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I. GENEL OI.ARAK
Kamu idaresine karqr suglar Eski TCKnun tiqiincii babrnda 20211a287.
maddeler arasrnda diizenlenmiqken Yeni T0Knunda Millete ve Devlete
Karqr suglar Baqhkh diirdiincii krsmrn birinci biiliimtinde Kamu idaresinin
Gtivenilirlipi ve iqleyiqine Karqr Suglar baq[lr altrnda 247 lla 266. maddeler arasrnda diizenlenmigtir. Eski kanunda 79 maddede (ytrtirltikten kaldrrrlan 6 madde gdz dniine ahmrsa 73 madde) siiz konusu suqlara iliqkin dtizenleme mevcut iken yeni Kanunda bu sayr 19 maddeye indirilmiqtir. Eski
kanunda devlet idaresini ilgilendirdipi varsayrlan 10 htiktim yeni kanunda
farkh yerlerde diizenlenmiqtir. Toplam da 79 (73) madde 29 maddeye indirilmiqtir.
Eski kanunda ahm satrma fesat kanqtrrma sugu (m.205) kamu idaresi
aleyhinde suglar biiltlmtinde iken yeni kanunda bu sug ekonomi sanayi ve ticarete iliqkin suglar btiltimiinde 235. maddede diizenlenmiqtir. Miilga Kanunda Devlet idaresi Aleyhinde Cilriirnler Btiliimiinde diizenlenen iqkence
sugu (m. 243),yeni Kanunda 94. maddede kiqiler aleyhinde suglar btiliimiinde diizenlenmiq, bu Kanunda tammlara iliqkin 259,279 ve 265. maddeler,
yeni Kanunun tammlar baqhkh 6. maddesinde diizenlenmiq, eski 264, mad'
de yeni Kanunun 174. maddesinde diizenlenmiq, eski Kanund'a 266, 267,
268 ve 270. maddelerde diizenlenen memura ve resmi heyetlere hakaret sugu, yeni Kanunda 125 ve 12?. maddelere hakaret suglarr araslna afunmrg,eski Kanunun 2?L. maddesinde dtzenlenen memura kargr iqlenen miiessir fiil sugu, yeni Kanunun 86. maddesinde diizenlenmiqtir'
Riiqvete aracrhk suguna iliqkin dzel hiikiim eski Kanunun 216. maddesi, riiqvet konusu mahn miisaderesineiliqkin 217. madde,231,233234,239,
244, 249, 251, 269, 272, 273, 277, 278, 280 maddeler yeni Kanuna ahnma*
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mrqtrr. Bunun yamnda eski Kanunun 204, 206,207,2L0,22L ve.227. maddeleri daha bu Kanun yrirtirliikte iken yiiriirliikten kaldrnlmrqtrr.
Eski Kanun ve Yeni Kanunun Devlet idaresine Karqr suglarr diizenlemesine genel olarak bakrldrfrnda, mafdurun memur olmasr halini genel alrrlatrcr sebep olarak tingriren eski Kanunan 273. maddesi yeni Kanuna ahnmamrqtrr. Eski Ceza Kanununun srrf memur srfatr sebebiyle,bazr suglarda korunan hukuki.yarann defiqtilini kabul ettiii, iirneiin memura hakaret sugunun Devlet idaresi Aleyhinde Ctirtimler krsmrnda diizenlenmiqken, diper kiqilere kaqr iqlenen hakaret sugu kiqilere karqr ciirtimler arasrnda diizenlenmiqti. Yeni Ceza Kanunu ise bazr suglarda mafdurun srfatrnrn depiqmesihalini sugla korunan hukuki yarann de!'iqmesi sebebi olarak kabul etmemiqtir.
Ancak buna benzer bir iliqkinin bulunduiu zimmet sugu ile emniyeti suistimal sugu yeni Kanunda ayrr suglar olarak diizenlenmiqtir. Bu hiikiimlerden
qriyle bir sonug grkanlabilece[i kamsrndayrm. Eski Kanun failin srrf memur
olmasrm, memuriyet srfatr nedeniyle veya memuriyet giirevi srrasrnda sugun
iqlenmesini agrrlatrcr sebep veya sugun nitelilinin deliqmesi baqka bir sugu
olugturmasr nedeni olarak kabul etmesi karqrh[rnda, mafdurun memur oIrnasr halini de a[rrlatrcr sebep veya sugun nitelilini degiqtiren bir sebep olarak kabul ederek bir denge kurmakta idi. Yeni Kanunda ise bu dengenin memur aleyhine bozulduiu ytiniindeki bir tespitin hatah olmadrlr kamsrndayrm.
Bdltimiin baqh[r eski Kanunda "Devlet idaresi Aleyhinde iqlenen Ciiriimler" iken yeni Kanunda "Kamu idaresinin Giivenilirliiine ve iqleyiqine
Karqr Suglar" baqhS ile dtizenlenmiqtir. B<iltim baqhklan sugla korunan hukuki yarann tespitinde iinem arzetmektedir. Bu agrdan deliqiklipe bakrldrSrnda, eski kanundaki ifadenin daha kapsamh olduflu gdrtilecektir.
TCK uyarrnca Kamu idaresinin Giivenilirligine ve iqleyiqine Karqr Suglarrn faili sadecekamu giirevlisi srfatrm haiz olanlar olacaktrr. Kamu gcirevlisi siiz konusu Kanunun 6. maddesindetammlanmrqtrr. 6. maddesindekamu g<irevlisi, "kamusal faaliyetin yiiriitiilmesine atama veya segilme yoluyla ya da herhangi bir surette siirelli, stireli veya geqici olarak katrlan kiqi"
qeklinde tammlanmrqtrr. ETCK da ise bu suglann failinin ancak bir memur
olabilece[i kabul edilmekte ve memur aym Kanunun 279. maddesinde tammlanmakta idi. Memur ve kamu giirevlisi tammlan karqrlaqtrnldrSnda,
kamu giirevlisi tammrmn daha geniq oldu[u gdri.ilecektir.
Difer Kanunlann cezakanunundaki memur kavramrna yaptr[r atrflann
artrk TCKnun ilgili hiikiimlerine yaprldrlr kabul edilmelidir. Ozel ceza kanunlarrnda ve difer kanunlarda memur gibi cezalandrrrlacaklan belirtilen
kimseler, yeni Kanun uyannca da kamu gtirevlisi olarak kabul edilmelidir.
Bu husus 5252 sayrh Kanunun 6/1-c agrkhkla diizenlenmiqtir. Ornelin b188
sayrh Ozel Giivenlik Hizmetlerine Dair Kanunu'nun 23. maddesi uyannca,
rizel giivenlik gtirevlileri Ttirk Ceza Kanununun uygulanmasrnda memur sayrlrr. Bu halde iizel gtivenlik grirevlilerinin Tilrk Ceza Kanununun uygulanmasrnda kamu gtirevlisi sayrlaca$nrn kabul edilmesi gerekmektedir.
