
 

 

 
 
 

ÜNİTE 1 
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ 

 
CEZA HUKUKU VE FONKSİYONU 
 
Ceza Hukuku: Suç teşkil eden fiilleri ve bunlara uygulanacak yaptırımların neler olduğunu gösteren hukuk disiplinidir.Bütün 
hukuk kurallarının amacı, insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve böylece toplumun barış ve düzen içinde yaşamasını 
sağlamaktır. Ceza hukuku da diğer hukuk disiplinleri gibi, kendi araçlarıyla bu genel amaca katkıda bulunmaktadır. Hukuk 
kuralları toplum düzenini sağlama görevini yerine getirebilmesi için devlet gücüne dayanırlar. Hatta ceza hukuku, öngördüğü 
yaptırımların ancak devlet tüzel kişiliği tarafından uygulanabilir olması nedeniyle, diğer hukuk disiplinlerine göre devlet gücünün 
müdahalesini daha fazla zorunlu kılmaktadır. 
Devlet, ceza hukukunu toplum düzeninin sağlanmasında son çare olarak ve hukuk devletinin esasları çerçevesinde 
kullanmalıdır.  
 
Ceza hukukunun fonksiyonu: Yaptırımların önleyici etkisiyle, hukuki değerlerin korunmasıdır.  
Hukuki değerler, toplumsal düzenin devamı için bir hukuk toplumunda korunması gereken, soyut, manevi değerlerdir. Söz 
konusu hukuki değerleri ihlal eden saldırılar Ceza hukukunda “Suç” olarak tanımlanır. Her suçla korunmak istenen bir hukuki 
değer vardır. Kişi suç işlemek suretiyle korunmak istenen bu manevi, ideal değerleri tanımadığını göstermiş olmaktadır. Suç 
işleyen kişinin cezalandırılmasının nedeni de suç işlemek suretiyle ihlal ettiği bu hukuki değerlerin, toplumun barış içinde birlikte 
yaşaması için korunması gereken değerler olduğunun farkına varmasını sağlamaktır. 
 
Suç, Ceza ve Güvenlik Tedbiri 

Bir hukuk toplumunda her haksızlık suç olarak tanımlanamaz. Diğer hukuk dallarının yaptırımıyla hukuki korumanın 
yetersiz kaldığı ve ceza hukuku yoluyla korumanın zorunlu görüldüğü hâllerde (son çare olarak) ceza hukuku devreye girer. 
 
Suç; insanların toplum içinde birlikte yaşamalarının temini, toplumsal düzenin devamı için korunması gereken hukuki değerleri 
ihlal eden belli insan davranışları (tipik haksızlıklar) dır. 
Suç işleyen kişilere ceza ve güvenlik tedbiri olmak üzere iki tür yaptırım uygulanmaktadır.  
Ceza yaptırımı, ancak işlediği haksızlıktan dolayı kusurlu bulunan kişiye uygulanabilir. 
 
Cezanın amacı: Suç teşkil eden haksızlığı tercih etmesinden dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlamaktır. Kişi mahkûm 
olduğu cezanın infazıyla, işlediği suç nedeniyle ihlal ettiği hukuki değerlerin şuuruna varmalı, toplumun değerleriyle barışık hâle 
gelmeli, yani yeniden topluma kazandırılmalıdır. 
Bazı durumlarda ise suç teşkil eden haksızlığı gerçekleştiren kişiye, gerek kendisini gerek toplumu belli tehlikelerden korumak 
amacına yönelik olarak, güvenlik tedbiri yaptırımı uygulanabilmektedir. Güvenlik tedbirine hükmedilebilmesi için gerçekleştirdiği 
haksızlık dolayısıyla kişinin kusurlu sayılması zorunlu değildir. Bu yaptırımlar suç işleyen kişi hakkında birlikte uygulanabileceği 
gibi, birbirinden bağımsız olarak da uygulanabilirler. 
 
CEZA HUKUKUNUN HUKUK DİSİPLİNLERİ ARASINDAKİ YERİ 
 

Hukuk bilimi, kamu hukuku ve özel hukuk şeklinde bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Devlet ile vatandaş arasındaki hukuki 
ilişkileri düzenleyen hukuk bilimi kamu hukuku; eşit iki taraf arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk bilimi ise özel hukuk 
içerisinde yer bulmaktadır. 
***Ceza hukuku, kamu hukuku içerisinde yer alan bir bilim dalıdır. Çünkü suç işleyen kişiyi cezalandırma gücü devletin tekelinde 
bulunmaktadır. 
Ceza hukuku, kendi içinde maddi ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku olmak üzere ikili bir ayrıma uğramaktadır.  
 
Maddi ceza hukuku: 
Bir fiilin suç teşkil edebilmesi için bulunması gereken unsurları,  
Suç dolayısıyla sorumluluk için aranan şartları  
Suçun işlenmesi hâlinde uygulanabilecek yaptırımları  
Suçun işlenmesine bağlanan diğer hukuki sonuçları inceler. 
Maddi ceza hukuku da kendi içinde ceza hukuku genel hükümler ve ceza hukuku özel hükümler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Ceza hukukunun genel hükümleri bütün suçlar için geçerli ortak prensiplerdir. Genel Hükümler’de esas itibariyle bir fiilin 
cezalandırılabilirliği için bulunması gereken koşullar ve böyle bir fiilin işlenmesine bağlanan hukuki sonuçlar gösterilmektedir 
Özel hükümlerde ise kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, hakaret, hırsızlık, zimmet, rüşvet gibi tek tek suç tanımları yer 
almaktadır. 
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Ceza muhakemesi hukuku  
Suç teşkil eden bir fiilin işlendiği şüphesiyle başlayıp bu şüphenin failin lehine veya aleyhine yenilenmesine kadar devam eden 
süreci ifade etmektedir.  
Ceza muhakemesi hukuku: 
Bu sürece katılan kişilerin hak, görev ve yetkileri  
İşlendiği iddia edilen suçun gerçekte işlenip işlenmediğini, 
İşlendi ise kim tarafından işlendiğini 
Yaptırımının ne olacağını belirlemek amacıyla yapılan  
İddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyetten oluşan bir hukuk dalıdır. 
 
Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi: 
Ceza hukuku, 

• Anayasa Hukuku 
• İdare hukuku 
• Devletler Hukuku 
• Mdeni Hukuk 
• Kriminoloji 
• Adli tıp 

 İle ilişkili bir hukuk alanıdır. 
 
Anayasa hukuku- Ceza hukuku ilişkisi: Anayasa, normlar hiyerarşisinin en tepesinde yer alır. Bu nedenle Ceza hukuku 
alanında Anayasaya aykırı düzenlemeler yapılmaz 
Ceza hukuku, Anayasa ile oluşturulan düzenin ve kişilere tanınan hak ve özgürlüklerin bekçiliğini yapmaktadır. Ceza hukuku bu 
korumayı, anayasa ile kişilere tanınan temel hak ve özgürlükleri ihlal eden davranışları ve Anayasa ile oluşturulan düzeni 
değiştirmeye veya işleyişini bozmaya yönelik cebir veya tehdit içeren fiilleri suç olarak tanımlamak suretiyle yerine getirmektedir. 
 
Anayasa’da Ceza hukukuna ilişkin yer verilen prensipler:  

• Kanunilik ilkesi, 
• Geriye yürüme yasağı, 
• Masumiyet karinesi,  
• Ceza sorumluluğunun şahsiliği 

Böylece Anayasa koyucu, söz konusu ilkelerin sadece ceza hukuku bakımından değil, tüm hukuk düzeni bakımından önem 
taşıdığını vurgulamış olmaktadır. 
 
İdare hukuku – Ceza hukuku ilişkisi 

Ceza hukuku, devletin yürütme organı içerisinde yer alan idarenin faaliyetlerinin hukuka uygun ve etkin bir şekilde 
yürütülmesine katkı sağlamaktadır. Hem kamu görevlileri veya kamu kurum ve kuruluşları eliyle görülen faaliyetlerin yapılmasını 
engellemeye yönelik fiiller suç hâline getirilmektedir, Böylece hem vatandaşın hakları hem de kamu idaresine olan güven 
korunmak istenmektedir.  
Kamu görevlilerin işleyebileceği suçlar  : 

• Haksız arama  
• İşkence  
• Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması  
• Zimmet  
• İrtikâp  
• Rüşvet 
• Görevi kötüye kullanma  

 suçları sayılabilir. 
TCK’da kabahat türünden suçlara yer verilmemiş, bunlar idari yaptırımı gerektiren fiiller olarak ayrı bir kanunda düzenlenmiştir. 
Kabahatler Kanununun genel kanun niteliğindedir. Kabahat teşkil eden bir fiilin işlenmesi hâlinde, karşılığını oluşturan idari 
yaptırımlara idari merciiler karar vermektedir. Ancak idari merciler idari yaptırım kararı verirken TCK’nın genel hükümler 
kısmında düzenlenen esaslara uygun hareket edeceklerdir. 
 
Devletler hukuku – Ceza hukuku ilişkisi 

Özellikle terör eylemleri, bilişim sistemlerine karşı veya bu sistemler aracılığıyla işlenen fiiller, uyuşturucu madde 
ticareti, fuhuş veya organların alınması maksadıyla insan ticareti, göçmen kaçakçılığı gibi suçlar çoğu zaman suç örgütleri 
tarafından birçok devleti ilgilendirecek şekilde işlenmektedir. Başta Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler olmak üzere 
uluslararası toplum, bu tür sınır aşan örgütlü suçlara karşı devletlerin ortak mücadele verilebilmesini sağlamaya yönelik çaba 
göstermektedirler. Bu çabaların somut ifadesi olarak ilgili konularda çok sayıda milletlerarası sözleşmeler imzalanmaktadır. 
Devletler hukuku ile ceza hukukunun kesiştiği bir diğer alan da suçluların iadesi ve adli yardımlaşmadır  
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Medeni hukuk – Ceza Hukuku ilişkisi 

Suç teşkil eden fiiller aynı zamanda haksız fiil niteliği taşıdığı için, medeni hukukun bir alt disiplini olan borçlar hukuku 
bakımından tazminat sorumluluğunu gerektirmektedir. 
Örneğin bir kimsenin eşyasını çalmak ceza hukuku bakımından hırsızlık suçunu oluşturmaktadır Aynı fiil borçlar hukuku 
bakımından da haksız fiil sayılmakta ve çalınan eşyanın tazmin edilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca hukuk düzeninin tekliği ilkesi gereğince, hukuka aykırılık kavramının anlamı ve kapsamı ceza hukuku ile medeni hukuk 
ve diğer hukuk disiplinleri arasında ortak etkiyi doğurur. Bir taraftan da medeni hukuka ilişkin bazı kavramlar bazı suçların 
tanımında unsur olarak yer almaktadır. 
 
