya…”27 

İslam hukukunda hırsızlık suçu ve cezalandı-
rılması konusundan bahsederken, bazı fıkıh ki-
taplarında, eğer hırsızlık şüphesi güçlüyse, sanı-
ğa zorlama yapılabileceğine dair hükümler bulun-
duğunu belirtmiştik. Osmanlı kanunnâmelerinde 
yer alan bu maddeler de, bahsedilen zorlamanın 
nasıl yapılabileceğine dair açıklamalar olarak 
görülebilir.28 

Klasik dönem Osmanlı ceza hukukunda hır-
sızlık suçu ve cezasına dair kaynaklarda yer alan 
hükümler bunlardır. Bu hükümlerin nasıl uygulan-
dığını görmek için mahkeme kayıtlarına ve Os-
manlı tarihini çeşitli yönleriyle ele alan araştırma-
lara müracaat etmek gerekmektedir. Biz, bugüne 
kadar bu konuda yapılan çalışmalardan faydala-
narak uygulama için şunları söyleyebiliriz: 
                                                 
24 Mehmet İpşirli, “Ehl-i Örf”, Diyanet İslam Ansiklope-

disi, C. X, s. 520.  
25 I. Bab, IV. Fasıl, 38. madde (Akgündüz, Osmanlı 

Kanunnâmeleri, II, 44.)  
26 II. Bayezid Kanunnâmesi, I. Bab, IV. Fasıl, 39. 

madde (Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, II, 44.) 
27 Kanuni Umumi Kanunnâmesi, III. Fasıl, 41. madde 

(Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, IV, 302).  
28 Bu konuda ayrıntılı bilgi ve değerlendirme için bkz. 

Uriel Heyd, Old Ottoman Criminal Law, 252-254; 
Ömer Menekşe, XVII ve XVIII. Yüzyılda Osmanlı 
Devleti’nde Hırsızlık Suçu ve Cezası (doktora tezi), 
İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, 1998, s. 99 vd.; Mehmet Akman, Osmanlı 
Devleti’nde Ceza Yargılaması, İstanbul, 2004, 83-
87; Mustafa Avcı, “Hukuk Tarihimizde Hukuka Aykı-
rı Deliller Sorunu”, s. 66 vd.  

XVII ve XVIII. yüzyıllara ait mahkeme kayıtla-
rını inceleyen bir araştırmaya göre29, hırsızlık 
yapanın elinin kesilmesi cezası, Osmanlı toplu-
munda sıkça ve devamlı olarak uygulanmamış, 
ancak nadiren tatbik edilmiştir. İki yüzyıllık bir 
dönemde ancak beş defa el kesme kararı veril-
miştir. Hırsızlık suçu işleyenlere daha çok, kürek 
cezası30, sürgün cezası, siyaseten idam cezası, 
kalebentlik cezası ve para cezaları verilmiştir.31 

3. Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Huku-
kunda Hırsızlık Suçu ve Cezası 

Tanzimat döneminin önemli bir özelliği de hu-
kuk sahasında meydana gelen değişmeler, yapı-
lan ıslahat ve yeniliklerdir. Bunların bir kısmı yeni 
kanun mecmualarının meydana getirilmesi şek-
linde olurken, diğer taraftan mahkeme teşkilatın-
da yapılan düzenlemeler ve hukuk eğitimi alanın-
daki yenilikler de bunu takip etmiştir. 

Tanzimat Fermanı’nda, diğer hususların yanı 
sıra, keyfî uygulamalara karşı “emniyet-i can ve 
ırz ve namus”u temine yönelik olarak bir ceza 
kanunnâmesi de çıkarılacağı vaat edilmişti.32 
Ayrıca, ilgili Hatt-ı Hümayun’da cezaların kanunî-
liği ve hâkimin hükmüne istinat ettirilmesi, cezala-
rın şahsîliği ve cezalarda eşitlik ilkeleri de ayrıntılı 
bir şekilde vurgulanmaktaydı.33 

İlk olarak, 1840 yılında bir Ceza Kanunnâmesi 
hazırlanarak yürürlüğe girdi. 41 maddeden oluşan 
bu kanunda bazı suç tiplerine yer verilmiş, verile-
cek cezalar belirtilmiştir. Kanun, klasik dönemdeki 
ceza kanunnâmeleri gibi, İslam hukuku hükümle-
rine atıflar yapmakta, kısastan bahsetmektedir. 
Bu kanunda görülen bazı eksiklikler üzerine 1851 
senesinde yeni bir Ceza Kanunnâmesi’nin yürür-
lüğe girdiği görülmektedir. Bu kanun da 43 mad-
deden ibaret olup, büyük oranda önceki kanuna 
benzemektedir. Her iki kanun da, bütün suç tiple-
rini ele alan genel kanunlar olmayıp, ayrıca suçlar 
arasında kişiler aleyhine-kamu aleyhine vb. tak-
simlere de gidilmemiştir.34 Tanzimat döneminin 

                                                 
29 Ömer Menekşe, a.g.e., s. 109 vd.  
30 Mesela, bir at hırsızına, işlediği suçtan dolayı, 

süresi tayin edilmemiş kürek cezası verilmişti, Haim 
Gerber, State, Society and Law in Islam: Ottoman 
Law in Comparative Perspective, New York, 1994, 
s. 74.  

31 Hırsızlık suçunun el kesme cezasıyla nadiren ceza-
landırıldığı gerçeği, tabi ki bu müeyyidenin ilga edil-
diği manasına gelmez. Aksine, bu cezalandırma 
şekli çeşitli fermanlarla zaman zaman teyit edilmiş-
tir, bkz. Heyd, Old Ottoman Criminal Law, 265-266.  

32 “…bundan böyle Devlet-i Aliye ve memalik-i 
mahrusemizin hüsn-ü idaresi zımnında bazı 
kavanin-i cedide vaz’ ve tesisi lazım ve mühim gö-
rülerek işbu kavanin-i mukteziyenin mevadd-i esa-
sisi dahi emniyet-i can ve mahfuziyet-i ırz ve namus 
ve mal…” 

33 Tahir Taner, “Tanzimat Devrinde Ceza Hukuku”, 
Tanzimat, I, İstanbul, 1999, 224-225.  

34 Bu iki kanunun metni için bkz. Ahmed Lütfi, Mir’ât-ı 
Adalet, 127-176; Ahmet Gökcen, Tanzimat Dönemi 
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bu ilk iki ceza kanununda, hırsızlık suçu ve ceza-
landırılmasına dair herhangi bir hüküm yer almaz. 
Dolayısıyla, İslam hukukunun hükümlerinin ve 
klasik dönem Osmanlı ceza hukuku kanun ve 
uygulamalarının bu dönem için de geçerli oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 

1856 Islahat Fermanı’nın ilanından iki sene 
sonra ise yeni bir ceza kanunu hazırlandı ve 
yürürlüğe sokuldu. 1858 tarihli bu Ceza Kanun-
nâmesi, hem klasik dönem ceza kanunnâmele-
rinden hem de Tanzimat döneminde hazırlanan 
önceki iki kanundan oldukça farklıydı. Bu kanu-
nun kaynağı büyük oranda 1810 tarihli Fransız 
Ceza Kanunu’dur.35 Bununla beraber, başka bir 
takım kaynaklardan da istifade ile hazırlanmış-
tır.36 Bu kanunun en önemli özelliği, genel bir 
ceza kanunu olmasıdır. Bugünkü kanunlar siste-
mine benzer şekilde, mukaddimede genel hü-
kümlere ve tariflere yer verilmiş, birinci bapta 
ammeye karşı, ikinci bapta şahıslara karşı işle-
nen suçlar ve üçüncü bapta ise kabahatler ele 
alınmıştır. Baplar fasıllara ayrılmış, fasılların 
isimleri belirtilmiştir.37 Bu kanun, zaman zaman 
yapılan tadiller ve eklenen zeyillerle38 bir hayli 
değişliğe uğramakla beraber, 1 Temmuz 1926 
Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesine ka-
dar meriyette kalmıştır. 

1858 Ceza Kanunnâmesi’nin genel bir ceza 
kanunu olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla bu ka-
nun, klasik dönem Osmanlı ceza kanunlarında ve 
Tanzimat sonrası hazırlanan ilk iki ceza kanunun-
da olduğu gibi, İslam hukukunun doğrudan düzen-
lediği alanları, yani hadler ve kısas sahasını dışa-
rıda bırakmış değildir. Fakat bu alanlarda doğru-
dan bir düzenleme yaparak şer’î hükümleri de 
devre dışı bıraktığını açıkça ifade etmemiştir. Bu-

                                                                    
Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlardaki Ceza 
Müeyyideleri, 95-95-116. Kanunlar hakkında bazı 
değerlendirmeler için bkz. Mustafa Şentop, Tanzi-
mat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku, 28-37; Gabriel 
Baer, “The Transition from Traditional to Western 
Criminal Law in Turkey and Egypt”, Studia Islamica, 
XLV, 1977, Paris, 143-148. 

35 Tahir Taner, “Tanzimat Devrinde Ceza Hukuku”, 
Tanzimat, I, 230; Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun 
Türkiye’de Benimsenmesi, 100-103. Bozkurt, 1858 
tarihli Ceza Kanunu için “1810 tarihli Fransız Ceza 
Kanunu’nun hemen hemen aynen tercümesinden 
ibaret” dese de, kendisi bu ifadesini takip eden sa-
tırlarda, aradaki farklara ve iktibas esnasında yapı-
lan önemli değişikliklere işaret etmektedir.  

36 Diğer kaynakları için bkz. Ahmet Akgündüz, 
“1274/1858 Tarihli Osmanlı Ceza Kanunnâmesinin 
Hukukî Kaynakları, Tatbik Şekli ve Men’-i İrtikab 
Kanunnâmesi”, İslam Hukuku ve Osmanlı Tatbikatı 
Araştırmaları, İstanbul, 2009, s. 26 vd.  

37 Kanunun metni için bkz. Ahmet Akgündüz, Muka-
yeseli İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, 834-876; 
Ahmet Gökcen, Tanzimat Dönemi Ceza Kanunları, 
117-168.  

38 Bu kanunun maddelerinde yapılan tadiller ve deği-
şiklikler hakkında bilgi için bkz. Mustafa Şentop, 
Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku, 37-80. 

nun yerine, kanunu hazırlayanlar, kanunun başına 
koydukları bir madde ile bu durumu, klasik İslam 
hukuku terminolojisini ustaca kullanarak izah et-
mişler ve gelebilecek birçok itirazı önlemişlerdir: 

“Doğrudan doğruya hükümet aleyhine vuku bu-
lan cerayimin icra-yı mücazatı devlete ait olduğu 
gibi, bir şahıs aleyhine vuku bulan cerayimin asayiş-i 
umumiyi ihlal eylemesi ciheti dahi kezalik devlete ait 
olduğundan, tayin ve icrası şer’an emr-i ulu’l-emre 
ait olan ta’zirin tayin-i derecatını dahi işbu Kanun-
nâme mütekeffil ve mutazammın olup ancak her-
halde şer’an muayyen olan hukuk-u şahsiyeye halel 
gelmeyecektir.” (1858 CK. 1. madde). 

Burada, “ta’zir” ve “hukuk-u şahsiye” kavram-
larına dikkat çekmek istiyoruz. Ta’zir, hakkında 
belli bir ceza, bir şer’î hadd bulunmayan suçlar-
dan dolayı tertip ve tatbik edilecek ceza olarak 
tarif edilmiştir. Bu suçlara verilecek ceza, değişen 
hal ve şartlara göre devlet yöneticileri ve hâkimler 
(ulu’l-emr) tarafından belirlenecektir.39 Kanun 
hazırlayıcıları, bu geniş kavramdan istifade ede-
rek, kanunun meşruiyet zeminini tespit etmeye 
çalışmışlardır. Yani, hazırlanan kanunun, zaten 
İslam hukukunun devlet yöneticisi ve temsilcileri-
ne kanun yapma, ceza tayin etme yetkisini verdiği 
alan içinde kaldığını belirtmişlerdir. Yapılan işin 
ta’zirin derecelerini belirlemekten ibaret olduğunu, 
dolayısıyla İslam hukukunun belirlediği şahsî 
haklara halel gelmeyeceğini vurgulamışlardır. 
Oysaki kanunun ele aldığı suç türlerine baktığı-
mız zaman, aslında had sahasına giren bazı suç 
tiplerinin de hadlere hiçbir atıf yapılmadan işlen-
diğini ve cezalarının tayin edildiğini görmekteyiz. 
Ayrıca, şahsî haklar denen kısas ve diyet konula-
rına atıf varsa da, bu konuda da ayrıca genel 
maddeler konularak adeta alternatifli bir kovuş-
turma ve cezalandırma sistemi getirilmiştir.40 

1858 tarihli Ceza Kanunnâmesi’nin bir mu-
kaddime ve üç baptan oluştuğunu belirtmiştik. 
Birinci bap, “zararı umumî olan cinayet ve cünha 
ile bunlara verilecek cezaları” içermektedir. Bu 
babın da dördüncü faslı “sirkat-i emval-i miriye ve 
diğer irtikâplara” ayrılmıştır (82-93. maddeler). 
Burada, devlet ve kamu mallarından yapılan 
hırsızlık, zimmete geçirme ve benzeri suçlara ve 
cezalarına yer verilmiştir. Bizim bu makale çerçe-
vesinde ele alacağımız konuya bu maddeleri ve 
uygulamasını dâhil etmiyoruz. Biz, aynı kanunun 
şahıslar aleyhine vuku bulan suçlara ayrılmış 
olan ikinci babının yedinci faslında yer alan sirkat 

                                                 
39 Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, 

İstanbul, 1999, I, 197; Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve 
Hukuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2005, 551. 

40 Kanun’un II. babının 1. faslı katl, cerh ve ihafeye 
(168-191. maddeler) ayrılmıştır. Burada yer alan 
maddelerin izahı ve tatbik şekli oldukça tartışılmıştır, 
bkz. Tahir Taner, “Tanzimat Devrinde Ceza Hukuku”, 
230-231; Ahmet Akgündüz, “1274/1858 Tarihli Os-
manlı Ceza Kanunnâmesi”, 38-44; Mustafa Şentop, 
Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku, 98-105.  
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(hırsızlık) hakkındaki hükümler ve uygulaması ile 
ilgileneceğiz. 

1858 tarihli Ceza Kanunnâmesi’nin 216-230. 
maddeleri hırsızlık suçu ve cezalandırılmasına 
ayrılmıştır. Kanun, hırsızlık suçuna dair herhangi 
bir tanım vermez.41 Bunun yerine, ilgili faslın ilk 
maddesi, kişisel cezasızlık sebeplerini izah et-
mektedir. Kanun’un 216. maddesi yakın akrabalar 
arasında işlenen sirkatin nasıl cezalandırılacağını 
göstermektedir: 

“Zevc ve zevce birlikte oldukları veya birbirle-
rinden müfarakat eyledikleri halde yekdiğerine ait 
olan malı ve evlat ve sair füruun baba ve ana ve 
sair usulden olan akrabanın malını ve baba ve ana 
ve sair usulden olan akraba, evlat ve sair füruun 
malını ahz ederlerse, me’huzat-ı vakıa istirdad 
olunarak sahibine verilir. Ve mal-ı me’huz sarf ve 
istihlak olunup âhiz dahi tazminine muktedir olma-
dığı ve kendisi madde-i sirkati itiyat etmiş bulundu-
ğu halde, hapis cezasıyla mücazat olunur”. 

Bu madde ile eşlerin ve üstsoy ile altsoyun 
birbirinin mallarından almaları, hırsızlık olarak 
adlandırılmamakta, ahz (=alma) tabiri kullanıl-
maktadır. Eğer alınan mal, harcanmamış ve du-
ruyorsa uygulanacak yaptırım sahibine iade et-
mekten ibarettir. Hapis cezası verilecek durum 
ise, alınan malın harcanmış ve tüketilmiş olması, 
değerinin tazmin edilememesi, ayrıca failin hırsız-
lık suçunu bir itiyat haline getirmiş olmasıdır. Bu 
durumda verilecek hapis cezası, Kanun’un 230. 
maddesinde zikredilen adi hırsızlık suçunun ce-
zası olan üç aydan bir seneye kadar hapistir.42 

217. maddede ise, hırsızlık suçunun cezası-
nın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli hallerine 
ayrılmıştır. Bu madde, aşağıda sayılacak beş 
halin beraber bulunması halinde, işlenen hırsızlık 
suçunun müeyyidesinin müebbet kürek cezası43 
olduğunu belirtmektedir. Bunlar; 

a) suçun gece vakti işlenmesi, 

b) iki veya daha fazla şahsın suça katılması, 

c) bunların içinden en az birisinin açık ya da 
gizli silahlı olması, 

d) bir hane ya da müştemilatına veya bir oda-
sına duvarını yıkarak, ya da duvarını merdivenle 
aşarak yahut kapısını kırarak veya bir aletle kili-
dini açarak, ya da devlet memuru kılığında gire-

                                                 
41 Kanun, genelde suçların tanımına yer vermemekte-

dir. Bu durumun istisnaları da vardır. Mesela, adam 
öldürme suçu, 168. maddede şöyle tarif edilmekte-
dir: “Katl, gerek silah ile ve gerekse zehirleme ve 
gerek diğer şekillerde bir şahsı idam etmektir”. 

