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Hakemli Makale 

 

STRAFRECHTLICHE „SELBSTREINIGUNG“ AM 

BEISPIEL DER COMPLIANCE-REGELUNG IM 

GEPLANTEN UNTERNEHMENSSTRAFRECHT 

 

Osman İSFEN* 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das geplante Unternehmensstrafrecht in Deutschland hat 

vielfältige Reaktionen in der Wissenschaft und der Praxis 

hervorgerufen. Eines der hervorstechenden Merkmale des viel 

diskutierten NRW-Entwurfs für ein Verbandsstrafgesetzbuch ist die 

Compliance-Regelung, mit der präventive Maßnahmen im Betrieb 

„belohnt“ werden sollen. Dieser Ansatz fügt sich in die Reihe 

moderner Tendenzen im Wirtschaftsstrafrecht, die Selbstreinigung 

eines Beschuldigten oder eines Unternehmens zu honorieren. 

Stichwörter: Compliance, Strafbarkeit juristischer Personen, 

Verbandsstrafgesetzbuch, Wirtschaftsstrafrecht 

 

                                                           
*  Prof. Dr., Ruhr-Universitaet Bochum, Juristische Fakultaet, Professur für 

Strafrecht und Strafprozessrecht/Bochum Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi 
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İŞLETMELERİN CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN 

DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE  

COMPLIANCE-SİSTEMİ ÖRNEĞİYLE CEZA 

HUKUKU BAĞLAMINDA “KENDİNİ TEMİZLEME” 

 

ÖZET 

Almanya’da tüzel kişilerin cezalandırılmasına ilişkin 

çalışmalar, bilim ve uygulama dünyasında çeşitli tartışmaları 

beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda üzerinde en çok durulan Kuzey 

Ren Westfalya Eyaleti’nin kanun taslağındaki dikkat çekici noktaların 

başında, tüzel kişilerin önleyici mahiyetteki tedbirlerini 

„ödüllendiren“ Compliance (Hukuka Uygun Hareket Etmek) 

düzenlemesi gelmektedir. Söz konusu yaklaşımla; ekonomik suçlar 

alanında, bir şüphelinin veya şirketin kendi kendisini temizlemesinin 

karşılıksız bırakılmamasına yönelik modern eğilimler teyid 

edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: compliance, tüzel kişilerin 

cezalandırılması, işletmelerin ceza sorumluluğu, ekonomik suçlar 
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A. EINLEITUNG 

Die strafrechtliche Verfahrenserledigung außerhalb des 

althergebrachten Konzepts eines klassischen gerichtlichen Urteils 

gehört ohne Zweifel zu den dogmatisch wie rechtspraktisch 

bedeutsamsten Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten. Dazu 

zählen neben dem – heftig kritisierten – Institut der Verständigung im 

Strafverfahren oder den vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten nach 

§§ 153 ff. StPO auch die Instrumente der Selbstanzeige wie 

beispielsweise §§ 371, 398a AO oder 22 IV AWG, die bei 

honorierbaren Eigenleistungen des Betroffenen den an sich 

gegebenen Strafanspruch des Staates modifizieren. In letzter Zeit hat 

der Gedanke einer solchen „Selbstreinigung“ auch Einzug in die 

Diskussion um das geplante Unternehmensstrafrecht gehalten. Der 

von Nordrhein-Westfalen eingebrachte Entwurf eines 

Verbandsstrafgesetzbuchs sieht in § 5 die Möglichkeit eines 

Absehens von Strafe vor, wenn neben anderen Erfordernissen auch 

„ausreichende organisatorische oder personelle Maßnahmen“ 

getroffen wurden, um „vergleichbare Verbandsstraftaten in Zukunft 

zu vermeiden“. Diesem Ansatz folgend hat sich kürzlich auch der 

Bundesverband der Unternehmensjuristen (BUJ) dafür 

ausgesprochen, § 30 OWiG um Absätze 7 und 8 zu ergänzen, die sich 

mit den Auswirkungen der Implementierung von Compliance-

Strukturen auf den Bußgeldausspruch befassen. Nachfolgend sollen 

beide Vorschläge als Ausprägungen eines modernen Straf- bzw. 
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Ordnungswidrigkeitenrechts mit präventivem Akzent näher 

untersucht werden, wobei die Frage im Vordergrund steht, welche 

modifizierenden Wirkungen einem tätigen Bekenntnis zum 

normtreuen Verhalten zukommen können. 

 

B. VORSCHLÄGE FÜR EINE GESETZLICHE 

REGELUNG DER IMPLEMENTIERUNG EINES 

STRAFRECHTSRELEVANTEN COMPLIANCE-SYSTEMS 

An prinzipiellen Erwägungen, die Errichtung und 

Unterhaltung eines effektiven Compliance-Programms bei der 

Zumessung der Strafe bzw. Geldbuße mildernd zu berücksichtigen, 

hat es bekanntlich nicht gemangelt.1 Umso wichtiger gestaltet sich 

nunmehr die Herausforderung einer konkreten gesetzlichen 

Niederlegung dieser Grundsätze. Doch bevor auf die spezifisch-

strafrechtliche Dimension von Compliance-Programmen eingegangen 

wird, sollte nochmals verdeutlicht werden, dass zunehmend der 

                                                           
1  Beispielhaft Bock Criminal Compliance, 2011, S. 266, 355 f., 361; Engelhart 

Sanktionierung von Unternehmen und Compliance, 2. Aufl. 2012, S. 440 f.; 

Petermann Die Bedeutung von Compliance Maßnahmen für die 

Sanktionsbegründung und -bemessung im Vertragskonzern, 2013, S. 218 ff.; 

Mosbacher in: Rotsch (Hrsg.), Wissenschaftliche und praktische Aspekte der 

nationalen und internationalen Compliance-Diskussion, 2012, S. 129, 134; 

Sieber FS-Tiedemann, S. 472 f., Wessing FS-Volk, S. 876. Auch der Gesetzgeber 

hat im Rahmen der 8. GWB-Novelle ausdrücklich die Möglichkeit einer 

mildernden Wirkung effektiver Complinace-Systeme auf die Bußgeldbemessung 

nach § 30 OWiG betont, BT-Drs. 17/11053, S. 27 f. Zu grundsätzlich 

„compliance-resistenten“ Haltung der EU-Kommission und der deutschen 

Behörden bei Kartellverstößen siehe Krebs/Eufinger/Jung CCZ 2011, 213. 
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Gesetzgeber selbst das generelle Erfordernis einer strukturierten 

Normbefolgung in Unternehmen normiert. Dieser Umstand ist für das 

Strafrecht ebenfalls von Bedeutung, denn an ihm zeigt sich mit 

bestechender Klarheit, dass das Phänomen „Compliance“ einen 

weitläufigen positiv-rechtlichen Niederschlag (sogar teils mit der 

gleichen wörtlichen Bezeichnung in Gesetzen) gefunden hat, weshalb 

es nur konsequent ist, wenn seine strafrechtlichen Auswirkungen 

nicht mehr dem Einzelermessen der Behörden und Gerichte 

überlassen, sondern ebenfalls gesetzlich geregelt werden. Nebenbei 

liefert ein solcher Überblick auch wertvolle Anhaltspunkte für die 

inhaltliche Gestaltung effektiver Compliance-Maßnahmen. 

 

1. Gesetzliche Compliance-Anforderungen im 

außerstrafrechtlichen Bereich 

Die Anfänge gesetzlich niedergelegter Compliance-

Anforderungen, also der unternehmensinternen Sicherstellung 

normgemäßen Verhaltens2, gehen auf drei Regelungsgebiete zurück: 

§ 9 GWG, 25a KWG und 33 WpHG.3  

                                                           
2  Zur Begrifflichkeit „Compliance“ siehe Hauschka Corporate Compliance, 2. 

Aufl., 2010, § 1 Rd. 2; Schemmel/Ruhmannseder/Witzigmann 

Hinweisgebersysteme, 2012, S. 12 f.; Reichert/Ott, ZIP 2009, S. 1173 f. m.w.N. 

Aus strafrechtlicher Sicht Rotsch ZIS 2010, 614 f. 
3  Ausführlich zur Compliance-Organisation MüKo-AktG/Spindler, 4. Aufl. 2014, 

§ 91 Rd. 52 ff. 
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a) Nach § 9 I GWG haben bestimmte Personen oder 

Unternehmen „angemessene interne Sicherungsmaßnahmen dagegen 

(zu) treffen, dass sie zur Geldwäsche und zur 

Terrorismusfinanzierung missbraucht werden können“. In Absatz 2 

werden die Vorkehrungen wie folgt konkretisiert: Bestellung eines 

Geldwäschebeauftragten (Nr. 1), „Entwicklung und Aktualisierung 

angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme 

und Kontrollen, die der Verhinderung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung dienen“ (Nr. 2), „Verfahren und 

Informationen zur Unterrichtung der Beschäftigten über Typologien 

und aktuelle Methoden der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung und die zur Verhinderung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung bestehenden Pflichten durch geeignete 

Maßnahmen“ (Nr. 3) sowie „geeignete risikoorientierte Maßnahmen 

zur Prüfung der Zuverlässigkeit der Beschäftigten“ (Nr. 4).  

Bei Glückspielen im Internet (§ 9a GWG) müssen 

entsprechend Verpflichtete über die allgemeinen Vorkehrungen 

hinaus „im Rahmen ihrer Geschäftsorganisation über ein 

angemessenes Risikomanagement sowie über Verfahren und 

Grundsätze verfügen, die der Verhinderung von Geldwäsche, 

Terrorismusfinanzierung oder sonstigen strafbaren Handlungen, die 

zu einer Gefährdung des Vermögens des Verpflichteten führen 

können, dienen.“ (Abs. 1). Das Risikomanagement im erwähnten 

Sinne „muss auf aufbau- und ablaufbezogenen Regelungen sowie 
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Prozessen zur Steuerung dieser Risiken beruhen und eine interne 

Revision einschließen“ (Abs. 2).  

b) Nach § 25a I KWG müssen Institute „über eine 

ordnungsgemäße Geschäftsorganisation verfügen, die die Einhaltung 

der vom Institut zu beachtenden gesetzlichen Bestimmungen und der 

betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten gewährleistet“. Dazu 

gehört „insbesondere ein angemessenes und wirksames 

Risikomanagement, auf dessen Basis ein Institut die 

Risikotragfähigkeit laufend sicherzustellen hat“. Zu den nicht 

abschließend aufgezählten Merkmalen eines solchen 

Risikomanagements zählt das Gesetz auch „die Einrichtung interner 

Kontrollverfahren mit einem internen Kontrollsystem und einer 

internen Revision, wobei das interne Kontrollsystem insbesondere  

 aufbau- und ablauforganisatorische Regelungen mit klarer 

Abgrenzung der Verantwortungsbereiche, 

 Prozesse zur Identifizierung, Beurteilung, Steuerung 

sowie Überwachung und Kommunikation der Risiken und 

 eine Risikocontrolling-Funktion und eine Compliance-

Funktion umfasst.“ (Abs. 1 S. 3 Nr. 3). 

Die Ausgestaltung dieses Risikomanagements hängt von 

„Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftstätigkeit“ 

ab, wobei seine Angemessenheit und Wirksamkeit regelmäßig vom 

Institut zu überprüfen ist (Satz 4 und 5). Detaillierte Regelungen über 
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die „aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen betreffend das 

Risikomanagement“ (MaRisk) finden sich im Bafin-Rundschreiben 

10/2012.  

c) Nach § 33 I WpHG müssen Wertpapierdienstleistungs-

unternehmen über die in §§ 25a, 25e KWG normierten 

Organisationspflichten hinaus u.a. 

 „angemessene Grundsätze aufstellen, Mittel vorhalten und 

Verfahren einrichten, die darauf ausgerichtet sind, sicherzustellen, 

dass das Wertpapierdienstleistungsunternehmen selbst und seine 

Mitarbeiter den Verpflichtungen dieses Gesetzes nachkommen, wobei 

insbesondere eine dauerhafte und wirksame Compliance-Funktion 

einzurichten ist, die ihre Aufgaben unabhängig wahrnehmen kann“ 

(Nr. 1); 

 sicherstellen, dass die Geschäftsleitung und das 

Aufsichtsorgan in angemessenen Zeitabständen, zumindest einmal 

jährlich, Berichte der mit der Compliance-Funktion betrauten 

Mitarbeiter über die Angemessenheit und Wirksamkeit der 

Grundsätze, Mittel und Verfahren nach Nummer 1 erhalten, die 

insbesondere angeben, ob zur Behebung von Verstößen des 

Wertpapierdienstleistungsunternehmens oder seiner Mitarbeiter gegen 

Verpflichtungen dieses Gesetzes oder zur Beseitigung des Risikos 

eines solchen Verstoßes geeignete Maßnahmen ergriffen wurden“ 

(Nr. 5); 

 die Angemessenheit und Wirksamkeit der (…) getroffenen 

organisatorischen Maßnahmen überwachen und regelmäßig bewerten 

sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung von 

Unzulänglichkeiten ergreifen“ (Nr. 6). 
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Auch hier gilt – wie bei § 25a KWG – die Maßgabe, dass das 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen „Art, Umfang, Komplexität 

und Risikogehalt seines Geschäfts sowie Art und Spektrum der von 

ihm angebotenen Wertpapierdienstleistungen berücksichtigen“ muss 

(Satz 3). Darüber hinaus enthält eine vom Bundesministerium der 

Finanzen erlassene Verordnung detaillierte Regelungen zur 

„Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisations-

anforderungen für Wertpapierdienstleistungs-unternehmen“.4 Ferner 

sind in diesem Zusammenhang die „Mindestanforderungen an die 

Compliance-Funktion“ (MaComp) zu beachten, die die Bafin mit 

Rundschreiben Nr. 4/2010 bekanntgemacht hat. 

d) Daneben hat der Gesetzgeber weitere bereichsspezifische 

Überwachungspflichten aufgestellt, die dem Wesen nach mit den 

erwähnten Compliance-Anforderungen vergleichbar sind. 

Erwähnenswert ist hier insbesondere die für Versicherungs-

unternehmen geltende Vorschrift des § 64a VAG, die seit der Novelle 

in 2014 eine beachtliche Vorgabendichte in Abs. 7 enthält. Ebenfalls 

zu diesem Kontext gehören ferner § 52b II BImschG 

(Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation)5 oder §§ 81a, 197a 

SGB V (Stellen zur Bekämpfung von Unregelmäßigkeiten im 

Gesundheitswesen)6. Stets im Mittelpunkt der Diskussionen um eine 

                                                           
4  BGBl. 2007 I, S. 1432. 
5  Dazu Manssen GewArch 1993, 280. 
6  BGBl 2003 I, S. 2190. Dazu Dannecker/Bülte NZWiSt 2012, 1. 
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etwaige Pflicht zur Errichtung vom Compliance-Programmen steht 

daneben § 91 II AktG, wonach der Vorstand ein 

Überwachungssystem einzurichten hat, damit den Fortbestand der 

betreffenden Aktiengesellschaft7 gefährdende Entwicklungen früh 

erkannt werden. Obwohl hier der Begriff „Compliance“ nicht 

verwendet wird, handelt es sich der Sache nach um die Pflicht, 

Vorsorgesysteme zu installieren, soweit es um die Erkennung von 

existenzbedrohenden Risikolagen geht.8 Des Weiteren ist bei 

börsennotierten Unternehmen der Deutsche Corporate Governance 

Kodex zu beachten, dem der Gesetzgeber ausweislich des § 161 AktG 

über eine reine Selbstverpflichtung hinaus Nachdruck verliehen hat.9 

Schließlich spielt im Vergaberecht der Aspekt der effektiven 

Selbstreinigung eine große Rolle, wenn es darum geht, dass 

Unternehmen wieder an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen 

können, wenn sie zuvor aufgrund von Verstößen ausgeschlossen 

wurden, vgl. 97 IV GWB („gesetzestreue und zuverlässige 

Unternehmen“).10 

                                                           
7  Die Pflicht nach § 91 II AktG soll nach dem Willen des Gesetzgebers 

entsprechend auch für Geschäftsführer anderer Gesellschaftsformen gelten, so 

BT-Drs. 13/9712, S. 15. Ebenfalls in diese Richtung MüKo-AktG/Spindler (Fn. 

3) § 91 Rd. 80; Michalke StV 2011, 248; Schneider ZIP 2003, 645. 
8  Krause StraFo 2011, S. 443; Reichert ZIS 2011, S. 114 f. Im Vergleich mit dem 

Sarbanes-Oxley-Act Immenga FS Schwark, 2009, S. 199. 
9  Näher Bürkle BB 2007, S. 1197, Kort NZG 2008, 83 f. 
10  Dazu Hölzel/Ritzenhoff NZBau 2012, S. 30. 
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e) Kürzlich hat der Gesetzgeber im neuen 

Außenwirtschaftsgesetz11 die Möglichkeit einer strafbefreienden 

Selbstanzeige geschaffen, die sich ebenfalls auf die modifizierende 

Wirkung eines effektiven Compliance-Systems stützt. Nach § 22 IV 

AWG unterbleibt bei bestimmten fahrlässig begangenen Verstößen 

die Verfolgung als Ordnungswidrigkeit, „wenn der Verstoß im Wege 

der Eigenkontrolle aufgedeckt und der zuständigen Behörde 

angezeigt wurde sowie angemessene Maßnahmen zur Verhinderung 

eines Verstoßes aus gleichem Grund getroffen werden.“ Hierdurch 

sollen „Unternehmen stärker als bisher motiviert (werden), ihre 

interne Überwachung zu verbessern und Arbeitsfehler dem Zoll oder 

dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu melden“.12 

 

2. NRW-Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuchs 

Bereits dieser kurze Überblick über die mittlerweile 

konsolidierte Stellung der Compliance-Systeme im deutschen Recht13 

macht deutlich, dass ein gesetzliches Konzept, das die strafrechtliche 

Bekämpfung von Unternehmenskriminalität regelt, ohne eine 

ausdrückliche Normierung der Auswirkungen institutionalisierter 

                                                           
11  BGBl. 2013 I, S. 1482. 
12  BT-Drs. 17/12101, S. 11. Ausführlich Pelz/Hofschneider wistra 2014, S. 1, 

insbesondere 3f. Ferner Krause/Prieß NStZ 2013, S. 692 f. 
13  In viel stärkerem Maße zeigt sich die Notwendigkeit der Errichtung effektiver 

Compliance-Programme bei Unternehmen, die am ausländischen Rechtsverkehr 

teilnehmen, so insbesondere bei denen, die mit UK Bribery Act oder dem US-

amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act in Berührung kommen, dazu 

Haag ReWir 13/2012, S. 4 ff.  
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Vorkehrungen zur Normbefolgung nicht auskommen kann. Wie 

nachfolgend zu zeigen sein wird, bedingen aber nicht nur 

kriminalpolitische, sondern auch dogmatische Erwägungen eine 

Regelung darüber, wie sich bestehende oder neu errichtete 

Compliance-Programme auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit 

der Unternehmen auswirken. 

Ohne an dieser Stelle auf Details einzugehen, sei nochmals in 

Erinnerung gerufen, dass ein Unternehmensstrafrecht auf zwei 

unterschiedliche Begründungsansätze zurückgeführt werden kann: 

Zurechnungsmodell und Modell der originären Verbandsver-

antwortlichkeit.14 Während § 30 OWiG vom Zurechnungsmodell 

ausgeht15, indem er auf die betriebsbezogene „Straftat oder 

Ordnungswidrigkeit“ eines Entscheidungsträgers abstellt, die dem 

Unternehmen zugerechnet wird, löst sich der NRW-Entwurf eines 

Verbandsstrafgesetzbuchs (VerbStGB-E) von dieser Koppelung, 

indem er in § 2 VerbStGB-E auf eine „verbandsbezogene 

Zuwiderhandlung“ Bezug nimmt16 und im Sinne der originären 

                                                           
14  Tiedemann Wirtschaftsstrafrecht. Einführung und Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 

2014 Rd. 375 ff.; Sieber FS-Tiedemann, S. 464 ff.  
15  Vgl. Heine Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, 1995, S. 

220 ff. 
16  § 2 VerbStGB-E lautet: (1) Ist durch einen Entscheidungsträger in 

Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Verbandes vorsätzlich oder fahrlässig 

eine verbandsbezogene Zuwiderhandlung begangen worden, so wird gegen den 

Verband eine Verbandssanktion verhängt. (2) Ist in Wahrnehmung der 

Angelegenheiten eines Verbandes eine verbandsbezogene Zuwiderhandlung 

begangen worden, so wird gegen den Verband eine Verbandssanktion verhängt, 

wenn durch einen Entscheidungsträger dieses Verbandes vorsätzlich oder 
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Verbandsverantwortlichkeit die fehlerhafte Personalauswahl oder 

Betriebsorganisation sowie die Verletzung von Aufsichtspflichten in 

den Vordergrund stellt.17 In der Begründung des Entwurfs kommt 

dieser Aspekt an mehreren Stellen zur Sprache; so heißt es an 

zentraler Stelle: „Das Verbandsstrafrecht knüpft an ein spezifisches 

Verbandsunrecht an, welches darin besteht, dass der Verband sich 

eine derart unzureichende Organisation gibt, dass kriminelles 

Verhalten geduldet, begünstigt oder gar provoziert wird… (Die 

Verbandsschuld) ist weder identisch mit der Individualschuld des 

Entscheidungsträgers, noch erschöpft (sie) sich in der schlichten 

Zurechnung von Individualschuld“.18 Darüber hinaus spricht der 

Entwurf vom „Vorwurf, der gegen den Verband erhoben wird und der 

die ‚Verantwortlichkeit‘ des Verbands begründet…“19 sowie vom 

„Haftungsgrund“20 des Organisationsmangels. 

                                                                                                                                       
fahrlässig zumutbare Aufsichtsmaßnahmen, insbesondere technischer, 

organisatorischer oder personeller Art, unterlassen worden sind, durch die die 

Zuwiderhandlung verhindert oder wesentlich erschwert worden wäre. 
17  Hoven ZIS 2014, S. 20. 
18  Begründung VerbStGB-E, S. 43. 
19  Begründung VerbStGB-E, S. 45. 
20  Begründung VerbStGB-E, S. 45. Wenn sich Schünemann ZIS 2014, S. 10 

vehement daran stört, dass in der Entwurfsbegründung der Begriff der „Haftung“ 

mehrmals auftaucht, was „stricto sensu“ der Konstituierung einer zivilrechtlichen 

und nicht strafrechtlichen Verantwortlichkeit gleichkäme (ebenfalls Kritik 

grundsätzlicher Natur bei Achenbach ZIS 2012, 178, wonach „Haftung“ und 

„Ahndung“ per se „verschiedenen Welten“ angehören, aaO, S. 182), so übersieht 

er, dass dieser Terminus auch dem strafrechtlichen Sprachgebrauch nicht 

gänzlich fremd ist. Als Beispiel sei hier nur Roxin erwähnt (Strafrecht 

Allgemeiner Teil, Band 1, 4. Aufl., 2006 § 19 Rd. 1): Definition der 

Verantwortlichkeit als eine „Wertung unter dem Gesichtspunkt der 
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Wenn es also darum geht, eine eigenständige 

Verbandsverantwortlichkeit in Form fehlerhafter Auswahl/ 

Organisation oder Aufsichtspflichtverletzung zu konstituieren, so ist 

es nur folgerichtig, dass verantwortlichkeitsbegründende Verstöße 

seitens des Unternehmens durch verantwortlichkeitsvermeidende 

Komponenten wie effektive21 Compliance-Programme grundsätzlich 

aufgewogen werden dürfen. Nach Ansicht einiger Autoren führt diese 

Überlegung zwingend zur Möglichkeit einer gänzlichen Exkulpation, 

nämlich in Form eines Einwands „rechtskonformer Organisation und 

damit der Unvermeidbarkeit“.22 Tiedemann sieht die autonome 

Unternehmensschuld (nur dann) ausgeschlossen, wenn das 

Unternehmen nach einer objektiven ex-ante-Prognose alle 

erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um 

betriebsbezogene Straftaten seiner Mitarbeiter zu verhindern.23 

Vor diesem dogmatischen Hintergrund hat sich der NRW-

Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuchs für die folgende 

Regelungsweise entschieden: 

                                                                                                                                       
strafrechtlichen Haftbarmachung des Täters“ (Hervorhebung durch die 

Verfasser). Im Übrigen greift Schünemann just in seinem zitierten Beitrag auf die 

gleiche Begrifflichkeit zurück: Einführung einer „Strafhaftung für juristische 

Personen“ in Spanien (aaO, S. 14).  
21  Zu maßgeblichen Kriterien der Effektivität siehe unten B 4. 
22  Rogall in: Senge (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zum Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten, 3. Aufl. 2006, § 30 Rd. 6. Ebenfalls in diese Richtung 

Hirsch ZStW 107 (1995), S. 315; Hoven ZIS 2014, S. 22. 
23  Tiedemann (Fn. 14) Rd. 377. Wohl noch anders ders. NJW 1988, 1172 f. in 

Bezug auf die dogmatische Konzeption des § 30 OWiG. 
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§ 5 Absehen von Sanktionen  

(1) Das Gericht kann von einer Verbandssanktion absehen, 

wenn der Verband ausreichende organisatorische oder personelle 

Maßnahmen getroffen hat, um vergleichbare Verbandsstraftaten in 

Zukunft zu vermeiden und wenn ein bedeutender Schaden nicht 

entstanden oder dieser zum überwiegenden Teil wieder gut gemacht 

ist.  

(2) Hat der Verband durch freiwilliges Offenbaren wesentlich 

dazu beigetragen, dass eine Verbandsstraftat aufgedeckt werden 

konnte und den Ermittlungsbehörden Beweismittel zur Verfügung 

gestellt, die geeignet sind, die Tat nachzuweisen, so kann das Gericht 

von Strafe absehen, wenn der Verband ausreichende organisatorische 

und personelle Maßnahmen getroffen hat, um vergleichbare 

Verbandsstraftaten in Zukunft zu vermeiden. 

 

§ 6 Verbandsgeldstrafe 

(3) Bei der Zumessung wägt das Gericht die Umstände, die für 

und gegen den Verband sprechen, gegeneinander ab. Dabei kommen 

namentlich in Betracht das Gewicht und die Auswirkungen der 

verbandsbezogenen Zuwiderhandlung, Art, Schwere und Dauer des 

Organisationsmangels im Verband, etwaige Vorkehrungen des 

Verbandes zur Vermeidung vergleichbarer Taten, die Gefahr der 
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Wiederholung sowie sein Verhalten nach der Tat, besonders sein 

Bemühen, den Schaden wiedergutzumachen. 

Aus der Gesamtschau dieser beiden Vorschriften lassen sich 

folgende Grundsätze über die Auswirkung von Compliance-

Maßnahmen auf die strafrechtliche Unternehmensverantwortlichkeit 

ableiten: 

a)  Vor dem Zeitpunkt der Tatbegehung eingerichtete 

Vorkehrungen zur Sicherstellung normgemäßen Verhaltens im 

Unternehmen stellen unzweifelhaft bedeutsame strafzumessungs-

relevante Gesichtspunkte dar. Das lässt sich unmittelbar aus § 6 III 

VerbStGB-E ableiten, der neben anderen Aspekten auch auf „etwaige 

Vorkehrungen des Verbandes zur Vermeidung vergleichbarer Taten“ 

abstellt. Ebenso dürften „Art, Schwere und Dauer des 

Organisationsmangels im Verband“ in einem günstigeren Licht für 

das Unternehmen stehen, wenn es vor der Tatbegehung 

entsprechende Vorkehrungen getroffen hat. Da bei Existenz eines 

effektiven Compliance-Systems zudem die Gefahr der Wiederholung 

regelmäßig gering(er) sein wird, erscheint auch unter diesem 

Blickwinkel eine Strafmilderung möglich und für den Regelfall 

naheliegend. Unter den weiteren Voraussetzungen des § 5 I und II 

VerbStGB-E kommt darüber hinaus sogar ein Absehen von Strafe in 

Betracht, sollte das bestehende Compliance-System künftig die 
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Gewähr dafür bieten, dass dadurch vergleichbare Verbandsstraftaten 

in Zukunft vermieden werden.24 

Demgegenüber geht der Entwurf davon aus, dass selbst ein 

zum Tatzeitpunkt effektiv funktionierendes Compliance-System der 

Annahme einer tatbestandlichen Verbandspflichtverletzung nach § 2 

I VerbStGB-E25 grundsätzlich26 nicht im Wege steht, sollte eine 

verbandsbezogene Zuwiderhandlung begangen worden sein. 

Ausschlaggebend für diesen Standpunkt ist die Überlegung, dass sich 

die Auswahl von Entscheidungsträgern27 für ihre Funktion oder für 

die Rolle als Organ oder Vertreter „von Anfang an als fehlerhaft“ 

erweist, wenn diese eine Zuwiderhandlung mit Verbandsbezug 

begehen.28 In diesen Fällen bleibt es bei der strafzumessungs-

rechtlichen Lösung nach §§ 5, 6 VerbStGB-E. 