Kriminoloji (suç bilimi) –Ceza hukuku ilişkisi 

 Kriminoloji deney ve gözlem metodundan yararlanarak suçun işlenme nedenlerini, faili suç işlemeye iten sebepleri 
inceleyen bir bilim dalıdır.Kriminoloji suçlunun kişiliğini, fiziki ve psikolojik özelliklerini, kişinin içinde yaşadığı sosyal çevrenin, 
aile ilişkilerinin, ekonomik durumun, eğitim durumunun, cinsiyetin, yaşın, dini inançların, iklim ve mevsim gibi çevre koşullarının 
suç işleme olgusu üzerindeki etkilerini araştırır. Kriminoloji bütün bu verileri ortaya koymak suretiyle iyi bir suç ve ceza 
siyasetinin izlenmesi olanağını sağlar. 
 
Adli Tıp- Ceza hukuku ilişkisi 

Adli tıp özellikle ceza muhakemesi sürecinde Suçun aydınlatılmasında (örn. ateşli silahla meydana gelen ölüm 
vakasında olayın intihar mı yoksa adam öldürme mi olduğunun belirlenmesinde) 
Suçluların tespitinde (örn. olay yerinde veya mağdur üzerinde bulunan delillerin araştırılması sonucu failin belirlenmesi)  
Sorumluluğun saptanmasında (örneğin suçu işlediği sırada kişinin akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi) önemli rol oynar. 
 
 
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

 
CEZA HUKUKUNUN GÜVENCE FONKSİYONU  
 
1.Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi  
Kanunilik ilkesine Avrupa’da ilk yer veren kanunun 1787 tarihli Avusturya Ceza Kanunudur.  
Diğer belgeler: 
1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 
1793 tarihli Fransız Anayasası 
1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu’nda  ve takip eden dönemde birçok ülkenin anayasasında ve ceza kanunlarında bu ilkeye yer 
verilmiştir.  
Ayrıca ilke Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ve İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair 
Avrupa Sözleşmesi’nde de yer verilmiştir. 
Türk hukuk tarihinde bu ilkeye ilk yer veren kanunun 1274 (1858) tarihli “Ceza Kanunname-i Hümayunu”dur. 
İlkeye 1961 Anayasası’nda, 1982 Anayasası’nda ve uygulamada olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nunda yer verilmiştir. 
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1982 Anayasası’nda suçta ve cezada kanunilik ilkesine ilişkin yer alan hükümler şunalrdır: 

• “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu 
işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.”  

• “Suç ve ceza zaman aşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.”  
• “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.”  

5237 sayılı TCK’nın “suçta ve cezada kanunilik ilkesi” başlıklı maddesinde bu ilke ve doğurduğu sonuçlar şöyle ifade edilmiştir.  
• Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı 

cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. 
• İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. 
• Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa 

yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. 
 
2.Geçmişe Yürüme Yasağı (Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması) 
 
Ceza hukuku bakımından: Ceza kanunlarının geriye yürüme yasağı Kanunilik ilkesinin sonucu olan bu kurala göre her fiil, 
işlendiği zamanın kanununa tabiidir.  Yeni bir suç tanımı getiren veya failin durumunu ağırlaştıran kanunlar, ancak yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra işlenen fiiller bakımından uygulanabilirler. Ceza kanunların geriye yürümesini engelleyen bu ilke TCK da şu 
şekilde ifade edilmiştir.  
 “İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri 
uygulanamaz.” 
İstisnası: Lehe olan kanunun geriye yürümesi Failin lehine olan kanunun geçmişe uygulanır ve geçmişe uygulanma 
bakımından bir zaman sınırlaması getirilmemiştir. 
 “failin lehine olan kanun geriye yürür.” 
 “İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında 
güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden 
kalkar.”  
“Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan 
kanun uygulanır ve infaz olunur.” 
 
Ceza İnfaz rejimine ilişkin düzenlemeler bakımından: Derhal uygulama ilkesi Derhal uygulama: Bir hükmün yürürlüğe girdiği 
anda ilgili olan her olaya uygulanmasını ifade eder 
İstisnası: 
hapis cezasının ertelenmesi,  
koşullu salıverme  
tekerrürle ilgili olan hükümlerdir.  
Bu müesseselerle ilgili değişikliklerde geriye yürüme yasağı kuralı ve failin lehine olan hükmün geriye yürümesi istisnası geçerli 
olacaktır. 
 
Ceza Muhakemesi Hukuku bakımından: Derhal uygulama kuralı geçerlidir. Ceza muhakemesine ilişkin kurallarda bir değişiklik 
yapıldığında, bu değişiklik lehe ve aleyhe olduğuna bakılmaksızın ilgili olduğu işlemlere derhal uygulanır.  
 
Anayasa bakımından: İptal kararları geriye yürümez.Anayasa Mahkemesi bir fiili suç olarak düzenleyen kanun hükmüyle ilgili 
olarak iptal kararı verdiğinde, bu karar geriye yürümeyecek, kararın Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren işlenen suçlar hakkında uygulanacaktır. Bu tarihten önce işlenen suçlara iptal kararının etkisi olmayacaktır. 
NOT: “Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam 
edilir.” Bu hükümle geçici ve süreli kanunların yürürlükte bulundukları süre içinde işlenen suçlara, yürürlükten kalktıktan sonra da 
uygulanmaya devam edileceği kabul edilmiştir. Böylece geçici ve süreli kanunların ileriye yürümesinin yolu açılmıştır.  
Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir. 
 