42 Abdülhâlık Midhat, Hukuk-u Cezaiye, İstanbul, 
1325, I, 286.  

43 Kanun’un 19. maddesinde kürek cezası şöyle tarif 
edilmektedir: “Kürek, ayaklarında demir olduğu hal-
de hidemat-ı şâkkada (zor işlerde) kullanılmaktır. 
Kürek cezasına müstahak olan şahıs hakkında teş-
hir usulü dahi icra olunur.” 

rek veya emniyet görevlisi tarafından sahte emir 
göstererek girmek, 

e) şiddet uygulamak ve silah göstererek kor-
kutmaktır. 

Günümüz Türk hukukunda, yukarıda anlattı-
ğımız e) bendindeki hal, hırsızlık suçunun bir 
nitelikli hali olarak değil, müstakil bir suç olan 
yağma suçu olarak ele alınmaktadır.44 

Kanun’un 218, 219, 220 ve 221. maddelerin-
de de yağma suçu çerçevesinde mütalaa edilebi-
lecek hallere ve cezalarına yer verilmiştir. 222. 
maddede ise, hırsızlık suçunun bazı nitelikli halle-
ri sayılmış, bu hallerde hırsızlık suçunu işleyenle-
re üç sene müddet hapis cezası öngörülmüştür. 
Bu haller şunlardır: 

a) Gece vakti olması ve iki ya da daha faz-
la şahsın suça katılması veya bu iki durumdan 
biri bulunup suçun adam oturan bir yerde ya da 
ibadethanede işlenmesi, 

b) Gündüz veya bir kişi tarafından işlense ve 
içinde kimse oturmayan bir yerde olsa da, hırsızlık 
suçunun failinin gizli ya da açık silahlı olması, 

c) Hizmetçinin, efendisinin veya efendisinin 
evine gelmiş olan kimsenin yahut efendisiyle 
beraber gittiği ev sahibinin malını çalması, ya da 
hırsızlık eden kimse bir yerde çırak vb. çalışmak-
ta olup ustasının ev veya dükkânından hırsızlık 
yapması, 

d) Hancı, lokantacı gibi esnaf olup kendisi-
ne veya adamlarına emanet bırakılan eşyanın 
tamamını ya da bir kısmını çalması. 

Bu maddede belirtilen hallerden son ikisi, gü-
nümüz Türk ceza hukukunda hırsızlık suçundan 
ayrı olarak güveni kötüye kullanma suçu içinde 
mütalaa edilmektedir. 

Yedinci faslın bundan sonraki maddelerinde 
(223-230) ise, hayvan hırsızlığı, tarım ürünleri 
hırsızlığı, senedin yağması, hırsızlık maksadıyla 
anahtar yapma gibi suçlara ve cezalarına yer 
verilmiştir. Yankesicilik suçunun cezası üç aydan 
bir seneye kadar hapis olarak belirlenmiştir. 

Kanun’un ilk neşredildiği halinde hırsızlık su-
çuna teşebbüs ve çalıntı malı satın almakla ilgili 
herhangi bir hüküm bulunmamaktaydı. Daha 
sonra 230. maddeye ilave edilen zeyillerle bu 
konularda da hükümler getirilmiştir.45 1860 yılında 
yapılan bir ekle, hırsızlığa teşebbüs de cezalandı-
rılmıştır: 

                                                 
44 Sulhi Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 

İstanbul, 2001, 427vd.; Durmuş Tezcan-Mustafa 
Ruhan Erdem-Murat Önok, Teorik ve Pratik Özel 
Ceza Hukuku, Ankara, 2006, 447-463.  

45 Mustafa Şentop, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza 
Hukuku, 70-71.  
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“Fiil-i sirkatin icrasına tasaddi edip de yed-i ih-
tiyarında olmayan esbâb-ı mânia hayluletiyle bir 
şey alamamış olan hırsızlar hakkında, tasaddi 
eylediği fiilin derecesine göre sirkat cezası icra 
olunur”. 

Bu maddeyi günümüz Türkçesiyle şöyle ifade 
edebiliriz: 

“Hırsızlık fiilinin icrasına teşebbüs edip de 
elinde olmayan engelleyici sebeplerin araya gir-
mesiyle bir şey alamamış olan hırsızlar hakkında, 
teşebbüs ettiği fiilin derecesine göre hırsızlık 
cezası icra olunur”. 

Aynı ekte, hırsızlara yardım ve yataklıkla ilgili 
hükümler ve cezalar da belirtilmiştir. 

1864 yılında yapılan bir ekle, çalıntı malı bile-
rek alanlara fiil ve hareketlerinin derecesine göre 
yirmi dört saatten bir seneye kadar hapis cezası 
öngörülmüştür. 

1858 tarihli Ceza Kanunnâmesi’nin “sirkat” 
başlığını taşıyan yedinci faslında yer alan bu 
maddeleri incelememiz neticesinde diyebiliriz ki; 
burada hırsızlık, yağma, senedin yağması ve 
güvenin kötüye kullanılması suçunun bazı şekille-
rini de içine alacak şekilde malvarlığına karşı 
işlenen suçlardan bir kısmı ele alınmıştır. İflas ve 
dolandırıcılık, emniyetin su-i istimali, mala zarar 
verme (izâa-i mal ve ızrâr-ı nâs) suçları ise ayrı 
başlıklar altında ele alınmaktadır. 

 

4. Tanzimat Dönemi Osmanlı Mahkemeleri, 
Ceza Muhakemesi ve Uygulama 

Tanzimat Fermanı’nın ilanının ardından, her 
alanda hızlı bir kanunlaştırma faaliyetine girişilir-
ken, diğer taraftan bu yeni kanunların hangi mah-
kemeler tarafından ve nasıl uygulanacağı konu-
sunda da bir takım düzenlemeler yapılmıştır. 
Klasik dönemde Osmanlı Devleti’nin her tarafında 
tek yetkili ve görevli mahkemeler, başında bir 
“kadı”nın ya da “naib”in bulunduğu Şer’iye mah-
kemeleriydi. Kısmen yargılama görevi de yapan 
bazı divanların ve platformların varlığı ve etkinli-
ği46, bu genel kaideyi bozacak derecede değildir. 
Tanzimat Fermanı’nın ilanının ardından, her 
alanda hızlı bir kanunlaştırma faaliyetine girişilir-
ken, diğer taraftan bu yeni kanunların hangi mah-
kemeler tarafından ve nasıl uygulanacağı konu-
sunda da bir takım yeniliklere başlanmıştır. 

Tanzimat Fermanı’nın ilanından yaklaşık bir 
sene kadar önce Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 
adıyla bir meclis kuruldu. Bu meclisin asıl görevi, 
Tanzimat kanunlarını hazırlamaktı. Bunun yanı 
sıra, Tanzimat’a aykırı hareket eden devlet adamı 
ve memurları yargılayıp cezalandırmak gibi bir 
görevi de bulunmaktaydı. Ayrıca, istinaf ve temyiz 

                                                 
46 Heyd, Old Ottoman Criminal Law, 208-234. 

mahkemesi görevi de yürütmekteydi.47 Merkezde 
bu meclis görev yaparken, eyalet ve sancak mer-
kezlerinde de mahalli meclisler teşkilatlanmak-
taydı. Bu meclislerin idarî görevlerinin yanı sıra 
adlî görevleri de bulunmaktaydı. Bu meclisler, 
aynı zamanda ileriki yıllarda daha net olarak 
ortaya çıkacak olan Nizamiye mahkemelerinin de 
çekirdeğini oluşturmuştur. 

1868 yılına gelindiğinde, Meclis-i Vâlâ’nın hu-
kukî ve adlî vazifeleri, Divan-ı Ahkam-ı Adliye’ye 
devredilmiştir. Bu divan, bir nevi temyiz mahke-
mesi gibiydi. Nizamiye mahkemeleri tarafından 
verilen ve temyiz edilen kararları incelemek, 
onamak ya da bozmak görevini ifa etmekteydi. 
Aynı zamanda adam öldürme ve yaralama gibi 
suçlarının kovuşturulmasında Şer’iye ile Nizamiye 
mahkemelerinin dosyalarının birlikte incelendiği 
yer de burasıydı. 

1860’lı yıllarda Nizamiye mahkemelerinin kuru-
luşu ve gelişmesi ile birlikte, Şer’iye mahkemeleri 
ile aralarında zaman zaman görev uyuşmazlıkları 
meydana gelmiştir. Özellikle ceza kanunlarının 
tatbiki noktasında, Nizamiye mahkemeleri yetkiliy-
diler. Bununla beraber, 1858 Ceza Kanunu’nun 
“şahsî haklar” ve “ta’zir” ifadelerini kullanması, bu 
ifadelerin yorumu ve kapsamında bazı ihtilaflara 
sebep oluyordu. Bu ihtilafları engellemek için za-
man zaman vazife ayrımını gösteren iradeler çıka-
rılmıştır.48 Bu iradelerden de net olarak anlaşılmak-
tadır ki, Ceza Kanunu’nda yer alan suçlarla ilgili 
yargılama yapma yetkisi münhasıran Nizamiye 
mahkemelerine aitti. Şer’iye mahkemeleri ise, 
şahsî haklar olarak görülen, adam öldürme ve 
yaralama suçlarında kısas ve diyet talepleri ile 
kasâme davalarını görebilirdi. Bunun dışındaki 
ceza davalarına bakamazdı. Dolayısıyla, konumuz 
açısından bakarsak, “sirkat” ana başlığı altındaki 
malvarlığına yönelik işlenen suçların yargılama 
mercii, Nizamiye mahkemeleriydi. 

1879 yılında, 1808 Fransız Ceza Kanunu’nun 
pek az değişiklikle tercüme edilmesi ile hazırla-
nan Usul-i Muhâkemat-ı Cezaiye Kanun-u Mu-
vakkat’ı yürürlüğe girdi. Böylece Nizamiye mah-
kemeleri, ceza muhakemesi usulü konusunda da, 
karmaşıklıktan kurtarılmış oldu. Bu kanunla bera-
ber müddeiumumîlik (savcılık) kurumu da huku-
kumuza girmiştir.49 

Nizamiye mahkemeleri teşkilatının tamam-
lanması ve ceza muhakemesi kanununun hazır-
lanmasının ardından, Nizamiye mahkemesi hâ-
kimleri, ki hukuk mektepleri açılıp hâkimler yetişti-
rilinceye kadar Şer’iye mahkemesi kadıları bir 
süre bu görevi yürütmüşlerdir, ceza yargılamala-
rını ve bu arada hırsızlık suçlarını ellerindeki ceza 

                                                 
47 Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Mahkemeleri, 142 vd. 
48 Ekinci, a.g.e., 267-270.  
49 Bozkurt, 105-109; Halil Cin, “Tanzimat Döneminde 

Osmanlı Hukuku ve Yargılama Usulleri”, 150. Yılın-
da Tanzimat, Ankara, 1992, s. 29.  
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kanunu ile ceza muhakemesi kanunlarına göre 
yapmaya başladılar. Biz, bu makalemizin bu 
kısmında, Adliye Nezareti’nin yayın organı olan 
Cerîde-i Mehâkim’de yer alan mahkeme kararı 
özetlerinden ve bozma ya da onama kararların-
dan bazı örneklerle uygulamadaki durumu ortaya 
koymaya çalışacağız. 

1. “Yozgat’a bağlı Maden kazasının Boğazköy 
ve Çiftlik karyeleri ahalisinin hayvanlarını ahz ve 
sirkat etmek cinayetiyle itham olunan Canabdal 
karyeli Yüzbaşı Bayezid’in isimleri bilinmeyen 
rüfekası ile mezkur fiile cüreti ihbarat ile tahakkuk 
eylediğinden Ceza Kanunu’nun 252. maddesine 
tevfikan ve tarih-i tevkifi itibariyle üç sene müd-
detle küreğe konulmasına ….”. Temyiz Ceza 
Dairesi, bidayet mahkemesinin bu kararıyla ilgili 
itirazı reddetmiş ve kararı onamıştır (12 Şubat 
1300 (Rûmî)/24.02.1885 (Mîladî)).50 

2. “Yenibahçe’de Mimar Sinan mahallesinde 
sakin Mustafa Efendi’nin hanesinden fiil-i sirkate 
cüret etmelerinden dolayı itham olunan Hamal 
Süleyman ve Mustafa’nın Ceza Kanunu’nun 221. 
maddesine tevfikan üçer sene müddetle küreğe 
konulmalarına hükmolundu.” (6-22 Teşrinievvel 
1301/18.10.1885-03.11.1885).51 

3. “Yenibahçe’de Ekmekçi Filip’in fırınından 
sirkate cüret eden İbrahim’in Ceza Kanunu’nun 
221. maddesine tevfikan üç sene müddetle küre-
ğe konulmasına hükmolundu.” (6-22 Teşrinievvel 
1301/18.10.1885-03.11.1885).52 

4. “Üsküdar’da sakin Cemal Efendi’nin 
dörtyüz küsur lirasıyla mücevherat-ı malumesini 
sirkat eden mahall-i mezkurda sakin Remziye 
Hanım’ın üç ay hapsiyle mahkeme masraflarının 
kendisinden tahsiline dair bidayeten lâhık olup 
evvelce gıyaben tasdik olunan hükmün bu kere 
vicahî muhakemelerinin icrasından sonra dahi 
teyidine müttefikan karar verildi.” (6-22 Teşriniev-
vel 1301/18.10.1885-03.11.1885).53 

5. “Kalaycı Muhammed’in hanesine sirkat kas-
tıyla girip de mani sebeplerin araya girmesiyle 
madde-i sirkati fiile getiremeyen Mustafa nam-ı 
diğer Abdi’nin Ceza Kanunu’nun 230. maddesi 
zeyliyle 220. maddesine tevfikan üç sene küreğe 
konulmasına karar verildi.” (20-30 Teşrinisani 
1301/02-12.12.1885).54 

6. “İtalyalı Evramaci’nin Galata’da Aleksiyadi 
hanında vaki odasına alet-i mahsusa istimaliyle 
girerek derununda bulunan kasayı açmaya uğra-
şırken tutulan Yunanlı Kosti ve refiki firari Sisamlı 
İstifani haklarında vicahen ve gıyaben icra kılınan 
muhakeme neticesinde adı geçenlerin Ceza Ka-
nunu’nun 230. maddesi zeyliyle 220. maddesine 

                                                 
50 Cerîde-i Mehâkim, sy. 303, s. 2778.  
51 Cerîde-i Mehâkim, sy. 321, s. 3058. 
52 Cerîde-i Mehâkim, sy. 321, s. 3059.  
53 Cerîde-i Mehâkim, sy. 323, s. 3093. 
54 Cerîde-i Mehâkim, sy. 327, s. 3154.  

tevfikan üç sene küreğe konulmasına karar verildi.” 
(20-30 Teşrinisani 1301/02-12.12.1885).55 

7. “Sıvacı Ahmed Ağa’nın odasını anahtar ile 
açarak malum miktar eşyasını ahz ve sirkat eyle-
diği iddia olunmasından dolayı müttehem bulunan 
Ahmed hakkında icra kılınan muhakeme netice-
sinde adı geçenin 222. madde-i kanuniyenin 
üçüncü fıkrası mucibince yedi ay müddetle hap-
sedilmesine karar verilmiştir.” (10-15 Kanunievvel 
1301/22-27.12.1885).56 

8. “Şehzadebaşı’nda sakin Ahmed Ağa’nın 
hanesinden sirkat olunan eşyayı bilerek alan 
Hamal Mustafa’nın 230. maddeye tevfikan bir 
sene müddetle hapsine ekseriyet-i ara (oy çoklu-
ğuyla) ile karar verildi. (18 Kanunievvel-1 Şubat 
1301/30.12.1885-13.02.1886).57 

9. “Kuyumcu Manog’un dükkanından sirkate 
tasaddi eden Yunanlı Leonidi’nin 230. madde 
ilavesi mantukunca 220. maddesine tevfikan üç 
sene müddetle küreğe konulmasına müttefikan 
karar verildi.” (18 Kanunievvel-1 Şubat 
1301/30.12.1885-13.02.1886).58 

10. “Sütçü Nadlico’nun Kağıthane tarikinde 
bargirlerini cebren sirkat eden Hüseyin Çavuş ve 
Ömer’in Kanun’un 221. maddesine tevfikan üçer 
sene müddetle küreğe konulmasına ve Numan’ın 
muhbir sıfatında bulunduğundan 230. madde 
ilavesi hükmünce bir sene Zaptiye Nezareti altına 
aldırılmasına ve Yakup’un beraatına müttefikan 
hüküm verildi.” (18 Kanunievvel-1 Şubat 
1301/30.12.1885-13.02.1886).59 

Cerîde-i Mehâkim’de yer alan hırsızlık suçu ve 
cezası ile ilgili bazı mahkeme kararı özetleri bu 
şekildedir. Bu kararlarda da görüldüğü gibi, Os-
manlı Devleti’nin bu devrinde, yani 1858 Ceza 
Kanunnâmesi ve 1879 Ceza Muhakemesi Usulü 
Kanunları’nın yürürlükte olduğu 19. asrın ikinci 
yarısından başlayarak Osmanlı Devleti’nin sonuna 
kadar, Nizamiye mahkemeleri hırsızlık suçlarında 
başvurulacak tek görevli mahkeme olmuşlar, elle-
rindeki ceza ve ceza muhakemesi kanunlarına 
göre suçları yargılayıp kararlar vermişlerdir. Ka-
nun’da sayılan ağırlaştırıcı ve hafifleştirici sebepleri 
göz önüne alarak, hırsızlık suçunu işleyenlere 
süreleri üç aydan başlayarak üç seneye kadar 
çıkan ve kürek ya da niteliksiz hapis cezaları gibi 
cezalar vermişlerdir. Ayrıca teşebbüs, iştirak gibi 
suçun özel görünüş şekillerine dair uygulamaları 
ve kanun maddelerine yapılan atıfları bu karar 
örneklerinden takip etmek mümkündür. 