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rI. DEvLETiuannsi ar,nvnir.ronigr,nurN ctrnthr,rnnn onrex
aGrnr,.lrrcrSEBEPLER
Bu ctiriimlerde ortak aSrlatrcr sebepler eski Kanunun 251 ve 281. maddelerindeYeni Kanunun 266. maddesinde dtizenlenmiqtir. TCK 266. maddeye gtire, gdrevi gereS olarak elinde bulundurdu$u arag ve geregleri bir sugun iqlenmesi srrasrnda kullanan kamu giirevlisi hakkrnda, ilgili sugun tammrnda kamu giirevlisi srfatr esasen giiz tintinde bulundurulmamrq ise, verilecek ceza tigte biri oramnda arttrnlrr. Bu hiikiim eski TCK 25I ve 28I.
maddelerin karqrh$m oluqturmaktadrr. 251. maddeye giire, bir memur vazife esnasrnda bir kimse aleyhine bir ciirtim iqlerse kanunda yazrh olmayan
hallerde o ctirme kanunen teretttip eden ceza tigte birden yansrna kadar artrnlrr. 281. maddeye giire, bir kimse ciiriim iqlemek igin haiz oldufu memuriyete ait kuwet ve vasrtalan kullandrflr takdirde eper kanun esasenmemuriyet srfatrnlr'azart itibare almamrq ise irtikap olunan ctiriim iqin tayin olunacak ceza altrda birden iigte bire kadar tezyrt olunur.
Eski Kanuna iliqkin uygulamada Yargrtay qiiyle bir ayrnm yapmakta
idi: Sug g<irevin icrasr srrasrnda kiqiye karqr iqlenmiq ancak giirevle ilgili bir
sug de$Ise, giireve iliqkin araglar kullamlsrn kullamlmasrn p51. madde ile
ceza artrrrlmakta idi. Sug giirevin icrasr srrasrnda defil, ancak gtirev sebebiyle verilen arag ve gereglerkullamlarak iqlenmiq ise 281. madde uyannca
ceza artrrrmr yoluna gidilmekte idi. Suq hem giirev esnasrnda iglenmiq hem
de memuriyete ait kuwet ve vasrtalar kullamlmrqsa, daha fazla artvma
oram dngtiren 251. maddenin uygulanmasr gerekmekfe idi.
Yeni Kanun 266. maddede her iki hiikmti birlegtirmiqtir. Sug ister gtirevin icrasrnda ister gtirevin icrasr drqrnda iqlenmig olsun, giirev sebebiyle teslim edilen arag ve geregler sugun iqlenmesinde kullamlmrq ise 266. madde
uyarrnca ceza artvtlacaktrr. Bu halde sug, gtirev esnasrnda iqlenmiq, ancak
g6rev sebebiyleteslim edilen arag ve gereg sugun icrasrnda kullamlmamrq
ise, eski Kanunun 251. maddesi uyarrnca ceza artrnmr mtimkiin iken yeni
Kanun uyarlnca ceza artrnmr miimkiin olmamaktadrr.
TCK 266. maddenin uygulanmasr igin;
1. Sugun iqlenmesi,
2. iqlenen sugta kamu giirevlisi srfatrmn unsur veya a$rlatrcr sebep olarak dngtiriilmemiq olmasr,
3. Failin kamu gtirevlisi olmasr,
4. Kamu gdrevine ait arag ve gereglerin sugta kullamlmasr,
5. Bu arag ve gereglerin kamu giirevlisine giirevi dolayrsryla verilmiq olmasr gerekir.
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rrr.Blzr suq rirr,nniN xmgn agrrRrlMAsr
A. Zimmet Sugu TCK m. 247 - 249 ETCK m,.2O2
TCK247. maddeye giire, gdrevi nedeniyle zilyedlifit kendisine devredilmiq olan veya koruma ve giizetimiyle yiikiimlii oldufu mah kendisinin veya
bagkasrmn zimmetine gegiren kamu giirevlisi, beg yrldan oniki yrla kadar
hapis cezasrile cezalandrnhr.
Zimmet sugunun diizenlendifi ETCK 202 ile TCK 247. maddeler arasrndaki farkhhklara bahrldr[rnda; maddenin esasrnda,iiztinde bir de[iqiklik olmadrlr, uygulama ve ii[reti arasrndaki bazr giiriiq aynhklanmn madde metninde agrkhfa kavuqturulduiu giirtilecektir.
Zimrr;.etsugunun konusu 247.maddedesadece"mal" olarak giisterilmiqtir. Eski Kanunda ise para veya para yerine gegenewak veya senetler veya
di[er mallar qeklinde belirtilmigti. Yeni Kanunda kullamlan "mal" terimi
Medeni Kanun anlamrnda ele ahndrfrnda, para terimini de kapsamaktadrr.
Bu agrdan yeni diizenleme ile maddede bir sadelegtirme yaprldrS, gereksiz
tekrann diizettildili ifade edilebilir.
ikenYtiksek Mahkeme ve iilretideki bashrn gtiriig taETCKytriirliikte
qrnmazlann zimmete konu olamayaca$m kabul etmiqken, TCKnun maddeye iliqkin gerekgesinden taqrnmazlann da zimmete konu olabileceli kabul
edilmektedir2.
ETCI(nun 202. maddesinin lafzr sadecefailin mah kendi zimmetine geqirmesini sugun maddi unsuru olarak kabul ederken, TCKnun 247. maddesi "kendisi veya baqkasrmn zimmetine gegirme halinde maddi unsurun gergekleqeceiini kabul etmiqtir. Ancak ETCK uygulamasrnda daYargrtay 3. kiqi lehine zimmete gegirme halinde de sugun oluqacaf-rmkabul etmekte idi.
TCI(nun 247/2. fikrasrnda diizenlenen nitelikli zimmet sugunun oluqmasr igin, zimmetin agr!'a grkmamasrm sailamaya ytlnelik hileli davramqlarla iqlenmesi hali tingiirtilmiiqtiir. Eski Kanunla farkr madde metninde
"dairesini aldatacak" ifadelerine yer verilmemiq olmasrdrr. Bu ifadelerin
madde metnine ahnmamasr uygulamayr de!'iqtirecek nitelikte def'ildir. Zira
bir davramgrn "hileli dawamq" olarak kabul edilebilmesi igin aldatmaya elveriqli olmasr gerekir. $ayet bu hile ewakta sahtecilik suretiyle gergekleqtirilmig ise TCKnun2l2. maddesi uyarrnca ewakta sahtecilik ve zimmet sugu arasrnda gergek igtima kurallan uygulanacak, diler bir ifade ile iki ayn
sugtan cezalandrrma siiz konusu olacaktrr.