Süreli Kanun: Yürürlükten kalkışı belirli bir zamana veya olaya bağlandığı için yürürlükten kalkacağı zaman önceden bilinen 
kanunlara süreli kanun denir. 
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ÜNİTE 2 
 

SUÇ TEORİSİNE GİRİŞ VE TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI 
 
SUÇUN YAPISINA GENEL BAKIŞ 
 

Hukuk kuralları, bir hukuk toplumunda devletin, toplumsal düzenin sağlanmasında ve devam ettirilmesinde kullanıldığı 
en önemli vasıtayı oluşturmaktadır. Kanun koyucu bir suç tanımı yaptığında örtülü bir şekilde, ya bir yasaktan ya da bir emirden 
(davranış normu) bahsetmektedir Kişilerin, emir veya yasağı ihlal etmeleri haksızlık teşkil eder. Bu haksızlıklardan bir kısmı suç 
teşkil edip ceza hukukunun konusunu oluştururken diğer bir kısmı ise diğer hukuk disiplinlerinin ilgi alanına girer.  
Suç teorisi, suç teşkil eden haksızlığın unsurlarını ve ceza sorumluluğun şartlarını konu edinmektedir.  
 
Suç Teşkil Eden Haksızlığın Esası Olarak Fiil 

Ceza hukukunun hareket noktasını, normun muhatabı olan insan tarafından gerçekleştirilen fiil oluşturur. 
Fiil; yönlendirici irade tarafından hâkim olunan, belli bir amaca yönelen, etkileri dış dünyada hissedilen insan davranışı olarak 
tanımlamak mümkündür. 
Suç, karşılığında ceza hukuku yaptırımı öngörülmüş haksızlıktır. 
 
Fiilin belirleyici unsurları: İradi olması, belli bir maksada yönelik olması, etkilerinin dış dünyada hissedilmesi ve insan kaynaklı 
olmasıdır. 
 
1. Fiilin İradi olması: 
 
*Sadece iradi olan insan davranışları fiil niteliğine sahiptir ve yönlendirici iradenin ürünü olmayan davranışlar ceza 
sorumluluğuna esas teşkil etmezler.  
**İradeyi mutlak surette devre dışı bırakan, karşı konulamayan, doğal ya da doğal olmayan bir kuvvetin etkisinde iken 
gerçekleştirilen hareketler fiil olarak nitelendirilemezler. Örneğin bir kimsenin diğerini vitrin camına iterek camın kırılmasına 
sebebiyet verdiği bir olayda, cama çarpan kişinin hareketi mala zarar verme suçunu oluşturmaz.  
***Buna karşılık insanın iradesini yalnızca zorlayıcı nitelikteki cebir ve tehdit (vis compulsiva) altında gerçekleştirilen davranışlar 
fiil niteliğine sahiptirler. Örneğin bir kimseye silah tehdidiyle sahte bir senet imzalattırılması durumunda, kişi senet imzalama 
hareketini zorlanmış da olsa iradi olarak gerçekleştirmektedir. Ancak bu kişi böyle bir fiile iradi olarak karar verirken özgür 
olmadığı için kusurunun bulunmaması nedeniyle cezalandırılması söz konusu olmayacaktır. Zorlayan kişi dolaylı fail sayılacak 
ve cezalandırılacaktır.  
Refleks hareketleri, uyku hâlinde veya hipnotik telkin altında gerçekleştirilen davranışlar da ceza hukuku anlamında fiil özelliğini 
taşımazlar. Buna karşılık, zorunluluk hâlinde, ani karar sonucu ve şuur bozukluğu veya şuur bulanıklığı hâllerinde 
gerçekleştirilen davranışlar ise fiil niteliğine sahiptirler.  
 
2. Davranışların belli bir maksada (gayeye) yönelik olması: 
 

İnsan davranışının belli bir amaca yönelik olarak gerçekleştirilmesi, ona fiil vasfını kazandırmaktadır. Buradaki irade 
fiille ilgilidir ve bunun iradi olmasını ifade etmektedir. Ceza hukuku anlamında bir insan davranışının varlığı aranır. Dolayısıyla, 
doğal olaylar veya bir hayvanın hareketi ceza hukuku bakımından değerlendirmeye tabi tutulmaz. Ancak bir suçun işlenmesinde 
hayvanın bir araç olarak kullanılması (örneğin hayvanın başkasına saldırması için kışkırtılması) durumunda, kişinin davranışı fiil 
niteliğine sahiptir. Bunun dışında insan olmadıkları, sadece hukuki bir yapıları bulunduğu için tüzel kişilerin de hareket etme 
yetenekleri yoktur. Bunlar adına yetkili organlar hareket ederler.  
Ceza hukuku anlamında, yaşına ve ruhsal durumuna bakmaksızın, akıl hastası olsa da her gerçek kişi hareket yeteneğine 
sahiptir. Bu itibarla yaşına ve akli durumuna bakılmaksızın herkes fiil ehliyetine sahiptir. 
 
3. Fiilin etkilerinin dış dünyada hissedilmesi 
 

Varlığı aranan bu harici ilişki dış dünyada bir değişiklik şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, bazı hâllerde böyle bir 
değişiklik gerekli değildir. Dış dünyada değişikliğin aranmadığı hâllerde belli hareketin gerçekleştirilmesi ceza hukuku 
bakımından önem arz eder ve bunun dış dünyada belli sonuçlara yol açması aranmaz.  
İnsanın düşünce ve arzuları, iradi bir davranışla dış dünyada ortaya çıkmadığı sürece suçun konusunu oluşturmaz. Ancak 
düşüncenin söz, yazı, mimik ve jestlerle ya da el kol hareketleriyle ifade edilmesi hâlinde ortada bir fiilin bulunduğunda tereddüt 
edilmez. Bu nedenle, başkasının şeref ve haysiyetine saldırı teşkil eden veya insanları suç işlemeye tahrik eden sözlerin 
söylenmesi hâllerinde cezaya layık fiillerin bulunduğu kabul edilmektedir. 
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Tipiklik 
İşlenen bir fiilin, suç teşkil edip etmediğinin belirlenmesinde, suçların kanuni tanımlarında (suç tipinde) gösterilen 

unsurların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği göz önünde bulundurulur.  
Dar anlamda tipiklik: Suçun bir unsuru olarak kastedilen tipikliktir (haksızlık tipi).  
Geniş anlamda tipiklik, cezalandırılabilirliğin kanuni olarak belirlenmiş tüm koşullarını kapsadığı için Ceza Kanununun güvence 
fonksiyonu (suçta ve cezada kanunilik ilkesi) bakımından öneme sahiptir. 
 