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılın son yarısı ve 
özellikle son çeyreğinde ve 20. yüzyılda uygulan-
mış olan ceza hükümlerinin bazı tatbikat örnekleri-
ni de arşiv belgelerinde bulmaktayız. Hırsızlıkla 

                                                 
55 Cerîde-i Mehâkim, sy. 327, s. 3154.  
56 Cerîde-i Mehâkim, sy. 331, s. 3219.  
57 Cerîde-i Mehâkim, sy. 336, s. 3297. 
58 Cerîde-i Mehâkim, sy. 336, s. 3298. 
59 Cerîde-i Mehâkim, sy. 336, s.3296. 
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ilgili verilen kararların irade-i seniyye ile padişah 
tarafından onaylanması şartı olmadığı için bu 
kararları iradeler arşivinde bulamıyoruz. Bununla 
beraber, özellikle aff-ı âlîye mazhar olmuş, yani 
padişah tarafından herhangi bir sebeple affedilmiş 
olan mahkûmların bu aflarını bildiren iradeler ara-
sında hakkında hırsızlık suçu sebebiyle hapis 
cezası verilmiş olanlardan bir kısmı hakkında bilgi 
bulmaktayız. Bu şekilde affa uğrayanlar ve af se-
bepleri hakkında bir fikir verebilmesi için bazı ör-
nekleri burada zikretmek istiyoruz: 

1. İran uyruklu olup Trabzon hapishanesinde 
hırsızlık suçundan mahkûm bulunan Hasan’ın affı 
talebini ihtiva eden Adliye nazırının yazısında şu 
ifadeler kullanılmaktadır: 

“İran devleti tebaasından olup bir sirkat mad-
desinden dolayı Trabzon bidayet mahkemesi ceza 
dairesince bir buçuk sene hapis cezasına mahkum 
ve 26 Cemaziyelahir 1312 tarihinde Trabzon ha-
pishanesinde mevcut bulunan İranî Habib oğlu 
Hasan nam şahsın sol tarafına nüzul isabet edip 
amelden kamilen sakıt olduğu gibi meşy ve hare-
kete iktidardan dahi tamam kesildiği ve her ne 
kadar tedavi olunmakta ise de kabil-i ifakat olma-
dığı mahallî belediye tabibi raporunda ifade kılın-
mış olduğu Trabzon meclisi idaresinde tanzim ve 
tesyir kılınan 20 haziran 1311 tarihli mazbatada 
bi’l-beyan aff-ı âlîye mazhariyeti iş’ar kılınmış ve 
merkum maluliyet-i mezkuresine göre şayan-ı aff-ı 
âlî olmağla ….” (24 Safer 1313/16.08.1895). 

12 Rebiulevvel 1313/02.09.1895 tarihli bir ira-
de-i seniyye ile bahsi geçen kişi affedilmiş ve 
salıverilmiştir.60 

2. Erzurum’da sekiz okıyye buğday çalmak 
suçundan üç ay hapse mahkûm olan Esma adlı 
kadın suçlu ise, cezasının yaklaşık iki ayını dol-
durduktan sonra, hapiste ikiz çocuk doğurması 
sebebiyle Padişah tarafından kalan cezası affe-
dilmiştir (24.05.1900).61 

3. Halep’te hırsızlık suçundan mahkûm olan 
Hüseyin hakkındaki Adliye nazırının af talep yazı-
sında ise şunlar belirtilmektedir: 

“Sirkat cürmünden dolayı 4 Safer 1328 tarihin-
den itibaren suret-i kat’iyede üç sene müddetle 
kürek cezasına mahkumen Haleb hapishanesinde 
mahkum olup maluliyetinden bahisle hakkında aff-ı 
âlî istihsaline lüzum gösterilmiş Ayıntablı Hüseyin 
oğlu İsmail’in muayenesini havi etıbba-yı mülkiye 
ve askeriyeden mürekkep bir heyet-i fenniye tara-
fından icra kılınan muayenesini havi ita kılınan 15 
Eylül 1328 tarihli raporda merkumun sillu’r-rie’nin62 
son derecesine müptela olarak kabil-i tedavi olma-
dığı ifade kılındığı gibi Halep Vilayeti Meclis-i İda-

                                                 
60 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (bundan sonra BOA 

kısaltmasıyla verilecektir), İ.AZN, D. 16, G. 1313 
RA-04 (13 RA 1313). 

61 BOA, İ.AZN, D. 38, G. 1318 M-10 (24 M 1318).  
62 Sillu’r-rie: Akciğerde oluşan bir verem hastalığı türü.  

resi’nden tanzim olunan mazbatada dahi merku-
mun aff-ı âlîye mazhariyeti esbabının istikmali 
lüzumu inba kılınmış olmağla bakıyye-i müddet-i 
cezaiyesinden naşi merkum hakkında aff-ı âlî 
istihsali…..” (14 Zilkade 1329/ 06.11.1911). 

Bu şahıs da, 18 Zilkade 1329/ 10.11.1911 ta-
rihli bir iradeyle affedilmiştir.63 

1332 (1916) yılı ve sonrasında ise, hırsızlık 
suçu ile ilgili Divan-ı Harb-i Örfî adı taşıyan sıkı-
yönetim mahkemelerinde verilmiş bazı kararlara 
rastlamaktayız. Bu kararları incelediğimizde, 
gene asker olmayan kişilerin Ceza Kanunu’na 
göre yargılanarak hüküm verildiğini, ancak bu 
yargılama neticesinin Adliye Nezareti yerine Har-
biye Nezareti vasıtasıyla padişaha arz edilerek 
irade çıkarıldığını görmekteyiz. Bu durumu, dev-
letin topyekûn bir savaş içerisinde olmasına ve 
her yerde mahkemelerin birer Divan-ı Harb-i Örfî 
olarak çalışmasına bağlayabiliriz. İncelediğimiz 
iradelerde Harbiye Nezareti mührünün altında 
Umur-u Mehakim Müdiriyeti ifadesi yer almakta-
dır. Öyle anlaşılıyor ki, bu yıllarda bazı mahkeme-
ler, Harbiye Nezareti bünyesinde kurulan bu 
müdürlüğe bağlanmıştı. Bunu, en azından ağır 
suçları yargılama görevini ifa eden mahkemeler 
hakkında düşünebiliriz. Örnek olarak, aşağıdaki 
iki irade-i seniyyeyi sunuyoruz: 

1. “Bünyan kazasının Hezarşah karyesinden 
Turan Ağa mahdumu efrad-ı askeriyeden Mu-
hammed Durdu’nun zevcesi Fatıma’nın leylen 
hanesini tahrip ile derununa girip eşyasını sirkat 
eylediği inde’l-muhakeme sabit olan karye-i 
mezkureden Tekelioğlu Ahmed Hulusi’nin Mülki-
ye Ceza Kanunnâme-i Hümayunu’nun 220. mad-
desine tevfikan ve tarih-i tevkifinden itibaren beş 
sene müddetle küreğe konulmasına dair Kayseri 
Divan-ı Harb-i Örfî’since verilen karar tasdik 
olunmuştur. 

İşbu irade-i seniyyenin icrasına Harbiye Nazırı 
memurdur.” 2 Şaban 1334/04.06.1916.64 

2. “Mucur kasabasından Ligor’un dükkânının 
mührünü fekk ve kilidini şikest ederek derunun-
dan eşya sirkat eyledikleri inde’l-muhakeme sabit 
olan kasaba-i mezkureden Abdurrahman bin Hacı 
Ali ve Berber Halil İbrahim bin Ahmed’in Mülkiye 
Ceza Kanunnâmesi’nin 220. maddesine tevfikan 
ve bidayet-i tevkiflerinden itibaren üçer sene 
müddetle küreğe konulmalarına dair Ankara Di-
van-ı Harb-i Örfî’sinden ita kılınan karar tasdik 
olunmuştur. 

İşbu irade-i seniyyenin icrasına Harbiye Nazırı 
memurdur.”9 Cemaziyelahir 1334/13.04.1916.65 

                                                 
63 BOA, İ.AZN, D. 104, G. 1329 ZA-07 (18 ZA 1329). 
64 BOA, İ. DUİT, D. 171, G. 44 (2 ŞABAN 1334). 
65 BOA, İ. DUİT, D. 170, G. 69 (18 CA 1334). 



AKGÜNDÜZ 

KHukA 108

Sonuç 

Tanzimat dönemine kadar olan devrede Os-
manlı Devleti, hukuk alanında en azından ilke 
olarak İslam hukukunu ana kaynak olarak kabul 
etmiştir. Diğer alanlarda olduğu gibi ceza huku-
kunda da İslam hukukunun hükümleri, aynı za-
manda devletin değiştirilemez ceza kanunları 
konumundaydılar. Uygulamada, sayıları sınırlı 
temel cezaların (had cezaları) az sayıda uygu-
lanmış olması bu gerçeği değiştirmemektedir. 
Klasik dönemde yapılan ceza kanunlarında şer’î 
cezalara atıflar yapılmış, bu kanunlarda yer alan 
cezaya dair hükümlerin şer’î ceza kuralları çerçe-
vesinde had suçlarının şartlarının oluşamadığı 
durumlarda uygulanacağı özenle belirtilmiştir. 

Tanzimat dönemine gelindiğinde ise, bu dö-
nemde hazırlanan üç ceza kanunundan ilk ikisi, 
gerek içerik gerek muhteva olarak fazla bir deği-
şiklik meydana getirmemiştir. Üçüncü ceza kanu-
nu olan 1858 Ceza Kanunnâmesi ise, hem şekil 
hem içerik olarak oldukça önemli bir dönüm nok-
tası sayılmalıdır. Her ne kadar ilk maddesiyle, 
“ta’zir” sınırları içinde kalacağı söylenmişse de bu 
sınırlar fazlasıyla aşılmış, muhtemel suç tiplerini 
barındıran tam bir ceza kanunu ortaya konmuş-
tur. Zaten uygulama da bunu göstermektedir. 
Hırsızlık suçu ve cezası örneğinde de görüldüğü 
gibi, İslam hukuku ilkelerinden bağımsız olarak ve 
mehaz kanun ışığında bu suç ve cezası düzen-
lenmiş, tatbikatı da bu çerçevede yapılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde ceza 
hukuku açısından, uygulamada bazı farklılıklar 
olsa da İslam hukukuna bağlılık önemli ve değiş-
mez bir ilkeydi. Tanzimat döneminde, açıkça 
ifade edilmese de, bu konuda İslam hukukunun 
önemli ölçütlerinden biri olan had suçları ve ceza-
landırılması askıya alınmış, yerine başka hüküm-
ler konmuş ve uygulanmıştır. Cumhuriyet ile 
birlikte ise bu durum açıkça ifade edilmiş, Tanzi-
mat’la beraber başlayan hukukta Batılılaşma 
tavizsiz ve köklü adımlarla uygulanmıştır. 
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ÖZET 

Banka ve kredi kartları kullanılarak işlenilen 
suçların sayısının ve çeşitliliğinin artması üzerine 
yasa koyucu 5237 sayılı yasanın 245. maddesin-
de öngörülen üç farklı suç tipini düzenlemiştir. Bu 
düzenleme ile içtihat farklılıklarının önlenmesinin 
yanında asıl olarak banka ve kredi kartlarının 
ticari güvenliğinin sağlanması hedeflenmiştir. 
Maddenin ilk fıkrasında başkasına ait banka veya 
kredi kartının kullanımı ile haksız menfaat elde 
edilmesi müeyyideye bağlanmış, kartın ele geçiri-
liş biçimine suç tipinde yer verilmeyerek hukuka 
aykırı ele geçiriliş biçimlerinin suç teşkil etmesi 
halinde failin ayrıca cezalandırılması amaçlan-
mıştır. Maddenin ikinci fıkrasındasui generis ve 
serbest hareketli bir sahtecilik suçu düzenlenmiş-
tir. Üçüncü ve son fıkrada ise sahte banka ve 
kredi kartının kullanımı ile menfaat temin edilmesi 
hali suç olarak düzenlenmiştir. 

Bu çalışmamızda konu ile bağlantılı olarak 
yargı kararları çerçevesinde TCK m.245 ayrıntılı 
bir şekilde incelenmiş, uygulamaya ve madde 
içeriğine ilişkin görüşlerimiz belirtilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Banka kartı, kredi 
kartı, kötüye kullanma, seçimlik hareketli suç, 
sahtecilik 

 

ABSTRACT: The Law-maker has regulated 
three different types of crimes which envisaged in 
245th Article of law under no. 5237 upon the 
increase in the number and variety of crimes 
involving use of bank or credit cards. This 
regulation is aimed at providing commercial 
security for the bank and credit cards as well as 
preventing conflicts of jurisprudence. Misuse of 
bank or credit cards which belong to other 
holders imposed sanction in first sub-clause of 
the provision. If the way of obtaining card 
constitutes a crime in illegal manner which 
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excludes crime type of obtaining the card, 
perpetrator is aimed to be punished separately. 
Counterfeiting crime with sui generis and free 
movement was regulated in second sub-clause of 
the article. The crime of gaining advantage by 
using counterfeit bank or credit cards regulated 
as crime in third and last sub-clause of the article. 

Article 245 of TCL is thoroughly examined 
within the frame of ruling decree in relation with 
our research subject and our opinions in regard 
to implementation and article content are stated. 

KEYWORDS: Bank cards, credit cards, 
misuse, alternative running crime, counterfeit. 

GİRİŞ 

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler neticesinde 
kişilerin sosyal ve ekonomik hayatında pek çok 
değişiklik meydana gelmiştir. Bu gelişmelere 
paralel olarak bilişim teknolojilerinin araç olarak 
kullanılması suretiyle işlenilen suçların sayısı ve 
çeşitliliği de artmıştır. Bilişim sistemlerinin kötüye 
kullanılması yoluyla vatandaşların kişilik ve mal-
varlığı haklarının zarara uğradığını gören devlet-
ler, bu alanda suçluluğun önlenmesine yönelik 
çalışmalar ve düzenlemeler yapmaya başlamış-
lardır1. 