Anders wiederum lässt sich für die Verletzung von 

Aufsichtspflichten nach § 2 II VerbStGB-E argumentieren. Hier 

besteht das Unrecht der Tat in einem „Organisationsmangel unterhalb 

der Auswahl der Entscheidungsträger. Entscheidungsträger sind 

                                                           
24  Zum Verhältnis zwischen der Verwarnung mit Strafvorbehalt (§ 7 VerbStGB-E) 

und dem Absehen von Strafe (§ 5 VerbStGB-E) kritisch Hein CCZ 2014, S. 78 f. 
25  Vgl. zum Wortlaut Fn. 16.  
26  Ausgenommen davon seien lediglich „Exzesstaten gänzlich ohne 

Verbandsbezug“, Begründung VerbStGB-E, S. 45. 
27  „Angesichts des großen Einflusses, den Entscheidungsträger mit Leitungs- oder 

Kontrollfunktionen notwendigerweise auf die Entwicklung eines Leitbildes für 

den Verband und damit auf die gesamte Verbandskultur haben, muss deren 

Auswahl besonders sorgfältig und deren Aufgabenzuschnitt besonders überlegt 

und transparent erfolgen“, so Begründung VerbStGB-E S. 45. 
28  Begründung VerbStGB-E, S. 45. 
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verpflichtet, betriebstypischen Zuwiderhandlungsgefahren durch 

technische, personelle oder organisatorische Maßnahmen im Rahmen 

des Zumutbaren entgegenzuwirken“.29 Sollte aber ein effektives30 

Compliance-System bestehen31, so würde es den „Rahmen des 

Zumutbaren“ überschreiten, wenn von Entscheidungsträgern noch 

strengere Aufsichtsbemühungen abverlangt werden sollten. 

Dogmatisch lässt sich dieses Ergebnis auch am Wortlaut des § 2 II 

VerbStGB-E festmachen, der – wie die Begründung des Entwurfs – 

von „zumutbaren Aufsichtsmaßnahmen“ spricht. Außerdem wird 

durch eine solche Handhabung ein Gleichlauf mit den Grundsätzen zu 

§ 130 OWiG hergestellt, dem § 2 II VerbStGB-E strukturell 

nachgebildet ist32 und bei dem wirksame Compliance-Maßnahmen 

ebenfalls den Vorwurf einer Aufsichtspflichtverletzung 

ausschließen.33 Hat sich das Unternehmen also durch 

Implementierung eines effektiven Compliance-Systems technisch, 

personell und organisatorisch so aufgestellt, dass ein gewöhnlicher 

Betriebsablauf in normgemäßer Form sichergestellt ist, so stellen 

                                                           
29  Begründung VerbStGB-E, S. 45 f. 
30  Das Erfordernis eines in der Unternehmenspraxis tatsächlich wirksamen 

Compliance-Systems betont das Urteil des EuGH vom 18.7.2013, C-501/11 P 

(„Schindler“). Die Errichtung eines Alibi-Compliance-Systems, das die Funktion 

eines Feigenblatts erfüllt, wird keinen Schutz vor Bestrafung gewähren können. 

Zu strafschärfenden Auswirkungen eines als „window-dressing“ betriebenen 

Compliance-Systems siehe Engelhart (Fn. 1), S. 441 f. 
31  Zum diesbezüglich ausschlaggebenden materiellen Aspekt der 

verantwortlichkeitsmindernden Risikoverringerung siehe Bock (Fn. 1), S. 361. 
32  Hoven ZIS 2014, S. 28.  
33  Zu „§ 130 OWiG als zentrale Norm der Criminal Compliance“ siehe Bock ZIS 

2009, S. 68 ff. Vgl. ferner Krause StraFo 2011, 439 f.; Hein CCZ 2014, S. 79. 
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„ausreißerische“ Zuwiderhandlungen betreffender Personen keine 

tatbestandlichen Verbandspflichtverletzungen dar.34 Bei 

unzureichenden Compliance-Programmen bleibt es auch hier bei der 

strafzumessungsrechtlichen Lösung nach §§ 5, 6 VerbStGB-E.  

b) Um dem Präventionsgedanken im modernen Strafrecht 

Geltung zu verleihen, hat sich der Entwurf für eine weitgehende 

Beachtlichkeit auch von solchen Compliance-Programmen 

ausgesprochen, die nach dem Zeitpunkt der Tatbegehung erstmalig 

eingerichtet oder nachträglich „scharf gestellt“ wurden. Zwar ist das 

Nachtatverhalten ein relevanter Strafzumessungsaspekt (vgl. § 46 II 

a.E., § 6 III a.E. VerbStGB-E); allerdings kommt der Entwurf einem 

straffälligen Unternehmen, das sich mit der (erstmaligen) Errichtung 

eines effektiven Compliance-Programms nach der Tatbegehung neu 

besinnt, ungewöhnlich weit entgegen und gewährt ihm in § 5 

VerbStGB-E unter den weiteren Voraussetzungen der 

Schadenswiedergutmachung (Abs. 1) oder der Selbstanzeige (Abs. 2) 

die Möglichkeit einer vollständigen Straffreistellung. Mit anderen 

Worten wird hier dem Unternehmen eine goldene Brücke selbst zu 

einem Zeitpunkt gebaut, als das Kind bereits in den Brunnen gefallen 

                                                           
34  Das wird in der Ende Januar 2014 veröffentlichen gemeinsamen Stellungnahme 

der Verbände BDI und BDA zum NRW-Entwurf eines 

Verbandsstrafgesetzbuchs zum Teil verkannt, wonach zu bemängeln sei, dass 

bereits etablierte und bestehende Compliance-Systeme keine strafausschließende 

Berücksichtigung fänden, S. 12. Wie dargelegt, geht die hier vertretene 

Auffassung davon aus, dass ein solches effektives Compliance-System bereits 

tatbestandsausschließend für den Anwendungsbereich des § 2 II VerbStGB-E ist.  
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ist. Eine vergleichbar großzügige Regelung im Bereich des 

Individualstrafrechts, die der tätigen Reue entspricht und alle 

Straftaten umfasst, existiert (bisher35) nicht. Auf diese Weise wird 

auch den Rechtsfolgen, denen (teils in apokalyptischer Ausmalung) 

„drakonische Tendenzen“36 bescheinigt werden, erheblich an Schärfe 

genommen. Ein solches Instrumentarium der „Selbstreinigung“ als 

„unzweifelhaft moderne Rechtsfolgennorm“37 bietet daher einen 

äußerst ausgeprägten Anreiz dafür, sich künftig normtreu zu 

positionieren und vergleichbare Verfehlungen der Vergangenheit 

künftig zu meiden.  

 

3. BUJ-Entwurf zur Ergänzung § 30 OWiG  

Im Rahmen der Diskussionen über den NRW-Entwurf eines 

Verbandsstrafgesetzbuchs hat der Bundesverband der 

Unternehmensjuristen (BUJ) einen eigenen „Gesetzgebungsvorschlag 

                                                           
35  Zu Überlegungen über die Ausweitung des Anwendungsbereichs der tätigen 

Reue siehe Feltes Der staatliche Strafanspruch, 1991, S. 47, ferner Hillenkamp 

Möglichkeiten der Erweiterung des Instituts der tätigen Reue, in: H. Schöch 

(Hrsg.), Wiedergutmachung und Strafe, Symposion zu Ehren des 80. 

Geburtstages von Friedrich Schaffstein, 1987, S. 81. 
36  Schünemann ZIS 2014, S. 15. 
37  So die Bezeichnung des § 5 VerbStGB-E in der Stellungnahme des Deutschen 

Anwaltsverein zum NRW-Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuchs (Nr. 

54/2013), S. 26. Solche Vorschriften sollten „exemplarisch verstanden werden. 

Im materiellen Strafrecht wie auch im Strafverfahrensrecht finden sich 

unterschiedliche Regelungen, die zusammengefasst als ‚Modifikation des 

staatlichen Strafanspruchs‘ begriffen werden können. Gerade dabei handelt es 

sich um modernes Strafrecht, welches ausgebaut werden sollte.“ (aaO, S. 28. 
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für eine Änderung der §§ 30, 130 des Ordnungswidrigkeitengesetzes“ 

vorgelegt. Dort wird zunächst in begrüßenswerter Klarheit betont, 

dass „kein Zweifel“ daran bestehe, „dass das bisherige 

Regelinstrumentarium zur Ahndung von Wirtschaftskriminalität auf 

Unternehmensebene in Deutschland unzureichend ist“.38 Das wird 

bekanntlich mitunter anders gesehen, so beispielsweise von 

Schünemann, der vom „gegenwärtig im internationalen Vergleich 

optimale(n) Funktionieren des deutschen Wirtschaftsstrafrechts“39 

spricht und dem NRW-Entwurf vorhält, bei „Dämonisierung der 

strafrechtlichen Rolle von Verbänden“ die „Effizienz der deutschen 

Strafrechtspflege“ zu verkennen.40  

Des Weiteren hebt der BUJ-Vorschlag hervor, dass 

„wesentliche Fragen wie der ‚Wert‘ einer frühzeitigen Kooperation 

eines Unternehmens mit den Behörden oder die Bedeutung von 

Compliance Maßnahmen zur Verhinderung von Fehlverhalten für die 

Haftung der Unternehmensleitung de lege lata nicht geregelt (sind) 

und von unterschiedlichen Behörden in Deutschland unterschiedlich 

gehandhabt (werden). Unter den Unternehmen existiert eine 

                                                           
38  BUJ-Vorschlag S. 5. 
39  Schünemann ZIS 2014, S. 15. Hingegen sieht Zieschang GA 2014, 96 f. nicht 

nur auf internationaler, sondern auch auf EU-Ebene eine Tendenz „eindeutig in 

Richtung der Befürwortung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von 

Unternehmen“. 
40  Schünemann ZIS 2014, S. 12. Dieser Standpunkt wird ebenfalls in der 

gemeinsamen Stellungnahme der Verbände BDI und BDA zum NRW-Entwurf 

eines Verbandsstrafgesetzbuchs geteilt, S. 2 ff. Gleiches gilt für die 

Stellungnahme des Deutschen Anwaltsverein zur selben Thematik (Nr. 54/2013), 

S. 10 ff. 
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erhebliche Rechtsunsicherheit, wie mit intern entdecktem 

Fehlverhalten bezogen auf eine Offenlegung gegenüber Behörden 

umzugehen ist. Weiterhin gibt es in Deutschland kein Anreizsystem 

für Unternehmen, in die (präventive) Einführung von Compliance 

Maßnahmen zu investieren. Erst bei der Setzung solcher Anreize wird 

es aber aufgrund der dann verstärkten Investition der Unternehmen in 

präventive Compliance Maßnahmen bzw. in die Aufklärung von 

intern entdeckten Gesetzesverstößen zu einem entscheidenden 

Fortschritt bei der Bekämpfung bzw. Verhinderung der 

Wirtschaftskriminalität kommen“.41 

In Anbetracht der beschriebenen Erforderlichkeit einer 

ausdrücklichen Compliance-Regelung wird im BUJ-Entwurf eine 

Lösung innerhalb des Ordnungswidrigkeitenrechts42 angestrebt. In 

                                                           
41  BUJ-Vorschlag S. 5. 
42  Ohne an dieser Stelle auf Einzelheiten einzugehen, sei in Bezug auf den 

dogmatisch zutreffenden Regelungsort einer Unternehmensverantwortlichkeit 

angemerkt, dass es selbstredend einen Unterschied macht, ob der erhobene 

Schuldvorwurf kriminalstrafrechtlicher oder ordnungswidrigkeitenrechtlicher 

Natur ist. In der Lehre ist bekanntlich umstritten, ob der Unterschied zwischen 

diesen beiden Bereichen qualitativen (so beispielsweise Bohnert in: Senge 

(Hrsg.), Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 3. Aufl. 

2006, Einleitung Rd. 110) oder lediglich quantitativen, graduellen Charakters ist 

(in diesem Sinne Zieschang GA 2014, 93; „überwiegend quantitativer, nicht 

qualitativer Art“ Roxin [Fn. 20] § 2 Rd. 132, der die heute herrschende Ansicht 

hinter sich sieht). In jedem Fall sollte man vor Augen halten, dass in der 

Vergangenheit immer wieder Heraufstufungen von Ordnungswidrigkeiten zu 

Straftaten stattgefunden haben (und umgekehrt). So wurden im Zuge des 

Korruptionsbekämpfungsgesetzes vom 13.8.1997 (BGBl. 1997 I, 2038) Teile der 

Kartellordnungswidrigkeiten (38 I Nr. 1 und 8 GWB a.F.) wegen ihres 

„qualifizierten Unrechtsgehalts“ (so BT-Drucks. 13/5584, S. 13) zur Straftat des 

§ 298 StGB heraufgestuft (dazu Korte NStZ 1997, S. 516). Hinsichtlich des 
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diesem Sinne soll § 30 OWiG um die Absätze 7 und 8 ergänzt 

werden: 

(7) Bei der Zumessung der Geldbuße ist mildernd zu 

berücksichtigen, dass die Zuwiderhandlung im Sinne des Absatzes 1 

begangen wurde, obgleich die betroffene juristische Person oder 

Personenvereinigung die in § 130 Abs. 1 festgelegte Pflicht43 erfüllt 

hat. Gleiches gilt, sofern sie geeignete und angemessene 

organisatorische oder personelle Maßnahmen ergreift, um 

vergleichbare Zuwiderhandlungen künftig zu verhindern. Auf 

Verlangen hat die juristische Person oder Personenvereinigung 

darzulegen und glaubhaft zu machen, welche Maßnahmen sie zur 

Erfüllung der Voraussetzungen gem. Satz 1 oder Satz 2 ergriffen hat 

beziehungsweise ergreift. Sind die Voraussetzungen des Satzes 1 oder 

2 gegeben und ist infolge der Zuwiderhandlung kein bedeutender 

Schaden eingetreten oder wurde dieser zum überwiegenden Teil 

wiedergutgemacht, kann von der Festsetzung einer Geldbuße gegen 

die juristische Person oder Personenvereinigung abgesehen werden. 

                                                                                                                                       
strafrechtsdogmatischen Streits – der bisweilen Blüten treibt, „die man in der 

mittelalterlichen Scholastik als im Strafrecht des 21. Jahrhunderts ansiedeln 

würde“, so Vogel StV 2012, 428 – über die theoretische Möglichkeit der 

Konstituierung eines originären Unternehmensstrafrechts ist es jedenfalls 

bemerkenswert, dass beispielsweise Tiedemann unabhängig vom NRW-Entwurf 

eines Verbandsstrafrechts die Forderung aufstellt, § 130 OWiG als zentrale 

ordnungwidrigkeitenrechtliche Norm der Verantwortlichkeit im Unternehmen 

zur Straftat heraufzustufen, „da die Aufsichtspflicht in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu der Garantenpflicht zur Verhinderung der Schädigung Dritter 

steht“ (Tiedemann Fn. 14 Rd. 388).  
43  Zu Einzelheiten des Vorschlags siehe unten B 4. 
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Auch die Anordnung des Verfalls nach den §§ 73 oder 73a des 

Strafgesetzbuchs oder nach § 29a OWiG scheidet dann aus. 

(8) Die Festsetzung einer Geldbuße gegen die juristische 

Person oder Personenvereinigung wegen anderer als der in § 81 GWB 

genannten Ordnungswidrigkeiten unterbleibt, wenn  

1. diese der zuständigen Behörde die Zuwiderhandlung im 

Sinne des Absatzes 1 umfassend angezeigt und eine rechtlich 

gebotene Handlung unverzüglich nachgeholt hat,  

2. diese geeignete und angemessene Maßnahmen zur 

Verhinderung einer Zuwiderhandlung aus gleichem Grund ergreift, 

wobei sie die Maßnahmen auf Verlangen darzulegen und glaubhaft zu 

machen hat, und  

3. die zuständige Behörde im Zeitpunkt der Anzeigeerstattung 

gegenüber der juristischen Person oder Personenvereinigung die 

Einleitung von Ermittlungen wegen der angezeigten 

Zuwiderhandlung noch nicht bekannt gegeben hat.  

Eine wirksame Selbstanzeige gemäß S. 1 schließt die 

Anordnung des Verfalls nach den §§ 73, 73a StGB, § 29a OWiG aus. 

Bei einem Vergleich der beiden Vorschläge ist an 

grundsätzlichen Gemeinsamkeiten festzuhalten, dass nicht nur 

bestehende Compliance-Programme honoriert werden, sondern auch 

solche Compliance-Maßnahmen weitgehende Beachtlichkeit finden, 
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die erst nachträglich implementiert wurden. Die Möglichkeit des 

Absehens von Strafe kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn eine 

Schadenswiedergutmachung erfolgt ist oder eine wirksame 

Selbstanzeige getätigt wurde. Im Unterschied zum NRW-Entwurf 

möchte der BUJ-Vorschlag ausdrücklich auch einem nachträglich 

errichteten Compliance-System eine strafmildernde Wirkung 

beimessen, ohne dass hierzu eine Schadenswiedergutmachung oder 

eine Selbstanzeige vorliegen müssen. Angesichts der obligatorisch 

ausgestalteten Strafmilderung im BUJ-Vorschlag erscheint es indes 

vorzugwürdig, dieses aus rein präventiven Erwägungen gewährte 

Entgegenkommen als positives Nachtatverhalten im Sinne des § 6 

VerbStGB-E a.F. dem richterlichen Ermessen zu überlassen.44 Eine 

im Vergleich zum BUJ-Vorschlag weitergehende Möglichkeit zur 

Freistellung von Verantwortlichkeit enthält der NRW-Vorschlag bei 

bereits errichteten, effektiven Compliance-Maßnahmen: Da § 30 

OWiG als Zurechnungsnorm ausgestaltet ist45, kann der BUJ-

Vorschlag diesbezüglich nur eine – wenn auch obligatorische – 

Strafmilderung vorsehen, selbst wenn das Unternehmen vor dem 

Tatzeitpunkt über ein effektives Compliance-System verfügt (vgl. 

„obgleich die betroffene juristische Person oder Personenvereinigung 

die in § 130 Abs. 1 festgelegte Pflicht erfüllt hat“). In solchen Fällen 

wird das Unternehmen allein, aber immerhin für die „Risikoschaffung 

                                                           
44  So auch ausdrücklich Begründung VerbStGB-E, S. 58. 
45  BGHSt 46, 211; Bohnert OWiG, 3. Aufl. 2010, § 30 Rd. 5. 
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durch seinen Geschäftsbetrieb und die Einstellung des Mitarbeiters 

belangt“.46 Hingegen geht es bei der entsprechend 

korrespondierenden Vorschrift des § 2 II VerbStGB-E um eine 

originäre Verbandsverantwortlichkeit, so dass nach hier vertretener 

Auffassung ein Vorwurf der mangelnden Organisation oder Aufsicht 

nicht erhoben werden kann, wenn das Unternehmen nach einer 

objektiven ex-ante-Prognose alle erforderlichen und zumutbaren 

Maßnahmen ergriffen hat, um betriebsbezogene Straftaten seiner 

Mitarbeiter zu verhindern.47 Es zeigt sich, dass die Implementierung 

eines strafrechtlichen Haftungskonzepts auch entlastende Momente 

gegenüber dem OWiG-Modell enthalten kann. 

Eine rechtspolitisch unhaltbare und auch dogmatisch nicht 

einleuchtende Regelungsweise unterbreitet der BUJ-Vorschlag in der 

Frage eines Absehens vom Verfall des Erlangten. Demnach soll in 

Fällen des Absehens von Geldbuße auch keine selbstständige 

Verfallsanordnung auf Grundlage der §§ 73, 73a StGB oder des § 29a 

OWiG möglich sein, um mit Blick auf teils sehr hohe Verfallbeträge 

sicherzustellen, dass „tatsächlich die intendierte Anreizwirkung 

entfaltet“ wird.48 Mit anderen Worten sollen hier z.B. einem 

Unternehmen rechtswidrige Profite aus Straftaten in dreistelliger 

Millionen- oder gar Milliardenhöhe vollständig belassen werden, 

                                                           
46  Engelhart (Fn. 1), S. 441. 
47  Vgl. oben B 2 a. 
48  BUJ-Vorschlag S. 15. 
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wenn es nur eine rechtzeitige, wirksame Selbstanzeige erstattet und 

ein effektives Compliance-System – wohl gemerkt: nach Begehung 

der Tat! – errichtet (so das Ergebnis aus § 30 VIII a.E. OWiG n.F.). 

Entsprechendes gilt es für Sachverhalte, in den ein 

„wiedergutmachbare“ Schaden nicht darstellbar ist (vgl. § 30 VII a.E. 

OWiG n.F.). In solchen, durchaus nicht als Extremfall anzusehenden 

Konstellationen ginge aus einer Regelung wie der vorgeschlagenen 

tatsächlich eine Anreizwirkung aus – nämlich für eine 

betriebswirtschaftlich kalkulierbare Normübertretung. Das kann der 

Rechtsstaat nicht wollen. 

 

4. Inhaltliche Ausgestaltung von Compliance-

Programmen 

Wie es sich gezeigt hat, werden institutionalisierte 

Vorkehrungen im Unternehmen zur Sicherstellung normgemäßen 

Verhaltens eine zunehmende Bedeutung in der Betriebs- und 

Justizpraxis erlangen. Gerade wenn eine diesbezügliche gesetzliche 

Grundlage geschaffen wird, ist sicherlich zu erwarten, dass 

Unternehmen (noch mehr) Wert auf solche vorbeugenden Strukturen 

legen werden. Wie Siebert zutreffend hervorhebt, verfügt dabei „ein 

System der Unternehmensverantwortlichkeit im Vergleich mit einem 

System der Individualverantwortlichkeit in konstruktiver Hinsicht 
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über bessere Möglichkeiten zur Förderung von Compliance-

Programmen“.49 

Nun ist damit gleichzeitig auch die Frage nach der konkreten 

inhaltlichen Ausgestaltung effektiver Compliance-Systemen 

angesprochen. Entgegen Schünemann, der das „rechtsstaatswidrige 

Ziel“ des NRW-Entwurfs darin sieht, „jedem Unternehmen eine 

formale Compliance-Organisation aufzuzwingen“50, hat der so scharf 

angegriffene und als verfassungswidrig (!) eingestufte51 Entwurf ganz 

bewusst von konkreten Vorgaben hinsichtlich der erforderlichen 

Compliance-Maßnahmen abgesehen, da vornehmlich kleinen und 

mittelständischen Unternehmen keine Handlungspflichten auferlegt 

werden sollen, die diese aufgrund ihrer Kosten- und 

Unternehmensstruktur nicht oder nur schwerlich erfüllen können. Im 

gleichen Atemzug sollte aber nachdrücklich betont werden, dass mit 

„Compliance“ nicht mehr und nicht weniger ein Prinzip gemeint ist, 

das in allen rechtsstaatlichen Ordnungen eine selbstverständliche 

Geltung beansprucht, nämlich das Handeln der Beteiligten im 

Einklang mit dem geltenden Recht:52 „Alle reden von Compliance. 

Und zwar so, als ob sie nicht Teil des Rechts, sondern eine neues 

Ordnungsinstitut wäre“.53 

                                                           
49  Siebert FS-Tiedemann S. 473. 
50  Schünemann ZIS 2014, S. 17. 
51  Schünemann ZIS 2014, S. 18. 
52  Vgl. Hauschka (Fn. 2) § 1 Rd. 2; Rotsch ZIS 2010, 614. 
53  Hamm NJW 2010, S. 1332 
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Ausgehend von dieser Prämisse wird sich ein standardisiertes 

Pflichtenprogramm für Unternehmen und sonstige Verbände, wie sie 

im Einzelfall die Einhaltung von Recht und Gesetz sicherzustellen 

haben, nicht formulieren lassen.54 Vielmehr kommt es auf den 

jeweiligen branchen- und unternehmensspezifischen Einzelfall an55, 

wobei insbesondere „Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der 

Geschäftstätigkeit“ (§25a I S. 4 KWG, § 33 I S. 3 WpHG) zu 

berücksichtigen sind. Maßgeblich müssen dabei drei 

Grundfunktionen abgedeckt werden: Prävention, Aufdeckung von 

Fehlverhalten und die hierauf zu erfolgende Reaktion.56 Sollte sich in 

der Praxis herausstellen, dass ein Bedarf an detaillierten Regelungen 

für einzelne Bereiche besteht, so können hierfür bereits bestehende 

Vorbilder im sowohl ausländischen57 als auch inländischen58 Recht 

als Vergleichsmaßstab59 herangezogen werden. Bezüglich einer 

denkbaren allgemeinen Rahmenvorschrift im Sinne einer 

Rechtssicherheit schaffenden Konturierung von Compliance-

Anforderungen60 würde sich des Weiteren anbieten, eine zentrale 

                                                           
54  Vgl. Michalke StV 2011, S. 246. 
55  Allgemeine Ansicht, siehe nur Hauschke/Sidhu ZCG 2008, S. 15; Bürkle BB 

2005, S. 565. 
56  Vgl. Moosmayer Compliance, 2010, S. 2; ders. AnwBl 2010, S. 634. 
57  Beispielsweise § 8B2.1. US Sentencing Guidelines (dazu Engelhart NZG 2011, 

126 ff.) oder Richtlinien des britischen Justizministeriums vom 30.3.2011 zur 

Konkretisierung des „UK Bribery Act“. 
58  Vgl. B 1 b-c. 
59  Für eine behutsame Übertragung bereichsspezifischer Regelungen auf andere 

Gebiete MüKo-AktG/Spindler (Fn. 3) Rd. 38 
60  Darauf weist zutreffend Krause StraFo 2011, 441 hin. 
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Norm zu schaffen, in der die tragenden Säulen eines Compliance-

Systems in nicht abschließender Form aufgezählt werden. Insoweit 

findet sich im erwähnten BUJ-Vorschlag eine instruktive Vorgabe zur 

Neufassung des § 130 OWiG, in dem als „geeignete Maßnahmen“ zur 

Verhinderung von Zuwiderhandlungen gegen straf- oder 

bußgeldbewehrten Pflichten insbesondere folgende Vorkehrungen 

aufgeführt werden61: 

1. die sorgfältige Auswahl und Instruktion sowie 

Überwachung und Kontrolle von Mitarbeitern und Aufsichts-

personen,  

2. die regelmäßige Ermittlung und Bewertung der vom Betrieb 

oder Unternehmen ausgehenden Gefahren der Begehung von 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten,  

3. der Erlass von Weisungen und die Schulung der Mitarbeiter 

zwecks Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die 

im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb stehen,  

4. ein Verfahren, das es den Mitarbeitern unter Wahrung der 

Vertraulichkeit ermöglicht, Hinweise auf mögliche Straftaten oder 

Ordnungswidrigkeiten, die im Zusammenhang mit dem 

Geschäftsbetrieb stehen, an eine geeignete Stelle zu geben sowie  

                                                           
61  BUJ-Vorschlag, S. 18. 
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5. die Aufklärung von Verdachtsmomenten, welche auf 

Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem 

Geschäftsbetrieb hindeuten sowie die Ahndung entsprechenden 

Fehlverhaltens. 

 

C. AUSBLICK 

In der rechtspolitischen Diskussion taucht in fast 

regelmäßigen Abschnitten die Frage nach der Berechtigung solcher 

Vorschriften auf, die – vor allem im Wirtschaftsstrafrecht – die 

Möglichkeit einer Straffreiheit dort eröffnen, wo es sie in anderen 

Bereichen nicht oder nicht in diesem großzügigen Umfang gibt. Das 

beste Beispiel hierfür ist die Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung 

nach § 371 AO. Daraus wird sogleich pauschal eine Privilegierung 

der „Reichen und Gutbetuchten“ abgeleitet. Indes zeigt sich bei 

näherer Betrachtung, dass solche Vorschriften dem Gedanken eines 

modernen Strafrechts mit präventivem Akzent nicht fremd sind. Im 

Bereich eines originären Verbandsstrafrechts heißt das übersetzt: 

Reinigt sich der Sünder von seinen Verfehlungen, indem er die von 

ihm zu verantwortenden Straftaten selbst offenlegt und/oder den 

entstandenen Schaden wiedergutmacht oder gar überkompensiert, so 

wirkt sich dieses „mea culpa“ strafmildernd bis hin zum völligen 

Strafverzicht aus, wenn er gleichzeitig ein tätiges Bekenntnis zum 

künftigen normtreuen Verhalten ablegt, sprich ein funktionstüchtiges 
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Compliance-System errichtet bzw. das bereits vorhandene, aber 

ineffektive „scharf stellt“.  

Ein Strafrecht, das den Blick nach vorne richtet, darf sich 

einer derartigen Neuaufstellung nicht verschließen. Bei einem solchen 

„an sich“ Straffälligen bedarf es nicht nur aus spezialpräventiven, 

sondern auch aus generalpräventiven Erwägungen keiner bzw. nur 

milder Bestrafung, da die Normgeltung insbesondere durch die 

ernsthaften und nachhaltigen Bemühungen um die künftige 

Regeltreue bestätigt wird, wenn zuvor auch die Straftat ohne Zutun 

der staatlichen Stellen ans Tageslicht gefördert und/oder ein etwaiger 

Schaden wiedergutgemacht wurde. Allerdings setzt dieses Ergebnis 

voraus, dass dem Täter die aus der oder für die Tat erlangten Vorteile 

umfassend abgeschöpft werden, da sich ansonsten der 

kontraproduktive Eindruck berechtigterweise aufdrängte, dass sich 

Verbrechen (doch) lohnt. 
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ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN 

OSMANLI DEVLETİ VEYA HATAY CUMHURİYETİ 

VATANDAŞLIĞI YOLUYLA TÜRK 

VATANDAŞLIĞINI KAZANMASI MÜMKÜN MÜ? 