Tipikliğin uyarı fonksiyonu: Vatandaşların tipleştirilen emir ve yasaklara göre kendilerini yönlendirmeleri fonksiyonunu yerine 
getirir. Buna “tipikliğin uyarı fonksiyonu” denir. Tipiklik, sadece bir suç tipinin değil, tüm suçların özelliklerini taşıyan soyut bir 
kavramdır. Failin tipe uygun davranmasıyla tipik haksızlık da gerçekleşmiş olur. Somut hareket, daha önce yapılan soyut suç 
tanımlarından birine uygunsa, bu hareketin tipe uygunluğundan ve dolayısıyla belli bir suç tipinin maddi ve manevi unsurlarının 
gerçekleştirildiğinden bahsedilir. Buna karşılık, somut hareket, kanunlarda tanımlanan suçlardan herhangi birinin unsurlarını 
gerçekleştirmiyorsa, tipik olmadığı ve dolayısıyla ceza hukukununun konusunu oluşturmadığı sonucuna varmak gerekir.  
 
Tipikliğin ayıklama fonksiyonu: Suçun yapısında bir değerlendirme aşaması olarak, tipe uygun davranış şekillerini ceza hukuku 
bakımından önemli olmayanlardan ayırma görevini yerine getirmesine “tipikliğin ayıklama fonksiyonu” denilmektedir.  
Tipiklik, suçun yapısında “hukuka aykırılığın karinesini oluşturma” fonksiyonuna da sahiptir. Buna göre, tipe uygun bir davranış 
kural olarak hukuka aykırı bir davranıştır.Bir davranışın tipe uygun olduğunun belirlenmesiyle, suç teşkil eden haksızlık da 
gerçekleşmiş olur.. Buna göre, işlenen bir fiille, tipikliğin yapı taşlarını oluşturan unsurlar (maddi ve manevi unsurlar) 
gerçekleştirilmişse, kural olarak hukuka aykırı bir fiilin bulunduğunu kabul etmek gerekir. Ancak somut olayda tipik fiil, hukuka 
uygunluk nedenleri olan görevin ifası. meşru savunma, hakkın kullanılması  ve ilgilinin rızası  çerçevesinde gerçekleştirilmiş 
olabilir. Eğer tipik fiil bir hukuka uygunluk nedenin kişiye vermiş oluğu izin ve yetki çerçevesinde gerçekleştirilmişse, hukuka 
aykırılık yolundaki karine ortadan kalkar. Buna göre, bir fiilin haksızlık olarak nitelendirilebilmesi için iki aşamalı 
değerlendirmeden geçilmelidir: Davranışın tipe uygunluğunun araştırılması (ceza kanunu açısından değerlendirme) ve bir 
hukuka uygunluk nedeninin yokluğunun belirlenmesi (tüm hukuk düzeni açısından değerlendirme). 
Tipikliğin maddi (objektif) unsurları fiilin dış dünyadaki görünüş biçimini nitelendirirler.  
Tipikliğin manevi (sübjektif) unsuru denilince, failin psişik-manevi alanına ve tasavvur dünyasına ait olan unsurlar anlaşılmalıdır. 
Fiil ile bu fiili gerçekleştiren kişi arasındaki psikolojik bağa manevi unsur denilmektedir. Bu bağ da kural olarak kast, istisnai 
hâllerde ise taksir şeklinde tezahür etmektedir 
 
TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI 

Suçun kanuni tanımında yer alan maddi unsurlarını; fiil, netice, nedensellik bağı, fail, mağdur, suçun konusu ve nitelikli 
hâller olarak sıralamak mümkündür.  
 
Fiil (Davranış) : 