olarak kullamlmrgken Ceza Kanununda "zilyedlik
Tbrimin Medeni Kanunda "zilyetlik
olarak kullamlmasrnr do$ru bulmamaktayrm.
Burada iinemle belirtmek gerekir ki Kanundaki genel gerekge veya madde gerekgeleri,
madde metinlerinin aksine ba!'layrcr olmayrp, sadeceyorumda yol gOsterici niteliktedir.
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TCKnun 24713.frkrasrnda kullanma zimmeti diizenlenmigtir. Bu zimmet tiirti ETCK da bulunmamakla beraberYargrtay kararlarrnda kabul edilen bir zimmet tiirii idi. Zira Yi.iksek Mahkeme kullanma zimmeti halinde
bazr kararlannda, eylemin giirevi kiittiye kullanma sugunu oluqturdugunu
kabul etmekte, bazr.kararlannda da zimmete gegirilen, kullamlan miktar
agrsrndan zimmet sugunun oluqtufunu kabul etmekte idi.
ETCK 202/son frkrasrnda diizenlenen sugun "kamu bankalan aleyhine
iqlenmesi" a[rrlatrcr sebebine yeni Kanunda yer verilmemiqtir. Bunun sebebi Bankalar Kanunu'nun 22. maddesinde, banka aleyhine iqlenen zimmet
sugunun ayrr bir sug olarak diizenlenmesi olsa gerektirs. Yargrtay Ceza Genel Kurulu 08.02.2005 tarihli kararrnda4 Ziraat Bankasr gahqamnrn dahi
memur olmadrfrm kabul etmiqtir. Dolayrsryla bu karar uyannca ETCI(nun
202. maddesinde diizenlenen sugun faili olmasr miimki.in de[ildir.
TCKnun 248. maddesindeetkin piqmanhk hali diizenlenmigtir. Madde'
nin 202/3. frkradan fatkr, zararrn soruqturma baqlamadan iince zarattn tamamen tazminedilmesi veya zimmete gegirilen mahn iade edilmesi halinde
cezamn iigte ikisinin indirilece[inin hiikiim altrna ahnmasrdrr.
TCI(nun 247. maddesinde diizenlenen zimmet sugunun manevi unsuru
zimmete gegirme kastrdrr. Zimmete gegirme kastrmn bulunmamasr halinde
eylem kullanma zimmeti olarak nitelendirilmelidir.
TCK da zimmet sugunun temel qekli igin tingiiriiLlenyaptrnm 5 yrldan 12
yrla kadar hapis cezasrdrr.Aynca TCK'nun 55. maddesi uyarrnca kazang
mtisaderesi miimkiindiir.
ETCK 202. maddede iingririilen yaptrnm ise 6 yrldan L2 y:ila kadar agr
hapis ve meydana gelen zarann bir misli kadar a$r para cezasridi.
B. Denetim Giirevinin