Ülkemizde de banka ve kredi kartlarının kulla-
nımının yaygınlaşması neticesinde kart aracılığıy-
la işlenilen suçların sayısında artış meydana 
gelmiştir. Bu suçlarla ilgili uygulamada farklı yar-
gısal kararların verilmiş olması ve bankacılık 
sisteminin etkin olarak korunmak istenilmesi 
nedenleriyle2 aslında hırsızlık, dolandırıcılık, 
güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlarının 
ratiolegis’lerinin tümünü de içeren bu fiillerin, 
bağımsız suç haline getirilmeleri uygun görülmüş-
tür3. Bu amaçla Ülkemiz kanunlarında yapılan 
olumlu ve önemli değişikliklerden birisi de, Yeni 
Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları bölümünde 
yer alan “Banka veya kredi kartlarının kötüye 
kullanılması”nın yeni bir suç tipi olarak kabul 
edilmesidir4. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
245.maddesindeki bu düzenleme 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 525/b.2 maddesindeki5 düzen-
lemenin karşılığı olarak kabul edilmektedir6. 

                                                 
1 Berrin BOZDOĞAN AKBULUT, Bilişim Suçları, 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, 
Sayı 1-2, Yıl 2000, s.547. 

2 Sinan ESEN, Anlatımlı ve İçtihatlı Malvarlığına 
Karşı Suçlar Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Ala-
nında Suçlar, Ankara, 2007, s.641. 

3 Madde gerekçesi. 
4 Sacit YILMAZ, Banka Veya Kredi Kartlarının Kötü-

ye Kullanılması Suçu, TBB Dergisi, Sayı 87, Yıl 
2010, s.1. 

5 765 sayılı Mülga TCK’nın 525/b. maddesi: “(Ek 
madde: 06/06/1991 - 3756/22 md.) Başkasına zarar 
vermek veya kendisine veya başkasına yarar sağ-
lamak maksadıyla, bilgileri otomatik işleme tabi tut-
muş bir sistemi veya verileri veya diğer herhangi bir 
unsuru kısmen veya tamamen tahrip eden veya de-
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5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 245. mad-
desinde “(Değişik madde: 29/06/2005-5377 
S.K./27.mad) (1) Başkasına ait bir banka veya 
kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçi-
ren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin 
veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin 
rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandır-
tarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, 
üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişki-
lendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, 
satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi 
üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik 
yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak 
suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağla-
yan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir 
suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla 
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para ce-
zası ile cezalandırılır. 

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun; 
a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşler-

den birinin, 
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede 

kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen 
veya evlâtlığın, 

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden 
birinin, 

Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba 
hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(5) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.11.md) 
Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak 
bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin 
etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.” hükmüne 
yer verilmiştir. 

245. maddede yer verilen banka ve kredi kar-
tının tanımına ise 5464 sayılı Banka ve Kredi 
Kartları Kanununda yer verilmiştir. Mezkûr kanu-
nun 3/d maddesine göre banka kartı: “mevduat 
hesabı veya özel carî hesapların kullanımı dâhil 
bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan 
kart”, 3/e maddesine göre ise kredi kartı: “nakit 
kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya 
nakit çekme olanağı sağlayan basılı kart veya 
fizikî varlığı bulunmayan kart numarası” olarak 
tanımlanmıştır. 

                                                                    
ğiştiren veya silen veya sistemin işlemesine engel 
olan veya yanlış biçimde işlemesini sağlayan kim-
seye iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşmilyon li-
radan ellimilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

 Bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi 
kullanarak kendisi veya başkası lehine hukuka aykı-
rı yarar sağlayan kimseye bir yıldan beş yıla kadar 
hapis ve ikimilyon liradan yirmimilyon liraya kadar 
ağır para cezası verilir.” şeklindedir.  

6 Şaban Cankat TAŞKIN, Bilişim Suçları, İstanbul, 
2008, s.59. 

I- SUÇUN KORUDUĞU HUKUKİ MENFAAT 

Madde, banka ve kredi kartlarının hukuka aykı-
rı olarak kullanılması suretiyle bankaların veya 
kredi sahiplerinin zarara sokulmasını, bu yolla 
çıkar sağlanmasını önlemek ve failleri cezalandır-
mak amacıyla kaleme alınmıştır7. Madde gerekçe-
sinde bu suçun düzenleniş amacının hırsızlık, 
dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik 
suçlarınınki ile aynı olduğu belirtildiğine göre bu 
madde ile korunan hukuki yararın genel olarak bu 
suçlarınki ile aynı olduğu söylenebilecektir. 

245. maddede üç farklı suç tipi düzenlenmiştir. 
Bir ve üçüncü fıkralar zarar suçu olarak düzen-
lenmişken, ikinci fıkrada öngörülen suç bir tehlike 
suçudur. Birinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen 
suç, failin kendisine veya başkasına bir yarar 
sağlaması ile gerçekleşecektir. Kastedilen yararın 
mameleki bir nitelik taşıdığında ise kuşku yoktur. 
Ayrıca üçüncü fıkrada düzenlenen suçun gerçek-
leşmesi, birinci fıkradan ayrı olarak, kullanılan 
kartın sahte olması şartına da bağlanmıştır. Bu 
nedenle kamu güveninin korunması da bu fıkranın 
amaçlarındandır. İkinci fıkrada düzenlenen suçla 
ise ağırlıklı olarak sahtecilik fiilleri cezalandırılarak 
kamu güveninin korunması arzulanmıştır. 

Sonuç olarak, madde gerekçesi de nazara 
alındığında 245.madde ile korunan hukuki men-
faatin karma nitelikte olduğu söylenebilir. Bu 
suçla korunan hukuki yarar malvarlığı değerleri 
ve kamu güvenidir8. Ayrıca bu düzenleme ile 
bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar 
sağlanması önlenmek istendiğinden, suçla ko-
runmak istenilen hukuki menfaatler arasında 
bilişim alanı ve bu alanın güvenliği olduğu da 
kabul edilmelidir9. 

 

II-  FAİL – MAĞDUR 

Herkes bu suçun faili ve mağduru olabilir. 
Madde ile düzenlenen üç farklı suç tipinde fail 
özellik göstermezken, mağdur her fıkra için ayrı 
ayrı incelenmelidir. 

245.maddenin birinci fıkrasında düzenlenen 
başkasının banka yada kredi kartıyla yarar sağla-
ma suçunda mağdur, genel olarak kartın hamili, 
malvarlığı zarara uğrayan gerçek veya tüzel kişidir. 
Fakat çeşitli durumlarda banka ve kart çıkaran 
kurum ve üye işyerleri de bu suçun mağduru olabi-

                                                 
7 Madde gerekçesi.  
8 Ali PARLAR/Muzaffer HATİPOĞLU, Asliye Ceza 

Davaları, Ankara, 2007, s. 3767. 
9 Veli Özer ÖZBEK, Banka ve Kredi Kartlarının 

Kötüye Kullanılması Suçu, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Özel Sayı, 2007, s. 
1025; Osman YAŞAR/ Hasan Tahsin GÖKCAN/ 
Mustafa ARTUÇ, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza 
Kanunu, Ankara, 2010, s. 6798. 



BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI 

 2009–2/2012 113

lirler10. 5464 sayılı Kanunun 12.maddesi ile kartın 
ya da bilgilerin kaybolması veya çalınması halinde 
kart hamili, yapacağı bildirimden önceki yirmi dört 
saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan 
doğan zararlardan sınırlı olarak sorumlu tutulmuş 
olduğundan öngörülen meblağı aşan harcamalar-
dan dolayı ilgili banka veya finans kuruluşu suçun 
mağduru olacaktır11. Ayrıca, kredi kartının sahibine 
teslim edilmeden önce kargo şirketi elemanı tara-
fından kullanılması ile maddenin birinci fıkrasındaki 
suçun işlenmesi halinde de adına kart düzenlen-
miş ancak kartı henüz teslim almamış kişi ile ban-
ka veya finans kurumu birlikte mağdur konumunda 
olacaklardır12. 

Banka veya kredi kurumunun malvarlığını he-
def alan istisnai haller dışında, failin eylemleri 
genellikle gerçek ya da tüzel kişilerin malvarlıkla-
rını zarara uğratmaktadır. Suç nedeniyle bilişim 
sistemleri ile banka veya kredi kartlarının güvenir-
liliği ve ticari itibarları zarara uğradığından bu 
suçta malvarlığı değeri zarara uğramayan banka 
ve finans kurumu mağdur değil, suçtan zarar 
gören konumunda olacaktır13. 

245.maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen 
banka yada kredi kartında sahtecilik suçunda 
suçun mağduru, Yargıtay’a göre kartın henüz 
kullanılmamış olması nedeniyle hesap sahibi 
değil, bankadır14. 

245.maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen 
sahte banka yada kredi kartı ile yarar sağlanması 
suçunda mağdurunun incelenmesinde ikili bir 
ayrıma gidilmesi yerinde olacaktır. Eğer sahte 
kart başkalarının hesapları ile ilişkilendirilerek 
sahte bir kart oluşturulmuş ya da mevcut bir kart 
üzerinde sahtecilik yapılarak bu kart kullanılmışsa 
suçun mağduru hesap ya da kart sahibi gerçek 
veya tüzel kişiler ile bankadır. Ancak, örneğin 
sahte kimlik bilgileri ile tamamen farazi bir kart 
elde edilmesi ve bu kartlarla alışveriş yapılması 
nedeniyle oluşacak suçta mağdur banka veya 
kredi kurumudur. Alışveriş yapılan üye işyerleri 
sahipleri ise her üç fıkrada düzenlenen suç tiple-
rinde de mağdur kabul edilmemektedir15. 

III-  MADDİ UNSUR 

5237 sayılı TCK’nın 245. maddesinde üç ayrı 
suç tipi düzenlenmiştir. 
                                                 
10 Serkan SAZAK, “Ceza Hukukunda Banka ve Kredi 

Kartlarının Kötüye Kullanılması” , Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, 2008, s. 47. 

11 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 6798.  
12 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 6799. 
13 Esra YAYCI, “Bilişim Suçları”, Yayımlanmamış 

Master Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, 2007, s. 114. 

14 Yargıtay 11.Ceza Dairesinin 09.04.2009 tarihli ve 
E:2009/630, K:2009/4967 sayılı kararı. (Uyap Mev-
zuat Programı) 

15 Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 05.12.2006 tarihli ve 
E: 2006/7207 K: 2006/9886 sayılı kararı. (Uyap 
Mevzuat Programı) 

A –  Başkasına Ait Banka ya da Kredi Kar-
tıyla Yarar Sağlama Suçu (m.245/1) 

TCK’nın 245/1 maddesinde başkasına ait bir 
banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa 
olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse-
nin, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi 
gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak 
veya kullandırtarak kendisine veya başkasına 
yarar sağlaması halinde üç yıldan altı yıla kadar 
hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde metninden anlaşıldığı üzere başkasına 
ait olan banka veya kredi kartının ele geçiriliş biçi-
minin bu suçun oluşması açısından önemi yoktur. 
Kart, sahibinin rızasıyla, çalınarak, bulunarak, hileli 
davranışlarla, yağmalanarak, kurulan düzenekle 
kartın ATM makinesine sıkışmasını sağladıktan 
sonra sıkıştığı yerden alınması16 vb. şekillerde ele 
geçirilmiş olabilir. Banka veya kredi kartının ele 
geçiriliş biçimi suç oluşturuyorsa faile ayrıca bu 
suçtan dolayı da ceza vermek gereklidir17. Örne-
ğin, iş arkadaşının çantasında bulunan kredi kartı-
nı hırsızlayarak alışveriş yapan kişi 245.maddenin 
yanı sıra hırsızlık suçundan da ayrıca cezalandırı-
lacaktır. Kartın ele geçiriliş biçiminin suç teşkil 
etmemesi halinde ise sadece maddenin birinci 
fıkrasında öngörülen suç oluşacaktır18. 

Bu suçun oluşması için kart sahibinin veya kar-
tın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası ol-
maksızın kartın kullanılması veya kullandırılması 
suretiyle failin kendisine veya başkasına yarar 
sağlamış olması gerekir. Suç haksız yararın sağ-
lanması ile tamamlanmış olur19. Kartın kullanılış 

                                                 
16 ÖZBEK, s. 1043. 
17 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 6804; SAZAK, s. 52; 

ESEN, s. 644. 
18 Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 18.03.2008 tarihli ve 

E:2006/1891 K:2008/1623 sayılı kararı özetle: 
“…Sanığın ölen babasına ait banka kartını tahsis 
eden katılan kuruma iade etmeyerek haksız surette 
elinde bulundurup ölü babası hesabına yatırılan 
maaşları çekmeye devam ettiği anlaşıldığına göre, 
sanığın eylemi suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 
sayılı TCK'nın 525/b-2, 80 (5237 sayılı TCK'nın 
245/1, 43) maddeleri kapsamındaki suçu oluştu-
rur…” şeklindedir.(Uyap Mevzuat Programı) 

19 Necati MERAN, Yeni Türk Ceza Kanununda Sahte-
cilik-Malvarlığı-Bilişim Suçları ile Ekonomi ve Ticaret 
Alanında Suçlar, Ankara, 2008, s. 588; Yargıtay 11. 
Ceza Dairesinin 9.10.2008 tarihli ve E:2006/3768 
K:2008/10124 sayılı kararı özetle: “…Sanığın yakını-
na ait kredi kartını ele geçirip hakkında beraat kararı 
kesinleşen diğer sanık S…'ın işyerindeki P.O.S. ci-
hazından geçirerek, alışveriş yapılmadığı halde ya-
pılmış gibi 3 milyar TL'yi işyeri hesabına aktarmak su-
retiyle menfaat temin etmekten ibaret eyleminin 
01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK 
nun 245/1 maddesinde düzenlenen kredi kartının kö-
tüye kullanılması suçunu oluşturduğu ve suç tarihin-
de eylemine uyan 765 sayılı TCK.nun 504/3. madde-
siyle 5237 sayılı TCK.nun 245/1. maddesinin birbirle-
riyle karşılaştırılması suretiyle lehe olan kanunun uy-
gulanması gerekirken fiilde uygulanma yeri bulunma-
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biçiminin suçun oluşmasına tesiri yoktur. Kart 
ATM’de, internet üzerinden alışverişte, pos ciha-
zında ya da başka bir biçimde kullanılmış olabilir20. 

“Kanun koyucu; fail, banka ya da kredi kartını 
hukuka uygun yollardan elde etse bile, failin ceza-
landırılacağını açıkça belirtmek amacıyla hüküm-
de, ‘her ne şekil de olursa olsun’ ifadesini kullan-
mıştır. Madde metninde yer alan ‘her ne suretle 
olursa olsun ele geçiren’ ifadesinin amacı, bir 
takım hukuka aykırı fiilleri işaret ederek bir bileşik 
suç oluşturmak değil, aksine hukuka uygun zilyet-
likleri işaret etmektir. Bu itibarla TCK’nın 245/1 
maddesi, bir bileşik suç hipotezini düzenlememek-
tedir. Dolayısıyla, failin banka veya kredi kartını 
hukuka aykırı bir şekilde ele geçirerek 245. mad-
denin birinci fıkrasında yer alan suçu işlemesi 
halinde; failin kartı ele geçirmek için işlediği suçun 
cezası ile 245. maddenin birinci fıkrasında yer alan 
suçun cezası gerçek içtima kuralları uyarıca içtima 
ettirilecek ve buna göre ceza verilecektir”21. 
TCK’nın 42.maddesinde düzenlenen bileşik suçta 
unsur ya da ağırlaştırıcı nedenin, bileşik suç olarak 
kabul edilen müstakil suç içinde gösterilmesi ge-
reklidir. Ancak m.245/1’de ‘ her ne suretle olursa 
olsun ’ denmek suretiyle herhangi bir suç açıkça 
zikredilmemektedir. Bu nedenle 245/1 maddesinde 
bir bileşik suç düzenlenmemiştir22. 

Başkasına ait olan kart ele geçirildikten sonra 
ya da elde bulundurulduğu sürece kullanılmadığı 
takdirde suç oluşmayacağı gibi, 245/1. maddenin 
teşebbüs aşamasında kaldığı da söylenemeye-
cektir. Sadece suç teşkil eden ele geçiriliş biçimi 
nedeniyle fail cezalandırılabilecektir. Örneğin, 
başkasına ait olan banka veya kredi kartını çalan 
kişi bu kartı kullanmadığı sürece sadece hırsızlık-
tan cezalandırılır23. Dikkat edilmesi gereken bir 

                                                                    
yan 158/1-f maddesiyle karşılaştırılarak yazılı şekilde 
hüküm kurulması…” bozmayı gerektirmiştir. (Uyap 
Mevzuat Programı) 

20 Mesut BUDAK, “Banka veya Kredi Kartlarının 
Kötüye Kullanılması”, Yüksek Lisans Tezi, Polis 
Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 2009, s. 48.  