Buna göre, suçun maddi unsurunu oluşturan fiil, yönlendirici iradenin ürünü olan, belli bir amaca yönelen ve dış 
dünyada etkileri hissedilen insan davranışını ifade eder. Tipe uygun haksızlığın gerçekleşebilmesi için suçun kanuni tanımında 
belirtildiği şekil ve tarzda hareket ya da hareketlerin yapılması şarttır. Suçları hareketin tipte tanımlanışına göre, tek hareketli 
suçlar, çok hareketli suçlar, serbest hareketli suçlar, bağlı hareketli suçlar, seçimlik hareketli suçlar, mütemadi (kesintisiz) suçlar 
ve ihmali suçlar şeklinde bir ayrıma tabi tutmak mümkündür.  
Tek Hareketli Suçlar Kanuni tanımına göre, meydana gelmesi için tek hareketin yeterli olduğu suçlara “tek hareketli suç” denir. 
(Örneğin, kasten öldürme, hakaret). Bu suçların oluşumu için tek öldürmeye ve hakerete yönelik hukuki anlamda tek fiilin icrası 
yeterlidir. Kasten öldürme suçunun işlenmesi sırasında sıkılan kurşun sayısının veya vurulan bıçak darbesinin birden fazla 
olması, bu suçun tek hareketli suç olma özelliğini etkilemez. Zira bu gibi durumlarda hukuki anlamda fiil tektir. 
Çok Hareketli Suçlar Kanuni tanımında birden çok harekete yer verilen suçlara “çok hareketli suç” denir. Bu tür suçların 
oluşması için kanuni tanımda gösterilen hareketlerin tamamının yapılması gerekir. (Örneğin yağma suçu, cebir veya tehditle bir 
malın alınmasıyla oluşan bir suçtur. Dolandırıcılık suçu da hileli hareketlerin yanı sıra yarar sağlanmasını gerektirmektedir. Aynı 
şekilde özel belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için failin hem sahte bir özel belge düzenlemesi, hem de bu belgeyi 
kullanması gerekir. 
Serbest Hareketli Suçlar Kanun tanımlarında hangi tür hareketlerle işleneceği hususunda belirlemede bulunulmayan suçlara 
serbest hareketli suçlar denir. (Örneğin görevi kötüye kullanma, kasten öldürme , hırsızlık, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma). 
Bağlı Hareketli Suçlar Kanuni tanımında hangi hareketlerle işlenebileceği bizzat belirtilen suçlara “bağlı hareketli suç” denir. 
Örneğin yağma suçu bağlı hareketli bir suçtur. Çünkü yağma suçunun kanuni tarifinde cebir veya tehditle bir malın alınmasından 
bahsedilmektedir. 
Seçimlik hareketli suçlar Kanuni tanımında birbirinin alternatifi olarak gösterilen birden çok hareketten biriyle işlenebilen suçlar 
“seçimlik hareketli”dir. Bu tür suçlarda, kanuni tanımda gösterilen alternatif hareketlerin hepsinin aynı anda gerçekleştirilmesi 
şart olmayıp birinin icrasıyla suç oluştur. Somut olayda kanuni tarifte gösterilen hareketlerin hepsi icra edilmiş olsa dahi ortada 
tek suç vardır. Bu durum cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulabilir. (Soykırım, göçmen kaçakçılığı, hakaret ve mala 
zarar verme gibi)  
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Kesintisiz Suçlar (Mütemadi Suçlar) Kanuni tanıma uygun hareketin icrasıyla ya da tipte ayrıca neticenin arandığı hâllerde 
neticenin gerçekleşmesiyle tamamlanan suçlara “ani suçlar” denir. Örneğin kasten öldürme suçu, ölüm neticesinin 
gerçekleşmesiyle tamamlanır. Mağdurun yaralandıktan bir müddet sonra ölmesi bu suçu mütemadi suç hâline getirmez. Çünkü 
öldürmeye yönelik hareket gerçekleştirilmiş ve bitmiştir.Kanuni tanımındaki hareketlerin işlenmesiyle tamamlanan, ancak fiilin 
icrasına devam edilmesi sebebiyle henüz sonlanmayan (icranın bitmediği) suçlara “kesintisiz suç” veya “mütemadi suç” 
denir.(Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç işlemek için örgüt kurma suçu, uyuşturucu madde bulundurma, girilen konuttan 
çıkmamak suretiyle işlenen konut dokunulmazlığını ihlal, karşılıksız yararlanma) Kesintisiz suçlarda devam eden netice değil, 
fiilin icrasıdır. 

Kesintisiz suçlarda fiilin icrası devam ettiği sürece, fiilin ifade ettiği haksızlık da işlenmeye devam etmektedir. Seçimlik 
hareketli suçlar, aynı zamanda bağlı hareketli suç olma özelliğini taşımaktadır. 
İhmali Suçlar  Emredici normun söz konusu olduğu hâllerde, bu normun gereği olan hareketin icra edilmemesi bir hak ihlaline 
sebebiyet verir. Emredici normlara karşı gelmek ise normun istediği icrai davranışın salt yapılmaması suretiyle gerçekleştirilir.( 
Örneğin kamu görevlisinin yükümlü olduğu görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermesi veya kendini idare 
edemeyecek durumda olan kimselere karşı yardım etme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi)  
Yasaklayıcı ve emredici normları ihlal eden insan davranışının bu iki temel şekline (yapma ve yapmama) göre suçlar “icrai 
suçlar” ve “ihmali suçlar” şeklinde ikiye ayrılmaktadır. İcrai hareketle işlenen suçlarda hareket, tokat atmak, tekme vurmak, 
silahla ateş etmek, birisine hakaret teşkil eden söz söylemek gibi, aktif bir yapma hareketiyle gerçekleştirilmektedir. Fail icrai 
suçlarda aktif bir davranışla cezayı gerektiren bir yasağı ihlal etmektedir. Buna karşılık ihmali suçlar, emredilen hareketi 
yapmamak suretiyle işlenen suçlardır. İhmali suçlarda hareket, belli bir davranışın gerçekleştirilmemesi, belli bir davranışta 
bulunmama şeklinde normatif bir özellik taşımaktadır. Bir başka deyişle, ihmali davranış, hukuk normlarıyla (emredici davranış 
normları) kişiye belli bir icrai. İhmali suçlar kendi içinde “gerçek ihmali suçlar” ve “gerçek olmayan (görünüşte) ihmali suçlar” 
şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Gerçek ihmali suçlar sırf hareket suçları olup, failin kanun tarafından yapılması istenilen hareketi 
yapmamasıyla oluşurlar. Bu suçların oluşumu bakımından ayrıca bir neticenin meydana gelmesi zorunlu değildir. Gerçek 
olmayan ihmali suçlar, tipe uygun bir neticenin gerçekleşmesinin engellenmemesi suretiyle işlenen suçlardır. Ancak bu suçun 
oluşumu için failin neticeyi önleme bakımından özel bir hukuki yükümlülük (garanti yükümlülüğü-garantörlük) altında bulunması 
gerekir. Neticeyi önleme yükümlülüğü, kanundan, sözleşmeden ve öngelen tehlikeli hareketten kaynaklanabilir.  
 