 

Süleyman DOST* 

 

ÖZET 

Bilindiği gibi Suriye, dört yüz yıldan fazla Osmanlı 

egemenliğinde kalmıştır. 1921 yılında Türkiye ile Fransa arasında 

yapılan Ankara Andlaşması gereği Suriye, Osmanlı devletinden kesin 

olarak ayrılmış ve İskenderun bölgesinde önce özel bir idare (manda) 

daha sonra da Hatay Cumhuriyeti adıyla bir devlet kurulmuştur. Bu 

devlet 1939 yılında Türkiye Cumhuriyetine katılmıştır. 2011 yılında 

Suriye’de başlayan iç karışıklıklar sebebiyle iki milyon Suriye’li 

ülkemize sığınmıştır. Bunların bir kısmı şu anda yürürlükte olan Türk 

Vatandaşlığı Kanunundaki vatandaşlık kazanma yolları ile Türk 

vatandaşlığını elde etmektedir. Ancak diğer bir kısmı, üstsoylarının, 

Osmanlı Devleti ve/veya Hatay Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını 

dolayısıyla şimdi kendilerinin de Türk vatandaşlığını koruduklarını 
                                                           
*  Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası 

Özel Hukuk Anabilim Dalı, email: suleyman.dost@hotmail.com 
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iddia ederek bunun tespitine yönelik talepte bulunmaktadır. Bu 

çalışmada söz konusu taleplerin hukuki olarak mümkün olup 

olmayacağı incelenmektedir. Çalışmada öncelikle söz konusu 

taleplere dayanak gösterilen ilgili vatandaşlık düzenlemelerindeki 

Türk vatandaşlığının kazanılması yollarından bahsedilmiştir. Daha 

sonra da sırasıyla, ülkemizdeki Suriye’li sığınmacıların Osmanlı 

Devleti ve/veya Hatay Cumhuriyeti vatandaşlığı yoluyla Türk 

vatandaşlığı elde etme talepleri, söz konusu tarihlerde yürürlükte olan 

mevzuat çerçevesinde hukuki olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 

Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi ile 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı 

Kanunu ve Türkiye ile Fransa arasında yapılan 1921 tarihli Ankara 

Andlaşması ile 1939 tarihli Hatay Andlaşması’nın ilgili hükümleri 

inceleme konusu yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sığınmacı, Suriye, Hatay, 1312 sayılı 

Türk Vatandaşlığı Kanunu, Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi, 

Ankara Andlaşması, Hatay Andlaşması     
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IS ACQUISITION THE TURKISH NATIONALITY 

POSSIBLE BY THE WAY OF CITIZENSHIP OF 

OTTOMAN STATE AND CITIZENSHIP OF 

REPUBLIC OF HATAY FOR SYRIAN ASYLUM 

SEEKERS IN TURKEY? 

 

ABSTRACT  

As it is known, Ottoman has had Syria under its rule more than 

four hundred years. Syria completely separated from the Ottoman 

according to the Treaty of Ankara made between Turkey and France 

in 1921. First a special administrative and than Republic of Hatay 

was established in İskenderun district. This state joined the Republic 

of Turkey in 1939. Due to internal unrest began in Syria in 2011, two 

million Syrian sought refuge in our country. Some of these obtain 

Turkish citizenship according to the Turkish Citizenship Law currently 

in force. But another part of Syrian asylum seekers claim that their 

ancestors is Turkish citizen. So they want to identify the maintaining 

the Turkish citizenship by the way of ancestors Turkish citizenship. In 

this study it will examine their requests whether legally possible. In 

this context, it wil be examined that Ottoman Citizenship Law, Turkish 

Citizenship Law (No. 1312) and the relevant provisions of the 1939 

Treaty of Hatay and 1921 Treaty of Ankara made between Turkey and 

France. 
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Key Words: Asylum Seekers, Syria, Hatay, Turkish 

Citizenship Law (No. 1312), Ottoman Citizenship Law, Treaty of 

Ankara, Treaty of Hatay.  

 

I- GİRİŞ 

Bilindiği gibi 2011 yılından itibaren Suriye’de meydana gelen 

iç karışıklıklar sebebiyle iki milyona yakın Suriye vatandaşı ülkemize 

sığınmıştır. Bunlardan bir kısmı ikamet, evlilik, evlat edinme, doğum 

yeri esası veya istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanma gibi çeşitli 

yollarla Türk vatandaşlığını elde etmek için yetkili makamlara 

başvuru yapmışlardır. Bugüne kadar yetkili makamlarca bu taleplere 

doğal olarak, halen yürürlükte olan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 

Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanmıştır.1 Ancak son 

zamanlarda ikamet, evlilik, evlat edinme, doğum yeri esası veya 

istisnai kazanma gibi çeşitli yollarla Türk vatandaşlığını elde 

edemeyen sığınmacılardan bazıları, kendi üst soylarının Osmanlı 

Devleti ve devamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunduklarını, 

                                                           
1  2013 yılında mecliste verilen bir soru önergesine yönelik olarak Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevapta, sığınmacıların 

Türkiye’de bulundukları sürelerin vatandaşlığın kazanılması için gereken 5 yıllık 

ikamet süresi için geçerli olmadığı belirtilmiştir. Aynı cevapta bu 

sığınmacılardan bazılarının evlenme yoluyla veya toprak esasına bağlı olarak 

doğumunda başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocukların 5901 sayılı 

Kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlığını kazandıkları belirtilmiştir. Bakınız: 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.sorgu_baslangic 

(Erişim tarihi: 26.06.2014) 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.sorgu_baslangic
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dolayısıyla da soy bağı (kan) esasına bağlı olarak hâlihazırda 

kendilerinin zaten Türk vatandaşı olduklarını iddia etmektedirler.  

Bu iddianın doğru olduğunun kabulü halinde devletlerin kendi 

vatandaşını ülkeye kabul yükümlülüğü gibi önemli bir ilke/sonuç 

karşımıza çıkmaktadır. Aslında her devletin, kendi vatandaşlarının 

kimler olacağını kendi mevzuatıyla belirlemekte serbest olması 

uluslararası hukukun ve vatandaşlık hukukunun temel ilkelerinden 

birisidir. Bu kapsamda her devlet kimlerin kendi vatandaşı olacağına 

kendi iç hukuk kuralları ile karar verme yetkisi vardır. Ayrıca kişinin, 

belirli bir devletin vatandaşlığına sahip olup olmadığı konusunda 

ortaya çıkan sorun, o devletin hukuku uyarınca çözülür2. Bu bağlamda 

ülkemizdeki Suriye’li sığınmacıların bu talepleri Türk iç hukuku ve 

bağlı bulunduğu uluslararası hukuk mevzuatı çerçevesinde çözülmesi 

gerekmektedir. Bu konu ile doğrudan ilgili bir yargı kararının da 

bulunmayışı sebebiyle bu taleplere ilişkin bir inceleme yapılması 

ihtiyacı gözükmektedir.3     

Tarihi sürece baktığımızda Suriye’nin dört yüz yıldan fazla 

Osmanlı egemenliğinde kaldığını, ancak 20 Ekim 1921 tarihinde 

                                                           
2  Vatandaşlık hukuku ile ilgili temel ilkeler için bakınız: NOMER, Ergin, “Türk 

Vatandaşlık Hukuku”, : Filiz Kitabevi, İstanbul, (20. Bası) 2014, s.5 vd.; 

DOĞAN, Vahit, “Türk Vatandaşlık Hukuku”, Savaş Yayınları, Ankara, (12. 

Baskı) 2014, s.25vd.; GÜNGÖR, Gülin, “Tabiiyet Hukuku”, Yetkin Yayınları, 

Ankara, (2.Baskı) 2014, s.12 vd.; AYBAY, Rona, Vatandaşlık Hukuku, İstanbul, 

2006, s.9 ve 18. 
3  Çalışma konumuzu dolaylı olarak ilgilendiren ve tespit edebildiğimiz Danıştay 

kararı nüfus kayıtlarının silinmesi ile ilgilidir. Bakınız: Danıştay, 10. Daire, E. 

2004/8166, K. 2007/1387, T. 19.3.2007. Aşağıda bu karara değinilecektir. 
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Türkiye ile Fransa arasında yapılan ve Ankara Andlaşması olarak 

bilinen “Türk-Fransız İtilafnamesi” gereği, Osmanlı devletinden kesin 

olarak ayrıldığını ve İskenderun bölgesi için özel bir idare (idare-i 

mahsusa, manda) kurulduğunu görmekteyiz4. Bu idare 1936 yılında 

sona ermiş ve aynı bölgede Hatay Cumhuriyeti adıyla bir bağımsız bir 

kurulmuştur. Bu devlet daha sonra 1939 yılında Türkiye 

Cumhuriyetine katılmıştır.  

Ülkemize gelen Suriye’li sığınmacılardan bir kısmının bu 

enteresan Türk vatandaşlığı talepleri iki tarihe tekabül etmektedir. 

Bunlardan ilki Suriye’nin Osmanlı devletinden kesin olarak ayrılması 

sonucunu doğuran Türkiye ile Fransa arasında yapılan ve Ankara 

Andlaşması olarak bilinen Türk-Fransız İtilafnamesi’nin yapıldığı 

tarih olan 1921 yılıdır. Diğeri de Hatay Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye 

katılması ile ilgili yine Fransa ile Türkiye arasında yapılan ve Hatay 

Andlaşması olarak bilinen “Türkiye ile Suriye Arasında Arazi 

Mesailinin Kâfi Surette Hallini Mutazammın Anlaşma5” tarihi olan 23 

Haziran 1939 yılıdır. Bu bağlamda söz konusu tarihlerde yürürlükte 

olan ve bu taleplerin dayanağı olarak gösterilen vatandaşlık ile ilgili 

iki hukuki düzenleme karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki 1921 

yılında yürürlükte olan 23 Ocak 1869 tarihli Tabiiyet-i Osmaniye 

Kanunnamesi, diğeri de 1939 yılında yürürlükte olan 23 Mayıs 1928 

                                                           
4  Türk-Fransız İtilafnamesi metni için bakınız: BOZKURT, Enver, “Türkiye’nin 

Uluslararası Hukuk Mevzuatı”, Asil Yayın, Ankara, 2007, s.178-187.  
5  Türkiye ile Suriye Arasında Arazi Mesailinin Kâfi Surette Hallini Mutazammın 

Anlaşma metni için bakınız: BOZKURT, s. 188-196. 
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tarih ve 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunudur6. Bu çalışmada 

öncelikle 1921 tarihli Ankara Andlaşması ve o tarihte yürürlükte olan 

Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesinin konumuzla ilgili hükümleri ele 

alınacak, daha sonra da Suriye’li sığınmacıların bu düzenlemelere 

dayanarak yaptıkları talepleri değerlendirilecektir. Ardından 1939 

tarihli Hatay Andlaşması ve o tarihte yürürlükte olan 1312 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili hükümleri ele alınıp daha sonra 

ülkemizdeki Suriye’li sığınmacıların bu kapsamda yaptığı Türk 

vatandaşlığı elde etme talepleri incelenecektir.  

Türk hukuk tarihinde vatandaşlık ile ilgili ilk hukuki 

düzenleme 1869 yılında hazırlanan Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi 

olmuştur. Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi telsik, çıkma, ıskat, 

evlenmenin vatandaşlığa etkisi gibi bazı hususlar düzenlenmişti. 

Cumhuriyetin ilanından sonra ilk Anayasa olan 1924 tarihli Teşkilat-ı 

Esasiye Kanununda vatandaşlık kavramı kullanılmış ve vatandaşlığın 

kazanılmasına ilişkin hükümlere yer verilmişti. Tabiiyet-i Osmaniye 

Kanunnamesi Cumhuriyetin ilanından sonra 5 yıl kadar daha 

yürürlükte kalmış ve yerini 23 Mayıs 1928 tarih ve 1312 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanununa bırakmıştır. 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı 

Kanunu da Cumhuriyet döneminin vatandaşlık hukuku alanındaki ilk 

kapsamlı düzenlemesi olmuştur. 1961 Anayasasında vatandaşlık 

konusu daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş, “Türk Devletine 

                                                           
6  NOMER, s.52; DOĞAN, s.35.; GÜNGÖR, s.7.; ERDEM, B. Bahadır, “Türk 

Vatandaşlık Hukuku”, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2013, s.31-32. 
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vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu” hükmüne yer 

verilmiştir. 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 1964 yılına kadar 

varlığını sürdürmüş, 11 Şubat 1964 tarih ve 403 sayılı Türk 

Vatandaşlık Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 403 sayılı Kanun, 

vatandaşlık konusunda çağdaş gelişmelere ve 1961 Anayasasında yer 

alan ilkelere uygun yeni düzenlemeler getirmiştir. Şu anda Türk 

vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin 

yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 

sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda (TVK) düzenlenmiştir.7  

Bu çalışmanın esas amacı, 2011 yılından itibaren ülkemize 

gelen Suriye’li sığınmacıların Osmanlı Devleti ve/veya Hatay 

Cumhuriyeti vatandaşlığı yoluyla Türk vatandaşlığı elde etme 

taleplerinin hukuki olarak değerlendirilmesidir. Bu nedenle öncelikle 

bu çalışmanın konusu ile bağlantılı olarak söz konusu taleplere 

dayanak gösterilen ilgili vatandaşlık düzenlemelerindeki Türk 

vatandaşlığının kazanılması hususu kısaca ele alınacaktır. Daha sonra 

da sırasıyla Suriye’li sığınmacıların Osmanlı Devleti ve/veya Hatay 

Cumhuriyeti vatandaşlığı yoluyla Türk vatandaşlığı elde etme 

talepleri, söz konusu tarihlerde yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde 

hukuki olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda Tabiiyet-i Osmaniye 

Kanunnamesi ile 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Türkiye ile 

Fransa arasında yapılan 1921 tarihli Ankara Andlaşması ile 1939 

                                                           
7  Türk vatandaşlık hukukunun tarihi gelişimi hakkında bakınız: NOMER, s.52 vd.; 

ERDEM, s.31 vd.; DOĞAN, s.35 vd. 
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tarihli Hatay Andlaşması’nın ilgili hükümleri inceleme konusu 

yapılacaktır.   

 

II-GENEL OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ 

KAZANILMASI 

Vatandaşlık, bir kişinin belirli bir devlete ait bulunduğunu 

ifade eden bir kavram8 veya kişinin etnik kökenini göstermeyen ve 

fakat devletle kişi arasında kurulan bir hukuki bağ olarak ifade 

edilmektedir9. Türk vatandaşlığı konusu Anayasal düzeyde 1982 

Anayasasının (AY) 66. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu 

maddeye göre “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 

Türktür.” Buradaki Türk kelimesiyle, Türk devletini kuran milletin adı 

altında, farklı, ırk, din veya kültürden gelmiş olan kişilerin Türk 

devletine aidiyetini belirten vatandaşlık kavramı ifade edilmektedir10. 

Ayrıca aynı maddede Türk vatandaşlığının, kanunun gösterdiği 

şartlarla kazanılacağı ve ancak kanunda belirtilen hallerde 

kaybedilebileceği düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. (AY, 

m.66/3) Şu anda yürürlükte olan ilgili Kanun ise 29.05.2009 tarih ve 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunudur. 5901 sayılı Türk 

                                                           
8  FİŞEK, Hicri, Anayasa ve Vatandaşlık, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları, Ankara, 1961, s.3; NOMER, s.3; ERDEM, s.3; DOĞAN, s.6. 
9  GÖĞER, Erdoğan, Türk Tabiiyet Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları, Ankara, (3. Baskı) 1975, s.5-6.; DOĞAN, s.8.;Vatandaşlığı 

düzenleyen hukuki hükümlerin içerik itibariyle kamu hukuku niteliği hakkında 

bakınız: NOMER, s. 27. 
10  NOMER, s.55; ERDEM, s.39-42; DOĞAN, s.21-23. 
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Vatandaşlığı Kanunu, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına 

dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları ortaya 

koymuştur. İş bu Kanunun özellikle yurt dışında yaşayan Türk 

vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere hazırlandığı ifade 

edilmiştir11. 

Ülkemizdeki Suriye’li sığınmacılardan bir kısmı şu anda 

yürürlükte olan 5901 sayılı TVK’ya göre Türk vatandaşlığını elde 

etmek için yetkili makamlara başvuru yapmaktadırlar. 5901 sayılı 

Kanuna göre Türk vatandaşlığının kazanılması için iki yol vardır. 

Konuyu düzenleyen 5. maddeye göre “Türk vatandaşlığı, doğumla 

veya sonradan kazanılır12”. Bu kapsamda Türk vatandaşlığı doğumla 

birlikte ya da farklı olarak doğumdan sonra bazı şartların yerine 

getirilmesi veya gerçekleşmesi sonucunda kazanılmaktadır. 

TVK’nın 6. maddesi gereğince “Doğumla kazanılan Türk 

vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden 

kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren 

hüküm ifade eder.” Aslen kazanma şeklinde ifade edilen ve kişinin 

sırf Türk anneden ve/veya babadan doğmakla kendisi de dâhil başka 

hiçbir kimsenin ya da kurumun iradesine veya iznine gerek 

olmaksızın, sadece bir Türk vatandaşından doğmakla kanun gereği, 

                                                           
11  DOĞAN, Vahit-TANRIBİLİR, Feriha Bilge-KÖŞGEROĞLU, Banu Şit, Türk 

Vatandaşlığı Kanun Tasarısı Sempozyumu-Bildiriler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 

2008. s.79. 
12  Doğumla kazanılan vatandaşlığa asli vatandaşlık, sonradan kazanılan 

vatandaşlığa müktesep vatandaşlık da denilmektedir. Bakınız: NOMER, s.50-51. 
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kendiliğinden kazandığı doğum yolu ile kazanma durumu, Türk 

vatandaşlık hukukunun tarihi süreci içinde her zaman ilk ve asli 

vatandaşlık kazanma hali olarak kabul edilmiştir13. 

Doğumla Türk vatandaşlığının kazanılması iki şekilde 

gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki Türk vatandaşı olan bir kişi ile soy 

bağının bulunması, diğeri ise doğan kişinin doğum yerine ilişkin 

bağlılığıdır. Soybağı esasını düzenleyen TVK’nın 7.maddesine göre 

“Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik 

birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Burada çocuğun Türk 

olan anne veya babasından evlilik birliği kanuni olarak devam ederken 

yani evlilik birliği içerisinde doğmuş olması durumunda Türk 

vatandaşlığını kazanacağı belirtilmiştir. Bu durumda anne ya da 

babadan birinin Türk vatandaşı olması yeterli olacak Türk vatandaşı 

olmayan anne ya da babanın vatandaşlık durumu, çocuğun Türk 

vatandaşlığını kazanmasına engel teşkil etmeyecektir. 7.maddenin 2. 

ve 3. fıkralarında Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği 

dışında doğan çocuğun Türk vatandaşı olacağı ancak babanın Türk 

vatandaşı, ananın yabancı olması durumunda ise baba ile çocuk 

arasında soy bağının kurulmasına ilişkin usul ve esasların yerine 

getirilmesi durumunda çocuğun Türk vatandaşı olacağı belirtilmiştir.14 

                                                           
13  ERDEM, s.79. 
14  Soybağı (kan) esasına Türk vatandaşlığı kazanılması hakkında bilgi için bakınız: 

NOMER, s.63-67.; DOĞAN, s.40-53.;ERDEM, s.91-101. 
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Doğum yeri15 esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılması 

ise TVK m.8’de şu şekilde düzenlenmiştir: “Türkiye’de doğan ve 

yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin 

vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk 

vatandaşıdır.” (TVK, m.8). Bu durumda Türk vatandaşlığı için 

çocuğun Türkiye’de doğmuş olması ve herhangi bir yolla anne veya 

babasından başka bir vatandaşlık kazanamamış olması gerekmektedir. 

Karine olarak ise Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça 

Türkiye’de doğmuş sayılacağı kabul edilmiştir. Türk vatandaşlık 

hukukunda doğum yeri, vatansızlık halini önlemek için ikinci 

derecede kullanılan bir Türk vatandaşlığını kazandırma yoludur16. 

Buraya kadar anlatılanlar 5901 sayılı Kanuna göre Türk 

vatandaşlığının doğumla kazanılması yollarıdır. Türk vatandaşlığının 

sonradan kazanılması yolları ise telsik, evlenme, evlat edinme ve 

Kanun’da sayılmamış olmakla birlikte ilhak17 gibi sebeplerdir. 

TVK’da sayılan Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması yolları 

konumuzu doğrudan ilgilendirmediği için ele alınmamıştır. Bu 

çalışmada inceleme konusu yapılan talep, haddizatında TVK’da 

                                                           
15  Toprak esası olarak da adlandırılan doğum yeri esasına göre vatandaşlığın 

kazanılması ile ilgili tarihi süreç hakkında geniş bilgi için bakınız: 

TOPÇUOĞLU, Ali Aslan, “Modern Hukuk ve İslam’da Vatandaşlık Kavramının 

Hukuki Temeli”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:XVI, S:3, 2012, 

s.185-216.  
16  Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşlığı kazanılması hakkında bilgi için 

bakınız: NOMER, s.67-70.; DOĞAN, s.54-58.;ERDEM, s.102-106. 
17  GÖĞER, s.92-93; FİŞEK, s. 96-97.; İlhak yoluyla vatandaşlık kazanılmasına 

iltihak ve arazi terki gibi sebepleri de eklemek gerekir.  
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düzenlenmiş olan Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı yolları 

ile ilgili değildir. Çünkü ülkemizdeki Suriye’li sığınmacılar TVK’ya 

göre, nadiren doğum yeri yoluyla ve daha çok sonradan kazanma 

yolları ile Türk vatandaşlığını zaten kazanmaktadırlar. Burada 

inceleme konusu yapılan husus bazı sığınmacıların, kendi üst 

soylarının, 1921 ve 1939 yıllarında yürürlükteki mevzuat gereği 

Osmanlı Devleti ve devamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

bulunduklarını, dolayısıyla da soy bağı (kan) esasına bağlı olarak 

hâlihazırda kendilerinin zaten Türk vatandaşı olduklarını iddia 

etmeleridir. Bu nedenle aşağıda bu konu incelenecektir.   

 

III- SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN OSMANLI 

DEVLETİ VATANDAŞLIĞI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞ-

LIĞINI KAZANMASI 

 

1-Osmanlı Devletinde Vatandaşlık 

Eski hukuk sistemlerinde fazla önemli bir unsur gibi 

görünmeyen vatandaşlık, 1789 Fransız İhtilâlinden sonra milliyet 

kavramı ile yakın ilişkisi nedeniyle üzerinde durulan bir konu 

olmuştur18. 19. yüzyıldan itibaren de vatandaşlığa, hukuk 

                                                           
18  FİŞEK, s.4, ALTUĞ, Yılmaz, Devletler Hususî Hukuku, İstanbul Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul, 1973, s.9.; Osmanlı’da millet ve vatandaşlık kavramı 

hakkında tarihi ve sosyolojik bir değerlendirme için bakınız: ULUÇ, Özlem, 
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düzenlemelerinde, modern anlamdaki niteliği ile yer verilmeye 

başlanmıştır19. Örneğin, “1842 tarihli Prusya Vatandaşlık 

Kanunu’nda, “vatandaşlık” deyiminin modern anlamda kullanıldığı 

ve bu konuda ifadesini bulan (bazı) prensiplerin günümüz vatandaşlık 

kanunlarında da geçerli olduğu” ifade edilmiştir20. Ayrıca 19. 

yüzyılda zorunlu askerlik sebebiyle kimlerin vatandaş, kimlerin 

yabancı sayılacağı gereği ortaya çıkmış, bu nedenle imparatorluklar 

ulus devlete dönüşürken, klasik tebaa kavramı, yerini bu günkü 

vatandaş kavramına bırakmıştır21. 

Çoğu İslam ülkesinde olduğu gibi Osmanlı devleti de, bir 

imparatorluk olarak, toplumsal yapısını, İslam hukukunun esaslarıyla 

biçimlenen “millet” veya “ümmet” sistemi üzerine inşa etmiştir22. 

Burada ümmet kavramı belli bir ülkeye değil, belli bir dine bağlılıkla 

oluştuğu için bugünkü anlamda vatandaşlık kavramından farklı bir 

yapıya sahiptir. Bu kapsamda İslâm devleti vatandaşlığını oluşturan 

şey, kişinin müşterek ülkesi, dili, rengi, doğum unsurları değil, İslâm 

hükümlerini benimsemesi ve inancı idi. Osmanlı imparatorluğu da 

Roma’dan gelen ve 18. yüzyıl sonlarına kadar izlerine rastlanan ve 

                                                                                                                                        
“İmparatorluktan Ulus Devlete Vatandaşlık Halleri: Osmanlı ve Türkiye’de 

Vatandaşlık Politikaları”, Toplum Bilimleri Dergisi, C:6 S:12, Temmuz-Aralık 

2012, s.7-30. 
19  ULUOCAK, s.1.; TOPÇUOĞLU, s.190-191. 
20  GÖĞER, s.15. 
21  NOMER, s.3. 
22  TOPUZKANAMIŞ, Şafak Evran, “Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler 

Işığında Vatandaşlık”, 12 Levha Yayınları, İstanbul, (1.Baskı) 2013, s.127.; 

TOPÇUOĞLU, s.190. 
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ikametgâha dayanan toprak esasının etkisi altında kalmıştır. İslam dini 

nedeniyle devletin beşeri unsuru, müslim ve gayri müslim olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır. Osmanlı hâkimiyeti altında yaşayan ahali 

müslim tebaadır. Osmanlı vatandaşı kişinin eş ve çocukları da ülkede 

yaşamaları kaydıyla Osmanlıdır. Daimi ikametgâhı Osmanlı ülkesinde 

olan gayri müslim ahali ise gayri müslim tebaadır23. Sonuç olarak 

Osmanlı hâkimiyeti altında yaşayan insanlar Osmanlı tebaasıdır. 

Osmanlı vatandaşı kişinin eş ve çocukları da, ülkede yaşamaları 

kaydıyla Osmanlıdır. Buna göre daimî ikametgâhı Osmanlı ülkesinde 

olan gayrimüslimler ise gayrimüslim tebaadır. Kişinin tebaa 

olabilmesinin kriteri, ülkede ikâmettir.24  

Osmanlı devletinde müslim ve gayrimüslim tebaaya hak ve 

ödevler tanınmış olsa da toprak esası ile ifade edilen ikamet ilkesine 

bağlı tebaa kavramı zamanla ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiş ve 

vatandaşlık kavramı özellikle Tanzimat döneminde önem kazanmaya 

başlamıştır.25 Çünkü gayri müslim Osmanlı tebaası kapitülasyonlardan 

                                                           
23  GÖĞER, s.14 vd.; TOPÇUOĞLU, s.190-191.; Osmanlı’dan günümüze 

vatandaşlık anlayışındaki hukuki ve sosyolojik gelişmeler için bakınız: POLAT, 

Ezgi Güzel, “Osmanlıdan Günümüze Vatandaşlık Anlayışı” Ankara Barosu 

Dergisi, 2011/3, s.127-157.; NALBANT, Fatma, “Türkiye’de Vatandaşlık 

Anlayışının Gelişimi” III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler 

Kitabı – I, Sakarya Üniversitesi Basımevi, Sakarya, 15-18 Mayıs 2014, s.79-94. 
24  İkametgâh eski devirde tabiiyet ile beraber eşit sayılmaktaydı. Bu açıdan 

Osmanlılarda ikametgâhın siyasi bir tesiri vardı. SEVİĞ, Muammer Raşit, 

“Tabiiyet, Yabancılar Hukuku ve Kanunlar İhtilafı Bakımından İkametgâh”, 

İÜHFM, C:17, S:1-2, 1951,s.78. 
25  Tanzimat dönemi, Osmanlı’da modernleşmenin en yoğun olarak yaşanmaya 

başladığı dönemdir. Modernleşme, tüm kurumları biçimlendirdiği gibi 

vatandaşlık kavramını da biçimlendirmiştir. Bu kapsamda Gülhane Hattı 
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yararlanabilmek amacıyla yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmekte 

ve bu yabancı vatandaşlığı Osmanlı devletine karşı kullanmaktaydı. 

Bu kişilerin sayısının artması üzerine Osmanlı devleti Osmanlı 

vatandaşlığını kanuni bir düzenlemeye tabi tutmak ihtiyaç ve 

zaruretini hissederek 23 Ocak 1869 tarihli Tabiiyet-i Osmaniye 

Kanunnamesini kabul etmiştir.26  

 

2.Tabiiyeti Osmaniye Kanunnamesi (TOK) 

Tabiiyeti Osmaniye Kanunnamesi (11 Kanun-ı Sani 1284-10 

Şevval 1285) 23 Ocak 1869 tarihinde Osmanlı devletinin ilk 

vatandaşlık kanunu olarak yürürlüğe girdi ve 1 Ocak 1929’a kadar (60 

yıl) yürürlükte kaldı27. Yukarıda belirtildiği gibi aslında 

                                                                                                                                        
Hümayunu, Islahat Fermanı ve Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesinin Tanzimat 

dönemindeki vatandaşlığa yönelik önem arz eden belgeler olduğu söylenebilir. 

Tanzimat Dönemi’nde sorunları aşabilmek için, Osmanlı kardeşliğini sağlayacak 

politik-hukuki bir Osmanlı kimliği ortaya çıkarılmak istenmiştir. Bakınız: 

TOPUZKANAMIŞ, s.171-181.; Tanzimat fermanı ile başlayan ve Islahat fermanı 

ile devam eden süreçte, Osmanlı devleti ile tebaası arasındaki bağın giderek 

laikleştiği, siyasi ve hukuki açıdan ele alındığı bir döneme girildiği söylenebilir. 