21 Fahri Gökçen TANER, Banka ve Kredi Kartlarının 
Kötüye Kullanılması Suçu Bileşik Bir Suç mudur? , 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007, 
s. 75 vd. 

22 ÖZBEK, s. 1043. 
23 Yargıtay 11.Ceza Dairesinin 27.06.2012 tarihli ve E: 

2012/2683, K: 2012/12745 sayılı ilamı özetle: 
“…ATM'de düzenek kurarak, para çekmek isteyen 
müştekinin kartının ATM'ye sıkışmasını sağladıktan 
sonra, yardımcı olma bahanesiyle yanına gelen sa-
nık Mustafa Yaşar'ın, şifresini yazıp iptal tuşuna 
basmasını ve kartını bankadan iptal ettirmesini söy-
leyerek müştekinin olay yerinden ayrılmasını temin 
ettikten sonra testereyle kartı cihazdan çıkartıp al-
dığı ve akabinde diğer sanık Erduvan Güneş'in kul-
landığı araca binerek uzaklaştığı sırada durumu 
fark eden tanıkların ihbarı üzerine kolluk güçlerince 
suça konu kartı kullanamadan yakalandıklarının id-
dia ve kabul olunması karşısında, sanıkların TCK' 
nun 245/1. maddesinde tarif edilen banka veya kre-
di kartlarının kötüye kullanılması suçu açısından 

husus da sadece kartın ekonomik olarak değeri-
nin az olması nedeniyle failin 5237 sayılı TCK’nın 
145.maddesi uyarınca malın azlığı nedenine 
dayalı indirimden istifade edemeyeceğidir24. 5237 
sayılı TCK’nın 145.maddesi mülga 765 sayılı 
TCK’nın 522.maddesinden farklı bir içeriğe sahip-
tir. 5237sayılı TCK’da yer verilen değer azlığı 
kavramı daha çoğunu alma olanağı varken yal-
nızca gereksinmesi kadar ve değer olarak da 
gerçekten az olan şeylerin alınması durumunu 
ifade etmektedir25. 

Failin hırsızlık suretiyle elde ettiği kartı kullana-
rak kendisine menfaat temin etmesi halinde gerçek 
içtima uygulanarak fail hem hırsızlık hem de 
m.245/1’deki suçtan cezalandırılacaktır26. Ancak, 
burada failin hırsızlıktan cezalandırılamayacağı 
doktrinde değişik gerekçelerle savunulmaktadır. 
Sadece bir kartın çalınması olayında hırsızlık suçu 
bakımından geçerli olan malın hukuken önemli 
olabilecek ölçüde değerli olması koşulunun ger-
çekleşmediğinden hırsızlık suçunun oluşmayaca-
ğı27; hak sahipliğinin karttan değil, hesaptan doğ-
duğu ve kart müşteriye ödeme yapılması konu-
sunda kredi kurumundan bir istemde bulunma 
hakkı vermeyip, yalnızca para çekme olanağı 

                                                                    
suçun kanunda tanımlanan icra hareketlerine baş-
lamadıkları, ancak bu aşamaya kadar gerçekleştir-
dikleri eylemlerinin, maddi değeri olduğunda kuşku 
bulunmayan menkul mal niteliğindeki müştekiye ait 
bankamatik kartını hukuka aykırı olarak ele geçir-
meleri nedeniyle hırsızlık suçunu oluşturabileceği 
düşünülmeyip gerekçeli kararda da bu husus tartı-
şılmadan suç vasfının belirlenmesinde yanılgıya 
düşülerek sanıkların eylemlerinin banka veya kredi 
kartlarının kötüye kullanılmasına teşebbüs suçunu 
oluşturduğundan bahisle yazılı şekilde hüküm ku-
rulması yasaya aykırı...” şeklindedir.(uyap.gov.tr) 

24 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 30.03.2010 tarihli ve 
E:2010/11-17, K: 2010/65 sayılı ilamı özetle: 
“…Sanığın ATM makinesine para çekmek veya işlem 
yapmak için gelen kişilerin banka kartını ele geçire-
bilmek için bir düzenek kurduğu, bankamatiğe taktığı 
bu düzenek nedeniyle işlem yapamayan ve kartları 
bankamatiğe sıkışan kişilerin yanına yardım etme gö-
rünümü altında yaklaştığı, şifrelerini öğrenebilmek 
amacıyla şifrelerini yeniden girmelerini istediği, böy-
lece şifrelerini öğrendiği, sanığın kurduğu düzenek 
nedeniyle banka kartı ATM cihazına sıkışan mağdur-
ların telefon etmek için uzaklaşması üzerine banka 
kartını tornavida ile çıkarttığı, ele geçirdiği banka kartı 
ile başka bir bankamatikten mağdurların hesabından 
para çektiği anlaşılmakta olup, bu şekilde gelişen 
olayda, suçun işleniş şekli itibariyle 5237 sayılı 
TCY'nin 145. maddesinin uygulanma koşullarının bu-
lunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.  

 Bu itibarla sanık hakkında hırsızlık suçundan hü-
küm kurarken 5237 sayılı TCY'nin 145. maddesini 
uygulamayan yerel mahkemenin takdirinde ve Özel 
Daire kararında bir isabetsizlik bulunmamakta-
dır…”şeklindedir. ( Uyap Mevzuat Programı) 

25 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 04.03.2008 tarihli 
ve E:2008/6-47, K: 2008/43 sayılı ilamı.( Uyap 
Mevzuat Programı) 

26 ÖZBEK, s. 1031. 
27 ÖZBEK, s. 1031. 
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sağladığı, yani kartın hesabın ekonomik değerini 
yansıtmadığından sahibinin rızası dışında alınarak 
kartın kullanılmasında hırsızlık suçunun oluşmaya-
cağı şeklinde farklı görüşler vardır28. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 30.03.2010 ta-
rihli ve E:2010/11-17K:2010/65 sayılı kararı 
özetle; “…5237 sayılı TCY'nin 245/1. maddesin-
deki banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma 
suçu bileşik suç olarak düzenlenmemiş olup, 
yasa maddesinde geçen "her ne surette olursa 
olsun" ifadesi banka veya kredi kartlarının sade-
ce hukuka uygun yollardan ele geçirilmesini 
kapsamaktadır. Bunun sonucu olarak; sanığın 
kurduğu düzenek ile ATM makinesine para 
çekmek için gelen mağdurların şifresini de öğ-
renmek suretiyle ele geçirdiği, ekonomik değeri 
bulunduğunda kuşku bulunmayan menkul mal 
niteliğindeki banka kartı ile başka bir ATM ciha-
zına gidip para çekmesi şeklinde gerçekleştirdiği 
eylemlerinde, banka veya kredi kartının kötüye 
kullanılması suçu yanında hırsızlık suçu da 
oluşmaktadır. Bu itibarla, sanığın eylemlerinin 
ayrıca hırsızlık suçunu oluşturmayacağına ilişkin 
Yargıtay C.Başsavcılığı itirazında isabet bulun-
mamaktadır…” şeklinde hüküm kurarak bu hu-
susta yargı mercileri arasındaki farklı düşüncele-
re son noktayı koymuştur. 

Kanaatimizce, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 
mezkûr kararı kanunun lafzına da uygundur. Kartın 
nasıl ele geçirildiğinin önemli olmadığına dair 
maddede yer verilen ‘her ne şekilde olursa olsun’ 
ifadesi 765 sayılı TCK’nın 525/b.2 maddesindeki 
suçun tanımlanmasında Yargıtay’ın kartın ele 
geçiriliş yöntemine göre farklı ve çelişkili kararlar 
vermesi üzerine yeni yasaya eklenmiştir29. Eko-
nomik bir değer ifade eden kartın hukuka aykırı ele 
geçiriliş biçimleri olan yağma, hırsızlık, dolandırıcı-
lık, devir olgusunun inkâr edilmesi ile güveni kötü-
ye kullanma hallerinde gerçek içtima kuralları 
işlerlik kazanacak ve fail banka ve kredi kartlarının 
kötüye kullanılması suçundan ayrıca cezalandırıla-
caktır. Ancak Budak’a göre, banka ya da kredi 
kartının dolandırıcılık ya da güveni kötüye kullan-
mak suretiyle ele geçirilmesi hallerinde, failin kartı 
kullanarak kendisine yarar sağlaması neticesinde 
dolandırıcılık veya güveni kötüye kullanma suçları-
nın yanında banka ve kredi kartının kötüye kulla-
nılması suçunun unsurları aynı anda gerçekleşe-
ceğinden TCK m.44’deki fikrî içtima kuralı gereğin-
ce ceza miktarı itibariyle daha ağır olan 245 inci 
madde düzenlenen suçtan mahkûmiyet kararı 
verilmesi gerekecektir30. 

Kredi kartının giriş bölümünde belirtilen tanı-
mından da anlaşılacağı üzere, kartın fiziki olarak 
elde bulundurulması suçun işlenmesi açısından 

                                                 
28 Nur CENTEL/Hamide ZAFER/Özlem ÇAKMUT, 

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul, 2007, s. 287.  
29 TAŞKIN, s. 66. 
30 BUDAK, s. 55. 

zorunlu değildir, kart numarası kullanılarak da bu 
suçun işlenmesi mümkündür31. 

Sahibine verilmesi gereken bir banka veya 
kredi kartının, bunu elinde bulunduran kimse 
tarafından kullanılması veya kullandırılması, kartı 
sahibine vermesi gerekli banka memurunun, 
kargo görevlisinin vb. kartı kendisi veya başkası 
yararına kullanması da bu suçu oluşturur32. An-
cak bu durumda mağdur, kartı teslim alamayan 
hesap sahibi kişi değil, bankadır. 

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Kanunu’nun Türk Ceza Kanununa göre özel 
kanun olması nedeniyle banka kartı veya kredi 
kartını kaybettiği ya da çaldırdığı yolunda gerçe-
ğe aykırı beyanda bulunarak kartı bizzat kullanan 
veya başkasına kullandıran kart hamilleri ile bun-
ları bilerek kullananlar 5464 sayılı yasanın 
37.maddesi gereğince bir yıldan üç yıla kadar 

                                                 
31 Yargıtay 11.Ceza Dairesinin 01.03.2012 tarihli ve E: 

2009/18908, K: 2012/2593 sayılı ilamında özetle: 
“…Sanığın, katılanın kredi kartı bilgilerini ele geçire-
rek …isimli işyerinden “mail-order” yöntemiyle, alış-
veriş yapmak suretiyle yarar sağlamaktan ibaret 
oluşa uygun olarak sübutu kabul edilen eyleminin, 
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanu-
nun 3/e maddesi uyarınca “kredi kartının, nakit kul-
lanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya na-
kit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki 
varlığı bulunmayan kart numarasını” ifade etmesi ve 
sanığın bu yolla satın aldığı eşyalar ile kendisine iş-
yeri çalışanı … tarafından katılana ait kart bilgileri 
kullanılmak suretiyle çekilip teslim edilen nakit pa-
rayı 20.01.2006 tarihinde …isimli işyerine iade et-
mesi ve bu iade nedeniyle katılana ait 
4672************4 seri nolu kredi kartına, yapılan 
alışveriş bedellerinin 25.01.2006 ve 26.01.2006 ta-
rihleri arasında bu işyerine ait hesaptan aktarılması 
karşısında sanığın eyleminin TCK’nun 245/1, 43, 
168. maddelerinde tanımlanan ve teselsül eden 
“banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması” su-
çunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde 
TCK'nun 244/4. maddesi uyarınca hüküm kurulma-
sı” bozma nedeni yapılmıştır. (uyap.gov.tr); Yargıtay 
11.Ceza Dairesinin 17.09.2008 tarihli ve 
E:2008/12914 K:2008/8887 sayılı ilamında özetle: 
“5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanu-
nu'nun 3/e maddesi uyarınca, " kredi kartının, nakit 
kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya 
nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki 
varlığı bulunmayan kart numarasını" ifade etmesi 
ve sanıklar …'ın yakınına ait kredi kartını fiziki ola-
rak ele geçirmeden sadece kredi kartı numarasını 
kullanarak bilişim sistemi üzerinden kontör satın 
alınması ve aynı sistem üzerinden başkalarına kon-
törlerin satılması eylemleri nedeniyle dava açıldığı-
nın anlaşılması karşısında; fiilin 5237 sayılı TCK'nın 
245/1 ve 43. maddelerinde öngörülen zincirleme su-
retiyle banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması 
suçunu oluşturacağı ve eylemde sahte oluşturulmuş 
veya üzerinde sahtecilik yapılmış bir banka veya 
kredi kartından söz edilemeyeceği gözetilmeden 
…hüküm kurulması” bozma nedeni yapılmıştır. 
(Uyap Mevzuat Programı) 

32 MERAN, s. 588; ESEN, s. 644. 
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hapis ve ikibin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılacaklardır. 

B-  Sahte Banka Ya Da Kredi Kartı Üret-
me, Satma, Devretme, Satın Alma Veya Kabul 
Etme Suçu (m.245/2) 

245.maddenin ikinci fıkrasında başkalarına ait 
banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka 
veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın 
alan veya kabul eden kişinin üç yıldan yedi yıla 
kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu 
fıkrada düzenlenen suçun 765 sayılı yasada 
karşılığı bulunmamaktadır. Bu maddede düzen-
lenen suç “sui generis” bir sahtecilik suçudur. 

Madde metninden de anlaşıldığı üzere bu suç 
seçimlik hareketli bir suçtur. “Suçun, suç tanımın-
daki hareketlerden bir veya birkaçının gerçekleşti-
rilmesiyle işlenebilen suçlara seçenek (seçimlik) 
hareketli suçlar adı verilmektedir. Bu hareketlerin 
bir tanesinin yapılmasıyla suç işlenebildiği gibi, 
bunlardan herhangi bir kaçının yapılmasıyla da suç 
işlenebilmektedir.”33. Bu bakımdan, banka hesap-
larıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi 
kartının üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın 
alınması veya kabul edilmesi eylemleri arasında 
suçun oluşması açısından fark bulunmamaktadır. 
Suçun oluştuğunun kabulü için, failin suçun kanuni 
tanımında öngörülen seçimlik hareketlerden birisini 
gerçekleştirmiş olması yeterlidir, yarar elde etme 
şeklinde bir netice gerekmemektedir. Ancak; bu 
fıkrada öngörülen suçun oluşması için suça konu 
sahte banka veya kredi kartının başkalarına ait 
banka hesaplarıyla ilişkilendirilmiş olması şarttır. 
Bu şartın gerçekleştirilmesi koşuluyla sahte kimlik-
le ya da belgelerle başvurarak banka kartı temin 
edilmesi halinde de üretme eylemi gerçekleşece-
ğinden bu fıkra hükmü işlerlik kazanacaktır34. 

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Kanununun 37/2. maddesinde yer alan “Kredi 
kartı veya üye işyeri sözleşmesinde veya eki 
belgelerde sahtecilik yapanlar veya sözleşme 
imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenler bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasına mahkûm 
edilirler.” hükmü 245.maddenin değerlendirilme-
sinde gözden kaçırılmamalıdır. Kredi kartı söz-
leşmesinde sahtecilik yapılması eylemi ile kartın 
sahte olarak üretilmesi eylemine uygulanacak 
hükümler birbirinden farklıdır. Yargıtay 11.Ceza 
Dairesi E: 2012/16484 K: 2012/11353 sayılı ve 

                                                 
33 Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 

Ankara, 2011, s. 135. 
34 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s.6807; Yargıtay 11. 