Netice: 

Netice, hareketin dış dünyada meydana getirdiği değişikliktir. Eğer bir suçun kanuni tanımında unsur olarak neticeye 
yer verilmişse, suçun tamamlanabilmesi için bu neticenin gerçekleşmesi gerekir. Buna karşılık, suçun kanuni tarifinde neticeye 
ayrıca yer verilmemiş ise fiilin gerçekleştirilmesiyle suç da tamamlanmış olacaktır. Örneğin kasten öldürme suçunda,bir kişinin 
ölmüş olması neticeyi oluşturmaktadır. Bu suçun tamamlanabilmesi için ölüm olayının gerçekleşmesi gerekmektedir. Buna 
karşılık, hakaret suçunda, bir kimsenin şerefini ihlâl eden söz ve davranışların gerçekleştirilmesiyle suç tamamlanmış 
olmaktadır. Kanuni tanımlarında neticeye unsur olarak yer verilip verilmemesi noktasından hareketle suçlar “sırf hareket 
suçları” ve “neticeli suçlar” şeklinde ikili bir sınıflandırmaya tabi tutulur. 
 

Tamamlanması için neticenin aranmadığı bu tür suçlara “sırf hareket suçları” denir. (İntihara yönlendirme, konut 
dokunulmazlığını ihlal , hakaret, yalan tanıklık, iftira)  . Örneğin hakaret,suçun oluşumu bakımından,  hakaretten dolayı 
mağdurun psikolojisinin bozulması gibi bir neticenin gerçekleşmesi aranmamıştır. 
Suçun tamamlanmış sayılabilmesi için kanuni tanımındaki fiilin icrasının yanı sıra dış dünyada hareketten ayrılabilen bir 
neticenin meydana gelmesinin arandığı suçlara “neticeli suçlar” denir.(Kasten öldürme,taksirle öldürme, kasten yaralama, çocuk 
düşürtme, kısırlaştırma ,mala zarar verme) i  
 
Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet  

Bir neticeden dolayı sorumlu tutulabilmenin temelini, hareket ile netice arasındaki sebepsonuç ilişkisini ifade eden 
nedensellik bağı oluşturur. Şayet hareketle netice arasında nedensellik bağı yoksa o netice faile yüklenemez.  
Neticeli suçlarda, failin hareketinin neticenin meydana gelmesi bakımından şart teorisi anlamında nedensel olması, onun 
cezalandırılabilirliği bakımından zorunlu ve fakat yeterli değildir. Sorumluluk için ayrıca, meydana gelen neticenin faile objektif 
olarak isnat edilebilmesi de gerekir. Yani bir neticenin faile insan olma özelliğinden kaynaklanan kabiliyet durumuna göre 
kendi eseri olarak yüklenebilmesi de gerekir. Örneğin fail, yaralamak maksadıyla hasmına ateş eder ve onu yaralar. Mağdur 
aşırı kan kaybeder ve kendisine kan verilmek istenir. Yahova şahidi olan mağdur, inancı gereği kan almayı reddeder ve aşırı kan 
kaybına bağlı olarak hayatını kaydeber. Bu olayda, failin mağduru yaralamış olması, mağdurun ölümü bakımından nedensel 
olmasına rağmen, bu ölüm neticesi doğrudan doğruya fiilinin eseri olarak nitelendirilemeyeceği için faile isnat edilemeyecektir. 
 
Fail  

Fail, suçun kanuni tanımındaki fiili gerçekleştiren, bu fiil üzerinde hâkimiyet kuran, kanuni tanıma uygun haksızlığı 
gerçekleştiren kişidir. Her suçun mutlaka bir faili vardır. Faili olmayan bir suç tanımı olamaz.  
Ceza hukukunda tüzel kişiler suç faili olamaz. 

Suçlar, fail esas alınmak suretiyle, genel suçlar ve özgü suçlar şeklinde bir ayrıma tabi tutulmaktadır. 
Fiil yeteneğine sahip olan her gerçek kişi tarafından işlenebilen bu suçlara “genel suçlar” denilmektedir. Örneğin kasten 
yaralama, yağma  gibi.  

Bazı suçların kanuni tanımında, bu suçların ancak özel bir yükümlülük altında bulunan ve belli faillik özelliğini taşıyan 
kişiler tarafından işlenebileceği belirtilmektedir. Bu tür suçlara “özgü suçlar” denilmektedir. Bu tür suçlar ancak özel faillik 
vasfını taşıyanlar tarafından işlenebilmektedir.  
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Mağdur  

Her suçun mutlaka bir mağduru vardır, mağduru bulunmayan bir suç olamaz. Mağdur, teknik ceza hukuku kavramı 
olarak suçun konusunun ait olduğu kişiyi veya kişileri ifade eder. (Örneğin yağma suçunun mağduru, tehdit veya cebir yoluyla 
alınan eşyanın sahibi veya zilyedidir.) Fail gibi mağdur da ancak gerçek kişiler olabilir. Bu kişi suç teşkil eden fiilin işlendiği 
sırada hayatta olan kişidir.  

İnsan dışında, aile, devlet, tüzel kişi, kişi toplulukları, devletler topluluğu gibi kurum ve organlar, “suçtan zarar gören” 
olabilirse de suçun mağduru olamazlar.Bir kişi, işlenen bir suçun aynı zamanda hem faili hem mağduru olamaz. Faillik ve 
mağdurluk sıfatı aynı suçta bir kişide toplanmaz.  
 