Bakınız: GÜNGÖR, s.6.  
26  ARAT, Tuğrul, “Türk Vatandaşlığından Iskat Edilenlerin Mülkiyet ve Miras 

Hakları”, AÜHFD, Yıl:1974 Cilt:31 Sayı:1-4, (s.279-360) s.287. NOMER, s.52.; 

ERDEM, s.31; DOĞAN, s.35. 
27  Kanun metni için bakınız: UNAT, İlhan, Türk Vatandaşlık Hukuku, Metinler-

Mahkeme Kararları, Ankara 1966, s. 8 vd.; GÖĞER, s.19-20.; AYBAY, s. 69.; 

FİŞEK, s.6.; Ayrıca Kanunname ile ilgili olarak bakınız: OSMANAĞAOĞLU, 

Cihan, “Tanzimat Dönemi İtibariyle Osmanlı Tabiiyetinin (Vatandaşlığının) 

Gelişimi, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2004, s.195; SERBESTOĞLU, İbrahim, 

“Zorunlu Bir Modernleşme Örneği Olarak Osmanlı Tabiiyet Kanunu” OTAM 

(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi) Dergisi, 

S:29, 2011, s.193-214.;  
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Kanunnamenin çıkarılış amacı, gayrimüslim tebaanın 

kapitülasyonlarla yabancı ülke vatandaşlarına tanınmış hak ve 

ayrıcalıklardan yararlanma teşebbüsü, hatta Osmanlı topraklarında 

yaşamaya devam ettikleri halde yabancı ülkelerin vatandaşlığına 

geçmeleri ve bunların sayılarının giderek artması idi28. 1851 tarihli 

Fransız Vatandaşlık Kanunundan esinlenerek hazırlanmış Tabiiyet-i 

Osmaniye Kanunnamesi, Müslüman olup olmamanın vatandaşlık 

bakımından önem taşımasına son vermiş ve İslam dünyasının 

vatandaşlık hukuku alanında bir dönüm noktası olarak ortaya 

çıkmıştır29. Böylece müslim ve gayrimüslim ayrımının kalkmasıyla 

etnik ve dini unsurlardan arındırılmış bir vatandaşlık anlayışı, 1869 

tarihli tabiiyeti Osmaniye Kanunnamesi hükümlerinde kendisini 

göstermiştir30. 

                                                           
28  NOMER, s.52.; ERDEM, s.31; DOĞAN, s.35. 
29  AYBAY, s.25. “Tabiiyeti Osmaniye Kanunnamesi’nin belki mükemmel değil, 

ancak neşredildiği zamana göre fevkâlâde bir vesika olduğu ve İslâm dünyası için 

vatandaşlık hukuku sahasında bir dönüm noktası teşkil ettiği” görüşü için 

bakınız. FİŞEK, s.7., Bu konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: TOPUZKANAMIŞ, 

s.182. 
30  GÜNGÖR, s.6. Kanunnameyi takiben Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan ve 

1876’da yürürlüğe giren Kanun-i Esasi’nin “Tebaai Devleti Osmaniye’nin 

Hukuku Umumiyesi” başlığı altında yer alan 8’inci maddesinde, Osmanlı devleti 

tabiiyetinde bulunan herkesin hangi din ve mezhepten olursa olsun istisnasız 

Osmanlı olarak adlandırılacağı ifade edilirken 17. maddesinde herkesin devlete 

karşı hak ve yükümlülüklerinde eşit olduğu belirtilmiştir. 1921 tarihli ve 85 sayılı 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve onu değiştiren 364 sayılı kanunda vatandaşlığa 

ilişkin düzenleme yer almamıştır. 1924 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanununda ise 

ilgili hükümlerde Türk terimi kullanılmıştır. Bakınız: GÜNGÖR, s.8-9.; Tabiiyet-

i Osmaniye Kanunnamesi, Kanunu Esasi’den önce neşredilmesine rağmen, 

Kanunu Esasi’de tabiiyetin kazanılması ve kaybı şartlarının kanun tarafından 

tespit edileceği düzenlendiğinden dolayı, memleketin tabiiyete müteallik 
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Dokuz maddeden ibaret olan Tabiiyet-i Osmaniye 

Kanunnamesi ile Osmanlı vatandaşlığının kazanılması bakımından 

kural olarak soybağı (kan) esası ilkesi benimsenmişti. Osmanlı 

toprakları içinde ya da dışında Osmanlı vatandaşı olan anne ya da 

babanın çocuğunun, Osmanlı vatandaşı olacağı kabul edilmişti. (TOK, 

m.1) Bu durumda sadece anası Osmanlı vatandaşı olan çocuk Osmanlı 

vatandaşlığını kazanamamaktaydı31. 

TOK, toprak (doğum yeri) esasına da istisnai olarak yer 

vermişti: Osmanlı ülkesinde doğanlar erginliğe (sinn-i rüşte) 

ulaşmalarından başlayarak üç yıl içinde Osmanlı vatandaşlığı elde 

etme yolunda talepte bulunabileceklerdi32 (TOK, m.2). “TOK’un 

2.maddesinde kabul edilen toprak esasına göre bir kimsenin Osmanlı 

tabiiyetini kazanabilmesi için dört şartın yerine gelmesi gerekliydi33. 

Bunlar, a-Osmanlı devletinin toprakları içinde yabancı bir ebeveynden 

doğmuş olmak. b-Tebaası olunan devlet kanununa göre reşit olmak. c-

Reşit olduktan sonra üç seneyi geçirmemek. d-Talepte bulunmak. 

Görüldüğü gibi toprak esasına göre Osmanlı vatandaşlığı 

                                                                                                                                        
meseleleri tanzim eden hükümler vasfını muhafaza etmişlerdir. Bakınız: FİŞEK, 

s.15-16. 
31  AYBAY, s.26.; TOPUZKANAMIŞ, s.185. 
32  AYBAY, s.26.; Diğer bir görüşe göre TOK’un 2.maddesinde düzenlenen husus 

toprak esası ile ilgili olmayıp, vatandaşlığın seçme hakkı ile sonradan (müktesep) 

kazanılması ile ilgilidir. Bu görüş için bakınız: BERKİ, Osman Fazıl, “Türk 

Vatandaşlığı Hukukunda Toprak Esasının Gelişmesi” (Toprak Esası), AÜHFD, 

Cilt:27 Sayı:1-2, 1970, s.67-75.; “Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi toprak 

esasına çok yer vermemişti” görüşü için bakınız: SEVİĞ, s.78.  
33  OSMANAĞAOĞLU, s.203. 
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kazanılmasında 2.maddede belirtilen şartlar arasında ikamet unsuru 

yoktur. 

TOK’un ilginç bir özelliği de, Osmanlı ülkesinde ikamet eden 

herkesi Osmanlı vatandaşı saymasıydı. Osmanlı devletine karşı 

yabancı vatandaşlık ileri sürülmesini engellemek amacıyla konulduğu 

anlaşılan bu hükme göre, yabancı vatandaşlığı ileri sürenlerin, bunu 

ispat etmesi gerekiyordu (TOK, m.9).34 

Kanunnamenin 3. ve 4. maddeleri, yetkili makam kararı ile 

vatandaşlığa alınma halini yani telsik35 yoluyla Osmanlı 

vatandaşlığının kazanılmasını düzenlemişti. Telsik yoluyla vatandaşlık 

kazanabilmek için, tebaası olunan devlet kanununa göre reşit olmak, 

Osmanlı memleketinde beş sene ikamet etmek ve talepte bulunmak 

gerekliydi36. 

Kanunnamenin 5. maddesinde, izinsiz bir şekilde yabancı ülke 

vatandaşlığına geçenlerin, yabancı devlet vatandaşlıklarının yok 

hükmünde olduğu ve kendilerinin yine de Osmanlı devleti vatandaşı 

sayılacağı düzenlenmişti. 6. maddede ise yabancı bir devletin askerlik 

yükümlülüğünü yerine getiren kimsenin tabiiyetten ıskat edileceği ve 

Osmanlı ülkesine dönmesinin yasaklanacağı yer almaktaydı37. 

                                                           
34  AYBAY, s.26. 
35  Telsik kavramı için bakınız: NOMER, s.75. 
36  OSMANAĞAOĞLU, s.206. 
37  TOPUZKANAMIŞ, s.185. “Kişinin iradesi dışında, idarenin tek taraflı tasarrufu 

ile vatandaşlığın kaybı, milletlerarası hukuka aykırı görülmemiş ve 10 Aralık 

1948tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde de bazı sınırlamalarla kabul 
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Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi, 27.11.1928 tarih ve 1312 

sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu‘nun yürürlük tarihi olan 1 Ocak 

1929’a kadar yürürlükte kalmıştır. Bu bağlamda ülkemizdeki Suriye’li 

sığınmacıların taleplerine dayanak gösterdikleri Ankara 

Andlaşması’nın yapıldığı tarih olan 20 Ekim 1921 tarihinde Tabiiyet-i 

Osmaniye Kanunnamesi yürürlükteydi. Şu halde Suriye’li 

sığınmacıların talepleri 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Andlaşması ve 

23 Ocak 1869 tarihli Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi çerçevesinde 

ele alınması gerekmektedir. Suriye’li sığınmacıların talepleri özetle şu 

şekildedir: Talepte bulunan kişilerin üstsoylarının Ankara 

Andlaşması’nın yürürlüğe girdiği sırada Türk (daha doğrusu Osmanlı) 

vatandaşı olduğu, o zaman yürürlükte olan Kanunname gereği soybağı 

esasına göre Türk babanın soyundan gelenlerin Türk olacağı, sonuç 

olarak kendilerinin zaten soybağı esasına göre Türk vatandaşlıklarını 

sürdürdükleri iddiasıdır. Dolayısıyla talepte bulunan kişiler 

başvurdukları mahkeme veya idareden sadece bu hususun tespit 

edilmesini istemektedir.       

 

                                                                                                                                        
edilmiştir. Beyannamenin 15. maddesinin ikinci fıkrasına göre, ‘hiç kimse, keyfi 

olarak vatandaşlığından veya vatandaşlığını değiştirme hakkından yoksun 

bırakılamaz’. Dolayısıyla, milletlerarası hukukta ‘keyfi’ olmamak şartıyla 

devletin tek yanlı olarak, kişinin iradesi dışında vatandaşlığına son verilebileceği 

kabul edilmektedir. Benzer şekilde, Avrupa Vatandaşlığı Sözleşmesi’nin 4. 

maddesinin (c) fıkrasında da ‘hiç kimse keyfi olarak vatandaşlığından mahrum 

bırakılamayacaktır’ hükmü bulunmaktadır.” Bakınız: ÖZTÜRK, Necla, “Türk 

Vatandaşlığı Kanun Tasarısı’nın Vatandaşlığın İrade Dışı Yollarla Kaybı 

Yollarına Yaklaşımı”, TBB Dergisi, Sayı:73, 2007, s.97-98.  
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3-Suriyeli Sığınmacıların Osmanlı Vatandaşlığı Yoluyla 

Türk Vatandaşlığı Kazanma Taleplerinin Değerlendirilmesi 

Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi vatandaşlığın kazanılması 

yönünden soybağı esasını kabul etmiş toprak esasını ise bazı şartların 

sağlanması halinde istisnai olarak dikkate almıştır. Kanunname’ye 

göre anne ve babası ya da sadece babası Osmanlı olanlar Osmanlı 

vatandaşı sayılacaktı. Ayrıca bu Kanunname’ye göre, Osmanlı 

ülkesinde ikamet eden herkes Osmanlı vatandaşı sayılmaktaydı. Bu 

hususlar üzerine aşağıdaki ihtimal ve değerlendirmeleri yapmak 

mümkündür: 

a-Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim (Teşrin-i Evvel) 1921 

tarihinde yapılan ve Ankara Andlaşması olarak da bilinen Türk-

Fransız İtilafnamesi ile Suriye ülkesi kesin olarak Osmanlı 

devletinden ayrılmıştır.38 Milletlerarası hukukta tartışmasız olarak 

kabul edilen ilkelerden birisi de ardıllık (halefiyet) halinde yani bir 

ülke parçasının el değiştirmesi durumunda önceki devlet vatandaşları 

kural olarak sonraki devlet vatandaşlığına doğrudan geçmeleridir. 

Bununla birlikte bu genel kurala, andlaşma yapan devletlerin rızaları 

ile el değiştiren ülkedeki halka vatandaşlıklarını seçme hakkı 

tanınması veya zorunlu mübadeleye tabi tutulması gibi istisnalar 

                                                           
38  Ancak İtilafname’nin 7. maddesi ile İskenderun bölgesinde özel bir yönetim 

(usul-ü idare-i mahsusa, manda) kurulmuştur. 
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getirilebilmektedir.39 Bu ilkeye göre baktığımızda Türk-Fransız 

İtilafnamesi’nde Suriye’de yaşayan kişilerin vatandaşlığının geçişine 

ilişkin bir hüküm yoktur. Bu konuda söz konusu tarihte yürürlükte 

olan evrensel bir düzenleme de bulunmamaktadır. Şu halde 

milletlerarası örf ve adet hukukuna bakılması gerekir. Bu durumda 

Türk-Fransız İtilafnamesi’nin yürürlük tarihi olan 20 Ekim 1921 

tarihine kadar Suriye ülkesinde yaşayan halk her ne kadar Osmanlı 

vatandaşı ise de, bu tarihten itibaren kendi iradeleri dışında 

milletlerarası andlaşma gereği40 Osmanlı vatandaşlıklarını kaybettiği 

ve Suriye vatandaşlığını kazandığı söylenebilir. İtilafnamede özel bir 

hüküm konularak halka seçim/tercih hakkı da öngörülmediğine göre 

İtilafname’nin yürürlük tarihinde Suriye topraklarında ikamet eden 

halkın Osmanlı vatandaşlığını kaybetmiş sayılması gerektiği sonucuna 

ulaşabiliriz. Dolayısıyla İtilafname ile Osmanlı vatandaşlıklarını 

kaybetmiş olan kişilerin altsoyu olan (veya olduğunu iddia eden) 

Suriye’li sığınmacıların, bugün Türk vatandaşlıklarını korudukları 

iddiasının hukuki temeli yoktur.   

b-Burada Suriye’li sığınmacıların üst soylarının İtilafname’nin 

yürürlük tarihinde uygulanmakta olan Kanunnamedeki soybağı esası 

                                                           
39  PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 

2011, s.368 vd.; ACER, Yücel-KAYA, İbrahim, Uluslararası Hukuk Temel Ders 

Kitabı, Seçkin Yayıncılık, (5.Baskı) 2014, s.393 vd.    
40  Kişinin milletlerarası andlaşma gereği vatandaşlığı kaybetmesi hiç kimsenin 

kendi iradesi dışında keyfi olarak vatandaşlığından mahrum bırakılamayacağı 

ilkesinin önemli bir istisnasını teşkil ettiği söylenebilir. Vatandaşlığın irade dışı 

yollarla kaybı yolları hakkında geniş bilgi için bakınız: ÖZTÜRK, s.95-131. 
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ile Türk vatandaşlıklarını sürdürdükleri iddia edilebilir mi? 

İtilafname’nin yürürlüğe girdiği tarihte her ne kadar kanun ile 

uluslararası andlaşmadan hangisine üstünlük tanınacağına dair bir 

hüküm bulunmasa da,  İtilafname’ye rağmen Osmanlı devletinden 

ayrılan Suriye ülkesinde yaşayan kişilerin, yürürlükteki 

Kanunname’ye göre Osmanlı vatandaşlığını koruduğunu söylemek 

mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle İtilafname ile Osmanlı 

vatandaşlığını kaybetmiş olan kişilerin altsoyunun soybağı esasına 

göre Türk vatandaşlığını sürdürmesi de söz konusu olmayacaktır. 

c-Burada şöyle bir ihtimal de akla gelebilir: Suriye’li 

sığınmacıların üst soylarının söz konusu tarihte Kanunnamede 

öngörülen toprak esası ile Osmanlı vatandaşlıklarını koruması 

mümkün mü? Yukarıda belirtildiği gibi Kanunname’nin 2.maddesine 

göre bir kimsenin Osmanlı tabiiyetini toprak esası bağlamında 

kazanabilmesi için dört şartın yerine getirilmesi gerekliydi: Bunlar 

Osmanlı devletinin toprakları içinde yabancı bir ebeveynden doğmuş 

olmak, tebaası olunan devlet kanununa göre reşit olmak, reşit olduktan 

sonra üç seneyi geçirmemek ve talepte bulunmak. Kanunname’de 

sayılan bu şartı yerine getirerek Osmanlı vatandaşlığını kazanmış bir 

kişi, İtilafname’nin yürürlük tarihinde Suriye ülkesinde bulunuyorsa 

yine İtilafname’ye göre Osmanlı vatandaşlığını kaybetmiş 

durumdadır. Yani bu ihtimalde de Suriye’li sığınmacıların üst 

soylarının Kanunnamede öngörülen toprak esası ile Osmanlı 

vatandaşlıklarını koruduğu iddiası yerinde değildir. Dolayısıyla şu 
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anda Osmanlı vatandaşlığını andlaşma ile kaybetmiş olan kişilerin 

altsoyunun da Türk vatandaşlığını sürdürmesi söz konusu olamaz. 

İtilafname’nin yürürlük tarihinden önce Suriye ülkesinde bulunup da 

Osmanlı vatandaşlığını henüz elde etmemişse İtilafname’nin 

yürürlüğü onların durumunda bir değişiklik yapmayacaktır. 

İtilafname’nin yürürlük tarihinden sonra Suriye ülkesinde doğan 

kişiler zaten Osmanlı ülkesinde doğma şartını yerine getirmedikleri 

için Osmanlı vatandaşı olamayacaktır. Dolayısıyla bu ihtimalde de 

sığınmacıların üstsoyların toprak esasına göre Osmanlı vatandaşı 

oldukları iddiası da yerinde değildir.     

d-Ancak burada şöyle bir ihtimal söz konusudur: 

İtilafname’nin yürürlük tarihinden sonra, ister asli ister müktesep Türk 

vatandaşlığı bulunan kişiler, Türk vatandaşlığını herhangi bir yol ile 

kaybetmeksizin Suriye ülkesine geçmiş ve orada yaşamaya başlamışsa 

bu kişilerin Türk vatandaşlığını koruduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu 

kişilerin altsoyu da daha sonradan Türk vatandaşlığını başka bir 

sebeple kaybetmemişse Türk vatandaşlığı söz konusu olabilecektir. 

Fakat bu halde talepte bulunan sığınmacının bu durumu yani 

üstsoyunun İtilafname’nin yürürlük tarihinde Türk vatandaşı 

olduğunu, İtilafname’nin yürürlüğü ile Türk vatandaşlığını 

kaybetmediğini (yani Suriye’de ikamet etmediğini), yürürlük 

tarihinden sonra da herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını 

kaybetmeden Suriye ülkesine geçip orada yaşamaya başladığını ve 

kendisinin de o kişinin altsoyu olduğunu ispat etmesi gerekmektedir.   
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Sonuç olarak bu son ihtimal haricinde ülkemizdeki Suriye’li 

sığınmacıların Osmanlı vatandaşlığı yoluyla Türk vatandaşlığını elde 

etmesi veya soybağı esası ile Türk vatandaşlığını sürdürdüğü 

iddiasının hukuki temeli yoktur. Ancak bu son ihtimalde 

İtilafname’nin yürürlük tarihinde Türk vatandaşlığı bulunan ve 

İtilafname’nin yürürlüğü ile Türk vatandaşlığını kaybetmeyen kişilerin 

günümüzdeki altsoyları bakımından Türk vatandaşlığını koruduğu 

söylenebilecektir. Diğer bir ifade ile şu anki sığınmacıların 

üstsoylarının İtilafname’nin yürürlük tarihinde Osmanlı (Türk) 

vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmemiş olmaları şartıyla, bu 

kişilerin altsoyu olduğunu ispat eden sığınmacıların Türk 

vatandaşlığının devam ettiği söylenebilir.  

 

IV- SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HATAY 

CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI YOLUYLA TÜRK 

VATANDAŞLIĞINI KAZANMASI 

 

1-Genel Olarak 

I. Dünya savaşından sonra Hatay (o zamanki adıyla 

İskenderun), İngiliz ve Fransız kuvvetlerince işgal edilmişti. İlk işgal 

edilen yerler İskenderun ve havalisi idi. Aslında Ortadoğu bölgesi, 

İtilaf devletlerinin kendi aralarında 1916’da yaptıkları Sykes-Picot 

Antlaşmasına göre İngiltere ve Fransa arasında paylaşılmıştı. Bu 
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Andlaşma’ya göre Suriye, Lübnan ve Hatay’ı da içeren sancak bölgesi 

Fransa’ya verilmişti41.  

Ancak şartların değişmesi ile Ankara Hükümeti ile Fransa 

arasında Ankara’da 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Anlaşması 

hükümlerine göre Antakya-İskenderun ve havalisi, bir gün tekrar 

alınacağı güvencesiyle Fransa mandasına bırakıldı. Bu Andlaşma’nın 

7. maddesine göre İskenderun Bölgesi (Hatay) için özel bir idare usulü 

tesis olunacaktı. Bu bölgelerin Türk ırkından olan ahalisi, kültürlerin 

inkişafı için her türlü kolaylıktan faydalanacak ve Türk lisanı orada 

resmi dil olacaktı. (m.7)  

Tekrar geri alınma güvencesiyle Fransız mandasına bırakılan 

Hatay bölgesi için mücadeleler uzun süre devam etmiş ve Avrupa’da 

baş gösteren savaş (II. Dünya Savaşı) tehlikesi, daha sonra 

Türkiye’nin Hatay konusunda istediğini almasını sağlamıştır42.  Bu 

kapsamda 1936 yılında Fransız Manda Yönetimi’nin son bulmasıyla 

öncelikle bağımsız bir Hatay Cumhuriyeti kurulmuş daha sonra da 23 

Haziran 1939’da Türkiye ile Fransa arasında, Hatay’ı Türkiye’ye 

bırakan bir andlaşma imzalanmıştır43. 

                                                           
41  AKYOL, Esra Demirci, Sınırdaki Kimlikler: Türkiye’ye İlhak Sürecinde Hatay, 

Libra Kitap, İstanbul, 2010, s.60. 
42  AKYOL, s.79. 
43  PAZARCI, s.240.; Hatay’ın anavatana iltihakı hakkında ilk haber Londra 

Radyosunun 26 Nisan 1939 günkü yayınında duyuldu. Bu habere göre Hatay’ın 

Türkiye’ye iadesi hakkında Türkiye ile Fransa arasında tam bir anlaşmaya 

varıldığı, devir teslim işlemlerinin de yakında yapılacağı bildirildi. Kısa bir süre 

sonra 23 Haziran 1939 günü Fransa ile İskenderun (Hatay) mıntıkasının 
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Andlaşma’ya göre Fransız askerleri, Hatay’ı bir ay içerisinde 

terk edecek ve Hatay halkı Türkiye, Suriye ve Lübnan’dan hangisinde 

yaşamak istiyorsa altı ay içerisinde karar verecekti. Aynı gün, Hatay 

Meclisi Türkiye’ye iltihak44 etmeye karar vermiştir. 23 Temmuz 

1939’da Fransız askerleri, Hatay’ı Türk askerlerine bir törenle teslim 

etmiştir. 

 

2-Hatay Andlaşması’nda ve 1312 sayılı Kanunda 

Vatandaşlığa İlişkin Hükümler 

23 Haziran 1939 tarihli Hatay Andlaşması olarak da bilinen 

“Türkiye ile Suriye Arasında Arazi Mesailinin Kâfi Surette Hallini 

Mutazammın Anlaşma”nın 1. maddesinde sınırlara ilişkin hususlar 

düzenlenmiştir. Buna göre Fransız kuvvetleri tayin edilen hattın 

ötesinde bulunan araziyi en geç 23 Temmuz 1939’a kadar tahliye 

edeceği ve aynı tarihte Fransız makamlarının elinde kalan yetkilerin 

devri de ikmal edilmiş bulunacağı belirtilmiştir. 

Andlaşmanın 2, 3, 4 ve 5. maddelerinde ise ilhak sürecinden 

sonraki vatandaşlık işlemlerine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Hatay 

                                                                                                                                        
Türkiye’ye iadesine dair Hatay Andlaşması imzalandı. 28 Haziran 1939 günü 

Hatay Hükümetinin Bakanlıkları lağvedildi. Bakınız: TEKİN, Mehmet, “Tarihte 

Hatay ve Hatay Devleti”, Hatay Müzesi Seri Konferansları, Hatay, 1986, s.85 vd. 
44  İltihak kavramı ilhak kavramından farklıdır. İltihak bir devletin başka bir devlete 

katılması anlamına gelirken ilhak, bir devletin başka bir devletin ülkesinin 

tamamını veya bir bölümünü tek taraflı olarak ele geçirmesidir. İlhak kavramı 

için bakınız: ACER-KAYA, s.150.; İltihak (katılma) kavramı için bakınız: 

PAZARCI, s. 356.  



Süleyman DOST  

 

60                                                                S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.1, Yıl 2015  

Andalaşmasının 2. maddesine göre, “Birinci maddenin son fıkrasında 

mevzubahis arazide mütemekkin (ikamet eden) Hatay vatandaşları 

Türkiye tabiiyetini bihakkın iktisap edecektir.” Şu halde Fransızların 

boşaltacağı sınırlar içerisinde kalan Hatay Devleti sınırları içinde 

ikamet eden Hatay vatandaşları artık Hatay’ın anavatana katılmasıyla 

Türk vatandaşı sayılacaklardır. Burada uluslararası hukukta ardıllık 

(halefiyet) hallerinden biri olan bir devletin başka bir devlete katılma 

yoluyla tüzel kişiliğinin sona ermesi ve bu suretle o ülkede ikamet 

eden kişilerin vatandaşlığının iltihak olunan devlet vatandaşlığına 

geçmesi söz konusudur.45  Buna göre Hatay Andlaşması’nın yapılış 

tarihinde Hatay bölgesinde ikamet eden kişiler Türk vatandaşlığını 

ikamete bağlı olarak andlaşma gereği doğrudan kazanmışlardır. Türk 

vatandaşlığının andlaşma gereği kazanılmasında aranan şart ise Hatay 

sınırları içinde ikamet etmektir.46  

Andlaşma’nın 3. maddesi ise “İkinci madde mucibince Türkiye 

tabiiyetini iktisap eden 18 yaşını mütecaviz olan kimseler işbu 

Anlaşmanın mer’iyete girdiği tarihten itibaren 6 aylık bir müddet 

zarfında Suriye veya Lübnan tabiiyetini ihtiyar etmek hakkını haiz 

olacaklardır.” diyerek Türk vatandaşlığını andlaşma gereği kazanan 

                                                           
45  PAZARCI, s.368 vd.; ACER-KAYA, s.393 vd.    
46  Andlaşma gereği vatandaşlığın değişmesinde genellikle başvurulan uygulama, o 

yerde ikamet eden kişilerin vatandaşlıklarının değişmesidir. Türkiye’nin 

akdetmiş olduğu milletlerarası andlaşmalarda bunu görmek mümkündür. 

Bakınız: SEVİĞ, s.81.  
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kişilere seçme hakkı tanımıştır.47 Bu kapsamda Andlaşma’nın 

2.maddesine Türk tabiiyetini kazanmış olan ve 18 yaşını aşmış olan 

kimseler Andlaşma’nın yürürlük tarihinden itibaren 6 aylık bir süre 

içinde Suriye ya da Lübnan vatandaşlığını seçebileceklerdi. Bu seçme 

hakkından yararlanmak isteyenler, ikametgâhlarının bağlı bulunduğu 

idari makama dilekçe ile başvurarak seçim haklarını 

kullanabileceklerdi. 

Hatay Andlaşmasının 4. maddesi ise şu şekildedir; “Üçüncü 

maddenin ahkâmına tevfikan hakkı hıyarlarını istimal eden kimseler, 

müteakip 18 ay zarfında ikametgâhlarını Türkiye’nin haricine 

nakletmeğe mecbur olacaklardır.  Bunlar, mutasarrıf oldukları emval-i 

gayrimenkuleyi tasfiyeye mecbur olacaklar ve her türlü menkul 

malları ile hayvanlarını elden çıkarmak veya beraberlerinde götürmek 

hususunda serbest olacaklardır.” Bu kapsamda üçüncü maddenin 

hükümlerine uygun olarak seçme hakkını kullananlar, yani Suriye ya 

da Lübnan vatandaşlığını seçenler 18 ay içinde ikametgâhlarını 

Türkiye dışına taşımak ve sahip olduğu taşınmazları tasfiye etmek 

zorundadırlar. Ayrıca bu kişiler her türlü taşınır malları ile 

hayvanlarını elden çıkarmak veya beraberlerinde götürmek hususunda 

serbest olacaklardır. 

                                                           
47  Bu tür ilhak, iltihak veya arazi terkine dair andlaşmalarda vatandaşlık 

bakımından halefiyet konusunda söz konusu ülkede ikamet eden kişilere seçme 

hakkı tanınması istisnai bir durumdur. Bakınız: PAZARCI, s.368 vd.; ACER-

KAYA, s.393 vd.       
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Son olarak antlaşmanın 5. maddesinde ise 2’nci, 3’üncü, 

4’üncü madde hükümleri gereğince kazanılan vatandaşlıklarda evli 

kadınların kocalarına, 18 yaşından küçüklerin ise ebeveynlerinin 

vatandaşlıklarına ya da onların seçimine tabi olacakları belirtilmiştir. 