Ceza Dairesi 2009.05.06 tarihli E:2008/20909 
K:2009/5303 sayılı kararı özetle; “…Sanığın sahte 
kimlikle banka kartını temin etmekten ibaret eylemi-
nin 5237 sayılı Yasanın 245/2 maddesinde öngörü-
len suçu oluşturduğu gözetilmeden aynı yasanın 
245/3, 35 maddeleriyle hüküm kurulması, karşı 
temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış,…” 
şeklindedir. (Uyap Mevzuat Programı) 

12.06.2012 tarihli kararında sahteciliğin fark edil-
diği aşamadan yola çıkarak soruna çözüm getir-
miştir35. Mezkûr kararda özetle:“…5464 sayılı 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 
01.03.2006 tarihinde yürürlüğe girdiği ve anılan 
Kanunun 37/2. maddesindeki "kredi kartı veya 
üye işyeri sözleşmesinde veya eki belgelerde 
sahtecilik yapanlar veya sözleşme imzalamak 
amacıyla sahte belge ibraz edenler" ile ilgili dü-
zenlemenin sözleşmeye kadar olan safhada 
uygulanabileceği, kredi kartı sözleşmesinin dü-
zenlenmesinden sonra kartın üretilmesi halinde 
5237 sayılı TCK’nun 245/2, kart banka tarafından 
üretilmeden sahteciliğin anlaşılması halinde bu 
suça teşebbüs, sahte üretilen bu kart kullanılarak 
menfaat temin edilmesi halinde ise aynı Yasanın 
245/3. maddesinde yazılı suçu oluşturacağı, 
somut olayda ise; sanığın İş Bankası’na kredi 
kartı başvurusunda bulunup sözleşme imzaladığı 
ancak kartın düzenlenmediği, HSBC Bank ile de 
sözleşme imzalandığı ancak bu banka tarafından 
kart üretilmeden sahteciliğin fark edildiği, kredi 
kartı üretilmiş ise de bunun sanığın yakalanması-
nı temine yönelik olduğundan eylemlerinin 
TCK’nun 245/2. maddesinde düzenlenen kredi 
kartını kötüye kullanmak suçlarını oluşturacağı 
gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması…” 
bozma nedeni yapılmıştır. 

245.maddenin ikinci fıkrasındaki suç tipi özel 
bir sahtecilik suçudur.Sahtecilik eylemi kart üze-
rinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle sahte 
kartı üreten fail hem 245.maddenin ikinci fıkra-
sından hem de belgede sahtecilik suçundan 
cezalandırılmayacak, sadece 245.maddenin ikinci 
fıkrası uyarınca cezalandırılacaktır36. TCK’nın 
212.maddesinde sahtecilik suçlarında içtima 
hususunda istisnai bir düzenleme yapılmıştır. 
Fakat bu düzenleme 245.maddenin özel norm 
olması nedeniyle uygulama alanı bulamayacak, 
faile ayrıca özel belgede sahtecilik suçundan 
ceza verilemeyecektir37. 

 

C-  Sahte Banka Ya Da Kredi Kartı İle Ya-
rar Sağlanması Suçu(m.245/3) 

TCK’nın 245/3 maddesinde sahte oluşturulan 
veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya 
kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya 
başkasına yarar sağlayan kişinin, fiil daha ağır 
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandı-
rılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu fıkrayı 
1.fıkradan ayıran husus, suça konu kartın tümüy-
le sahte üretilen yahut gerçek olarak üretilmesine 

                                                 
35 Yargıtay 11.Ceza Dairesinin 12.06.2012 tarihli ve E: 

2012/16484 K: 2012/11353 sayılı ilamı. 
(www.uyap.gov.tr) 

36 ÖZBEK, s. 1051.  
37 SAZAK, s. 69. 
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rağmen üzerinde değişiklik yapılan kart niteliğin-
de olmasıdır. Ayrıca bu fıkrada geçen “sahte 
oluşturulan” ifadesi sadece sahte üretilen kartları 
değil aynı zamanda gerçek dışı belgelerle banka 
görevlilerince sahte kredi veya banka kartı oluştu-
rulmasının sağlanmasını da kapsamaktadır38. 

Bu suçun hareket kısmı sahte kartı kullanmak, 
netice kısmı ise yarar elde etmektir. Fail sahte 
kartı kullanmış fakat yarar elde edememiş ise 
artık fiilin teşebbüs aşamasında kaldığından söz 
edilmelidir39. 

Bu fıkrada suçtan dolayı cezalandırma fiilin 
daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluş-
turmaması koşuluna bağlıdır. 245.maddede yer 

                                                 
38 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 27.05.2008 tarihli ve 

2008/11-87 E. 2008/150 K. sayılı kararı özetle; “Sa-
nığın T..... Ç....... isimli kişiye ait nüfus cüzdanını ele 
geçirerek kendi resmini yapıştırdığı, bununla … 
Bankasının Cennet Şubesine başvurarak kredi kartı 
çıkarttığı, 20.04.2000 tarihinde teslim aldığı kredi 
kartı ile çeşitli tarihlerde mal ve hizmet alımı yaparak 
nakit çektiği, en son 13.12.2000 tarihinde kullandığı 
kredi kartının borcunu ödemediği için kartın banka 
tarafından kullanıma kapatıldığı, bankanın T..... 
Ç....... hakkında icra takibine başlaması nedeniyle 
olayın ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Sanığın ele ge-
çirdiği başkasına ait nüfus cüzdanını kullanarak 
banka görevlilerince basımını sağladığı kredi kartı 
“sahte oluşturulan” kart niteliğinde olup bu kartın kul-
lanılması suretiyle kendisine haksız yarar sağlaması 
eylemi daha ağır cezayı gerektiren başka bir suçu 
oluşturmadığından 5237 sayılı Yasanın 
245/3.maddesinde düzenlenen suçu oluşturmakta-
dır. Burada sanığın eyleminin TCY’nın 158/1-j mad-
desinde düzenlenen dolandırıcılık suçunu oluşturabi-
leceği düşünülebilir ise de, yasa koyucunun banka 
ve kredi kartları için getirdiği ve miktar olarak daha 
ağır cezayı gerektiren özel düzenleme nedeniyle bu 
maddenin olayda uygulanma yeri bulunmamakta-
dır...” şeklindedir. Aksi yönde görüş; “Sahte olarak 
oluşturulmamakla birlikte failin gerçeğe aykırı beyan 
ve/veya sahte belgelerle kart çıkarması ve bu kartı 
kullanarak yarar sağlaması da mümkündür. Ancak 
bu halde madde anlamında “sahte oluşturulan veya 
üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kar-
tı”ndan söz etmek mümkün olmayacağından TCK 
m.245/3’de yer alan Banka veya Kredi Kartlarının 
Kötüye kullanılması suçunun (TCK m.245) islendiği 
söylenemez. Bu halde evrakta sahtecilik ve TCK 
m.158’de yer alan nitelikli dolandırıcılık suçları olu-
şacağı ileri sürülebilir ise de bu halde özel ve sonraki 
kanun olan 5464 sayılı Kanun m.37/2 uygulanmalı-
dır. Buna göre “Kredi kartı veya üye işyeri sözleş-
mesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar ve-
ya sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ibraz 
edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına mah-
kûm edilirler. “ÖZBEK, s. 1054; Aksi yönde görüş; 
“gerçek dışı bilgilerle bankadan kart alınmasında, 
bankanın verdiği kartın fiziki yapısı sahte değildir; 
buradaki gerçek dışılık, kartın teminini sağlayan 
aşamadaki bankanın yanıltılması eylemlerindedir. 
Bu nedenlerle 245/3.maddesindeki suç değil, 158/1-f 
maddesindeki nitelikli dolandırıcılık suçu söz konusu 
olur.” Ali KARAGÜLMEZ, Bilişim Suçları ve Soruş-
turma Kovuşturma Evreleri, Ankara, 2009, s. 224. 

39 ÖZBEK, s. 1053. 

alan bu ibare görünüşte içtima hallerinden asli-tali 
norm ilişkidir. Bir norm, sadece diğer bir norm 
uygulanmadığı sürece uygulanabilir hale geliyor-
sa o norm ikincil, tali, yardımcı normdur. O halde 
245.maddenin 3.fıkrası tali niteliktedir. Ancak, 
245. maddede öngörülen ceza miktarı, bu mad-
dede öngörülen suç tipi ile yasaklanan fiillerle 
benzerlik gösteren 207 ve 158. maddelerde ön-
görülen ceza miktarlarından fazla olduğundan 
245.maddenin 3.fıkrası mezkûr maddelere naza-
ran asli olarak uygulanacaktır40. 

Kanaatimizce, TCK’nın 245.maddesinin 
3.fıkrasında düzenlenen suçun 2.fıkrasında dü-
                                                 
40 ÖZBEK, s. 1057; Yargıtay 11.Ceza Dairesi 

30.10.2006 tarihli ve E:2006/5208 K:2006/8493 sa-
yılı kararında: “…Oluşa uygun kabule göre, fikir ve 
eylem birliği içerisinde bulunan sanıkların, sahte 
olarak oluşturulmuş kredi kartlarını yanlarına alarak, 
sanık Cemil tarafından kiralanmak suretiyle temin 
edilen otomobil ile Salihli ilçesine geldikleri, saat 
20.00 sularında mağdur Serdar'ın işyerine sanıklar 
Sinan ile Ferhat girerek 1.220 YTL değerinde iki 
adet cep telefonu ile 4 adet 250'lik kontör satın al-
dıkları, cep telefonlarının bedelini sanık Sinan adı-
na, kontörlerin bedelini ise Ferhat adına oluşturul-
muş sahte kredi kartları ile ödedikleri, buradan çı-
kan sanıkların kendilerini bekleyen diğer sanıklarla 
buluşup aldıklarını bıraktıktan sonra saat 20.40'da 
mağdur Ozan'ın işyerine giderek toplam 360 YTL 
değerindeki 3 adet cep telefonunu aldıkları ve öde-
menin sanık Sinan adına oluşturulmuş sahte kredi 
kartı ile yapıldığı, tekrar diğer sanıklarla buluşup al-
dıkları cep telefonlarını bıraktıktan sonra bu defa 
sanıklar Sinan, Ferhat ve Battal'ın saat 21.10'da 
mağdur Murat'ın işyerine gelip toplam 1870 YTL. 
değerinde 3 adet cep telefonunu aldıkları ve öde-
meyi sanık Battal adına oluşturulmuş sahte kredi 
kartı ile yaptıktan sonra Salihli ilçesinden ayrıldıkla-
rı, mağdur Murat'ın kredi kartı slibinde "yurt dışı" 
ibaresini görmesi üzerine yaptığı araştırma sonunda 
kartın sahte olduğunun anlaşıldığı ve şikayet üzeri-
ne sanıkların aynı akşam saat 22.30'da Alaşehir il-
çesinde sanık Cemil'in sevk ve idaresindeki otomo-
bil içerisinde yakalandıkları, otomobilde yapılan 
aramada cep telefonlarının ele geçtiği, böylece ola-
yın başlangıcından beri fikir ve eylem birliği içersin-
de olan sanıklar Sinan, Ferhat ve Battal'ın adlarına 
oluşturulmuş kredi kartlarının kullanılması suretiyle 
haksız menfaat temini sırasında birbirlerinin yanın-
da bulunmak suretiyle birbirlerinin fiillerine iştirak 
ederek 5237 sayılı TCK’nun 245/3. maddesinde dü-
zenlenen "kredi kartının kötüye kullanılması" suçu-
nu işledikleri, bu suçun yapılan alışveriş sayısınca 
değil, haksız olarak kullanılan kart sayısınca oluştu-
ğu ve sanık Sinan adına oluşturulan kartın 2 kez 
kullanılmış olması nedeniyle suçun teselsül ettiği, 
sanık Cemil'in ise diğer sanıkların suçlarına aynı 
Kanun'un 39/2-c maddesi anlamında iştirak ettiği 
gözetilerek, sanıklar Sinan, Ferhat ve Battal'ın 5237 
sayılı TCK’nun 37/1. maddesi, sanık Cemil'in ise 
39/2-c madde aracılığıyla 245/3. maddesiyle iki kez 
245/3 ve 43. maddeleriyle de bir kez mahkumiyetle-
rine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, suç vas-
fının tayininde yanılgıya düşülerek eylemlerinin do-
landırıcılık suçunu oluşturduğunun kabulüyle yazılı 
şekilde hüküm kurulması...” bozma nedeni yapıl-
mıştır. (Uyap Mevzuat Programı) 
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zenlenen suç tipinin ağırlaştırıcı sebebi olarak 
düzenlenmesi halinde daha adil bir cezalandırma 
sağlanabilecektir. Zira maddenin 2.fıkrası, 
3.fıkranın bir tür hazırlık hareketi niteliğindedir. 
Ancak yasa koyucu bu hareketleri de cezalan-
dırmak istemiştir41. 

 

IV-  MANEVİ UNSUR 

Doktrindeki genel kanaat bu suçun oluşması 
için genel kastın yeterli olduğu yönündedir42. 
Kural olarak kasten işlenebilen her suç olası kast 
ile de işlenebilir. Dolayısıyla söz konusu suçun 
olası kast yoluyla da işlenmesi mümkündür43. Bu 
suçların taksirle işlenmesi ise mümkün değildir44. 

Kanaatimizce, bu suçun işlenebilmesi için ge-
nel kastın varlığı yeterlidir. Failin bilerek ve iste-
yerek hareket etmiş olması gerekir. Zira 765 
sayılı TCK’nın 525 b/2 maddesinden farklı olarak, 
5237 sayılı TCK’nın 245.maddesinde failin belli 
bir saikle hareket etmesi gerekliliğine yani özel 
kasta dair herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir45. 

 

V-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

A. TEŞEBBÜS 

Aksi yönde görüşler46 olmasına rağmen genel 
görüş 245.maddenin her üç fıkrasında düzenlenen 
suç tiplerinin de teşebbüse elverişli olduğu yönün-
dedir47. Maddenin 1 ve 3. fıkralarında düzenlenen 
suçlar haksız yararın sağlanması ile tamamlanırlar. 
Yararın sağlanmasına kadar gerçekleştirilen ve 
failin elinde olmayan nedenlerle tamamlanamayan 
suçtan fail teşebbüs hükümlerine göre cezalandırı-
lacaktır48. Öte yandan yararın sağlandığından söz 
edilebilmesi için yararın mutlaka fiziki ve somut 

                                                 
41 ÖZBEK, s. 1050. 
42 PARLAR/HATİPOĞLU, Asliye Ceza Davaları, s. 

818; Karşı görüşe göre: “Failde hukuka aykırı yarar 
elde etme kastı aranacağından özel kastla işlenen 
bir suçtur.”, KARAGÜLMEZ, s. 216.  

43 Veli Özer ÖZBEK/Nihat KANBUR/Koray DO-
ĞAN/Pınar BACAKSIZ/İlker TEPE, Türk Ceza Hu-
kuku Özel Hükümler, Güncellenmiş ve Geliştirilmiş 
3. Baskı, İzmir, 2012, s. 905. 

44 Ali PARLAR/Muzaffer HATİPOĞLU, 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu Yorumu, Ankara, 2007, s.3496; 
YILMAZ, s.14; Kast-taksir kavramlarının ayrıntılı 
açıklamaları için bkz. HAKERİ, s. 180 vd. 

45 Mehmet Emin ARTUK/Ahmet GÖKCEN/Ahmet 
Caner YENİDÜNYA, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 
12.Baskı, Ankara, 2012, s. 719. 

46 ESEN, s. 245.  
47 PARLAR/HATİPOĞLU, Asliye Ceza Davaları, s. 

818; MERAN, s. 593; YILMAZ, s. 15. 
48 MERAN, s. 592; “Sahte oluşturulan kredi kartını 

kullanan sanığın herhangi bir menfaat sağlamadan 
yakalanması nedeniyle suçun teşebbüs aşamasında 
kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulma-
sı...” Yargıtay 11.Ceza Dairesi 21.11.2006 tarihli ve 
E:6297 K:6324 sayılı kararı, nakleden ESEN, s. 657.  

olarak failin eline geçmiş olması diğer bir değişle 
yarar üzerinde fail tarafından fiili bir hâkimiyet 
kurulmuş olması şart değildir49. 

TCK’nın 257. maddesinin 2.fıkrasında düzen-
lenen suç tipi için ise herhangi bir yararın elde 
edilmesi şartı aranmadığından suçun oluşması için 
öngörülen seçimlik hareketlerden başkalarına ait 
banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka 
veya kredi kartı üretmek, satmak, devretmek, satın 
almak veya kabul etmek eylemlerinin icrasına 
elverişli hareketlerle başlayıp da elinde olmayan 
nedenlerle tamamlayamayan fail hakkında teşeb-
büs hükümleri uygulanacaktır. Örneğin, sahte kredi 
kartının basımı, satılması vb. esnasında şahısların 
eylemi tamamlayamadan yakalanmaları halinde 
teşebbüs hükümleri işlerlik kazanacaktır50. 

Failin kullanıma elverişli olmasına rağmen 
sahte kartları kullanmadan sadece elinde bulun-
durması eylemi, maddenin 2.fıkrasındaki suçu 
oluşturur. Bu halde 3.fıkrada öngörülen suça 
teşebbüsten bahsedilemez51. 

 

B. İŞTİRAK 

245.maddenin her üç fıkrasında düzenlenen suç 
tipleri de iştirak açısından herhangi bir özellik gös-
termez. Bu suçlara iştirakin her hali mümkündür. 