ihmali

Sugu TCI(25ll2

ETCK 203

TCKnun 251/2. maddesindel. frkradan baflmsrz ayn bir sug tipi diizenlenmiqtir. Bu frkraya g<ire,denetim giirevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap sugunun iqlenmesine imkan saplayan kamu giirevlisi, tig aydan iig yrla kadar hapis cezasrile cezalandrrrlrr.Yeni hiikmtin ETCK 203. maddesinden farkr, irtikap sugu da madde kapsamrna ahnmrqtrr. Aynca eski metinde
zimmetin artmasrna veya oluqmasrna sebebiyet vermek suqun neticesi iken
yeni metinde sadecezimmet veya irtikap sugunun iqlenmesine imkan safla3

4

Bankalar Kanunun 2213.frkrasrnda diizenlenen zimmet sugunun olugabilmesi igin iincelikle, failin banka mensubu olmasr ve zimmete gegirilen mahn bankaya ait bir mal olmasr gerekir. Oysa gerek ETCK 202 gerekse TCK247. maddede diizenlenen zimmet sugunun oluEmasr agrsrndan,failin memur olmasr ve zimmete gegirilen mahn devlete veya bireye ait olmasr arasrnda fark bulunmamaktadrr. Onemli olan mahn g6revi sebebiyle memurun zilyetlifiine brrakrlmrq olmasrdrr.
C.31,S. 5, Mavrs 2005,s.762'
E.2004/5-146,K.200517,YKD
cGK T. 08.02.2005,
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mak sugun neticesi olarak diizenlenmiqtir. Aynca yeni metinde irtikap sugunun iqlenmesine sebebiyet vermek de madde kapsamrna ahnmrqtrr. Ancak
riiqvet sugunun iqlenmesine sebebiyet vermek madde kapsamrna ahnmamrqtrr.
TCKnun 251. maddesi uyannca fail, zimmet veya irtikap sugunun iqlenmesinden haberdar ise, sugun iqlendi[ini bilmekte ve iqlenmesine gtiz
5rummakta ise 1. frkra uyarrnca, iqlenen zimmet veya irtikap suguna iqtirak
etmiq olarak kabul edilir. 251/2. frkrada ise, fail denetim giirevini kasten ihmal etmekte, bu suretle zimmet ya da irtikap sugunun iqlenmesine imkan
sa!lamaktadrr.
C. Riigvet Sugu TCK252-254 ETCK 2ll-220
Rtiqvet suglan konusunda yeni Kanunda getirilen en iinemli deliqiklik
basit riiqvet verme eylemlerinin bir krsmrnn sug olmaktan grkanlmasr, basit riiqvet alma eylemlerinin bir hsmrmn ise Kanunun2S7/3. fikrasr uyannca giirevi ktittiye kullanma olarak cezalandrnlmasr olarak grize garpmaktadrr. Basit riiqvet vermenin bir krsmr sug olmaktan grkanlmrqtrr, zira riiqvet
alan kamu giirevlisi ise bu suq delildir, ancak riiqvet alan yabancr iilkede giirevli biri ise, difer bir ifade ile 252/5. frkra uyarrnca de!'erlendirilmesi gereken bir eylem ise, bu halde basit riiqvet alan veya veren de sug iqlemiq olacaktrr. Ancak 25%5. frkramn ihlali halinde yaptrnmrn ne olduiu madde
metninde belirtilmemiqtir, bu halde yaptrnm konusunda 1. frkra ile bir farkhlaqtrrmamn yaprlmadr$, bu halde de failin 1. frkra uyannca cezalandrrrlaca[r ifade edilebilir.
Maddede riiqvetin anlamr konusunda bir ayrnm yaprlmrqtrr. Bu rtiqvet
olan eylemler ve rtigvet sayrlan eylemler qeklinde gruplandrnlabilir. Rtiqvet
olan eylemler,252. maddenin 3. frkrasrnda tammlanmrgtu'. Bu tamma gtire
riiqvet, kamu gtirevlisinin, giirevinin gereklerine aykrrr olarak bir iqi yapmasr veya yapmamasr igin kigiyle vardr$ anlaqma gergevesindebir yarar saSlamasrdrr. Giiriilecef,i iizere 3. frkra uyarrnca riiqvetin siiz konusu olabilmesi igin dnqart, kamu giirevlisinin giirevinin gereklerine aykrn davranmasr
gereiidir. Giirevin gereklerine aykrn dawamgrn sijz konusu olabilmesi iqin,
iincelikle kiqinin giirevi gereli bir igi yapmakla veya yapmamakla yiikiimlti
olmasr gerekir. Giirevine girmeyen bir iq igin ya'rar sallamasr hali ise, 255.