Diğer yandan Hatay Andlaşması’nın yapıldığı tarihte 1312 

sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu yürürlüktedir. 1312 sayılı kanunun 1. 

maddesine göre; “Bir Türk baba veya ananın, Türkiye’de veya ecnebi 

memlekette doğan çocukları Türk vatandaşıdır.”  Kanunun 2. 

maddesinin (c) bendinde Türkiye’de veya ecnebi memlekette evlilik 

haricinde Türk vatandaşı anneden doğan veya Türk vatandaşı babadan 

olan çocukların da Türk vatandaşı olacağı öngörülmüştür. Bu 

kapsamda çocuğun evlilik içinde veya dışında olmasına 

bakılmaksızın, Türk anne veya babadan olan çocuklar Türk 

vatandaşlığını elde etmektedir48.  

 

 

                                                           
48  BERKİ, Osman Fazıl, “Türk Vatandaşlığı Kanununun Asli Tabiiyete Müteallik 

Hükümleri” (Asli Tabiiyet), AÜHFD, Cilt:7, Sayı 1-2, 1950, s.146-159.; ESEN, 

Emre, “Türk Vatandaşı Anneden Doğmalarına Rağmen Türk Vatandaşlığını 

Kazanamayanların Hukukî Durum”, İÜHFM, C:LXVII, S:1-2, 2009, s.120. Buna 

karşılık 11 Şubat 1964 tarihinde 403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun 1. 

maddesinde Türkiye içinde veya dışında Türk babadan olan ya da Türk anadan 

doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşı olacağı esasını kabul 

etmiştir. 
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3-Suriye’li Sığınmacıların Hatay Cumhuriyeti Vatandaşlığı 

Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma Taleplerinin 

Değerlendirilmesi 

23 Haziran 1939 tarihli Hatay Andlaşması olarak da bilinen 

“Türkiye ile Suriye Arasında Arazi Mesailinin Kâfi Surette Hallini 

Mutazammın Anlaşma”nın ilgili hükümlerine göre şu 

değerlendirmeleri yapmak mümkündür: 

a-Öncelikli olarak Hatay Anlaşmasının 1.maddesinde 

gösterilen ve Fransız kuvvetleri tarafından tahliye edilen sınırlar 

içinde mütemekkin (ikamet eden) şahıslar, Andlaşma gereği doğrudan 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmışlardır. Buradaki 

mütemekkin ifadesini hukuki anlamda yerleşim yeri (ikametgâh) 

olarak anlamak amaca uygun olacaktır.49 Şu halde yerleşim yeri, 

Andlaşma’da belirtilen sınırlar içinde bulunan kişiler, herhangi bir 

başvuru ya da başka bir işleme gerek kalmaksızın, andlaşma gereği 

kendiliğinden Türk vatandaşlığını kazanmış kabul edilecektir. Bu 

hukuki olayda, vatandaşlık konusunda bir devletin tüzel kişiliğinin 

sona ererek başka bir devlete iltihakı50 sebebiyle halefiyet hali 

                                                           
49  İstanbul’daki Rumlar ile Trakya’daki Türkler’in mübadelesi sırasında kimlerin 

mütemekkin sayılacağına ilişkin olarak çıkan ihtilafta Sürekli Adalet Divanından 

istişari mütalaa istenmiştir. Divan, mütemekkin (etabli) “tabirinin sürekli bir 

oturma ile hâsıl olan bir hali fiiliyi istihdaf ettiğini ve binaenaleyh mübadeleden 

istisna edilmesi lâzım gelecek kimselerin o yerlere muayyen tarihten evvel 

gelerek oralarda devamlı surette oturmak niyetiyle oturmakta bulunmuş olmaları 

lâzım geleceğini belirtmiştir.” Bakınız: SEVİĞ, s.81. 
50  Az yukarıda belirtildiği gibi iltihak, ilhaktan farklı bir kavramdır. Ancak ardıllık 

konusunda aynı sonuçları doğurmaktadır. Burada önemli olan ilhak edilen veya 
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bulunmaktadır. Bu durum, uluslararası hukukta genel kabul gören 

anlayışa uygun olarak uluslararası andlaşma yoluyla vatandaşlığın 

elde edilmesi halinin tipik bir örneğini oluşturmaktadır. Türk 

vatandaşlığını Hatay Andlaşması gereği kazanan bu kişilerin alt soyu 

da, o tarihte yürürlükte olan 1928 tarih ve 1312 sayılı Türk 

Vatandaşlık Kanunu gereği Türk vatandaşlığını kazanmış 

bulunmaktadır. Burada özellikle 1312 sayılı Vatandaşlık Kanunundaki 

soybağı esası ile Türk vatandaşlığının elde edilmesi önem arz 

etmektedir.     

İşte bu noktada şöyle bir hukuki sorun karşımıza çıkabilir: 

Türk vatandaşlığını Andlaşma gereği kazanan bu kişiler veya alt 

soyları Suriye veya Lübnan vatandaşlığını seçtiğine dair bir başvuru 

yapmadan Suriye ülkesine geçmiş ve orada yaşamaya başlamış ise bu 

kişilerin vatandaşlık durumu ne olur? Söz konusu tarihte yürürlükte 

olan ve soybağı esasını benimsemiş 1312 sayılı kanuna göre, Türk 

anne ya da babadan yabancı (ecnebi) memlekette doğan çocuklar da 

                                                                                                                                        
iltihaka konu olan yerde ikamet eden kişilerin vatandaşlığının değişmesi 

keyfiyetidir. Bu kapsamda şu cümleleri aynen aktarıyoruz: “Bilindiği üzere 

toprak ilhakında o yer ahalisinden kimlerin tâbiiyeti bu ilhak dolayısıyla 

değişmesi lâzım geleceği meselesi beynelmilel münasebetlerde ehemmiyeti 

haizdir. Nazariyatta en ziyade makbul olan hal şekli o yerde ikametgâh sahibi 

olanların tâbiiyetinin değişmesidir. Fiiliyatta bu hükmün muahedelere 

dercedildiği kesretle vakidir. Bizim akdetmiş olduğumuz bir takım muahedelerde 

ikametgâha yer verdiğimiz görülür. Bazen mukim tabiriyle, hazan da yerleşmek 

tabiriyle ifade edilen bu esas, ikametgâh mefhumunun tayinine bağlıdır.” 

Bakınız: SEVİĞ, s.81. Bu kapsamda mesela Lozan Barış Andlaşması’nın 

30.maddesinde Türkiye’den ayrılmış olan ülkeler üzerinde yaşayan kişilerin, o 

ülke üzerindeki devletin vatandaşlığına geçeceği öngörülmüştü. Andlaşma metni 

için bakınız: BOZKURT, s.15.  
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Türk vatandaşı olmaktadır. Bu durumda yabancı memleketteki anne 

ya da babadan sadece birinin Türk olması yeterlidir. Bu kapsamda 

Hatay’da yerleşim yerine sahip olup da Suriye veya Lübnan 

vatandaşlığını seçtiğine dair seçme hakkını kullanmayan51 ve fakat 

Suriye ülkesine geçen ve orada yaşamaya başlayan bu kişilerin Türk 

vatandaşı olduğu kabul edilmelidir. Çünkü bu kişiler andlaşma gereği 

Türk vatandaşlığını elde etmişler ve Andlaşma’da belirtilen 6 aylık 

süre içinde de Suriye veya Lübnan vatandaşlığını seçtiğine dair idari 

makamlara başvuruda bulunmamışlardır. Dolayısıyla bu kişilerin 

altsoyunun da soybağı esası ile Türk vatandaşlığını kazandığı 

sonucuna ulaşılabilir.  

Türk vatandaşlığını Andlaşma gereği kazanan (ve Suriye veya 

Lübnan vatandaşlığını seçtiğine dair bir başvuru yapmadan Suriye 

ülkesine geçen ve orada yaşamaya başlayan) bu kişilerin herhangi bir 

şekilde Suriye vatandaşlığını elde etmiş olması zaten mevcut Türk 

                                                           
51  Hatay’da yerleşim yerine sahip olup da Suriye veya Lübnan vatandaşlığını 

seçtiğine dair seçme hakkını kullanmayan kişilerin Türk vatandaşı olduğunu 

ifade eden bir Danıştay kararı bulunmaktadır. Kararda “Hatay'ın anavatana 

katılması ile birlikte imzalanan Hatay Anlaşması'nın 2. maddesinde, Anlaşmanın 

kapsadığı sınırlar içinde oturan Hatay vatandaşlarının, Türkiye Vatandaşlığını 

bihakkın kazanacakları hükmüne yer verildiği, anılan Anlaşmanın 3. maddesinde 

de, ikinci madde uyarınca Türk Vatandaşlığını kazanan kimselerin bu anlaşmanın 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde Suriye veya Lübnan 

tabiiyetini seçmek hakkına sahip olduklarının belirtildiği, 2.9.1938 tarihinde 

Hatay Devletinin kurulmasında sonra Hatay Vatandaşı olan ve anılan 

Anlaşmadaki altı aylık süre içinde Suriye veya Lübnan tabiiyetini seçmeyen kişi 

ve eşinin, Hatay Anlaşması hükümlerine dayalı olarak 24.10.1939 tarihinde 

Hatay İli, Antakya İlçesi nüfusuna kaydedildiği” belirtilmiştir. Bakınız: Danıştay, 

10. Daire, E. 2004/8166, K. 2007/1387, T. 19.3.2007.  
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vatandaşlığını etkiler mi? Mülga 1312 sayılı Kanun’da, başka bir 

devletin vatandaşlığının elde edilmesi halinde Türk vatandaşlığının 

sona ereceğine dair bir hüküm yoktu. Bu durumda kural olarak bu 

kişilerin Türk vatandaşlığının devam ettiği söylenebilir. Ancak Suriye 

devleti bu kişilere vatandaşlık verirken Türk vatandaşlığının sona 

ermesi şartı getirmiş olabilir. Bu durumda söz konusu kişilerin Türk 

vatandaşlığının, Suriye vatandaşlığını kazanmakla sona erdiğinin 

kabulü gerekir.  

Sonuç olarak bu ihtimalde, sığınmacıların “kendi üst soylarının 

Hatay Andlaşması gereği Türk vatandaşı olduğu ve dolayısıyla 

kendilerinin de soybağı yoluyla Türk vatandaşlıklarını korudukları” 

şeklindeki iddialarını ispat için şunu yapmaları gerektiği söylenebilir: 

Bu kişilerin üst soylarının 23 Haziran 1939 tarihli Andlaşma’nın 

yürürlüğe girdiği tarihte Hatay sınırları içinde ikametgahının 

bulunduğunu ve yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Suriye veya 

Lübnan vatandaşlığını seçtiğine dair seçme hakkını kullanmadıklarını 

ispat etmeleri lazımdır. Ayrıca bu kişilerin daha sonra herhangi bir 

şekilde Türk vatandaşlığını kaybetmemiş olduklarını da göstermeleri 

gerekmektedir.     

b-Andlaşma’ya göre Hatay sınırları içerisinde mütemekkin 

olan ve Türk vatandaşlığını Andlaşma gereği kendiliğinden kazanan 

bu kişilere seçme hakkı tanınmıştır. Andlaşma’nın 3/1.maddesinde 

“İkinci madde mucibince Türkiye tabiiyetini iktisap eden 18 yaşını 
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mütecaviz olan kimseler işbu Anlaşmanın mer’iyete girdiği tarihten 

itibaren 6 aylık bir müddet zarfında Suriye veya Lübnan tabiiyetini 

ihtiyar etmek hakkını haiz olacaklardır.” denmektedir. 3/2.maddesinde 

ise yukarıdaki mezkûr haktan istifade etmek isteyen kimselerin 

ikametgâhlarının bağlı bulunduğu idari makama başvurarak seçme 

hakkını kullanabileceği belirtilmiştir. Burada andlaşma gereği Türk 

vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybından söz etmek mümkündür.52 

Andlaşma’da belirtilen idari makamdan ne anlaşılması gerektiği ise 

açık değildir. Andlaşma’da seçme hakkını kullanan bu kişilerin, 

devam eden 18 ay içerisinde ikametgâhlarını Türkiye dışına taşımaya 

mecbur oldukları belirtilmiştir. (m.4/1) Bu durumda Lübnan veya 

Suriye vatandaşlığını seçenler belirtilen süre içinde ikametgâhını 

Türkiye sınırları dışına taşımak zorundadırlar. 

Seçme hakkı tanınanlarla ilgili olarak şu durum karşımıza 

çıkabilir: Türk vatandaşlığını Andlaşma gereği kendiliğinden kazanan 

bu kişilerin Suriye veya Lübnan vatandaşlığını seçtiğine dair talebini 

idari makamlara bildirdikten sonra 18 ay içerisinde ikametgâhını 

Türkiye dışına aldırmaması durumudur. Andlaşma’ya göre seçme 

hakkını kullanan kişilerin ikametgâhını Türkiye dışına taşımaya 

mecbur olduğu vurgulanmıştır. Ancak Andlaşma’da bu kişilerin 

Suriye veya Lübnan vatandaşlığını seçtiğine dair talebini idari 

makamlara bildirdikten sonra tercih ettiği devlet makamları tarafından 

                                                           
52  BERKİ, Osman Fazıl, “Türk Hukukunda Seçme Hakkı ile Vatandaşlığın Kaybı” 

(Seçme Hakkı),  AÜHFD, Cilt:35, Sayı 1-4, 1978, s.281-294. 
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bu başvurunun kabul edilmesi zorunluluğundan bahsedilmemiştir. 

Bununla bağlantılı olarak bu kişilerin Suriye veya Lübnan 

vatandaşlığını hangi anda iktisap edeceği de belirtilmemiştir. Şu halde 

Suriye veya Lübnan vatandaşlığını seçen kişilerin hangi anda Türk 

vatandaşlığını kaybetmiş sayılacağı açık değildir. Bu durumda 

karşımıza değişik ihtimaller çıkmaktadır. Birinci ihtimalde söz konusu 

kişiler, Suriye veya Lübnan vatandaşlığını seçtiğine dair dilekçeyi 

ilgili idari makama verdiği anda mı, yoksa ikametgâhını Türkiye 

dışına taşıdığı anda mı Türk vatandaşlığını kaybetmiş sayılacaktır? Ya 

da ikinci ihtimalde, idari makama verdikleri dilekçeye istinaden 

Suriye veya Lübnan idari makamlarının yaptıkları idari bir işlem ile 

(mesela kabul kararı) mi Türk vatandaşlığı kaybedilmiş olacaktır?53  

Bu ihtimaller karşımıza farklı sonuçlar çıkarabilecektir. Birinci 

ihtimalde Hatay sınırları içinde ikamet eden bir kişinin Suriye veya 

Lübnan vatandaşlığını seçtiğine dair dilekçeyi ilgili idari makama 

verdiği anda Türk vatandaşlığını kaybettiğini54 kabul edecek olursak 

                                                           
53  Hatta bu ihtimale bir de Suriye veya Lübnan vatandaşlığına kabul edildiğine dair 

kararın tebliğ edildiği tarihte Türk vatandaşlığının kaybedilmesi de eklenebilir.   
54  Dilekçenin ilgili makama verilmesiyle Türk vatandaşlığının kaybedildiği 

görüşünü destekleyen bir durum, 1312 sayılı Kanun’da da benimsenmişti. Şöyle 

ki 1312 sayılı Kanunun 4.maddesinde toprak esasına göre Türk vatandaşlığını 

kazanmış olan çocukların rüşt yaşına vardıktan sonraki altı ay için anne 

babalarının vatandaşlığını seçebilecekleri, bu haklarını kullanmalarından itibaren 

bir sene içinde Türkiye’yi terk edecekleri ve ikametgâh ve merkez muamelelerini 

Türkiye hâricine nakle ve mallarını tasfiyeye mecbur oldukları düzenlenmiştir. 

Bu süre içinde Türkiye’yi terk ve mallarını tasfiye etmemiş olanların sınır 

hâricine çıkarılacağı ve tasfiye işlemlerinin hükümetçe yapılacağı belirtilmiştir. 

Bu da gösteriyor ki Türk vatandaşlığının kayıp anı dilekçenin verildiği andır. 

Bakınız: BERKİ, (Asli Tabiiyet), s.159.  
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ki ben bu kanaatteyim, bu kişilerin alt soyunun da artık Türk vatandaşı 

olmadığı sonucuna ulaşırız.55 Bu durumda seçme hakkı kullanılmış 

ancak sınır dışına çıkma işlemleri gerçekleşmese dahi Türk 

vatandaşlığı sadece bu seçim hakkından dolayı kaybedilmiş olacaktır. 

Andlaşma’ya göre seçme hakkını kullananlar, idari makama dilekçeyi 

verdikten sonra takip eden 18 ay içinde hem ikametgâhlarını Türkiye 

dışına taşımak hem de sahip oldukları gayrimenkulleri tasfiye etmeye 

mecbur tutulmuştur.56 Bu halde seçme hakkını kullanıp 

ikametgâhlarını Türkiye dışına taşımayan ve Hatay sınırları içerisinde 

kalan ve gayrimenkullerini devretmeyip kullanmaya devam eden 

kişilerin, her ne kadar gayrimenkullerini kullanmaya devam etseler de 

Türk vatandaşlığını kaybettiği açıktır. Bu kişiler, her nasılsa 

Andlaşma’da belirtilen 18 aylık sürenin sona ermesinden sonra 

Türkiye’yi terk etseler dahi dilekçeyi verdiği anda Türk vatandaşlığını 

artık kaybetmişlerdir. Dolayısıyla bu kişilerin altsoyları da başka bir 

sebeple Türk vatandaşlığını kazanmamışlarsa şu anda Türk vatandaşı 

olmadıklarının kabulü gerekir.    

Eğer ikinci ihtimaldeki ilgili kişilerin idari makama yapılan 

başvurusunun, Türk veya Suriye/Lübnan makamlarının kabulü 

tarihinde Türk vatandaşlığını kaybettiği esas alınacak olursa ki ben 

aksi kanaatteyim, kabul tarihine kadar bu kişilerin Türk 

                                                           
55  Yukarıda bahsi geçen Danıştay kararı da bu görüşü destekler niteliktedir. 

Bakınız: Danıştay, 10. Daire, E. 2004/8166, K. 2007/1387, T. 19.3.2007.  
56  Ancak menkul malları elden çıkarma ya da beraberinde götürme konusunda 

serbest bırakılmışlardır.  
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vatandaşlığının mevcut olduğunu, dolayısıyla bu tarihe kadar doğan 

alt soylarının da Türk vatandaşlığını koruduğu söylenebilir. Fakat bu 

halde de Andlaşma’nın 5. maddesine göre bu kişilerin alt soylarının 

ebeveynlerine bağlı olarak kaybettikleri kabul edilmelidir. Zira 

5.maddede ise 2’nci, 3’üncü, 4’üncü madde hükümleri gereğince 

kazanılan vatandaşlıklarda evli kadınların kocalarına, 18 yaşından 

küçüklerin ise ebeveynlerinin vatandaşlıklarına ya da onların seçimine 

tabi olacakları belirtilmiştir. Ancak bu ikinci ihtimalde şu durum söz 

konusu olabilir: 6 ay içerisinde seçme hakkını kullanıp, bu tercihten 

itibaren 18 ay içerisinde ikametgâhlarını Türkiye dışına taşımadıkları 

durumda ya da vatandaşlık başvurusunun diğer devletin idari 

makamları tarafından herhangi bir şekilde kabul edilmediği takdirde 

bu kişilerin Türk vatandaşlıklarını sürdürdükleri söylenebilir. Şu halde 

seçme hakkını kullanıp da ikametgâhlarını Türkiye dışına taşımayan 

veya vatandaşlık başvurusu kabul edilmeyen bu kişiler herhangi bir 

şekilde sınır dışına çıkarak, Suriye topraklarında yaşamaya 

başlamışlarsa, başka bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmedikçe, 

Türk vatandaşlıklarını korudukları düşünülebilir. Dolayısıyla bu 

kişilerin alt soylarının da soy bağı esasına göre Türk vatandaşlıklarını 

sürdürdükleri söylenebilecektir. 

c-Hatay devletinin sınırları dışında ikamet etmekte iken daha 

sonra herhangi bir sebeple Suriye’ye taşınmış olanlar Andlaşma’nın 

kapsamı dışındadır. Bu nedenle söz konusu kişilere Suriye veya 

Lübnan vatandaşlığını tercih konusunda bir seçme hakkı 
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verilmemiştir. Dolayısıyla 23 Haziran 1939 tarihinde Hatay sınırları 

dışında ikamet eden kişilerin alt soylarının Hatay Cumhuriyeti 

vatandaşlığı yoluyla Türk vatandaşlığı elde etme talepleri dikkate 

alınmayacaktır. 

d-Hatay Andlaşması’nın 5. maddesinde ise 2’nci, 3’üncü, 

4’üncü madde hükümleri gereğince kazanılan vatandaşlıklarda evli 

kadınların kocalarına, 18 yaşından küçüklerin ise ebeveynlerinin 

vatandaşlıklarına ya da onların seçimine tabi olacakları belirtilmiştir. 

Buna göre evli kadınlara ve 18 yaşını doldurmayan kişilere Suriye 

veya Lübnan vatandaşlığını seçim hakkı tanınmamıştır. Bu kişilerin 

vatandaşlığı eş veya ebeveynlerine tabi kılınmıştır. Bu kapsamda 

erkek eş, Suriye veya Lübnan vatandaşlığını tercih etmemiş ise zaten 

Andlaşma gereği kazanmış olduğu (mevcut olan) Türk vatandaşlığını 

sürdürecektir. Eğer erkek eş Suriye veya Lübnan vatandaşlığını 

seçmiş ise evli kadın kocasına bağlı olarak Türk vatandaşlığını 

kaybetmiş olacaktır. Yine aynı şekilde o tarihte 18 yaşından küçük 

olanların ebeveynleri Suriye veya Lübnan vatandaşlığını seçmemiş ise 

zaten Andlaşma gereği mevcut olan Türk vatandaşlığı korunacaktır. 

Eğer anne baba Suriye veya Lübnan vatandaşlığını seçmiş ise 

çocuklar (buradaki çocuklar kelimesinden alt soyu anlamak gerekir) 

anne babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmiş olacaktır. Bu 

halde o tarihte evli olan kadınlarla 18 yaşını doldurmamış olan 

kişilerin Türk vatandaşlığı kocalarına veya ebeveynlerine bağlı 

olacağı için, o kişilerin vatandaşlığı hakkında belirtilen hususlar 
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burada da aynen geçerli olacaktır. Dolayısıyla bu kişilerin, seçme 

hakkını yaştan dolayı kullanamama gibi bir ihtimal gündemde 

olamayacaktır. Çünkü Andlaşma’da bu kişilerin seçme hakkının 

olmadığı ve hangi vatandaşlığa tabi olacakları açıktır. Bu kişiler ya 

eşlerinin veya ebeveynlerinin vatandaşlık tercihinden dolayı, onlara 

bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmiş olacaktır. 

Sonuç olarak, Hatay Andlaşması’nın verdiği seçme hakkını 

kullanıp Suriye vatandaşlığını seçerek ikametgâhlarını Suriye’ye 

taşıyanların Türk vatandaşlığını kaybettiği açıktır. Bu kişilerin alt 

soylarının ise günümüzde Türk vatandaşlığının aslında zaten mevcut 

olduğunu ileri sürmesi mümkün değildir. 1939 tarihli Andlaşma 

sadece Hatay sınırları içinde ikametgâhı olan kişilerle ilgilidir. 

Andlaşma’nın yürürlük tarihinde Hatay Devleti sınırları dışında, 

Suriye’nin diğer yerlerinde ikamet eden kişilerin, başka bir sebepten 

dolayı elde etmemişlerse, Türk vatandaşlığını kazanmaları söz konuş 

olmadığı için bu kişilerin alt soylarının günümüzde Türk 

vatandaşlığını sürdürdüklerini iddia etmeleri söz konusu olamaz. 

Ancak seçme hakkını kullanmamakla birlikte Suriye topraklarına 

geçmiş ve orada yaşamaya başlamış olan kişilerin Türk vatandaşlığını 

koruduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla bu kişilerin altsoylarının da 

üst soylarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını sürdürdüğü 

söylenebilecektir.  
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V-SONUÇ 

Türkiye, bulunduğu stratejik coğrafi konum ve taşıdığı tarihi 

bağları sebebiyle pek çok demografik değişim ve vatandaşlık kazanma 

veya kaybetme olaylarına sahne olmuş ve olmaktadır. Bu bağlamda 

2011 yılından itibaren ülkemize gelen Suriye’li sığınmacılar siyasi, 

kültürel ve sosyolojik sorunların yanında, pek çok hukuki sorunu da 

beraberinde getirmiştir. Bu meselelerden biri de bu çalışmada 

incelemeye çalıştığımız Suriyeli sığınmacıların Osmanlı Devleti 

ve/veya Hatay Cumhuriyeti vatandaşlığı yoluyla Türk vatandaşlığını 

elde etmeye yönelik talepleridir.  

Ülkemize gelen Suriye’li sığınmacıların bir kısmı ikamet, 

evlilik, evlat edinme, toprak esası veya istisnai kazanma gibi çeşitli 

yollarla Türk vatandaşlığını elde etmek için yetkili makamlara 

başvuru yapmışlardır. Bugüne kadar yetkili makamlarca bu taleplere 

doğal olarak, halen yürürlükte olan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 

Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanmıştır. Ancak son 

zamanlarda Kanunda öngörülmüş olan vatandaşlık kazanma yolları ile 

Türk vatandaşlığını elde edemeyen sığınmacılardan bazıları kendi üst 

soylarının Osmanlı Devleti (devamında Türkiye Cumhuriyeti) ve/veya 

Hatay Cumhuriyeti vatandaşı bulunduklarını, dolayısıyla da soybağı 

esasına bağlı olarak hâlihazırda kendilerinin zaten Türk vatandaşı 

olduklarını iddia etmektedirler. 
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Sığınmacıların Türk vatandaşlığı talepleri iki tarihe tekabül 

etmektedir. Bunlardan ilki Suriye’nin Osmanlı devletinden kesin 

olarak ayrılması sonucunu doğuran Türkiye ile Fransa arasında 

Ankara Andlaşması’nın yapıldığı tarih olan 1921 yılıdır. Diğeri de 

Hatay Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye katılması ile ilgili yine Fransa ile 

Türkiye arasında yapılan Andlaşma tarihi olan 1939 yılıdır. Bu 

bağlamda söz konusu tarihlerde yürürlükte olan ve bu taleplerin 

dayanağı olarak gösterilen vatandaşlık ile ilgili iki hukuki düzenleme 

karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki 1921 yılında yürürlükte olan 

1869 tarihli Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi diğeri de 1939 yılında 

yürürlükte olan 23 Mayıs 1928 tarih ve 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı 

Kanunudur.  

Bu kapsamda 1921 yılında Hatay’ın Osmanlı devletinden kesin 

olarak ayrılması sonucunu doğuran Ankara Andlaşması’nda Suriye 

ülkesinde kalan (ikamet eden) kişilere Türk vatandaşlığını tercih 

edebileceklerine (seçme hakkı) dair bir hüküm bulunmaması 

karşısında, o kişilerin alt soyları olan bu günkü Suriyeli sığınmacıların 

Osmanlı Devleti vatandaşlığı yoluyla Türk vatandaşlığını elde 

etmeleri (daha doğrusu Türk vatandaşlıklarının zaten mevcut olması 

iddiası) pek mümkün gözükmemektedir. Çünkü Ankara 

Andlaşması’nın yapılmasından önce Suriye topraklarında yaşayan ve 

Osmanlı vatandaşı olan kişilerin Andlaşma’nın yapıldığı tarihte 

Osmanlı vatandaşlıkları da kendiliğinden sona ermiştir. Dolayısıyla 

Andlaşma gereği Osmanlı (Türk) vatandaşlığını kaybetmiş bu kişilerin 
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alt soyları olan sığınmacıların Türk vatandaşlığını sürdürdüğü 

iddiasının hukuki bir dayanağı yoktur. 

1939 tarihinde imzalanan Hatay Andlaşması’nda vatandaşlık 

ile ilgili hükümler bulunmaktaydı. Andlaşma’ya göre Andlaşma’nın 

yapıldığı tarihte Hatay sınırları içerisinde ikamet edenler Türk 

vatandaşlığını Andlaşma gereği kazanmıştır. Türk vatandaşlığını 

Andlaşma gereği kazanan bu kişilerden 18 yaşını geçmiş olanlara, 

Andlaşma’nın yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanmak 

üzere Suriye veya Lübnan vatandaşlığını seçme hakkı tanınmıştır. 

Suriye veya Lübnan vatandaşlığını seçenler, 18 ay içinde 

ikametgâhlarını Türkiye dışına taşımaya ve sahip oldukları gayrı 

menkulleri tasfiyeye mecbur tutulmuştur. Bu halde evli kadınların 

kocalarına, 18 yaşından küçüklerin ise ebeveynlerinin 

vatandaşlıklarına ya da onların seçimine tabi olacakları belirtilmiştir. 

Bu durumda Hatay Andlaşması’na tabi olanların alt soyları, meydana 

gelmiş olan farklı ihtimallere göre sınırlı da olsa Türk vatandaşlığını 

sürdürüyor olması mümkün gözükmektedir. Bu kapsamda, Türk 

vatandaşlığını Hatay Andlaşması gereği kendiliğinden kazanmış olan 

kişilerin Suriye veya Lübnan vatandaşlığını seçtiğine dair dilekçe 

vermemesine rağmen Suriye topraklarına geçmesi halinde bu kişilerin 

Türk vatandaşlığını koruduğu durumdur. Ya da seçme hakkını 

kullanmakla birlikte diğer ülkeler tarafından vatandaşlığa kabul 

edilmemiş olanların da Türk vatandaşlığını koruduğu kabul edilebilir. 
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Dolayısıyla bu kişilerin altsoylarının da Türk vatandaşlığını 

sürdürüyor olması ihtimali söz konusudur.  