 

C. İÇTİMA 

Yeni Türk Ceza Kanunumuz, suçların içtimaı 
bakımından “kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç 
tane suç varsa o kadar ceza vardır” kuralını (ger-
çek içtima kuralı) benimsemiştir. Bu kuraldan 
çıkan sonuç, cezaların içtimaının (gerçek içtima) 
kural, suçların içtimaının ise bu kuralın istisnası 
olduğudur52. Kuralın istisnalarını ise bileşik suç 

                                                 
49 ÖZBEK, s. 1034.  
50 “Sanıklardan … üzerinde ele geçen alışverişlerde 

kullanılmayan sahte üretilmiş kredi kartını bulun-
durmanın TCK’nın 245/2 maddesine temas eden 
suçu oluşturacağı gözetilmeden alışverişte kulla-
nılmadığından bahisle kredi kartını kötüye kullan-
maya teşebbüs suçunun oluşmayacağından bahisle 
beraatlarına karar verilmesi…” Yargıtay 11.Ceza 
Dairesi 27.12.2006 tarihli ve E:7193 K:10572 sayılı 
kararı, nakleden ESEN, s. 656. 

51 “Kullanıma elverişli olmasına rağmen kullanılmadığı 
saptanan sahte kartları bulundurma eyleminin, 
TCK'nun 245/2.maddesinde tanımlanan suça uygun 
bulunduğu hesabıyla ilişkilendirilen banka sayısınca 
ve aynı bankaya ait birden fazla kartın düzenlen-
mesi halinde ise zincirleme biçimde suçun oluşaca-
ğı gözetilmeden, yazılı şekilde sahte kartı kullan-
maya teşebbüs suçundan mahkûmiyetine karar ve-
rilmesi…” Yargıtay 11.C.D. E:2009/22747 
K:2010/471. (www.uyap.gov.tr) 

52 Mahmut KOCA/İlhan ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Huku-
ku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Güncel-
lenmiş 5.Baskı, Ankara, 2012, s. 428-429; HAKERİ, 
s. 492. 



BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI 

 2009–2/2012 119

(m.42), zincirleme suç (m.43,f.1,3), aynı neviden 
fikri içtima (m.43,f.2,3), farklı neviden fikri içtima 
(m.44) oluşturmaktadır53. 

Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması 
suçunun, zincirleme suç şeklinde işlenmesi 
mümkündür. TCK’nın 43.maddesi birinci fıkrasına 
göre: “Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, 
değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun 
birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya 
hükmedilir.” Haksız bir şekilde ele geçirilen ya da 
sahte olarak oluşturulan veya üzerinde sahtecilik 
yapılan banka veya kredi kartının değişik zaman-
larda birden fazla kullanılması (ya da kullandırıl-
ması) halinde zincirleme suç (TCK m.43) hüküm-
lerinin uygulanabilirliği gündeme gelecektir54. 

Failin, mağdura ait kartı birden fazla kez kulla-
narak kendisine menfaat temin etmek suretiyle 
245. maddenin birinci fıkrası kapsamındaki suçu 
işlemesi halinde zincirleme suç hükümleri uygula-
nacaktır. Çünkü bu halde kart ve mağdur aynıdır. 

Failin, aynı mağdura ait birden fazla kartı hak-
sız olarak ele geçirip onun rızası hilafına kullana-
rak kendisine menfaat temin etmesi halinde ise 
fail hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygula-
nıp uygulanamayacağı ise tartışmalıdır. Yargıtay 
11.Ceza Dairesinin 12/11/2007 tarihli ve 
E:2007/7255 K:2007/7837 sayılı kararında “5237 
sayılı TCK'nın 245/1. maddesinde öngörülen 
banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 
suçunun, hükmün düzenleme amacı ve düzenle-
niş biçimi ile korunan hukuki menfaat gözetildi-
ğinde kart sayısınca oluşacağı ve zincirleme suç 
hükmünün de aynı kartın farklı zamanlarda birden 
fazla kullanılması halinde uygulanacağı gözetil-
meden aynı şikayetçinin farklı bankalara ait bir-
den fazla kredi kartının hukuka aykırı şekilde 
kullanılması eyleminde zincirleme suç hükümleri 
uygulanmak suretiyle tek mahkumiyet kararı 
verilerek eksik cezaya hükmolunması…”55 bozma 
nedeni yapılarak aynı şikayetçiye ancak farklı 
bankalara ait kartlarla 245.maddenin birinci fıkra-
sında düzenlenen suçun işlenilmesi halinde failin 
kart sayısınca farklı suçtan tecziye edilmesi ge-
rektiğine hükmetmiştir. Yaşar/Gökcan/Artuç’ da 
failin aynı kişiye ait birden fazla banka ve kredi 
kartını ele geçirip birden fazlasını sahibinin rızası 
olmaksızın kullanması halinde birden fazla suçun 
oluşacağı kanaatindedir56. Farklı görüşte olan 
Özbek’e göre ise,bu halde kart hamili yani mağ-
dur aynı olduğundan zincirleme suç hükmü uygu-
lanmalıdır. Böyle bir kabul 43. maddenin amaç ve 

                                                 
53 İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku Genel Hüküm-

ler, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 6.Baskı, 
Ankara, 2011, s. 493-498. 

54 Durmuş TEZCAN/Mustafa Ruhan ERDEM/Murat 
ÖNOK, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Geniş-
letilmiş ve Güncellenmiş 8. Baskı, Ankara, 2012, s. 
769. 

55 Uyap Mevzuat Programı 
56 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 6818. 

ruhuna daha uygundur57. Kanaatimizce, aynı 
bankaya ve kişiye ait birden fazla kartın kullanıl-
ması ya da tek kartın birden fazla kullanması 
halinde zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. 
Ancak bankanın ya da kart sahibi gerçek kişinin 
farklı olması halinde ise fail kart sayısınca ceza-
landırılacaktır. 

245.maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen 
suç tipinde mağdur bankadır. Bu nedenle banka 
sayısınca suçun oluştuğunun kabulü gerekir58. 
Aynı bankaya ait birden fazla kartın üretilmesi, 
satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul 
edilmesi hallerinde ise zincirleme suç hükümleri 
uygulanacaktır59. 

Yargıtay kararlarında60 da belirtildiği üzere 
üçüncü fıkra açısından da mağdur banka sayı-
sında suç oluşacaktır. Aynı kişiye ait banka he-
sabı ile ilişkilendirerek sahte olarak üretilen kartın 
kullanılarak menfaat temin edilmesi halinde ise 
zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır61. 

                                                 
57 ÖZBEK, s. 1021. 
58 Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 06.07.2009 tarihli ve 

E: 2009/13310, K: 2009/8701 sayılı ilamında özetle: 
“...kartlarını çıkaran banka/bankalar ilk altı rakamına 
göre ilgili katalogdan bakılarak tespit olunduktan 
sonra, birden fazla bankaya ait olduğunun tespiti 
halinde sahte üretilen kredi kartlarını çıkaran banka 
sayısınca ve aynı bankaya ait birden fazla kart bilgi-
lerinin kopyalandığının tespiti halinde ise kendi içe-
risinde zincirleme suçu oluşturacağı gözetilerek sa-
nıkların hukuki durumlarının buna göre değerlendi-
rilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulma-
sı…” bozma nedeni yapılmıştır. (www.uyap.gov.tr) 

59 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 6819. 
60 Yargıtay 11.Ceza Dairesi 13.03.2012 tarihli ve E: 

2009/18116 K: 2012/3408 sayılı kararında özet-
le:“… Sanığın, üzerinde …bank logosu bulunan 
….bankasına ait … kredi kartı bilgilerinin kopyalan-
dığı kredi kartı ile 08.09.2005 tarihinde … Galeri 
isimli işyerinden alışveriş yapması, aynı tarihte … 
İletişim isimli işyerinde gerçekleştirmek istediği alış-
veriş işlemini ise bankanın işleme onay vermemesi 
nedeniyle tamamlayamaması, 09.09.2005 tarihinde 
aynı kredi kartıyla tekrar … İletişimde işlem yapmak 
istediği sırada işyeri sahibi …'in, …bank banka yet-
kilisine haber vermesi ile kartın sahte olduğundan 
haberdar olup sanığı yakalatmasından ibaret eyle-
minde kredi kartını çıkartan yabancı bankanın zarar 
görmesi nedeniyle mağdur olan yabancı banka sa-
yısınca suçun oluşacağı, aynı bankaya ait tek kartın 
değişik zamanlarda birden fazla, veya aynı bankaya 
ait birden fazla kartın kullanılması halinde suçun 
zincirleme biçimde oluşacağı gözetilmeden, aynı 
kartla yapılan her bir alışveriş ayrı ayrı suç kabul 
edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,” 
(www.uyap.gov.tr) 

61 Yargıtay 11.Ceza Dairesinin 09.01.2012 tarihli ve E: 
2011/11568 K: 2012/89 sayılı ilamında özetle:.. 
Hüsnü E…'in kimlik bilgilerini içeren sahte nüfus 
cüzdanı ile …bank’tan çıkartmış olduğu bankomat 
kartıyla ve kredi kartıyla para çekip alışveriş yap-
mak suretiyle menfaat sağlamaktan ibaret eylemle-
rinin kül halinde zincirleme şekilde işlenmiş 
TCK.nun 245/3. maddesinde öngörülen banka ve 
kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu oluştur-
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Her üç fıkra açısından da TCK’nın 43. mad-
desi uyarınca failin kastı, suçun işleniş zamanı, 
suçun nevi hususları ayrı ayrı değerlendirilmeli-
dir62. 

Maddenin ilk fıkrasında düzenlenen suç tipinin 
bileşeni olabilecek nitelikteki suç tipleri, dolandırı-
cılık (TCK m.157), hırsızlık (TCK m.141), güveni 
kötüye kullanma (TCK m.155) ve yağmadır (TCK 
m.148)63. Başkasına ait banka ya da kredi kartıy-
la yarar sağlama suçunun maddi unsuruna dair 
başlık altında ayrıntılı olarak tartışıldığı üzere bu 
fıkrada bileşik suç düzenlenmemiştir.Fail, başka-
sına ait bir kartı örneğin hırsızlık, dolandırıcılık, 
devir olgusunun inkâr edilmesi ile güveni kötüye 
kullanma, yağma gibi suçları işleyerek ele geçir-
miş ve kullanmış ise bu durumda gerçek içtima 
kuralları uygulanacak ve fail hem kartı ele geçirir-
ken işlemiş olduğu suçtan hem de banka veya 
kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan 
ayrı ayrı cezalandırılacaktır64. 

Failin, sahte olarak bir kart üretmesi ve bu 
kartı kullanmak suretiyle kendisine veya başkası-
na bir yarar sağlaması halinde 245.maddenin 2 
ve 3. fıkralarında öngörülen suçlardan mı yoksa 
sadece, 3. fıkrada düzenlenen suçtan mı ceza-
landırılacağı hususu da bu madde açısından ciddi 
bir içtima sorunudur. Başkalarına ait banka he-
saplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi 
kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın 
alınması veya kabul edilmesi ile birlikte bu kartın 
kullanılarak menfaat temin edilmesiyle 3.fıkrada 
yer alan suçun da işlenmesi halinde ortaya çıkan 
içtima bu sorun hakkında doktrin ve uygulamada 
farklı görüşler savunulmaktadır. 

Özbek’e göre; sahte kartı üreten, satın alan 
ya da kabul eden kişi bu kartı kullanarak kendisi-
ne ya da başkasına yarar sağlar ise iki ayrı suçun 
bulunduğu kabul edilmelidir. Ortada tek bir fiil 

                                                                    
duğu gözetilmeden yazılı şekilde iki ayrı suç kabu-
lüyle hüküm kurulması…” bozma nedeni yapılmıştır. 
(www.uyap.gov.tr) 

62 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 04.06.2009 tarihli ve 
E: 2009/4462, K: 2009/6890 sayılı ilamında özetle: 
“… 2 ) Farklı kişilere ait sahte kimliklerle internet or-
tamında başvurup kredi kartları alıp kullanmak sure-
tiyle suçun işlediğinin iddia olunması karşısında, 
gerçeğe aykırı olarak değişik isimlerle düzenlenen 
kimliklerle ve yenilenen suç kastı ile hareket edil-
mesi nedeniyle ayrı ayrı suçların oluştuğu dikkate 
alınmadan aynı suç işleme kararı altında işlediğinin 
kabulü ile yazılı şekilde karar verilmesi, 

 3) Gerçeğe aykırı banka veya kredi kartının aynı suç 
işleme kararı altında birden fazla kullanılması halinde 
zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğin-
den alışverişte kullanılan her kart yönünden kullanma 
tarihlerinin kesin olarak tespiti ile sonucuna göre zin-
cirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayaca-
ğının karar yerinde tartışılması gerekirken eksik ince-
lemeye dayanılarak hüküm kurulması,..” bozma ne-
deni yapılmıştır. (www.uyap.gov.tr) 

63 YILMAZ, s. 16. 
64 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 6819. 

bulunmadığından fikri içtimadan söz edilemeye-
ceği gibi suç diğer bir suçun unsuru olmadığından 
bileşik suçtan da söz edilemez65. Başka bir görü-
şe göre ise; 245. maddenin 2. fıkrasında öngörü-
len suç, maddenin 3.fıkrasında düzenlenen suça 
geçitli66 bir suç olarak düzenlenmiştir. Çünkü 
sahte olarak üretilen kartın kullanılarak yarar 
sağlanması durumunda maddenin 3.fıkrasında 
düzenlenen sahte oluşturulan kartla yarar sağla-
ma suçu oluşur67. 245.maddenin 3.fıkrasındaki 
sahte oluşturulan kartın kullanılması suretiyle 
kendisine yarar sağlamak suçunun oluşması için, 
öncelikle bu şekilde oluşturulan bir kartın bir şe-
kilde devredilmesi, satın alınması ya da kabul 
edilmesi gerekecektir. Dolayısıyla TCK’nın 245. 
maddesinin 2. fıkrasındaki suç, 3.fıkrasındaki 
suçun geçiti niteliğindedir68. 

Yargıtay 11.Ceza Dairesi 29.05.2007 tarihli ve 
E:2007/2538 K:2007/3738 sayılı kararında özetle: 
“…başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendire-
rek sahte banka veya kredi kartı üretmek ile sah-
te oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir 
banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle ken-
disine veya başkasına yarar sağlamak suçlarının 
birbirinden bağımsız iki ayrı suçu oluşturduğu 
gözetilmeyerek fikri içtima kurallarının uygulan-
ması gerektiğinden bahisle tek suç kabulü ile 
eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından 
bozma nedeni yapılmamıştır.” şeklinde karar 
vererek iki suçun varlığını benimsemiştir. Ancak 
Yargıtay 11.Ceza Dairesi 09.01.2012 tarihli ve E: 
2011/11568, K: 2012/89 sayılı ilamında ise özet-
le: “Sanık müdafiinin sahte bankomat kartı ve 
kredi kartı oluşturmak suçu ile sahte kartları kul-
lanarak yarar sağlamak suçlarından kurulan 
mahkumiyet hükümlerine yönelen temyiz itirazla-
rının incelenmesinde; Yapılan duruşmaya, topla-
nıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkeme-
nin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden 
kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine 
göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair 
temyiz itirazlarının reddine; ancak; sanığın, katı-
lan …’ın kimlik bilgilerini içeren sahte nüfus cüz-
danı ile …bank’tan çıkartmış olduğu bankomat 
kartıyla ve kredi kartıyla para çekip alışveriş 
yapmak suretiyle menfaat sağlamaktan ibaret 
eylemlerinin kül halinde zincirleme şekilde işlen-
miş TCK’nun 245/3. maddesinde öngörülen ban-
ka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu 
oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde iki ayrı 
suç kabulüyle hüküm kurulması” nı bozma nedeni 

                                                 
65 ÖZBEK, s. 1050. 
66 Daha ağır bir suçu işleyebilmek için hafif olan bir 

diğer suçu işlemek gerekiyorsa, geçitli suçtan söz 
edilir. Geçitli suç tiplerinde ortada tek suç olduğun-
dan fikri içtima uygulanmaz. Cengiz OTACI, Türk 
ceza hukukundasuçların ve cezaların içtimaı, Adalet 
Dergisi, Sayı 11, Nisan 2002, 
http://www.yayin.adalet.gov.tr/dergi/sayi11/dergi.ht
m (E.T. 13.10.2012) 

67 ESEN, s. 645. 
68 TAŞKIN, s. 86. 
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yaparak farklı yönde karar vermiştir. Bu kararda 
yer alan muhalefet şerhinde ise önceki içtihatlara 
atıf yapılarak özetle: “Sanığın, katılan Hüsnü 
Kemal Erpamir adına oluşturulan sahte kimlikle 
Vakıfbank’tan değişik tarihlerde çıkarttırıp teslim 
aldığı banka ve kredi kartları ile farklı tarihlerde 
birçok kez alışveriş yapıp ATM’den para çekmek 
şeklindeki eylemlerinin, 245. maddenin 2 ve 3. 
fıkralarında düzenlenen zincirleme biçimde iş-
lenmiş “sahte banka ve kredi kartı üretmek” ve 
“sahte oluşturulan banka ve kredi kartını kullan-
mak suretiyle yarar sağlamak” suçlarını oluştur-
duğunu düşündüğümden, bu oluşa uygun olarak 
yerel mahkemece her iki suçtan ayrı ayrı mah-
kûmiyet hükmü kurulması isabetlidir…” görüşü 
savunulmuştur. 