Suçun Konusu  

Suçun konusu denilince, bundan tipik hareketin üzerinde icra edildiği kişi veya şey anlaşılmalıdır.  
Örneğin kasten öldürme suçunun konusunu belli bir kişinin hayatı, kasten yaralama suçunun konusunu belli bir kişinin vücudu 
ve hakaret suçunun konusunu ise belli bir kişinin şerefi ve onuru oluşturur. Buna karşılık hırsızlık ve yağma suçunun konusunu 
taşınır bir mal, belgede sahtecilik suçunun konusunu ise sahteciliğe konu olan belge oluşturmaktadır. 
Suçun konusu ile suçla korunan hukuki değer, birbirinden farklı ve ilişkili olan kurumlardır. 
Suçun konusu ile suçla korunan hukuki değeri birbirine karıştırmamak gerekir. Hukuki değerler, toplum hayatı bakımından 
önem arz eden ve ceza hukuku tarafından korunan yaşamsal değerlerdir. Tüm suçların koruduğu hukuksal değerler bireye 
aittirler. Bütün suçlar bireye karşı işlenirler ve tüm suçların mağduru insanlardır (belli kişi veya kişiler ya da toplumu oluşturan 
herkes). Suçun konusunu ise, üzerinde tipe uygun hareketin icra edildiği gerçek konu oluşturmaktadır.  
Örneğin kasten öldürme suçunda korunan hukuki değer yaşama hakkı, suçun konusu ise belli bir kişinin hayatıdır.  
Suçların sınıflandırılmasında, suçun konusunun fiilden etkileniş derecesine göre, zarar suçları ve tehlike suçları şeklinde ikili bir 
ayrım yapılmaktadır.  
Zararsuçları: Suçun konusuna zarar verilmesinin arandığı hâllerde zarar suçundan söz edilir. Burada bahsi geçen zarar veya 
değer kaybını, parasal bir ölçüme tabi tutulan kayıp biçiminde değil, genel anlamda, işlenen fiilin yol açtığı çıkar kaybı, olumsuz, 
kötü sonuç ve ziyan şeklinde anlamak gerekir. (Öldürme, yaralama, mala zarar verme, hırsızlık, yağma ) 
Tehlike suçlarında, hareketin yönelik olduğu konunun gerçekten zarara uğraması şart olmayıp, bu konunun objektif olarak 
zarara uğrama tehlikesi ile karşılaşmış olması yeterlidir 
 
Nitelikli Hâller  
Kanunlarda öncelikle suçların temel şekli tanımlanır. Cezaya layık haksızlığın oluşması için varlığı zorunlu olan temel unsurları 
taşıyan suç tipi, o suçun temel şeklini oluşturur. Bir suçun temel şekline ilave edilen ve cezanın artırılmasını veya indirilmesini 
gerektiren bu hâllere, suçun nitelikli unsurları denir. Örneğin hırsızlığın gece vakti işlenmesi , suçun temel şekline göre cezanın 
artırılmasını gerektiren bir unsuru oluşturmaktadır. Buna karşılık, hırsızlığın malı bir süre kullanıp iade etmek üzere işlenen şekli 
ise cezada indirim yapılmasını gerektiren nitelikli hâldir. Temel şekli gerçekleşmeyen bir suçun nitelikli hâlinden söz edilemez. 
Buna karşılık, bir suçun nitelikli hâlinin gerçekleşmemesi, o suçun temel şeklinin oluşmasına engel değildir. 
Nitelikli Hal Sebepleri:  
Nitelikli hâl failin veya mağdurun sıfatından kaynaklanabilir. Fail açısından bakarsak örneğin resmi belgede sahtecilik suçunun 
nitelikli şekli ancak bir kamu görevlisi tarafından işlenebilir. Mağdurun sıfatı da cezanın ağırlaşmasına neden olan bir nitelikli 
unsuru oluşturabilir. Örneğin kasten öldürmenin çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 
bulunan bir kişiye işlenmesi, failin daha ağır cezalandırılmasına yol açmaktadır.  
Fail ile mağdur arasındaki ilişki, özellikle akrabalık ilişkisi suçun nitelikli hâli olarak değerlendirilmiş olabilir. Örneğin kasten 
yaralamanın üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı işlenmesi suçun temel şekline nazaran daha ağır cezalandırmayı 
gerektirmektedir.  
Suçun konusuna ait bir özellik nitelikli hâli oluşturabilir. Örneğin hırsızlık suçunun konusunu oluşturan eşyanın “kamu kurum 
ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya” olması suçun 
temel şekline göre daha ağır cezayı gerektirmektedir.  
Fiilin işlendiği yer ve zaman nitelikli hâl olarak kabul edilmiş olabilir. Örneğin yağma suçunun konut veya işyerinde işlenmiş 
olması hâlinde ceza artırılacaktır  
Fiilin işleniş şekli nitelikli hâli oluşturabilir. Örneğin bazı suçların silahla; alenen veya basın ve yayın yolu ile ; cebir veya tehdit 
kullanılarak  işlenmesi suçun nitelikli hâlini oluşturmaktadır.  
Fiilin işlenişiyle güdülen amaç veya saik de suçun nitelikli unsuru olarak kabul edilebilir. Örneğin kasten öldürmenin “bir suçu 
gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla” işlenmesi bu suçların 
daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurunu oluşturmaktadır. Bazı suçlarda ise belli bir maksat veya saikle hareket etmek 
suçun daha az cezayı gerektiren nitelikli şekli olarak kabul edilmiştir. Örneğin hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarının“bir 
hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi bu suçların temel şekline göre daha az cezayı gerektirmektedir. 
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