madde ile yaptrnm altrna ahnmrqtrr. Bunun yamnda, giirevin gereklerine
aykrnhk olabilmesi igin, kamu gtirevlisinin yapmasr gereken bir qeyi'yapmamasr, yapmamasr gereken bir qeyi yapmasr igin yarar saSlamasrgerekir.
Bu halde 3. frkradaki riiqvet alma/verme tammrna sadecenitelikli riiqvet aIma/verme eylemleri girecektir.
TCKnun 252. maddesinin 5. frkrasrnda rtiqvet sayrlan eylemler ise,
"uluslararasr ticari iglemler nedeniyle, bir iqin yaprlmasr veya yaprlmamasr
veya haksrz bir yarann elde edilmesi veya muhafazasr amacryla, dofrudan
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veya dolayh olarak yarar teklif veya vaad edilmesi veya verilmesi" qeklinde
belirtilmiqtir. Frkra uyarrnca rtiqvet verilmesinin sebebi uluslararasr ticari
iglemler olmahdrr. Bagka bir iqlem igin yarar saflanmasr hali frkra kapsamrnda de!'erlendirilemeyecektir. Frkra hem basit hem de nitelikli rtigvet alma"/vermeeylemlerini igermektedir. Gergekten frkra uyarlnca, yaprlmasr gereken igin yaprlmasr (yaprlmamasr gereken igin yaprlmamasr) igin saflanan,
vaad edilen veya teklif edilen yarar riiqvet sayrlacagr gibi, yaprlmamasr gereken iqin yaprlmasr (yaprlmasr gereken iqin yaprlmamasr) igin saflanan,
vaad edilen veya teklifedilen yarar da niqvet sayrlacaktrr.
Bu fikra uyannca sugun maddi unsuru, haksrz yarar teklif edilmesi, vaad edilmesi veya verilmesi olarak sayrlmrqtrr. Birinci frkradaki riiqvetten
farkh olarak sugun tamamlanmasr igin haksrz yararrn saflanmasr gerekmemekte, teklif edilmesi veya vaad edilmesi halinde de suqun tamamlandrf-r
kabul edilmektedir.
TCKnun 252. maddesinin 1. frkrasrnda diizenlenen sugun manevi unsuru iizel kast iken, 5. frkrada diizenlenen sugun manevi unsuru da iizel
kasttrr. Ancak 1. frkrada dtizenlenen suqun oluqmasr iqin failde bulunmasr
geren saik, "g6revin gereklerine aykrn olarak bir igi yapmak veya yapmamak" saikidir. Oysa Kanun 5. frkrada "bir iqin yaprlmasr veya yaprlmamasr
veya haksrz bir yarann elde edilmesi veya muhafazasr amacryla" ifadelerine yer verereh, failin hangi saikle hareket etmesi halinde sugun oluqacafrm 1. frkradan farkh bir qekilde belirtmiqtir.
4. frkrada dtizenlenen sug, fail bakrmrndan 1. frkradan farkhlaqmaktadrr. Bu frkra uyannca riiqvet alma sugunun faili, kamu kurumu nitelilindeki meslek kuruluqlan, kamu kurum veya kuruluqlanmn ya da kamu kurumu nitelifindeki meslek kuruluqlanmn iqtirakiyle kurulmuq girketler, bunlarrn biinyesinde faaliyet icra eden vakrflar, kamu yararrna gahqan dernekler, kooperatifler ya da halka agrk anonim qirketler adrna hareket eden kiqiler olabilir. 4. fikrada dtizenlenen suqun manevi unsuru dzel kasttrr. Sugun
maddi unsuru ise 1. frkraya paralel bir gekilde "yarar saplamak" olarak diizenlenmiqtir.
Ote yandan ,252. mad.de"yarar saSlamak"tan siizederek, riiqvet konusu
olan yararrn maddi veya manevi yarar olabilece!.ini belirtmektedir.
Yukanda belirtilen agrklamalardan da anlagrlaca$ tizere hukukumuzda rriqvet sugunun unsurlanm tek gekilde belirlemek mtimkiin olmayacaktlr. Zira TCI(nun 252. maddesinin 1. frkrasrnda drizenlenen suq ile 5. frkrasrnda diizenlenen sugun unsurlan farkhdrr. 1. frkra uyar:rnca, riiqvet almaverme suglanmn maddi unsuru, kamu giirevlisine yapmamasr gereken iqi
yapmamasr veya yapmamasr gereken iqi yapmasr amacryla yarar sa$lamaktrr. Kural olarak kamu gdrevlisine yarar sallandrlr anda riigvet alma ve
riigvet verme sugu tamamlanacaktrr. GtirtiLlece[i iizere yeni Kanun -kural