Ancak yukarıda ele alınan ihtimallere göre bu kişilerin Türk 

vatandaşlığını koruduklarını kabul etsek bile, vatandaşlığı devam eden 

kişilerin tespitinin mümkün gözükmemesidir. Ayrıca talepte bulunan 

bir kişinin böyle bir kimsenin soyundan geldiğini ispat etmesi oldukça 

zor gözükmektedir. Çünkü Türk vatandaşlığının devam ettiğinin kabul 

edilebileceği haller oldukça sınırlı olup istisnai bir durum 

oluşturmaktadır.  
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ULAŞIM ARAÇLARINA VE SABİT 

PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR 

 

  Murat AYDIN * 

 

ÖZET 

Türk Ceza Kanununun 223. maddesinde “Ulaşım Araçlarının 

Kaçırılması veya Alıkonulması” suçu düzenlenmiştir. Ulaşım 

araçlarının kaçırılması ve alıkonulması suçu ile ulaşım güvenliği ve 

seyahat özgürlüğü korunmak istenmiştir. Kıt’a sahanlığı veya 

münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali suçu ile ise 

devletin hakimiyet yetkisi korunmak istenmiştir. Ulaşım araçları 

açısından kanun koyucu bir sınırlama getirmemiştir. Her iki suç tipi 

açısından da failin herhangi bir hukuka uygunluk nedeni kapsamında 

hareket etmemesi gerekmektedir. Çalışmamızda bu iki suç tipi 

unsurlarıyla birlikte ele alınmış, suçların nitelikleri değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ulaşım aracı, sabit platform, suçun 

unsurları, kıta sahanlığı, uçak kaçırma, korsanlık 
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OFFENSES AGAINST TRANSPORTATION 

VEHICLES OR STATIONARY PLATFORMS 

 

SUMMARY 

“Stealing and confiscation of transportation vehicles” crime is 

regulated in Article 223 of Turkish Penal Code. “Stealing and 

confiscation of transportation vehicles” crime’s aim protect to 

transportation safety and freedom of travel. “Occupation of 

Territorial land or stationary platform in specific industrial zones” 

crime’s aim protect to the dominance of the state authority. Means of 

transport is not limitated by the legislator. The perpetrator’s act 

should be unlawfully  for both of these crimes. In this study these 

crimes are discussed with elements, the nature of these crimes are 

assessed. 

Key Words: Transportation vehicles, stationary platform, 

crime elements, continental shelf, hijacking, piracy 

 

ULAŞIM ARAÇLARININ KAÇIRILMASI VE 

ALIKONULMASI SUÇU 

 

I-GENEL OLARAK 

Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması suçu TCK’da 

özel hükümlerin yer aldığı ikinci kitabın topluma karşı suçların 
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düzenlendiği üçüncü kısmının beşinci bölümünde 223. maddede 

düzenlenmiştir1. Maddeye göre: “ (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya 

                                                           
1  765 sayılı kanun döneminde konu 384 ve 385. maddelerde düzenlenmekteydi. 

İlgili maddeler şu şekildedir: 

 “Madde 384- I - Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle veya hileyle kara 

ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, ettirmeyen veya hareket halinde 

bulunANLARı durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere gönderten 

kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Eylem halkın 

yararlanmasına arz edilmiş kara ulaşım aracı hakkında işlenirse iki yıldan beş yıla 

kadar hapis cezası verilir. Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tarafından 

birlikte işlenirse ceza yarı oranında artırılır. 

 II - Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle veya hileyle deniz ulaşım aracını 

hareket ettirmeyen veya hareket halinde bulunANLARı durduran veya gitmekte 

olduğu yerden başka bir yere götüren veya gönderten kimse iki yıldan beş yıla 

kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Eylem halkın yararlanmasına arz edilmiş 

deniz ulaşım aracı hakkında işlenirse üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tarafından birlikte işlenirse ceza yarı 

oranında artırılır. 

 III - Her kim bir uçağı kaçırır veya hareket etmesine engel olur veya bu eylemlere 

teşebbüs ederse üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Kaçırılan veya hareketi engellenen veya bu eylemlere teşebbüs edilen uçak halkın 

yararlanmasına arz edilmiş ise dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.  

Kaçırma veya hareketi engelleme veya bunlara teşebbüs eylemleri zorla veya 

tehditle veya hileyle işlenirse birinci fıkrada yazılı durumda dört yıldan altı yıla, 

ikinci fıkrada yazılı durumda beş yıldan yedi yıla kadar ağır hapis cezası verilir.                                               

IV - Her kim cebir ve şiddet veya tehdit veya hile ile bir uçağı gitmekte olduğu 

yerden başka bir yere sevk ettirir veya sevk eder veya bu fiillerden birine 

teşebbüs ederse on seneden onbeş seneye kadar ağır hapis cezasiyle 

cezalandırırlır.                                                                    V  - Her kim yerde 

bulunan bir uçağı tahrip veya imha ederse beş seneden on seneye kadar ağır hapis 

cezasiyle cezalandırılır. Bir uçağı, hareketine mani olacak derecede bozan veya 

zarar veren kimse, yapılan tahribatın derecesine göre, bir seneden beş seneye 

kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. Uçak umumun istifadesine arz edilmiş 

ise, hükmedilecek ceza birinci fıkrada yazılı olan halde yedi sene, ikinci fıkrada 

yazılı olan halde üç sene ağır hapisten aşağı olamaz.                                             

 Madde 385 – Bir kimse kasten demiryolu üzerine bir şey koyarak yahut rayların 

makaslarını kapayarak veya açarak yahut yanlış işaretler vererek veya her ne 

suretle olursa olsun bir hareket yaparak bir kaza vukuu tehlikesine meydan 

verirse beş seneye kadar ağır hapse mahküm olur.                                

 Eğer kaza vukua gelmiş ise ağır hapis cezası beş seneden on seneye kadardır. 
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da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket 

etmesini engelleyen, bu aracı hareket halinde iken durduran veya 

gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Suçun konusunun deniz veya demiryolu ulaşım aracı 

olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir 

davranışla hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu 

aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, beş yıldan on 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(4) Bu suçların işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit 

edilmesi dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolunur. 

(5) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun 

neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, 

ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır”. 

 

 

II- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Hükümle kara araçlarının, deniz araçlarının, demiryolu 

araçlarının ve hava araçlarının ulaşım güvenliği ile birlikte yolcu, yük 
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ve araç güvenliğinin de sağlanmaya çalışıldığı ifade edilmektedir2. Bu 

suretle ulaşım güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Burada ayrıca 

Anayasa’nın 23. Maddesinde düzenlenen seyahat hürriyeti de 

korunmak istenen hukuksal değer kapsamında değerlendirilebilir. 

Burada bireysel veya toplumsal nitelikte ulaşım güvenliğinin 

sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmektedir3. Konu 765 sayılı kanun 

döneminde uçak kaçırma fiilleri açısından tartışma konusu yapılmış ve 

hukuksal yarara ilişkin olarak dört görüş ön plana çıkmıştır. Bu 

kapsamda kişi hürriyetinin korunması, malvarlığının korunması, 

devletler topluluğuna ait hukuki varlıkların korunması, kamu 

düzeninin korunması korunan hukuksal yararlar açısından temel 

başlıkları oluşturmaktaydı4.  

Ancak kanun koyucunun bu suç tipiyle kişi özgürlüğünü 

korumayı amaçladığını söylemek mümkün olmayacaktır5. Nitekim 

kişinin hürriyetinden yoksun kılınması TCK m.109’da düzenlenmiştir.  

Böylece bu suç tipiyle de kişinin hareket özgürlüğünün, yer değiştirme 

                                                           
2 HAFIZOĞULLARI, Zeki-AYGÜN EŞİTLİ, Ezgi, “Ulaşım Araçlarına veya Sabit 

Platformlara Karşı Suçlar”, Ankara Barosu Dergisi, 2011/1, s.5. 
3  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.20; ARSLAN, Çetin-AZİZAĞAOĞLU, Bahattin, 

Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara 2004, s.923. 
4  Konuya ilişkin olarak bkz. BAYRAKTAR, Köksal, “Uçak Kaçırma Suçu”, 

İÜHFM, C.37, S.1-4, Y.1971, s.175 vd.  
5  Bu tür suçlara benzer olarak uçak kaçırma fiilinde hürriyeti tahdit suçunun 

düşünülebileceği, ancak bu  suçun asıl hareketi cezalandırmaktan uzak olduğuna 

ilişkin bkz. EREM, Faruk-KEYMAN Selahattin, “Uçak Kaçırma Suçları”, 

AÜHFD, C.27, s.4 
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olanağının korunduğunu söylenebilir6. Ancak TCK m.223/4 dikkate 

alındığında kişinin hürriyetinin kısıtlanması durumunda ayrıca TCK 

m.109 hükmüne atıf yapılmış ve bu çerçevede failin ayrıca 

cezalandırılması sağlanmıştır. Bu açıdan kanun koyucu kişinin 

hürriyetinden yoksun kılınması hususunda korumayı TCK m. 109 

çerçevesinde yapmayı tercih etmiştir. Nitekim TCK m.223 açısından 

hürriyeti tahdit her olayda bulunmayabilecektir.  

Kullanılan yöntem dikkate alınacak olursa cebir kullanmak 

suretiyle ulaşım araçlarındaki personelin, yolcuların beden 

bütünlükleri hatta yaşam haklarının korunduğundan bahsetmek 

mümkün olacaktır7. Kanun koyucu bu iradesini maddenin 5. 

fıkrasında kasten yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış halinin söz 

konusu olması durumunda ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin 

hükümlerin uygulanacağını düzenleyerek ortaya koymuştur. Böylece 

fiilin işlenmesine yönelik söz konusu olacak yaralama TCK m. 86 

kapsamında ise fail sadece TCK m. 223 çerçevesinde sorumlu 

tutulacaktır8.  

Suç kapsamında yer alan tehditten dolayı ayrıca bir 

cezalandırma söz konusu olmayacağı için maddenin ayrıca tehdidi de 

cezalandırmak suretiyle kişilerin huzur ve sükununu koruduğu da 
                                                           
6  TEZCAN, Durmuş-ERDEM, Mustafa Ruhan-ÖNOK, R. Murat, Teorik ve Pratik 

Ceza Özel Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2013, s.399; KOCA, Mahmut-ÜZÜLMEZ, 

İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2013, s.401. 
7  PARLAR, Ali-HATİPOĞLU, Muzaffer, Asliye Ceza Davaları, 2. Baskı, Ankara 

2008, s.820  
8  Bkz. Madde gerekçesi. 
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ifade edilebilir Böylece kişilerde oluşabilecek güvensizlik duygusunun 

önüne geçecektir. Ayrıca tehdidin cezalandırılması ile kişinin karar 

verme ve hareket etme hürriyeti korunmak istemektedir 9. 

 

 

III-SUÇUN MADDİ UNSURLARI 

 

A-Suçun Hukuki Konusu 

Madde başlığı itibariyle değerlendirilecek olursa suçun konusu 

ulaşım araçları olarak belirlenmiştir. Madde metninde kara ulaşım 

aracı, deniz veya demiryolu ulaşım aracı hava ulaşım aracı olarak 

detaylandırılmıştır. Bu araçların yük veya yolcu taşınmasına veya 

halkın yararlanmasına tahsis edilmiş olup olmaması arasında bir ayrım 

yapılmamıştır10. 

Sözlük anlamı itibariyle ulaşım, “köyler, şehirler ülkeler 

arasında bir yerden bir yere gidiş geliş, münakale, muvasala, temas; 

bir şeyi bir yerden başka bir yere aktarma” olarak belirlenmiştir11. 

Yine sözlükte araç, “bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden 

yararlanılan nesne, taşıt, kişiler veya nesneler arasında bağlantı 

                                                           
9  Bkz. 106. Madde gerekçesi; Konuya ilişkin ayrıca bkz. KOCA-ÜZÜLMEZ, 

s.348-349. 
10  PARLAR-HATİPOĞLU, s.821. 
11  http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS. 

54ae5c6548a3f4.01880224, Ziyaret tarihi:08.01.2014. 
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sağlayan şey, vasıta” şeklinde tanımlanmıştır12. Bu kapsamda ulaşım 

aracını bir yerden bir başka yere yük veya yolcu taşımaya elverişli 

vasıta olarak tanımlamak mümkün olacaktır. Doktrinde bu aracın 

kamunun kullanımına tahsis edilmiş olması şartı aranmakta, bireysel 

kullanım için söz konusu olan araçların suçun konusunu 

oluşturmayacağı ifade edilmektedir13. 765 sayılı Kanun döneminde 

halkın yararlanmasına sunulmuş araçlara yönelik fiilin 

gerçekleştirilmesi nitelikli hal olarak öngörülmekteydi. Ancak yeni 

kanun bu şekilde bir ayrıma gitmemiştir. Suçun temel şekli açısından 

da kamu kullanımı gibi bir şart aranmamıştır14. Bu açıdan kamunun 

kullanımına tahsis edilmiş araçların bu suçun konusunu oluşturduğu 

görüşüne katılmamız mümkün değildir. 

Suçun konusunu oluşturan kara ulaşım aracının kara yollarında 

hareket edebilme yeteneği olan herhangi bir araç olması yeterlidir. Bu 

açıdan aracın motorlu olup olmadığı konusunda bir ayrım söz konusu 

değildir. Bu kapsamda bir otobüs, otomobil suçun konusunu 

oluşturabileceği gibi bisiklet, at arabası gibi araçlar da suçun 

konusunu oluşturacaktır15. İnsan ve eşya taşımaya mahsus ve bu 

amaçla kullanılan her türlü taşıtın bu kapsamda değerlendirilebileceği 

                                                           
12  http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS. 

54ae5d17ef5ea8.13859835 Ziyaret tarihi:08.01.2014. 
13  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.19 
14  PARLAR-HATİPOĞLU, s.821; ARSLAN-AZİZAĞAOĞLU, s.925. 
15  PARLAR-HATİPOĞLU, s.821. 
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ifade edilmektedir16. Ancak bu nitelikte aracın karada hareket eder 

nitelik taşıması gerekmektedir. 

Deniz ulaşım aracı, denizde harekete elverişli olan tüm araçları 

ifade etmektedir. Bu çerçevede aracın boyutu, niteliği önem arz 

etmemektedir. Örneğin bir feribot, denizaltı suçun konusu olabileceği 

gibi, balıkçı kayığı hatta şişme botlar dahi suçun konusunu 

oluşturacaktır. Demiryolu ulaşım aracının ise raylar üzerinde harekete 

elverişli her tür aracın olabileceği ifade edilebilir17. 

Hava ulaşım aracı18, “motor, insan veya rüzgar ile hareket eden 

ya da uzaktan elektromanyetik dalgalarla kontrol edilebilen insan veya 

eşya taşımaya özgülenmiş uçma özelliğine sahip araçlar” olduğu ifade 

edilmektedir19. Konuya ilişkin 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık 

Kanunu’nun 2. maddesinde “Hava aracı terimi: havalanabilen ve 

havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı” ifade ettiği 

düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

B-Fail-Mağdur 

Fail açısından kanunda herhangi bir özellik aranmamıştır. Bu 

açıdan kara, deniz veya demiryolu araçlarından herhangi birisinin 

                                                           
16  EROL, Haydar, Türk Ceza Kanunu Gerekçeli ve Açıklamalı, 3. Cilt, Yer 

belirtilmemiş, 2010, s.3642. 
17  PARLAR-HATİPOĞLU, s.821. 
18  765 sayılı kanun döneminde suçun konusunun uçak olarak belirlenmesine ilişkin 

eleştiriler için bkz. BAYRAKTAR, s.172 
19  PARLAR-HATİPOĞLU, s.821. 
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hareket etmesini engelleyen, bu araçlar hareket halindeyken durduran, 

gitmekte olduğu yerden herhangi bir yere götüren; hava araçları 

açısından, bu araçların hareket etmesini engelleyen veya gitmekte 

olduğu yerden başka bir yere götüren herhangi birisi suçun faili 

olabilecektir20. 

Doktrinde suçun mağdurunun belirli olmadığı ifade 

edilmektedir21. Topluma karşı işlenen suçlar bahsinde yer alıyor olsa 

da tüm toplumu mağdur olarak kabul etmek teknik olarak mümkün 

olmayacaktır. Suçun doğrudan etkilediği kişilerin mağdur olarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan ulaşım aracının 

kaçırılması veya alıkonulması sırasında cebir veya tehdide maruz 

kalan kişi suçun mağduru olarak değerlendirilebilecektir. Bunun 

dışında aracın işletilmesinden kaynaklı olarak zararı doğacak olan 

işleten veya aracın sahibi de suçun mağduru olarak 

değerlendirilebilecektir22. Her ne kadar doktrinde ulaşım güvenliğini 

sağlamakla yükümlü kamu idaresi de mağdur olarak belirtilmekteyse 

de burada kamu idaresi (devlet) suçtan zarar gören olarak 

değerlendirilebilecektir23. 

                                                           
20  Konuya ilişkin ayrıca bkz. BAYRAKTAR, s.179. 
21  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.21. 
22  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.21. 
23  Doktrinde ağırlıklı görüş tüzel kişilerin mağdur olmayacağı ancak suçtan zarar 

gören olabileceği yönündedir. Konuya ilişkin bkz. ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza 

Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014, s.210; KOCA, Mahmut-ÜZÜLMEZ, 

İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2013, s.108; ARTUK, 

Mehmet Emin-GÖKCEN, Ahmet-YENİDÜNYA, Ahmet Caner, Ceza Hukuku 

Genel Hükümler, Ankara 2012, s.313. 



 Ulaşım Araçlarına ve Sabit Platformlara Karşı Suçlar 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.1, Yıl 2015 89 

C-Fiil 

Suçun oluşmasına yönelik fiil açısından kanun koyucu ikili bir 

ayrım yapmıştır. Bu kapsamda kara, deniz ve demiryolu araçlarından 

birisinin varlığı durumunda, cebir ve tehdit kullanarak ya da hukuka 

aykırı başka bir davranışla24 hareketlerinin engellenmesi, hareket 

halindeyken durdurulması veya gitmekte olduğu yerden başka bir yere 

götürülmesi suçun oluşmasını sağlayan fiil olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Madde gerekçesinde uygulamada her hangi bir 

duraksamaya yer vermemek için kaçırma niteliğindeki hareketlerin tek 

tek belirtildiği ifade edilmiştir. 

Hava araçları açısından ise cebir veya tehdit kullanarak veya 

hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım aracının hareket 

etmesini engelleme veya bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere 

götürme suçun oluşması için gerekli görülmüştür. Bu kapsamda failin 

hava araçları üzerinde bir fiili hakimiyeti söz konusu olmaktadır25.  

                                                           
24  Hukuka aykırı diğer hareketlerden hile ve benzeri davranışların anlaşılması 

gerektiği yönünde bkz. ARSLAN-AZİZAĞAOĞLU, s.924; “Otobüs yazıhanesi 

çalıştıranlarla aralarında bilet satışından kaynaklanan anlaşmazlığı bahane eden 

sanıklar,  kendi otobüslerine arızalanmış süsü vererek müdahile  ait seyir halinde 

içerisinde yolcu bulunan otobüsü hile ile durdurup müdahili tehdit ile etkili 

eylemde bulunarak yolcuları zorla indirip ayrıca otobüse zarar verdikleri, bu 

suretle sanıkların eylemleri tümü ile TCK.nun 384 üncü maddesinde yazılı suçun 

unsurlarını oluşturduğu gözetilmeden, olayda uygulama alanı bulunmayan aynı 

yasanın 201 inci maddesi ile ceza tayini bozmayı gerektirmiştir”. Y. 8. CD. 

28.12.1984, 5015-5348), EROL, s.3644-3645. 
25  BAYRAKTAR, s.174. 
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Her iki durum açısından da seçimlik hareketin26 bulunduğu ve 

icra suçu niteliğinde bir suçun bulunduğu ifade edilebilir27. Ancak 

doktrinde ifade edilen suçun ani suç niteliği taşıdığı görüşüne28 

katılmanın mümkün olmadığını ifade etmeliyiz. Nitekim suçun 

yapısına bakıldığında cebir ve tehdit kullanılması ani nitelik 

taşıyabilecekse de bundan kaynaklı olarak aracın hareketinin 

engellenmesinde, durdurulmasında, başka yere götürülmesinde bir 

sürekliliğin bulunduğu ifade edilmelidir. Aksi takdirde suç açısından 

sınırın belirlenmesi imkansız hale gelecektir. Örneğin suçun ani suç 

olduğunu düşündüğümüzde belediye otobüsü duraktan hareket ettiği 

anda önüne atlayan ve otobüse binmek isteyen kişinin 

cezalandırılması gerekecektir. Yine aynı şekilde trafikte araç camlarını 

silen çocukların trafik ışıklarından geç hareket etmesine neden 

oldukları araçlar açısından suçun oluştuğundan bahsedilebilecektir ki 

bu durumun kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. Her ne kadar bu 

örnekler açısından cebir veya tehdidin varlığından 

bahsedilemeyecekse de hukuka aykırı davranışlar söz konusu 

olabilecektir. 

                                                           
26  Suç tanımında yer alan hareketlerden bir veya bir kaçının gerçekleştirilmesi ile 

işlenebilecek suçlar seçimlik hareketli suçlar olarak tanımlanmaktadır. Bu 

hareketlerden biri veya birkaçının yapılması durumunda tek suç işlenmiş olarak 

kabul edilecektir. Bkz. HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 17. 

Baskı, Ankara 2014, s.152. 
27  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.21. 
28  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.21. 
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Seçimlik hareketli suçun varlığından söz edildiği için bu 

hareketlerden birisinin yapılması suçun oluşumu açısından yeterli 

kabul edilecektir29. Bu kapsamda örneğin gitmekte olduğu yerden 

başka bir yere götürmek amacıyla bir kara ulaşım aracını durduran kişi 

sadece bir defa sorumlu tutulacaktır. Suçun oluşabilmesi için aracın 

içinde bir insanın bulunması gerektiği ön koşul30 olarak ifade 

edilmekteyse de31 bunun zorunlu bir koşul olmadığı hükümden 

anlaşılmaktadır. Bu çerçevede bir madende kömür taşımaya yarayan 

bir aracın durdurulması durumunda yine suçun oluştuğu ifade 

edilebilir. Nitekim cebir ve tehdidin dışında hukuka aykırı başka bir 

davranışın da suçun oluşması için gerekli koşulu sağlayacağı madde 

metninde ifade edilmiştir. 

Kanun koyucu suçun oluşması için cebir veya tehdit 

kullanılması veya hukuka aykırı başka bir davranışın varlığını 

aramıştır. Bu kapsamda bir başkasını, kendisinin veya yakınının 

hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı 

gerçekleştireceğinden bahisle tehdit edilmesi32; bir şeyi yapması veya 

                                                           
29  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.21. 
30  Doktrinde ön koşul olarak belirlenen hususların aslında suçun unsuru olduğu 

ifade edilmektedir. Bu açıdan ön koşulların fiilin tipe uygunluğunu sağlayan bir 

özellik olduğu belirtilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. ÖZBEK, 

Veli Özer-KANBUR, Mehmet Nihat-DOĞAN, Koray-BACAKSIZ, Pınar-TEPE, 

İlker, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012, s.429 vd.  
31  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.21. 
32  Tehdit suçuna ilişkin detaylı bilgi için bkz. TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.364 vd. 

ÖZBEK, Veli Özer-KANBUR, Mehmet Nihat-DOĞAN, Koray-BACAKSIZ, 

Pınar-TEPE, İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2014, s.387 vd.( 

ÖZBEK-KANBUR-DOĞAN-BACAKSIZ-TEPE, Özel); KOCA-ÜZÜLMEZ, 
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yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye 

karşı cebir kullanılması33 suçun oluşabilmesi için gerekli hareketlerdir. 

Ancak kanun koyucu ayrıca hukuka aykırı bir başka davranışın da 

yeterli olacağı yönünde düzenleme yapmıştır. Kanaatimizce bu 

boyutuyla hukuka aykırılığın ne olduğu, kapsamının ne olduğu açık 

olarak belirlenemeyeceği için belirlilik ilkesine dolayısıyla da 

kanunilik ilkesine aykırılık teşkil eden bir düzenleme söz konusudur. 

Madde metninden hukuka aykırı davranışın suç olmasının zorunlu 

olmadığı sonucu çıkmaktadır. Ayrıca hukuka aykırılık mutlaka kanuna 

aykırılık suretiyle gerçekleşmeyebilir. Bu kapsamda bir tüzük, 

yönetmelik, genelge vb. ile yapılan düzenlemelere aykırılıklar da 

hukuka aykırılık teşkil edebilecektir.  Hukuka aykırı başka davranışa 

örnek olarak asılsız bomba ihbarı yapılması, failin kendisine görevli 

süsü vermesi gibi hile ve benzeri davranışlar verilmektedir34. 

Doktrinde suçun neticesiz suç olduğu ifade edilmektedir35. 

Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi kanaatimizce burada kesintisiz 

suç söz konusudur. Bu açıdan nasıl ki kişinin hürriyetinden yoksun 

kılınmasında hürriyetten yoksun kılma bir netice ise bu suç açısından 

                                                                                                                                        
s.346 vd.; ÜZÜLMEZ, İlhan, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı 

İşlenen Suçlar Sistemi Çerçevesinde Tehdit, Şantaj ve Cebir Kullanma Suçları, 

Ankara 2007, s.63 vd. 
32  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.21. 
33  Cebir suçuna ilişkin detaylı bilgi için bkz. TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.390 vd. 

ÖZBEK-KANBUR-DOĞAN-BACAKSIZ-TEPE, Özel, s.406 vd.; KOCA-

ÜZÜLMEZ, s.385 vd; KÜÇÜKTAŞDEMİR, Özgür, Cez a Hukukunda Maddi ve 

Manevi Cebir, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2011, s.47 vd.;ÜZÜLMEZ, 160 vd. 
34  PARLAR-HATİPOĞLU, s.821. 
35  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.22. 
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da ulaşım araçlarının durdurulması, başka bir yere götürülmesi, 

hareketinin engellenmesi netice niteliği taşıyacaktır. 

 

D- Suçun Nitelikli Unsurları 

Kaçırılan ulaşım aracının niteliği dikkate alınarak kara ulaşım 

aracına nazaran deniz veya demiryolu aracının kaçırılması durumunda 

faile verilecek cezanın arttırılacağı düzenlenmiştir. 

 

IV-SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

TCK m. 24 “Kanun hükmünü yerine getiren kimseye ceza 

verilmez” hükmünü içermektedir. Bu kapsamda “Ulaşım Araçlarının 

Kaçırılması veya Alıkonulması Suçu” nun unsurları kanunda yer alan 

bir hükmün yerine getirilmesi nedeniyle gerçekleştiriliyorsa fiilin 

hukuka aykırılığından bahsedilemeyecektir36. Konuya örnek olarak 

PVSK m. 4/A maddesi verilebilir. Bu kapsamda “Polis, kişileri ve 

araçları; a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, b) Suç 

işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç 

veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, c) Hakkında 

yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit 

etmek, ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı 

bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir 

                                                           
36  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.23; PARLAR-HATİPOĞLU, s.822. 
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tehlikeyi önlemek, amacıyla durdurabilir”. Bu kapsamda polisin 

kanunda belirtilen şartların bulunması durumunda bir aracı 

durdurması hukuka uygun nitelik taşıyacaktır.  

Kanun hükmünü yerine getirme kapsamında 2920 sayılı Türk 

Sivil Havacılık Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında “uçuş yasakları 

ve sınırlamaları”, 94. maddesi kapsamında “inme mecburiyeti”, 93. 

maddesi kapsamında uçuş esnasında söz konusu olan yasaklara 

aykırılık durumlarında hava aracının uçuşunun yasaklanması veya 

inme zorunluluğu getirilmesi “Ulaşım Araçlarının Kaçırılması ve 

Alıkonulması Suçu”nu oluşturmayacaktır37. 

Meşru müdafaanın da bir hukuka uygunluk nedeni olarak bu 

suç açısından karşımıza çıkması mümkündür. Konuya örnek olarak 

aracıyla birisine çarpmak amacıyla hareket eden kişinin aracının 

lastiklerine ateş edilip durdurulması durumunda üçüncü kişi lehine 

meşru müdafaanın varlığından söz edilebilir. Bu kapsamda meşru 

müdafaa hareketini yapan kişi cezalandırılmayacaktır. 

Zorunluluk hali bir hukuka uygunluk nedeni olmamakla 

birlikte kişinin cezalandırılmamasını sağlayacağı için burada ele 

almakta fayda görmekteyiz. Bu kapsamda kişinin zorunluluk hali 

dolayısıyla her hangi bir ulaşım aracını durdurması, hareket etmesini 

engellemesi, bir başka yere götürmesi söz konusu olabilir. Konuya 

                                                           
37  PARLAR-HATİPOĞLU, s.822. 
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örnek olarak yaralı birisinin hastaneye yetiştirilmesi için hareket 

halindeki bir aracın zorla durdurulması verilebilecektir. 