 

VI- KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ 

Kişisel cezasızlık nedenleri sadece 
TCK’nın245. maddesinin 1.fıkrasında yer alan 
suç tipi için uygulama alanı bulacaktır. Diğer 
fıkralarda düzenlenmiş olan suçlarla ilgili kişisel 
cezasızlık nedenleri uygulanamaz. 

TCK’nın 245/4 maddesi uyarınca, “Birinci fık-
rada yer alan suçun; 

a)haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşler-
den birinin, 

b)üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede 
kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen 
veya evlâtlığın, 

c)aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden 
birinin, 

zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba 
hakkında cezaya hükmolunmaz.” 

Kanunun ilk halinde düzenlenmeyen bu hü-
küm 29/06/2005 tarih ve 5377 sayılı Kanun ile 
eklenmiştir. Bu ekleme neticesinde mala karşı 
işlenen suçlarda olduğu gibi bu suç bakımından 
da kanunda düzenlenen akrabalık ilişkileri kişisel 
cezasızlık nedeni olarak kabul edilmiştir. Bu su-
çun koruduğu hukuki değerler arasında malvarlı-
ğına ilişkin değerler olduğu da göz önüne alındı-
ğında bu şekilde bir düzenleme yerinde olmuş-
tur69. Ancak bu suç bakımından belirtilen akraba-
lık ilişkileri, mala karşı işlenen suçlarda olduğu 
gibi cezadan indirim sebebi olmayıp, cezayı ta-
mamen ortadan kaldırmaktadır70. 

Türk Medeni Kanunu’nun 141 ve devamı 
maddeleri uyarınca evlenme ile başlayan, aynı 
kanunun 161 ve devamı maddeleri uyarınca 
boşanma kararının kesinleşmesi ile sona eren 
zamanlar arasında kişiler eş sayılır. Evlenme 
işleminde bir butlan hali olsa bile, butlan kararı 

                                                 
69 ESEN, s. 648. 
70 ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, s. 906. 

verilinceye kadar taraflar eş durumundadırlar71 ve 
TCK m.245/4,a bendinde yer alan cezasızlık 
sebebinden yararlanırlar. Maddenin dördüncü 
fıkrasının a bendinde belirtildiğine göre, tarafların 
bu kişisel cezasızlık nedeninden faydalanabilme-
leri için haklarında Medeni Kanun gereği ayrılık 
kararının verilmemiş olması gerekir. Dolayısıyla 
haklarında Medeni Kanun gereğince ayrılık, bo-
şanma ya da evlenmenin batıl olduğuna dair 
karar verilen kişiler bu maddede düzenlenen 
kişisel cezasızlık nedenlerinden yararlanamazlar. 
Boşanma davası açmış bulunan taraflar ise, ayrı 
evlerde yaşasalar dahi, bu madde uyarınca ceza-
sızlık nedenlerinden yararlanabilirler. Çünkü 
mahkeme boşandıklarına dair karar vermemiştir 
ve karar kesinleşmemiştir. Ayrıca tarafların bu 
cezasızlık nedenlerinden yararlanabilmeleri için 
aralarındaki eş olma vasfı, suçun işlendiği esna-
da mevcut olmalıdır. 

Kişinin anne-baba, babaanne/anneanne-dede 
ve onların da ebeveynleri ile yukarıya doğru devam 
eden hısımlık ilişkisine üstsoy; kişinin çocuğu, toru-
nu ve onunda çocukları ile aşağıya doğru devam 
eden hısımlık ilişkisine ise altsoy denir. Kayın hısım-
lığı ise, eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları 
arasında mevcut olan bağın, aynı tür ve dereceden 
olan yakınlığıdır. Medeni Kanun’un 18.maddesine 
göre “Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren 
evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.” 

Evlatlık bağı ise, Medeni Kanun’un 305 ve 
devamı maddeleri uyarınca mahkeme kararı ile 
kurulmuş bir akrabalık ilişkisidir. Dolayısıyla Me-
deni Kanun hükümlerine göre ve mahkeme kararı 
olmaksızın, bir küçüğün veya büyüğün, çocuğu 
gibi alınıp büyütülmesi veya manevi evlat kabul 
edilmesi durumlarında, bu kişisel cezasızlık ne-
denleri uygulanamaz72. Küçüğü veya büyüğü 
evlatlık olarak alan kişiye evlat edinen; alınan 
kişiye ise evlatlık denir. Medeni Kanun hükümle-
rine göre evlatlık, evlat edinenin alt soyuna dahil-
dir. Bu sebeple evlat edinen ile evlatlık arasında 
bu suçtan kaynaklı bir durumda kişisel cezasızlık 
nedeni uygulanacaktır. 

Kardeşler açısından ise, bu cezasızlık sebe-
binden yararlanabilmek için fail ve mağdurun 
kardeş olması yeterli görülmemiş, aynı konutta 
yaşama şartı getirilmiştir. Aynı konutta yaşama 
ise geçici değil, sürekli nitelik arz etmelidir. 

Öngörülen kişisel cezasızlık nedenleri tama-
mıyla kişisel olduğundan, suça iştirak suretiyle 
katılan diğer faillerin cezalandırılmasına engel 
değildir. Öte yandan suç maddede öngörülen 
kişilerin zararına işlenmiş olmalıdır. Zarar görenin 
kartı çıkaran kuruluş olduğu aksi durumlarda 
şahsi cezasızlık nedeni uygulanamayacaktır73. 

                                                 
71 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 6810. 
72 YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ, s. 6812. 
73 ESEN, s. 649. 
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5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
171.maddesi uyarınca şahsî cezasızlık sebebinin 
varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya 
yer olmadığı kararı verebilecektir. 

 

VII- ETKİN PİŞMANLIK HALİ 
5560 sayılı Kanunun 11.maddesi ile TCK’nın 

245.maddesine eklenen 5. fıkrada, maddenin 
birinci fıkrası kapsamına giren fiillerle ilgili olarak 
TCK’nın 168.maddesinde74 düzenlenen malvarlı-
ğına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümle-
rinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

TCK’nın 168.maddesinin uygulanabilmesi için 
suçun tamamlanmış olması gerekmektedir. Dolayı-
sıyla suçun icra hareketlerinin istenmeyen bir se-
bepten ötürü tamamlanamamış veya icra hareketleri 
tamamlanmakla birlikte netice meydana gelmemiş 
ise suç teşebbüs aşamasında kalmıştır ve teşebbüs 
aşamasında kalan bir suç hakkında da etkin piş-
manlık hükümleri uygulanamayacaktır75. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 27.05.2008 tarihli 
ve E:2008/11-127 K:2008/147 sayılı kararında 
özetle: “…5237 sayılı Yasanın 168. maddesinde 
yer alan “etkin pişmanlık” hükmü; 

1-Sınırlı şekilde sayılmış olan; hırsızlık, mala 
zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcı-
lık, hileli iflas, taksirli iflas, karşılıksız yararlanma, 
yağma ve başkasına ait kredi kartını kötüye kul-
lanma suçlarıyla ilgili olarak, 

2-Sadece tamamlanmış suçlarda, 

3-“Failin bizzat pişmanlık göstererek mağdu-
run uğradığı zararı aynen geri verme ve tazmin 
suretiyle tamamen gidermesi” halinde, 

4-Hükmün verilmesinden önce vaki olan geri 
verme veya tazmin söz konusu ise, uygulanabile-
cek, diğer hallerde ise bu madde hükmünden 
yararlanmak mümkün olmayacaktır… 

                                                 
74 Madde 168 - (Değişik madde: 29/06/2005-5377 

S.K./20.mad) 
 (1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye 

kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs ve 
karşılıksız yararlanma suçları tamamlandıktan son-
ra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma baş-
lamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım 
edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğra-
dığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle 
tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte 
ikisine kadarı indirilir. 

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

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

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

75 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s. 723. 

5237 sayılı Yasanın 168. maddesi, 765 sayılı 
Yasanın 523. maddesinden farklı olarak “pişman-
lıktan kaynaklanan iade ve tazmini” esas aldığın-
dan, iade ve tazminin cebri icra yoluyla gerçek-
leştirilmesi, zararın failin rızası hilafına veya on-
dan habersiz olarak üçüncü kişilerce giderilmesi, 
failin yakalanmamak için kaçarken atması sonucu 
eşyanın ele geçirilmesi, arama neticesinde sakla-
nan şeyin bulunması gibi hallerde 765 sayılı Ya-
sanın 523. maddesinin uygulanma olasılığı olabi-
lecekken, bu durumlarda failin gerçek anlamda 
pişmanlığından söz edilemeyeceğinden 5237 
sayılı Yasanın 168. maddesi uyarınca uygulama 
yapılamayacaktır… 

Somut olayda; hükmün verilmesinden önce 
yapılmış bir ödeme söz konusu olmamakla birlik-
te, hükmün verildiği tarihte “başkasına ait kredi 
kartını kötüye kullanma suçlarıyla” ilgili olarak 
5237 sayılı Yasanın 168.maddenin uygulanma 
olasılığı bulunmadığından, anılan suçun “etkin 
pişmanlığa” konu edilebilecek suçlar arasına 
alınmasından sonra ihdas edilen lehe durum 
nedeniyle uyarlama yargılaması yapılmasına ve 
yargılama sonunda verilecek hükümden önce 
gerçekleşecek ödemelerin bu kapsamda değer-
lendirilmesine engel sebep bulunmamaktadır...” 
şeklinde açıklamalara yer vererek TCK’nın 168. 
maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükmünün 
uygulanması açısından yol göstermek istemiştir. 

 

VII- YAPTIRIM 

Bu suçun cezası, birinci fıkra kapsamındaki 
eylemler için üç yıldan altı yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adli para cezasıdır. Madde 
lafzından da açıkça anlaşılacağı üzere hâkim, 
başkasına ait banka veya kredi kartını her ne 
suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bu-
lunduran kimseye, yine bu kimsenin kart sahibinin 
veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin 
rızası olmaksızın, bu kartı kullanarak veya kul-
landırtarak bir yarar elde etmesi halinde hem 
maddede belirtilen hapis cezasını ( üç yıldan altı 
yıla) hem de adli para cezasını (beşbin güne 
kadar) verecektir. Dolayısıyla yaptırımı uygulama 
bakımından hâkimin hapis cezası ve adli para 
cezasını uygulama bakımından seçimlik hakkı 
yoktur; her ikisinden de faili cezalandırmalıdır. 

İkinci fıkra kapsamına giren eylemler için ise, 
yani, başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilen-
dirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, 
satan, devreden, satın alan veya kabul eden ya 
da banka veya kredi kartları üzerinde sahtecilik 
yapan faile verilecek ceza miktarı kanun koyucu 
tarafından arttırılmış ve cezanın alt sınırı üç yıl, 
üst sınırı ise yedi yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca 
faile verilecek adli para cezasının üst sınırı da 
onbin güne çıkarılmıştır. 

Üçüncü fıkra kapsamındaki eylem bakımın-
dan ise fail, yani, sahte oluşturulan veya üzerinde 
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sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını 
kullanmak suretiyle kendisine veya başkalarına 
yarar sağlayan kişi, dört yıldan sekiz yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılacaktır. 

Burada belirtilmesi gereken bir başka durum 
ise TCK m.246’da belirtilen bu suç bakımından 
tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanma-
sı ile ilgilidir. TCK m.246’ya göre “Bu bölümde yer 
alan suçların işlenmesi suretiyle haksız menfaat 
sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur.” Tüzel kişiler 
hakkında uygulanacak güvenlik tedbirleri ise TCK 
m.60’da düzenlenmiştir. TCK m.60’a göre “(1) Bir 
kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faali-
yette 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. 

(2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suç-
larda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uygu-
lanır. 

(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulan-
masının işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar 
ortaya çıkarabileceği durumlarda, hâkim bu ted-
birlere hükmetmeyebilir. 

(4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca be-
lirttiği hâllerde uygulanır.” 

TCK m.60’tan anlaşılacağı üzere tüzel kişiler 
hakkında, iznin iptali ve müsadere olmak üzere iki 
güvenlik tedbirine hükmedilebilir76. 

 

VIII- GÖREVLİ MAHKEME 

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanunun 11.maddesi uya-
rınca bu suçlarla ilgili yargılama yapmak yetkisi 
Asliye Ceza Mahkemelerine aittir. Aynı kanunun 
12.maddesi ile resmi belgede sahteciliğin, nitelikli 
dolandırıcılığın ağır ceza mahkemesi görev ala-
nına sokulmasına rağmen bu suçlarla manevi 
unsur ve müeyyide bakımından paralellik göste-
ren ve hatta onlardan daha ağır müeyyide içeren 
( TCK m.245/3, m.158/1- j den daha ağır müeyyi-
de içerir ) bu suçun da ağır ceza mahkemelerinin 
görev alanına alınması gerektiği kanaatindeyiz. 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanıl-
ması neticesinde işlenen suçların takibi şikâyete 
tabi olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
re’sen soruşturma başlatılır. TCK m.245/4 kap-
samına giren bir durumun mevcudiyeti halinde ise 
savcı CMK m.171 gereğince takdir yetkisi çerçe-
vesinde kamu davası açmayabilir. 

                                                 
76 ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, s. 914. 

SONUÇ 

1-5237 sayılı TCK’nın 1.fıkrasında bir bileşik 
suç düzenlenmediği, failin suç teşkil eden kartı 
ele geçirme biçiminin de ayrıca cezalandırılması 
gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu mezkûr kararı da bu yöndedir. 

2- Kanaatimizce, bir banka veya kredi kartını 
sahte oluşturmak veya üzerinde sahtecilik yap-
mak ile bu nitelikteki bir kartı kullanarak kendisine 
veya başkasına yarar sağlamak iki ayrı fiil ve iki 
ayrı suç teşkil etmektedir. Burada sahte oluşturu-
lan veya üzerinde sahtecilik yapılan banka veya 
kredi kartı ifadesine yer verilmesi bir bileşik suç 
oluşturmak için değil 3. fıkrada öngörülen suç 
tipini 1.fıkradan ayırt etmek içindir. Fail 
245.maddenin 2 ve 3.fıkraları uyarınca ayrı ayrı 
cezalandırılmalıdır. 

3- 765 sayılı yasa dönemindeki içtihat farklılık-
larını ve karışıklıkları önlemek amacıyla yeni 
yasada özel olarak düzenlenen banka ve kredi 
kartlarını kötüye kullanma suçu ile ilgili özellikle 
içtima hususunda halen doktrinde ve yargı merci-
leri arasında farklı görüşler savunulmaktadır. Bu 
karışıklıkları gidermek açısından maddede deği-
şikliğe gidilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yapıla-
cak değişikliklerle 2 ve 3. fıkralar arasında geçit 
suç olup olmadığı yahut gerçek içtima kurallarının 
uygulanıp uygulanmayacağı sorunu ile 1.fıkra ile 
hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanıma 
ve yağma gibi suçlar arasındaki içtima sorunu 
giderilmelidir. 

4- Maddenin her üç fıkrasında düzenlenen 
suç tipleri için öngörülen ceza hadleri, suçun 
koruduğu hukuki değer, uygulamada nitelikli 
dolandırıcılıkla karışma sıklığı, içtima sorunları ve 
halen uygulamada birliğin sağlanamamış olması 
nazara alınarak suçun Ağır Ceza Mahkemelerinin 
görev alanına alınması gerektiği kanaatindeyiz. 
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