Dog. Dr. AygeNuhoplu

992

olarak- eski Kanundan farkh bir qekilde sugun tamamlanmasr igin riiqvet
konusu iqin karqrhgr olan yararrn sa$lanmasrm aramaktadrr. Yine 1. fikra
uyannca yarar sailanmasa da, riiqvet konusunda anlaqmaya vanlmrqsa,
ri.iqvet anlaqmasr yaprlmrqsa sug tamamlanmrq sayrlacak, aksi halde teqebbiis hiikiimleri uygulanacaktrr.
TCI(nun 252. maddesinin 5. frkrasrnda diizenlenen riiqvet sugunun
maddi unsuru ise, faile bir iqin yaprlmasr veya yaprlmamasr veya haksrz bir
yararln elde edilmesi veya muhafazasr amacryla, doirudan veya dolayh olarak yarar teklif veya vaad edilmesi, verilmesidir. Giiriilece[i iizere burada
belirtilen riiqvet sugunun tamamlanmrq sayrlmasr iqin riiqvet anlaqmasrm
yaprlmasrna ihtiyag olmayrp, yarann teklif veya vaad edilmesi halinde de
sugun tamamlandrlr kabul edilmektedir. Ote yandan, madde metninden anlaqrlacagr iizere basit riiqvet verme ve basit riigvet alma madde uyarrnca cezalandrnlmahdrr.
D. Yetkili Olmadr$