 

V-SUÇUN MANEVİ UNSURU 

Suç kasten işlenebilen bir suç niteliğindedir38. Bu kapsamda 

hangi amaçla bu suçun işlendiği bir önem arz etmediği için özel kast 

aranmayacaktır39. Teknik olarak fiilin olası kastla işlenmesi mümkün 

görünmekle birlikte fiilen gerçekleşmesi mümkün görünmemektedir. 

Nitekim failin cebir, tehdit veya hukuka aykırı bir fiile yönelik olası 

kastı ile aracın durdurulması, başka bir yere götürülmesi açısından 

failin olası kastının40 bulunması söz konusu olamayacaktır. 

Taksirle işleneceğine dair açık hüküm bulunmadığı için 

taksirle işlenmesi durumunda cezalandırma söz konusu olmayacaktır. 

Failin kastı hem cebir veya tehdit ya da hukuka aykırı bir davranışı 

hem de bu davranış neticesinde ulaşım hareketinin durdurulması, 

                                                           
38  “Yedek subay olup olay tarihinde sivil elbise ile beldiye otobüsüne binen ve 

otobüs şoförüne hüviyetini de gösteren sanığın nüfüz ve müessir kuvvet 

kullanması söz konusu olamayacağı gibi, otobüsü durdurarak kendisinin otobüse 

binmesine imkan vermeyen şoföre haksız olarak kızıp onunla münakaşa etmesi 

ve şikayetçi sıfatıyla  otobüsü EGO Müdürlüğünün önüne çektirmesi eyleminde, 

uygulanan maddede amaçlanan suçun kasıt ve unsurlarının bulunmadığı 

gözetilmeden TCK.nun (223)nci maddesiyle hükümlülüğüne karar verilmesi 

bozmayı gerektirmiştir”. Y.4. CD. 10.07.1986, 431-814. Karar için bkz. EROL, 

s.3644. 
39  BAYRAKTAR, s.184;  Genel kast özel kast ayrımına ilişkin detaylı bilgi için 

bkz. ÖZBEK-KANBUR-DOĞAN-BACAKSIZ-TEPE, s.248 vd.  
40  Olası kast kurumuna ilişkin detaylı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, s.239 vd. 
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hareketinin engellenmesi, gitmekte olduğu yerden başka bir yere 

götürülmesi hususlarını kapsamalıdır.  

 

VI-TEŞEBBÜS 

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçu için 

teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkün olabilecektir. Bu 

kapsamda örneğin kara ulaşım aracını hareket halindeyken cebir veya 

tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla durdurmaya 

çalışan ancak bunu başaramayan (silah doğrulttuğu halde durdurulmak 

istenen aracın durmaması gibi) kişi teşebbüsten sorumlu 

tutulabilecektir. Benzer şekilde suç açısından gönüllü vazgeçme 

hükümlerinin uygulanması da mümkün olabilecektir. Bu açıdan 

durdurmak için cebir veya tehdit uyguladıktan sonra aracın başka yere 

götürülmesine neden olmayan kişi gönüllü vazgeçme hükümlerinden 

yararlanacak, o ana kadar suç teşkil eden cebir veya tehditten sorumlu 

tutulacak ancak ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması 

suçuna teşebbüs dolayısıyla cezalandırılmayacaktır. 

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçu 

açısından etkin pişmanlığa ilişkin bir düzenleme yer almadığı için 

etkin pişmanlık hükümlerinin bu suç açısından uygulanması mümkün 

olmayacaktır. Ancak TCK m.223/4 kapsamında kişilerin 

hürriyetlerinin tahdit edilmesi dolayısıyla ayrıca cezaya 

hükmolunacağı dikkate alınacak olursa hürriyeti tahdit açısından TCK 
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m.110 kapsamında suça ilişkin soruşturma başlamadan önce hürriyeti 

kısıtlanan kişinin şahsına zarar dokunmaksızın güvenli bir yerde 

serbest bırakılması durumunda failin cezası sadece kişiyi 

hürriyetinden yoksun kılma suçuna münhasır olarak cezasında etkin 

pişmanlık nedeniyle indirime gidilecektir. 

 

VII-SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK) 

İştirak hükümlerinin uygulanabilmesi için suç bir özellik arz 

etmemektedir. Bu açıdan her türlü iştirakin mümkün olduğu ifade 

edilebilir. Burada sorun suçun kesintisiz olup olmadığı konusunda 

karşımıza çıkacaktır. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere kanaatimiz, 

suçun kesintisiz nitelik taşıdığı yönündedir. Bu nedenle örneğin bir 

kişinin ulaşım aracını bir yerden başka yere götürdüğü sırada bu 

kişinin fiiline herhangi bir suretle katılan kişinin de fiilinin suça olan 

etkisi dikkate alınarak iştirak hükümlerinden sorumlu tutulması 

gerekecektir. Fiili haber alan kişinin kaçırılan ulaşım aracına yakıt 

sağlaması, yol tarif etmesi bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Yine 

bir kişinin bu suça müşterek fail olarak katılması için azmettirilmesi 

durumunda katılan kişi müşterek fail, bu kişide kararı almayı sağlayan 

kişi ise azmettiren olarak sorumlu tutulabilecektir. 
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VIII-SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA) 

Suçun maddi unsuru kısmında detaylı olarak anlatıldığı gibi 

ulaşım araçlarının hareket etmesinin engellenmesi, durdurulması, 

başka yere götürülmesi şeklindeki hareketlerin ön unsuru olarak kanun 

koyucu cebir veya tehdit ya da hukuka aykırı başka bir davranış şartı 

aramıştır. Bu kapsamda cebir veya tehdit uygulanması suretiyle suçun 

işlenmesi durumunda TCK m.106 kapsamında tehdit suçu, TCK 

m.108 kapsamında cebir suçu dolayısıyla failin sorumlu tutulup 

tutulmayacağı sorusu gündeme gelecektir. Bileşik suç başlığı altında 

düzenlenen TCK m.42’ye göre: “ Biri diğerinin unsurunu veya 

ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça 

bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz”. 

TCK m.42 hükmü dikkate alındığında TCK m.223 hükmü ile TCK 

m.106 ve 108 hükümleri arasında bileşik suç ilişkisinin bulunduğu 

ifade edilebilir. Nitekim ulaşım araçlarının kaçırılması veya 

alıkonulmasında cebir veya tehdit suçun bir unsuru olarak 

düzenlenmiştir. Bu kapsamda gerçek içtima hükümleri 

uygulanmayacak, failin sorumluluğu sadece TCK m.223 kapsamında 

belirlenecektir. 

TCK m.223/4 kapsamında gerçek içtima hükümlerinin 

uygulanacağı yönünde özel bir düzenleme yapmak suretiyle fikri 
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içtima41 hükümlerinin uygulanmasının önüne geçilmiştir. Bu 

kapsamda ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçunun 

işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin de tahdit edilmesi dolayısıyla 

ayrıca sorumluluk söz konusu olacaktır. 

TCK m.223/5 hükmünde gerçek içtima hükümlerinin 

uygulanması gereken başka bir durum yer almaktadır. Bu kapsamda 

ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçunun işlendiği 

sırada kasten yaralama suçunun netice sebebiyle ağırlaşmış halinin 

(TCK m.87) gerçekleşmesi durumunda ayrıca kasten yaralama suçuna 

ilişkin hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmektedir. TCK m.86 

kapsamında bir kasten yaralama suçunun gerçekleşmesi durumunda 

ise yine bileşik suç hükümleri kapsamında failin sorumluluğu TCK 

m.223 çerçevesinde belirlenecektir42. 

Doktrinde failin ulaşım aracının hareket etmesini engelleme, 

durdurma, başka yere götürme kastının varlığının tespitinin suçun 

hırsızlık veya yağma suçlarından ayrılması açısından da yardımcı 

olacağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda ulaşım aracını durduran kişi 

aracı yararlanmak amacıyla alarak başka yere götürürse bu durumda 

hırsızlık suçunun gündeme geleceği ifade edilmektedir43. Benzer 

                                                           
41  Doktrinde konuya ilişkin bir bileşik suçun oluşmayacağı yönünde görüş ileri 

sürülmüştür. Görüş bileşik suçun oluşmayacağı açısından yerinde olmakla birlikte 

burada asıl tartışma konusu olan hususun fikri içtima olduğunun 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin bkz. AKSOY İPEKÇİOĞLU, 

Pervin, “Türk Ceza Kanunu’nda Bileşik Suç”, AÜHFD, S.61(1), Y.2012, s.62. 
42  Bkz. Madde gerekçesi. 
43  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.23, dn.17. 
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şekilde mala zarar verme kastıyla ulaşım aracının durdurulması, 

hareket etmesinin engellenmesi, gitmekte olduğu yerden başka bir 

yere götürülmesi durumunda da failin sadece mala zarar verme 

suçundan sorumlu tutulacağı gibi bir netice çıkacaktır. Ancak bu 

görüşe katılmanın mümkün olmadığı ifade edilmelidir. Nitekim kanun 

koyucu TCK m.223 açısından özel kast aramamıştır. Failin cebir veya 

tehdit kullanması veya hukuka aykırı bir başka yola başvurması 

suretiyle ulaşım aracının hareketinin engellenmesi, durdurulması, 

başka yere götürülmesi yeterli görülmüştür. Bu fiiller özü itibariyle 

mala zarar verme, hırsızlık ve yağma suçlarından ayrı suç 

oluşturacaktır. Örneğin fail hırsızlık amacıyla dahi bir ulaşım aracını 

durdursa ve daha sonra bu aracı yararlanmak maksadıyla alsa ulaşım 

araçlarını kaçırılması veya alıkonulması suçundan ve ayrıca fiilinin 

niteliği dikkate alınarak yağma veya hırsızlık suçundan ayrı ayrı 

sorumlu tutulmalıdır. Aksinin kabulü durumunda ulaşım aracını 

durduran ve daha sonra el koyarak bir başka yere götüren kişinin bu 

araca zarar vermesi durumunda cezası dört aydan başlayan hapis 

olacağı halde araca hiç zarar vermeyen kişinin cezası bir yıldan 

başlayan hapis olacaktır. Bu durumda failin sorumluluğu hem TCK 

m.223 hem de TCK m.151 kapsamında belirlenmelidir. 
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IX-MUHAKEME 

Maddede tanımlanan suçlardan birisinin işlenmesi durumunda 

soruşturma ve kovuşturma resen yapılacaktır. Ayrıca TCK m.13 

kapsamında vatandaş veya yabancı tarafından yabancı bir ülkede 

deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım araçlarının kaçırılması veya 

alıkonulması suçunun işlenmesi durumunda Türk kanunları 

uygulanacaktır. 

Görevli mahkeme 5235 sayılı Kanun’un 11. maddesi 

kapsamında yapılacak değerlendirme kapsamında asliye ceza 

mahkemeleri olacaktır. 

 

KIT’A SAHANLIĞINDA VEYA MÜNHASIR 

EKONOMİK BÖLGEDEKİ SABİT PLATFORMLARIN 

İŞGALİ 

I-GENEL OLARAK 

Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit 

platformların işgali suçu TCK m.224’te düzenlenmiştir. Buna göre: 

(1) Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş 

sabit bir platformu cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı 

başka bir davranışla ele geçiren, zapteden veya kontrolü altına alan 

kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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(2) Bu suçun işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit 

edilmesi dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolunur. 

(3) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun 

neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, 

ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Konu Türkiye’nin de taraf olduğu44 “Kıta Sahanlığında 

Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin 

Önlenmesine Dair Protokol” kapsamında da düzenlemeye tabi 

tutulmuştur. Sözleşmenin 2/1. maddesi kanuna aykırı ve kasıtlı olarak 

şu fiilleri işleyen herhangi birisinin suç işlemiş olduğu kabul 

edilmiştir. 

“a. Kuvvet kullanılarak veya tehditle ya da herhangi bir 

korkutma şekli ile bir sabit platforma el koyulması ya da kontrolünün 

ele geçirilmesi,  

b. Bir sabit platformda bulunan şahsa karşı, platformun 

güvenliğinin tehlikeye sokulması muhtemel bir şekilde şiddet 

hareketinde bulunulması,  

c. Bir sabit platformun tahrip edilmesi ya da güvenliğini 

tehlikeye sokabilecek şekilde zarar verilmesi,  

                                                           
44  Sözleşmeye Türkiye’nin de taraf olduğuna dair bkz. 

http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DIDGM/tr/Belgelik/Bel_Ust/20130923_0

83243_66124_1_66958.pdf ziyaret tarihi:12.09.2015 
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d. Bir sabit platformu tahrip edecek veya güvenliğini tehlikeye 

sokabilecek bir cihaz veya maddenin herhangi bir şekilde sabit 

platforma yerleştirilmesi ya da koydurulması,  

e. Belirtilen suçların işlenmesi veya bunlara teşebbüs edilmesi 

suretiyle bir kimsenin öldürülmesi ya da yaralanması”45. 

Burada kıt’a sahanlığı veya münhasır ekonomik bölgede 

bulunan sabit platformun hukuksal niteliğinin de açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk 

Sözleşmesi’nin 87. maddesinde devletlere açık denizlerde suni adalar 

ve uluslar arası hukukun izin verdiği diğer tesisleri inşa etme serbestisi 

tanınmıştır. Ancak sözleşmenin 60. maddesinde bu yapılar ada olarak 

nitelendirilmediği için kendilerine ait karasuları bulunmadığı 

düzenlenmiştir. Sözleşmenin aynı maddesinde bu yapılar üzerinde 

sahildar devletin gümrük, maliye, sağlık, güvenlik ve muhaceret 

konularındaki kanun ve kurallardan doğanlar dahil olmak üzere 

münhasır yetkisi söz konusu olduğu ifade edilmiştir46.  

 

 

 

                                                           
45  CANCA, Hakan Selim, Denizde İşlenen Suçlar, Doktora Tezi, İstanbul 2011, 

s.237-238. 
46  Birleşmiş milletler deniz hukuku sözleşmesine ulaşmak için 

http://denizmevzuat.udhb.gov.tr/dosyam/denizhukuku.pdf ziyaret tarihi: 

16.09.2015 
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II-SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Madde gerekçesinde söz konusu tesislerin, kişilere karşı cebir 

veya tehdit kullanılarak ya da hile ile ele geçirilmesi, zaptı, kontrol 

altına alınması fiillerinin cezalandırılmasındaki temel amacın sabit 

platformların güvenliğini sağlamak olduğu ifade edilmiştir47. 

Kanaatimizce devletin gerçek ülkesi dışında yer alan sabit 

platformların muhafazası sağlanmak suretiyle devletin farazi 

ülkesindeki hakimiyeti bu suç ile korunmak istenmektedir. Bu durum 

devletlerin iç hakimiyetinin bir sonucudur. Devlet kendi gerçek ve 

farazi sınırları içerisinde en üstün otorite olması, otoritesini tüm 

gerçek ve tüzel kişilere kabul ettirerek ve egemenlik alanındaki 

insanları yöneterek iç hakimiyetini tesis edecektir48.  

 

III-SUÇUN MADDİ UNSURLARI 

A-Suçun Hukuki Konusu 

Konu açısından madde metninde kıt’a sahanlığında veya 

münhasır ekonomik bölgede kurulmuş sabit bir platform konu olarak 

belirlenmiştir. Sabit platform kavramı gerekçede doğal kaynakların 

keşfi veya işlenmesi için veya diğer ekonomik maksatlarla daimi 

                                                           
47  Bkz. 224. Madde gerekçesi. 
48  Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. KANBUR, Mehmet Nihat, “Devletlerin 

Egemenlik Yetkisine Etkisi Bakımından Uluslararası Ceza Mahkemesi” e-

akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi,  Sayı: 122, 

Nisan 2012, s.13. http://www.e-akademi.org/makaleler/mnkambur-3.pdf Ziyaret 

tarihi:28.08.2015 
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olarak deniz yatağına yerleştirilmiş yapılan veya tesisler veya yapay 

adacıklar olarak tanımlanmıştır. Sabit platform niteliği taşımayan 

hareketli araçlar bu suçun konusunu oluşturmayacak şartların 

oluşması durumunda TCK m.223 kapsamında cezalandırılacaktır. 

Aynı zamanda sabit platform niteliğindeki yapının kıt’a sahanlığı veya 

münhasır ekonomik bölgede bulunuyor olması gerekmektedir. Aksi 

takdirde suçun konusunu oluşturmayacaktır. “Kıt’a sahanlığı, basit 

olarak karasal kabuğun deniz ya da okyanuslar altında kalan kısmı 

anlamına gelmekle birlikte; oseanolojik49 olarak kıt’a parçasına ait 

kısımların sularla olan sınır çizgilerinden itibaren, denizlere veya 

okyanuslara doğru giriş yapan başka bir deyişle tuzlu su kütlesi altında 

kalmış ve 130-200 metre derinliklere kadar ulaşabilen kısmını 

kapsayan geniş ve canlı çeşitliliğine elverişli alanlardır”50. Münhasır 

ekonomik bölge ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi51 

kapsamında bir devletin deniz kaynaklarının su ve rüzgar enerjisi de 

                                                           
49  Oseanoloji: Okyanus ve denizlerin içermiş olduğu bütün kaynakları ve bulunan 

bu kaynaklardan nasıl yararlanılabileceğini açıklayabilen bilim dalıdır. 

http://www.denizbilimi.com/tag/oseanoloji-nedir Ziyaret tarihi:28.08.2015. 
50  http://www.denizbilimi.com/kıt’a-sahanligi.html, Ziyaret 

tarihi:05.03.2014.Konuya ilişkin ayrıca bkz. PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası 

Hukuk, 9. Bası, Ankara 2010, s.282; AKSAR, Yusuf, Teoride ve Uygulamada 

Uluslararası Hukuk II, 2. Baskı, Ankara 2013, s.54; CANCA, s.80.;KURAN, 

Selami, Uluslararası Deniz Hukuku, İstanbul 2009, s.197 vd.  
51  Türkiye sözleşmeye taraf değildir. Ancak sözleşmenin örf ve adet hukuku niteliği 

taşıyan durumlarda bu kurallara bir itirazın bulunmaması halinde bu kuralların 

Türkiye’yi de bağlayacağı yönünde bkz.  

 ANLAR GÜNEŞ, Şule, “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Deniz 

Çevresinin Korunması”, AÜHFD, Y.2007, C.56, S.2, s.13; TOPSOY, Fevzi, 

“Münhasır Ekonomik Bölgede Yürütülen Yabancı Askeri Faaliyetlerin Hukuki 

Niteliği”, GÜHFD, Y.2012, C.16, S.3, s.219. 
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dahil olmak üzere araştırılması ve kullanılması için özel haklar 

tanıyan bölgeleri ifade etmektedir. Devletlere belirtilen nitelikte haklar 

sağlayan bu alan devletin denize olan kıyı kenarından denize doğru 

200 deniz mili dışına kadar uzanmaktadır52.  

 

B-Fail-Mağdur 

Fail açısından bu suç tipi için de kanunda herhangi bir özellik 

aranmamıştır. Bu kapsamda kıt'a sahanlığında veya münhasır 

ekonomik bölgede kurulmuş sabit bir platformu cebir veya tehdit 

kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ele geçiren, 

zapteden veya kontrolü altına alan herhangi birisi suçun faili 

olabilecektir. 

Sabit platformun devlet dışında sahibinin bulunması 

durumunda mağduru bu kişi veya kişiler olarak değerlendirebiliriz. 

Bunun dışında cebir veya tehdide maruz kalan kişilerin de 

mağdur olarak değerlendirilmesi mümkün olacaktır. 

 

 
                                                           
52  http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnhas%C4%B1r_ekonomik_b%C3% 

B6lge, Ziyaret tarihi:05.03.2014. Münhasır ekonomik bölge kavramının ortaya 

çıkışına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. BOZKURT, Enver, “Uluslar arası Hukuk 

Bakımından Münhasır Ekonomik Bölge Kavramının Ortaya Çıkışı”, 

http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/gTRSM90Z9fhDXPPex84rvBFUuM2kXu.

pdf, Ziyaret tarihi:05.03.2014. Konuya ilişkin ayrıca bkz. PAZARCI, s.286 vd.; 

AKSAR, s.51 vd.; CANCA, s.82 vd. 
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C-Fiil 

Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş 

sabit bir platformu cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı 

başka bir davranışla ele geçirmeye, zaptetmeye veya kontrol altına 

almaya yönelik her türlü davranış fiilin hareket unsurunu 

oluşturacaktır. Cebir, bir şeyi yapması veya yapmaması ya da 

kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı zor 

kullanılmasını ifade etmektedir. Tehdit ise bir başkasını, kendisinin 

veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik 

bir saldırı gerçekleştireceğinden, malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara 

uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle geleceğe 

yönelik bir gözdağı verilmesini ifade etmektedir. Hukuka aykırı 

davranış ise geniş yorumlanabilecek, cebir veya tehdit kapsamında 

olmayan davranışlar olarak değerlendirilebilecektir. Bu kapsamda 

sabit platformun hile ile ele geçirilmesi durumunda hukuka aykırı bir 

davranış kapsamında düşünülebilecektir. 

Netice olarak ise sabit platformların ele geçirilmesi, zapt 

edilmesi veya kontrol altına alınması söz konusu olacaktır. Doktrinde 

belirtilen hususların aynı anlamda kullanıldığı bu açıdan da seçimlik 

hareketli suç niteliği taşımadığı ifade edilmektedir53. Ancak ele 

geçirme hile vasıtasıyla gerçekleştirilen ve zorlama içermeyen bir 

davranış suretiyle olabilir. Ancak zapt etme ise zorlama içerikli bir 

                                                           
53  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.25. 



Murat AYDIN 

108                                                                S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.1, Yıl 2015 

harekettir. Ayrıca cebir, tehdit veya hukuka aykırı nitelik taşıyan bir 

başka davranışla işlenebileceği hususunun da kanunda düzenlendiği 

dikkate alınacak olursa burada seçimlik hareketli bir suçun varlığından 

söz edilebilecektir. 

Ele geçirme, zapt etme, kontrol altına almanın süresi açısından 

bir sınırlama getirilmemiştir. Ancak yapısı itibariyle kısa da olsa bu 

durumların bir süreç arz edeceği dikkate alınacak olursa suçun 

kesintisiz suç niteliği taşıdığı ifade edilebilir54. 

 

IV-SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

Suça ilişkin kanun hükmünü icra hukuka uygunluk sebebinin 

uygulanabileceği ifade edilebilecektir. Bu kapsamda arama koruma 

tedbirinin uygulanması için bir sabit platforma kolluğun girmesi 

durumunda suç oluşmayacaktır55. Kusurluluğu etkileyen hal 

kapsamında zorunluluk hali de söz konusu olabilecektir. Örneğin sabit 

platform yakınında batan bir teknenin içinde bulunan kişiler bilgi 

vermeksizin sabit platforma girmişlerse hukuka aykırı bir davranış söz 

konusu olacaktır. Ancak zorunluluk hali dolayısıyla 

cezalandırılmayacaklardır. 

 

 

                                                           
54  Aksi yönde HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.25. 
55  HAFIZOĞULLARI-EŞİTLİ, s.25. 
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V-SUÇUN MANEVİ UNSURU 

Suç kasten işlenebilen bir suç niteliğindedir. Failin kastı hem 

cebir veya tehdit ya da hukuka aykırı bir davranışı ve bu davranış 

neticesinde de sabit platformları ele geçirme, zapt etme veya kontrol 

altına alma hususlarını kapsamalıdır. Hangi amaçla bu suçun işlendiği 

bir önem arz etmediği için özel kast aranmayacaktır. Teknik olarak 

fiilin olası kastla işlenmesi mümkün görünmekle birlikte fiilen 

gerçekleşmesi mümkün görünmemektedir. Nitekim failin cebir, tehdit 

veya hukuka aykırı bir fiile yönelik olası kastı ile sabit platformun 

zaptı veya kontrol altına alınması açısından failin olası kastının 

bulunması söz konusu olamayacaktır. 

Suçun taksirle işleneceğine dair açık hüküm bulunmadığı için 

taksirle işlenmesi durumunda cezalandırma söz konusu olmayacaktır.  

 

VI-TEŞEBBÜS 

Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit 

platformların işgali suçu için teşebbüs hükümlerinin uygulanması 

mümkün olabilecektir. Sabit platformların ele geçirilmesi, zapt 

edilmesi, kontrol altına alınmasına yönelik cebir veya tehdit 

kullanılması veya hukuka aykırı bir davranışta bulunulmasına rağmen 

amaçlanan neticeye ulaşılamaması durumunda teşebbüsün varlığı söz 

konusu olacaktır. Yine cebir uygulanmadan önce yapılacak müdahale 

ile cebir kullanılmasının önüne geçildiği durumlarda suç teşebbüs 
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aşamasında kalmış olacaktır. Cebir veya tehdit kullanılmasına rağmen 

fail sabit platformun ele geçirilmesi, zapt edilmesi, kontrol altına 

alınması neticesini isteyerek gerçekleştirmezse gönüllü vazgeçme 

hükümlerinden yararlandırılacak o ana kadar suç teşkil eden cebir 

veya tehdit dolayısıyla cezalandırılacaktır. 

Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit 

platformların işgali suçu açısından etkin pişmanlığa ilişkin bir 

düzenleme yer almadığı için etkin pişmanlık hükümlerinin bu suç 

açısından uygulanması mümkün olmayacaktır. Ancak TCK m.224/2 

kapsamında kişilerin hürriyetlerinin tahdit edilmesi dolayısıyla ayrıca 

cezaya hükmolunacağı dikkate alınacak olursa hürriyeti tahdit 

açısından TCK m.110 kapsamında suça ilişkin soruşturma başlamadan 

önce hürriyeti kısıtlanan kişinin şahsına zarar dokunmaksızın güvenli 

bir yerde serbest bırakılması durumunda failin cezası sadece kişiyi 

hürriyetinden yoksun kılma suçuna münhasır olarak cezasında etkin 

pişmanlık nedeniyle indirime gidilecektir. 

 

VII-SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK) 

Suça her türlü iştirak mümkündür. Bu kapsamda icra 

hareketlerinden cebir veya tehdidi ya da hukuka aykırı diğer bir 

hareketi gerçekleştiren kişi ile sabit platformu ele geçiren, zapt eden 

veya kontrol altına alan farklı kişiler olabilecektir. Bu durumda 

müşterek faillik söz konusu olacaktır. Bu suçun kesintisiz suç olduğu 
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dikkate alındığında sabit platformun ele geçirildiği, zapt edildiği veya 

kontrol altına alındığı süreç içinde iştirak edilmesi mümkün olacaktır. 

 

VIII-SUÇLARI ÇOKLUĞU (İÇTİMA) 

Sabit platformların ele geçirilmesi, zapt edilmesi, kontrol altına 

alınmasının ön unsuru olarak kanun koyucu cebir veya tehdit ya da 

hukuka aykırı başka bir davranış şartı aramıştır. Bu kapsamda cebir 

veya tehdit uygulanması suretiyle suçun işlenmesi durumunda TCK 

m.106 kapsamında tehdit suçu, TCK m.108 kapsamında cebir suçu 

dolayısıyla failin sorumlu tutulup tutulmayacağı sorusu gündeme 

gelecektir. Bileşik suç başlığı altında düzenlenen TCK m.42’ye göre: 

“ Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması 

dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda 

içtima hükümleri uygulanmaz”. TCK m.42 hükmü dikkate alındığında 

TCK m.224 hükmü ile TCK m.106 ve 108 hükümleri arasında bileşik 

suç ilişkisinin bulunduğu ifade edilebilir. Nitekim ulaşım araçlarının 

kaçırılması veya alıkonulmasında cebir veya tehdit suçun bir unsuru 

olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda gerçek içtima hükümleri 

uygulanmayacak, failin sorumluluğu sadece TCK m.224 kapsamında 

belirlenecektir. 

TCK m.224/2 kapsamında gerçek içtima hükümlerinin 

uygulanacağı yönünde özel bir düzenleme yapmak suretiyle fikri 

içtima hükümlerinin uygulanmasının önüne geçilmiştir. Bu kapsamda 
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sabit platformun işgali sırasında kişilerin hürriyetinin de tahdit 

edilmesi dolayısıyla ayrıca sorumluluk söz konusu olacaktır. 

TCK m.224/3 hükmünde gerçek içtima hükümlerinin 

uygulanması gereken başka bir durum yer almaktadır. Bu kapsamda 

sabit platformların işgali suçunun işlendiği sırada kasten yaralama 

suçunun netice sebebiyle ağırlaşmış halinin gerçekleşmesi durumunda 

ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerinin uygulanacağı 

ifade edilmektedir. Kasten yaralama suçunun temel şeklinin 

gerçekleşmesi durumunda ise yine bileşik suç hükümleri kapsamında 

failin sorumluluğu TCK m.224 çerçevesinde belirlenecektir56. 

 

IX-MUHAKEME 

Madde kapsamında tanımlanan sabit platformun işgali suçunun 

işlenmesi durumunda soruşturma ve kovuşturma resen yapılacaktır. 

Görevli mahkeme 5235 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında 

yapılacak değerlendirme kapsamında asliye ceza mahkemeleri 

olacaktır. Yetkili mahkemenin belirlenmesi için CMK’da herhangi bir 

düzenleme yapılmadığı görülmektedir. TCK m.8 kapsamında suç 

Türkiye’de işlenmiş sayılacaktır. Ancak yetkili mahkemenin 

belirlenmesi hususunda problem doğabilecektir. Bu kapsamda CMK 

m.15/4 hükmü kıyasen uygulanarak suçun işlendiği yere en yakın yer 

mahkemesinin yetkili olarak kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

                                                           
56  Bkz. Madde gerekçesi. 
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Hakemli Makale 

 

AHMET CEVDET PAŞA VE HUKUKÇULUĞU  

(1822-1895) 

 

Şahban YILDIRIMER* 

 

ÖZET 

Modernleşme dönemi Osmanlı bürokrasisinde önemli görevler 

üstlenmiş bir devlet adamı olan Cevdet Paşa aynı zamanda çok yönlü 

bir bilim insanıdır. Tarihten hukuka, mantıktan gramere geniş bir 

yelpazede kalem oynatmış bir bilim insanı olarak ortaya koyduğu 

çalışmalar sahasında referans olarak kabul edilecek niteliktedir. 