Bir iq igin Yarar Sailama TCK 255 ETCK 218

TCI(nun 255. maddesi uyannca, giirevine girmeyen ve yetkili olmadrfr
bir igi yapabilece!'i veya yaptrrabilece$ kanaatini uyandrrarak yarar saflayan kamu giirevlisi, bir yrldan beq yrla kadar hapis ve adli para cezasrile cezalandrnlrr.
Hiikmiin eski Kanunun 218. maddesinden ashnda farkr bulunmamaktadrr. Ancak Kanunun 255. maddesinin gerekgesindesugun gok failli bir sug
oldufu, iqinin giirdiiriilmesini isteyen ve bu amagla kamu giirevlisine menfaat temin eden kiqinin de ashnda hukuka aykrrr bir zeminde olduiu, bu iti.
barla, hem kamu giirevlisi hem de iqinin gtirdtiriilmesini isteyen ve bu amagIa kamu gdrevlisine menfaat temin eden kiqinin de sugun faili oldulu belirtilmigtir ki, buna katrlmak mtimkiin defildir. Qtinkii madde agrkga "yarar
sallayan kamu gtirevlisi bir yrldan beq yrla kadar hapis cezasrveya adli para cezasrile cezalandrnlrr" diyerek kimin cezalandrnlacalrm hiiktim altrna
almrqtrr. Kamu giirevlisinin iqi yapabileceli veya yaptrrabileceii konusunda
ikna olan kiqinin cezalandrrrlacafina dair bir husus madde metninde bulunmamaktadrr. Dolayrsryla gerekgedebelirtildiii iizere bu kiqinin cezalandrrrlmasr kanunilik ilkesine aykrrr olacaktrr.
Yine gerekgede,kamu giirevlisi, giiriilmesi istenen iq konusunda kendisini esasen yetkili ve g6revli olmadr[r halde, giirevli ve yetkili olduiundan
ve iqi yapacafirndan bahisle kiqiyi yamltarak menfaat temin etmiq ise dolandrrrcrhk suqunun olugacalr belirtilmektedir ki maddedeki agrkhk karqrsrnda
bu frkri kabul etmek miimkiin deflildir. Bu halde oluqacak olan sug 255.
maddede dtizenlenen sugtur.
Bu eylemin dolandrncrhk sugunu oluqturdufu hal, TCK'nun758/2 fikrasrnda belirtilmigtir. Gergekten bu frkraya gdre, kamu giirevlileriyle iliqkisi
olduf'undan, onlar nezdinde hatrrr sayrldr[rndan bahisle ve belli bir iqin gtir-
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diiriileceii vaadiyle aldatarak, baqkasrndan menfaat temin eden kiqi, yukandaki frkra htikmtine giire cezalandrnhr. Burada cezalandrrrlan husus, kamu giirevlisi olsun olmasrn, yetkili olmadr[r bir iq igin, -mafdurun yetkili olmadr$rnr bilerek-, iqin yaprlmasr igin menfaat sailamasr halidir. Dolandrncrhk sugunun oluqmasr iqin, failin ma$duru kendi yetkisi konusunda defil,
baqka kamu giirevlileriyle iliqkisinin bulundu$u ve onlara igi yaptrrabileceii konusunda aldatmasr gerekir.
suqun oluqabilmesiigin menfaat temin edenin, yaprlmasrm istedigi iqin
kamu gtirevlisinin giirevine girmedi['ini ve bu hususta yetkisi olmadrgr bilmesi gerekir. Eski Kanunun 218. maddesine iliqkin uygulamada yargrtay,
failin mag'dura giirevli olmadrprm sriyledikten sonra iqinle ilgilenirim, giirtigecelim yere bir miktar para verece!"im diyerek para almasrmn dolandrrrcrhk oldu[unu kabul etmekte idi. Yeni Kanun bu hali yasallaqtrrmrg ve Kanunun l-58/2. fikrasrnda agrkga diizenlemiqtir.
E. Giirevi Kiitiiye Kullanma Sugu TCK 257 TCI(2Zg,2gO,24O,2tz
TCI(nun gdrevi kiitiiye kullanma baqhkh 2bz. maddesinde, eski Kanundaki grirevi suistimal, grirevi ihmal, kigilere karqr keyfi muamele suglarr ile basit riiqvet alma suglan diizenlenmigtir. Eski Ceza Kanunundan farkh olarak 257. maddenin 1ve 2. frkralarr uyarrnca gtirevi ihmal ve gdrevi kcitiiye kullanma suqlarr zarar sugu olarak dtizenlenmigtir. Eski Kanunda ise
bu suglar tehlike suqu olarak dtizenlenmekte idi.
TCK'nun 257. maddesinin 1 ve 2. frkralarrnda diizenlenen grirevi kittiiye kullanma ve ihmal suglanmn hareket unsuru "giirevin gereklerine aykrn davranmak veya giirevin gereklerini yapmakta ihmat veya gecikme gcistermektir". Gdrevin gerekleri, mevzuatta belirtilmiqtir. Mevzuatla belirlenen grirevin gereklerine aykrrr hareket veya takdir yetkisinin k6ttiye kullamlmasr halinde hareket unsurunun gergekleqtipinin kabul edilmesi gerekir.
Yukanda belirtildili iizere her iki sug da zarar sugu olarak dtizenlenmiqtir. Buradaki zara\ kamu zararr, kiqilerin malduriyeti veya kiqilere
haksrz bir kazang saflamaktrr.
Maddenin 3. frkrasrna ise, eski Kanunun 212. maddesinde diizenlenen
basit riiqvet alma sugu diizenlenmigtir. Sugun tin gartr, eylemin cebri irtikap
sugunu oluqturmamasrdrr. Maddi unsur ise kamu gdrevlisinin grirevin gereklerine uygun davranmasr igin veya gOrevin gereklerine uygun davrandr!r igin kendisine veya baqkasrna haksrz grkar saSlamasrdrr.Bilindi!.i iizere
basit riiqvet alma sugunun oluqmasr iqin memurun, yapmasr gereken iqi
yapmadan veya yapmamasr gereken igi yapmamak iqin haksrz menfaat almasr veya vaat veya taahhrit kabul etmesi gerekir. Rriqvet konusu iq yaprlmadan iince vaadin, taahhiidiin iinerilmesi gerekir. iq yaprldrktan sonra
menfaatin sa!'Ianmasr veya vaat edilmesi rtiqvet alma sugunu olugturmaz.
257/3. frkrada ise, kamu grirevlisi yapmasr gereken iqi yaptrktan veya yap-
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mamasr gereken yapmamasr nedeniyle haksrz menfaat elde etmesi halinde
de bu sug olugur. Bu gekilde htiikmtin uygulama alam geniqletilmiqtir. Ancak
basit rtiqvet verme sugu yeni Kanunda suq olmaktan grkanlmrgtrr. Basit
rtiqvet alma sugu da gtirevi ktittiye kullanma sugu olarak nitelendirildi['inden, yaptrnmr oldukga hafiflemiqtir.
F. KanunaAykrn

Efitim

Kurumu

TCK 263 ETCK 261

Bu htiktim tartrqmah bir gekilde defiqtirilmiq olan hiikiimdiirs. Madde
yasalara aykrn olarak elitim kurumu aqan ve iqletenlere tiq aydan bir yrla
kadar hapis ya da para cezasrverilece#ni hiikiim altrna almaktadrr. Sugun
maddi unsuru, kanuna aykrn efitim kurumu agmak veya iqletmektir. Manevi unsur ise genel kasttrr. Yaprlan defigiklikle, yasaya aykrn olarak agrldrlrm bilmesine rafmen e[itim kurumlannda diretmenlik yapanlar madde
kapsamrndan grkanlarak cezalandrnlmalarr tinlenmiqtir. Zira kurumda yasaya aykrrr oldu$unu bilerek gahqan diretmenler her zaman igtirak hiikiimleri uyannca cezalandrnlamaz.Aynca yasaya aykrrr e!'itim kurumu aqanlara ve iqletenlere verilecek cezalar, para cezasrve hapis cezasLsegimlik ceza
olarak iingiiriilmiiq, cezalarrn alt ve iist srmrlan indirilmigtir. Yasaya ay}ur
olarak agrldrlr ya da iqletildiEi mahkeme kararr ile sabit olmasrna rafmen
bu e[itim kurumlarrmn kapatrlmasr yaptrnmr kaldrnlmrqtrr.
Aynca sugun diizenlenmesindeki amag Anayasa'run 42- maddesine aykrrr dawamqlan yaptrnm altrna almaktrr. Ancak maddedeki diizenleme
Anayasa'mn 42. maddesi agrsrndan gerekli korumayr saflamaya yeterli giiriinmemektedir. Anayasalun 42. maddesi, e!'itim ve tiSretimin Atatiirk ilke
ve devrimleri doirultusunda, ga!'daqbilim ve elitim esaslanna giire yaprlaca[r belirtildikten sonra bu esaslara aykrn efitim ve iilletim yerleri agrlamayacalr kurala baf'lanmrqtrr.
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