Onun tüm yönleri içinde kanaatimizce hukukçu yönü müstesna 

niteliktedir. Bundan dolayı bu çalışmamızda onun hukukçu kimliği 

üzerinde duracağız. 

Anahtar Sözcükler: Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa, Medeni 

Kanun, İslam Hukuku,  
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AHMET CEVDET PASHA; AS A LEGIST (1822-1895) 

 

ABSTRACT 

Cevdet Pasha who assumed important duties in the 

modernization period of the Ottoman bureaucracy was a statesmen as 

well as a sophisticated scholar.  As a scholar who wrote in a wide 

range from history to law, and from logic to grammar, his works are 

regarded as a reference in their fields. In our opinion, his lawyer skill 

was an exceptional position from others. Therefore, we will focus on 

his lawyer identity in this presentation. 

Key Words: Mecelle, Ahmet Cevdet Pasha, Civil Code, 

Islamic Law 

 

GİRİŞ  

Tarihimizde birçok büyük şahsiyet vardır. Bu şahsiyetlerden 

kimi devlet adamı kimi âlim, hukukçu, tarihçi, siyasetçi, sanatçı ya da 

şairdir. Ancak tüm bu yönlerin bir arada olduğu insanların sayısı 

oldukça azdır. Ahmed Cevdet Paşa da birçok yönü bir arada taşıyan 

ender insanlardan biridir. Öyle ki; hangi yönüyle ele alınsa, o yönünün 

diğer tüm yönlerine üstün olduğu kanaati oluşmaktadır. Örneğin; onu 

tarihçi yönüyle ele alanlar bu yönünün diğer tüm yönlerinden üstün 
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olduğunu ifade etmişlerdir.1 Zira onlara göre Cevdet Paşa’nın Tezâkir 

ve Ma’ruzat adlı eserleri Türk tarihçiliğinde benzeri olmayan 

eserlerdir.2 Onu bir düşünür olarak ele alanlar, bu hususiyetinin diğer 

tüm yönlerinin üzerinde olduğunu ifade etmişlerdir. 3  Hatta onu, 

tefekkür tarihimizde Hocazâde ile başlayan, İbn Kemal, Ebusuud 

Efendi ve Kâtip Çelebi ile devam eden zincirin son halkası olarak 

kabul edenler dahi olmuştur. 4   Onu dil ve edebiyat açısından ele 

alanlara göre o bir üslup sanatkârı idi. Çünkü yazılarında son derece 

sade, açık ve etkileyici bir üslup hâkimdir. Öyle ki, onun kaleminin 

değdiği her eser adeta emsali yazılamayacak türden bir esere 

dönüşmektedir. 5  Onun bu yeteneği, yazıldığı dönemde gözleri 

kamaştıran ve hayranlık uyandıran Mecelle’de açıkça görülmektedir.6 

Hukukçu yönüyle ele alanlar ise onu, büyük Alman hukukçu Svigny’e 

                                                           
*  Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Felsefe Bölümü Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
1  Kemal Sözen, Ahmet Cevdet Paşa, İslâm Felsefesi Tarihi, Grafiker-Ofset 

Matbaacılık, Ankara 2012, c.  II, s.  449  
2  Ercüment Kuran, Türk Tefekkür Tarihinde Ahmed Cevdet Paşa’nın Yeri, Ahmed 

Cevdet Paşa Semineri (27-28 Mayıs 1985) Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 

1986, s. 7 
3  Kuran, s. 81 
4  Kuran, s.  12 
5 Örneğin sahalarında otorite olarak kabul edilen bilim insanlarına göre 

Mecelle;‘emsali yazılmayacak bir eserdir.’ Ebul’ula Mardin, Medeni Hukuk 

Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa, (T.D.V.Y) Ankara 2009,  s.  171 Tezâkir ve 

Ma’rûzât adlı eserleri ise ‘Türk tarihçiliğinde benzeri olmayan eserlerdir.’ Kuran, 

s.  7  
6  Esat Arsebük, Türkiyede Medeni Hukukun İnkişaf Safhası, (A.Ü.H.F.D.) c.  I, s:  

1, Maarif Matbaası, Ankara 1943, s.  13    
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benzetirler. 7  Sosyolojik görüşlerine değinenler ise onu çağının İbn 

Haldun’u olarak kabul etmişlerdir.8 

Cevdet Paşa üzerine çalışma yapanlar kimi zaman onu modern 

Batı yanlısı, kimi zaman da muhafazakâr biri olarak tarif etmişlerdir. 

Berkes kapsayıcı bir yorumla O’nu şöyle tarif eder: “Cevdet Paşa, 

Tanzimat döneminin belki en büyük devlet adamı olduğu kadar o 

rejimin de gerçek sembolüdür. İslam bilimlerini ve bu arada fıkhı bir 

teknisyen olarak değil, onu kavramış, özünü ve kapsamını bilen, 

çağdaşlaşma tarihinin yürüyüşünü de anlamış olan bu açık düşünüşlü 

adam, bizim bu günkü bakış açımıza göre şeraitçilere kıyasla ilerici, 

sınırsız batılılaşma (daha doğrusu Fransızlaşma) yanlılarına kıyasla 

gelenekçi olarak gözükür.9  Berkes’in bu ifadeleri içinde en önemli 

hususlardan biri de Cevdet Paşa’nın bir hukuk teknisyeni olarak 

sunulmasına yapılan itirazdır. Cevdet Paşa’yı farklı cephelerden 

değerlendiren Gencer’in Paşa’yı batı medeniyeti karşısında kompleksi 

bir kişilik olarak değerlendirmesine katılmamız mümkün değildir. 

Gencer’e göre; “Cevdet Paşa gibi Osmanlı aydınlarının fıkıh ve 

                                                           
7  Ali Şafak, Hukukun Temel İlkeleri Açısından Mecelle’ye Bir Bakış, Ahmet 

Cevdet Paşa Sempozyumu  (9-11 Haziran 1995) İkinci Baskı, (T.D.V.) Ankara 

2009, s.  276   
8  Yusuf Halaçoğlu, Kendi Kaleminden Ahmed Cevdet Paşa, Ahmed Cevdet Paşa 

Semineri (27-28 Mayıs 1985) Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1986, s. 1 
9  Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, (Yayına hazırlayan: Ahmet Kuyaş) Y K 

Y, İstanbul 2002, s. 224 
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usulüne ilişkin çalışmaları, ancak metodik ve üslupsal bir yeniliğe 

yönelik bir apolojetik kaygıdan vücut bulmuştur.”10 

 

I. CEVDET PAŞA’NIN GÖZÜYLE HUKUK İLMİ VE 

ANAYASA 

A. HUKUK İLMİNİN ÖNEMİ 

Ahmed Cevdet Paşa için hukuk sistemi, devlet düzenini 

oluşturan en önemli hususlardan birisidir. Bu sistemin düzenli bir 

şekilde devamı için onu icra edecek personelin de belirli vasıfları 

taşımaları gerekir.11 Ahmet Cevdet Paşanın üzerinde ısrarla durduğu 

noktalardan birisi de, devletlerin; hukukun uygulanması noktasında 

hassas davranmalarıdır. Ona göre adalet sisteminin düzenliliği ilkesi 

bir devlet için hayati önem taşır. Çünkü haksızlık ve adaletsizlik, 

halkın devlete olan güven duygusunu zedeleyecektir. Cevdet Paşa, 

hukukun üstünlüğünü daima ön planda tutar. Bir devletin devamı 

açısından onun hukuk devleti olması gerektiğine inanır.  Cevdet 

Paşa’nın yönetim ilkelerinin temelini oluşturan bu düşünceleri, çağdaş 

devlet anlayışı ve yönetim biçiminde de çok önemli bir yer tutan 

                                                           
10  Bedri Gencer, Osmanlı Kozmopolitanizmi İçin Tabii Hukuk Teorisi: Sava Paşa, 

bilimname, XIII, 2007/2, s. 29 
11  Sözen, s. 469 
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‘hukuk devleti’ ve ‘hukukun üstünlüğü’ kavramlarına uygun 

görüşlerdir.12 

Ahmet Cevdet Paşa’nın, 14 Haziran 1880 ‘de Mekteb-i 

Hukuk’un açılış törenindeki şu sözleri hukuk bilincini yansıtır. “İlm-i 

hukukun lüzum ve faydası malum ve bizim buna ne mertebede muhtaç 

olduğumuz cümle indinde müsellem ve meczûmdur… Efendiler! Tahsil 

edeceğiniz ilmin kadri pek büyüktür. Bilirsiniz ki hesap, hendese ve 

kimya gibi ulûm-ı akliyyeyi talim için bir peygamber gelmedi. Ama 

kavânîn-i şer’iyyeyi telkin ü tebliğ için ülü’l- azm peygamberler geldi. 

Bu bâbda başka delil îrâdına hacet görmem.”13 

 

B. ANAYASA VE MEDENİ KANUN DİKATOMİSİ 

Tanzimat dönemi Türk aydınları, Batılılaşma serüveninde 

batılı anlamda bir anayasanın hazırlanmasını dikte ediyorlardı ve bu 

konuda devlet erkânını ve bürokratları ikna ettikleri de söylenebilir. 

Ancak Cevdet Paşa, medeni hukuku bir anayasaya dayandırma yerine, 

anayasa hukukunu medeni hukuka dayandırma anlayışı yüzünden, 

devletin temel yasasının anayasa olması gerektiği tezine sonuna kadar 

karşı çıkmıştır.14 Ona göre medeni hukuk, bir ulusun varlığının ve 

birliğinin temelidir. Osmanlı devleti bir İslam devleti olduğuna göre 

                                                           
12  Sözen, s. 466-467 
13  Bedri Gencer, Hikmet Kavşağında Edmund Burke ile Ahmed Cevdet, Melisa 

Matbaacılık, İstanbul 2011, s. 121 
14  Berkes. s. 20 
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onun medeni hukukunun İslam hukukundan çıkarılacak bir medeni 

kanuna dayanması gerekirdi. Ona göre Tanzimat Hattı’nda kamu 

hukuku açısından yeterli temeller verilmişti; olgun ve akıllı bir 

hükümdarın devlet başkanlığı altında bu kadarı da yeterliydi. Oysa 

İslami bir “ulus”un varlığı açısından asıl önemli olan, medeni 

hukuktu.15 

Cevdet Paşa yazılı bir anayasa fikrini reddederken bütün 

Müslüman aydınlar gibi pozitif hukukun üstünde yer alan ideal hukuk 

olarak İslam hukukunun temel ilkelerini anayasal ilkeler olarak 

alınması gerektiğini düşünüyordu.  Ona göre hükümdarların görev ve 

yetkileri zaten İslam hukuku tarafından belirlendiği için sürekli 

değişmeye mahkûm bir anayasa ile sınırlama yapmaya gerek yoktur. 

Siyasi otoritenin yazılı bir anayasayla sınırlandırılmasını savunan 

Namık Kemal’in aksine o, İslam hukukunun temel ilkelerini bir 

hükümetin yazısız anayasası olarak kabul ettiği için Kanun-i Esasi 

projesine sonuna kadar karşı çıkmıştır.16  

Ancak şu husus çok manidardır: İlk Medeni Kanun olarak tarif 

edilen Mecelle’nin bitim yılında Kanun-i Esasi projesi gündeme 

gelecek ve Belçika Anayasası örnek alınarak bir Anayasa 

hazırlanacaktır.17 

 

                                                           
15  Berkes, s. 225 
16  Gencer, s. 141-142 
17  Gencer, s.  143 
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II. CEVDET PAŞA’NIN MECELLE ÖNCESİ 

KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİNE KATKISI 

Tanzimat döneminde kanunlaştırma yapılırken ana hatlarıyla 

iki yolun takip edildiği görülmektedir. Bunlardan biri, Osmanlı 

hukukundaki uygulamaların kanun metni haline getirilmesidir. Bu 

kanunlar ‘tedvin’ olarak isimlendirilmektedir. Diğeri ise, Avrupa 

kanunlarından tamamen veya kısmen iktibas edilmek suretiyle 

hazırlanan kanunlardır. Bunlar da ‘karma’ nitelikli kanunlar olarak 

bilinmektedir. Bu iki kanunlaştırma tarzının bir arada yürüdüğü ve 

belli alanlarda çatıştıkları, belli alanlarda ise uzlaştıkları söylenebilir.18 

Cevdet Paşa 1266/1850’de Meclis-i Maârif üyeliği ve 

Dârülmuallimin müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. O, Tanzimat 

dönemindeki hukuki düzenlemelere, başka bir ifadeyle kanun ve 

nizamnâme yazıcılığına bu vazifelerle başladığı ifade edilebilir. 

Dârülmualliminin yeniden düzenlenmesi ve nizamnâmenin kaleme 

alınması Cevdet Paşa’nın eseri olduğu gibi, baş katibi olduğu Meclis-i 

Maârif’in hazırladığı bütün nizamnâmeler de onun kaleminden 

çıkmıştır. Sanki kader Cevdet Paşa’yı Tanzimatın bütün kanunlarını 

ortaya koyması için önceden seçmiş gibidir. 17 yaşında İstanbul’a 

gelen Cevdet Efendi daha Lofça’da okurken aynı zamanda müftü 

müsevvidliği de yapmaktadır. Müftü mesevvidi; fetva müsveddelerini 

hazırlayan kimsedir. Bilindiği gibi soru cevap şeklinde hazırlanan 

                                                           
18  Mustafa Şentop, Tanzimat Dönemi Kanunlaştırma Faaliyetleri Literatürü, TALİD, 

C.III (5) 2005, s. 652 
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fetva metinlerinde lüzumsuz kelime kullanmaktan kaçınmak ve veciz 

ifadeler kullanmak zorunludur. 16-17 yaşlarında bu zor görevi 

üstlenen Cevdet Efendi, gelecekte üstleneceği kanunları yazma 

görevine daha Lofça’da hazırlanıyor gibidir. 19 

Ebul’ula Mardin, Cevdet Paşa’nın ortaya koyduğu hukuk 

metinlerine olan hayranlığını şu şekilde ifade eder: “Arazi Kanunu, 

Tapu Nizamnamesi, Muvakkat Talimatname gibi eserler Cevdet 

Paşa’nın memlekete hukuk sahasında bıraktığı en kıymetli ve muhallet 

(ölümsüz) yadigârlardır. Ahkâm-ı Mer’iye risalesinde karışık 

hükümlerin tezhip ve tedvinindeki mükemmeliyet kendisi için ebedi bir 

fahr ü şeref hâlesi olabilir.”20  

 

A. TAPU NİZAMNÂMESİ 

Kısaca “Tapu Nizamnâmesi” olarak bilinen “Tapu Hakkında 

İcra Olunacak Nizâmât”  Padişah Sultan Abdülmecid döneminde 

yürürlüğe konulmuş. 5 Cemâziye’l-Ahir 1263 (21 Mayıs 1847) 

tarihinde “Kavanîn-i Kalemiye Defteri”ne kaydolunan bu 

Nizamnâme, araziye müteallik olarak Tanzimat’tan itibaren 

yayımlanan hüküm, irade ve kanun maddelerini bünyesinde toplayıp 

izah ettiği gibi, 7 Cemâziye’l- Evvel 1263 tarihli Resmî Tebliğ’de 

ifade edilen senet düzenleme ve arazi tasarrufuna ait muamelelerin 

                                                           
19  M. Âkif Aydın, Bir Hukukçu Olarak Ahmed Cevdet Paşa, Ahmed Cevdet Paşa 

Semineri (27-28 Mayıs 1985) Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1986, s. 22 
20  Ebul’ula Mardin, s. 49 
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ayrıntılarını da ihtiva etmekle ve 1274(1858) Arazi Kanunnâmesi’nin 

öncesinde araziye ait her türlü işlemi derli toplu ve tüm ülkeye şamil 

olmak üzere izah ve ilan eden ilk nizamnâme olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bir çok hükümleri Arazi Kanunu ve sonrasındaki 

nizamnâmelerde de yer almış olan bu nizamnâme 14 maddeden 

oluşmaktadır.  

Ebul’ula Mardin bu çalışmaya olan hayranlığını şöyle ifade 

eder: “Merhumun(Cevdet Paşa) Tapu Nizamnâmesi ile Talimatında 

daima hayranlıkla temaşa edilecek olan nüfuz-u nazarına ve esaslara 

her noktada sadakatini ve hükümler arasındaki umumi ahengi, 

tenazuru takdir etmemek mümkün değildir. Düşünmelidir ki, bir asra 

yakın müddet en yüksek müesseselerimizde tedris ve bazen tenkit edici 

nazarlarla tetkik ve tahlil olunan bu mevzuatın zühul telakki olunacak 

noktaları ne kadar azdır.21 

 

B. METN-İ METİN KOMİSYONU 

Metn-i Metin, ilk medeni kanun olarak hazırlanması düşünülen 

kitaptır. Cevdet Paşa, üstlendiği tüm görevlerde son derce başarılı 

olmuş, bu nedenle de 1855’de “Metn-i Metin” komisyonu üyeliğine22 

                                                           
21  Ebul’ula Mardin, s. 49-50 
22  Cevdet Paşa’nın Tezâkir’de bahsettiğine göre bu komisyon; Rüşdi Molla 

Efendi’nin başkanlığında Cevdet Paşa, Tahir Efendi, Ali Râtıb Bey ve Hüsam 

Efendi’den oluşmuştur. Cevdet Paşa, Tezâkir 1-2 (Yayınlayan: Cavid Baysun) 

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1991, s. 63 
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ve 1857 yılında da bu memuriyet için çok genç sayılabilecek bir yaşta 

-35 yaşında- Meclis-i Âlî-i Tanzimat üyeliğine seçilmiştir. Bu 

komisyon bir müddet çalışmış, satış akdini düzenleyen Kitabü’l- 

Buyu’u kaleme almış, fakat çalışmasını tamamlayamamıştır. Cevdet 

Paşa’nın gelecekte hazırlanmasında birinci derecede rol oynayacağı 

Mecelle için büyük tecrübeler edinmesi bu komisyon çalışmalarında 

başladığı söylenebilir. Metin-i Metin komisyonundan sonra Tanzimat 

döneminde ihtiyaç duyulan kanun ve nizamnâmeleri hazırlamak 

maksadıyla kurulan Meclis-i Âlî-i Tanzimat’a Cevdet Paşa’nın üye 

olması hem Osmanlı hukuku hem de Cevdet Paşa için çok verimli 

olmuştur. 23 

 

C. 1274 TARİHLİ CEZA KANUNU 

Tanzimat devrinde, 1840 tarihli ‘Ceza Kanunnâmesi’ ve 1851 

Tarihli Ceza Kanunu (Kanunu Cedit) 24  nun ardından neşredilen 

üçüncü ceza kanunu; 1858 tarihli ‘Ceza Kanunnâme-i Hümâyûnu’dur. 

                                                           
23  Aydın, s. 23 
24  Velidedeoğlu, bu kanunlar için şu tespiti yapar: “1256 tarihli ceza kanunu 

hazırlanırken müteaddit hususatta garp mevzuatından istifade edildiği muhakkak 

ise de bu keyfiyet cüz’i kalmış ve yerli hükümler galip bulunmuş olduğundan bu 

kanunu Tanzimattan sonra memlekette hazırlanmış olan ilk orijinal kanun olarak 

mütalea etmekte bir mahzur yoktur. Kanun hazırlanırken müspet Avrupa 

mevzuatından ziyade Avrupa fikriyatından istifade edilmiştir, denilirse yerinde 

bir ifade kullanılmış olur.”… “1256 ve 1267 tarihli ceza kanunları o devre göre 

oldukça mühim bir yenilik ve ilerilik arz eder.”  Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 

Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat, Tanzimat I, Milli Eğitim Basımevi, 

İstanbul 1999,  s. 176-180 



Şahban YILDIRIMER 

 

128                                                                S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.1, Yıl 2015 

1858 tarihli Ceza Kanunu, eski Ceza Kanunumuzun meriyet 

başlangıcı olan 1Temmuz 1926 tarihine kadar, yani 68 sene ülkemizde 

tatbik edilmiştir. 1858 Tarihli Ceza Kanunnâme-i Hümâyûnu (28 

Zilhicce 1274) Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanlığında, Muhammed 

Rüşdü, Ahmed Celal, Şevket, Seyyid Mustafa Hıfzı, Mahmut Paşa, 

İbrahim Edhem ve Muhammed Beylerden oluşan sekiz kişilik bir 

komisyon tarafından hazırlanmıştır.25  

Cevdet Paşa’nın Meclis-i Tanzimat’taki ilk çalışması 1274 

tarihli Ceza Kanunnâmesi üzerindedir. Üye olduğu sırada hazırlama 

süreci devam eden bu kanunun tamamlanmasında ve özellikle kaleme 

alınmasında onun çok büyük hizmeti geçmiştir.  

Bu kanunun İslam hukukuna uygunluğu hususu hukukçular 

arasında tartışma konusu olmuştur. Kimi hukukçular tarafından1810 

tarihli Fransız Ceza Kanunu esas alınarak oluşturulduğu gerekçesi ile 

İslam hukukuna aykırılığı iddia edilmiştir. Kimi hukukçular ise 

kanunun, ilk şeklinden tamamen farklı bir şekil aldığını, dolayısıyla da 

son şeklinin İslam hukukuna aykırılığının iddia edilemeyeceğini 

savunmuşlardır. Bu kanun hazırlanırken Batı ülkelerindeki 

kanunlardan istifade edilmiş, nitekim bu husus komisyon üyesi 

Ahmed Cevdet Paşa tarafından da bizzat ifade edilmiştir.26 

                                                           
25  Ahmet Akgündüz, “1274/1858 Tarihli Osmanlı Ceza Kanunnamesinin Hukuki 

Kaynakları, Tatbik Şekli ve Men’-i İrtikâb Kanunnamesi, Belleten, Cilt: 51,  sayı: 

199,  Ankara 1987, s. 157.  
26  Ebul’ula Mardin, s. 45-46 
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Konu üzerinde ayrıntılı çalışma yapanlar; 1858 tarihli Ceza 

Kanununun, Fransız Ceza Kanununun aynen tercümesi olduğu veya 

aynen iktibas edildiği şeklinde bir görüşün isabetli olmadığını ifade 

etmişlerdir. Gerçi araştırmacılar söz konusu kanundan büyük ölçüde 

istifade edildiği gerçeğini kabul ederler. Fakat hazırlanan kanun 

taslağı ve müsveddesi ile nihai metin arasında büyük farklar 

bulunduğu gerçeğinden hareketle metnin son halinin ne tercüme ne de 

iktibas olarak nitelendirilemeyecek düzeyde ilk metinden 

farklılaştığını ifade etmişlerdir.  

Bu kanun kendinden önceki 1255 ve 1267 tarihli Ceza 

kanunlarına göre daha kapsamlı bir yapı arz etmektedir.27 Bu kanunun 

düalist bir yapıda olduğunu iddia eden hukukçular; bazı maddelerine 

bakarak şer’i yönüne, bazı maddelerine bakarak da seküler niteliğine 

işaret ederler. Ancak daha ilk maddesinde “şer-i şerife uygunluğu”na 

vurgu yapılması, kanunun muhafazakâr bir yaklaşım içinde 

hazırlanmış olduğunu göstermektedir. Ayrıca Cevdet Paşa’nın 

komisyon başkanı oluşu, yasanın şer’i bir çerçevede hazırlanmış 

olduğunun garantisi olarak görülmüştür.28 

 

 

 

                                                           
27  Tahir Taner, Tanzimat Devrinde Ceza Hukuku, Tanzimat I, Milli Eğitim 

Basımevi, İstanbul 1999,  s. 230  
28  Akgündüz, s. 157 
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D. 1274 TARİHLİ ARAZİ KANUNNÂMESİ 

Arazi Kanunnâmesini hazırlamak üzere Ahmed Cevdet Paşa 

başkanlığında Seyyid Mehmet Rüşdi, Arif ve Tahsin isimli üyelerden 

oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon tarafından 7 

Ramazan 1274 (M. 21 Nisan 1858) tarihli mazbata ile kanun Tanzimat 

Meclisi’ne sevk edilmiştir. 29  Tanzimat meclisine havale edilen 

kanunnâme taslağı burada madde madde tetkik ve müzakere 

edildikten sonra şer-i şerife uygunluk bakımından tetkik ve istişare 

edilmek üzere şeyhülislamlığa gönderilmiş, yapılan inceleme sonunda 

bazı ilaveler yapılıp bir müzekkere ile Tanzimat Meclisi’ne iade 

edilmiştir. Şeyhülislamlıktan gönderilen ve ilaveler yapılarak son şekli 

verilen kanunnâme taslağı “düstûru’l-amel tutulmak üzere” Divan-ı 

Hümayun kalemine kaydedilmiştir. Sadâret’te incelemesi tamamlanan 

taslak 22 Şevval 1274 tarihinde Arz Tezkeresi ile Sultan’ın tasdikine 

sunulmuş ve 23 Şevval 1274 (6 Haziran 1858) tarihinde ilan edilen 

İrade-i Seniyye ile yürürlüğe girmiştir.30 

Tanzimat devrinin en büyük eserlerinden biri olarak tarif 

edilen bu kanun;  “umumiyetle kendisini taklitçilikten kurtaramamış 

olmakla itham edilen bu devir icraatının toprak hukuku sahasında çok 

daha mazbut ve şuurlu bir şekilde tecelli etmiş olması ve an’anesi 

                                                           
29  Mehmet Yıldırır-Songül Kadıoğlu, Defterhâne’den Tapu ve Kadastro’ya, Semih 

Ofset ve Matbaacılık, Ankara 2010, s. 159  Ömer Lütfi Barkan, Türk Toprak 

Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858)  Tarihli Arazi Kanunnamesi, 

Tanzimat I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1999,  s. 369, Dipnot: 24 
30  Yıldırır, s. 159-160   
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olan orijinal bir toprak hukukuna tekemmül ettirilmiş bir Kod temin 

etmiş bulunması” açısından son derece önemlidir. Ayrıca “Tanzimatın 

ilanından 1274 tarihli Arazi Kanunnamesi’nin neşrine kadar geçen 

zamanı bu hususta büyük bir hazırlık devresi gibi tetkik edecek 

olursak, mevzubahis Arazi Kanunnamesi Tanzimatın vücuda 

getirebildiği en muvaffak ve halis bir eser” 31 olarak kabul edilmiştir. 

Bu kanun içerik olarak tamamen yerli nitelikte, şekil olarak da 

Batı kanunlarına benzemektedir. “Bu kanun Osmanlı Devletinde 

Tanzimattan sonra vücuda getirilmiş olan en orijinal -tabir caizse- en 

yerli kanundur. Bunun hükümlerinde Garp mevzuat ve fikriyatının 

hiçbir suretle tesiri yoktur. Kökleri tamamen milli (şer’i) hukuka 

gömülüdür.”... “Arazi kanunnamesi asırları dolduran bir milli hukuk 

tekâmülünün neticesidir.”32 Daha önceki kanunlar, özellikle 1840 ve 

1851 tarihli ceza kanunları göz önüne alındığında, sistematik ve 

madde teselsülü bakımından yerli kanunlarda bulunmayan hususlar bu 

kanunda dikkati çekmektedir.33 1274 tarihli Arazi Kanunnamesi, bir 

mukaddimeyle üç bap halinde sıralanan 132 maddeden ibarettir. Söz 

konusu kanunnamenin tertibi ve mantıki örgüsü onu eski 

kanunnamelere göre, büyük bir yenilik olarak arz ve kabul 

ettirmektedir.34 

                                                           
31  Barkan,  s. 322-323 
32  Velidedeoğlu, s. 180-181 
33  Şentop, s. 653 
34  Barkan, s. 372-373 
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Bu kanunun şer’iliğine ısrarla vurgu yapanlar, öncelikle bu 

alanın şer-i şerifin (İslam hukuku) bilinçli olarak boş bıraktığı bir alan 

olduğunu ve örfi hukuk çerçevesinde şekillendiğine işaret ederler. 

Ayrıca uygulamada şu cümleyi de buna delil gösterirler: “Yeni 

kanunun teferruatının Fıkıh esaslarıyla ıstılahlarına aykırı düşmemesi 

için de ayrıca şeyhülislâm ile muhabere edilmiştir.” 35 Bu ifadelerden 

anlaşılmaktadır ki; bu kanun şer-i Şerifin serbest bıraktığı bir alan olan 

örfi hukuk çerçevesinde şekillenmiş ve bu kanunu hazırlamakla 

görevli komisyonun oluşturdukları taslak metinlerin İslam hukukuna 

uygunluğunu şeyhülislam ile istişare ettikleri de anlaşılmaktadır.  

 

III. CEVDET PAŞA’NIN MECELLE’YE KATKISI 

Mecellenin asıl adı, adliyeye ilişkin hükümler mecmuası 

anlamına gelen Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’dir. Aslında o, ilk İslam 

Medeni Kanunu’dur. Ancak Osmanlı Devleti’nin İslam hukuk 

ekollerinden Hanefi ekolünün görüşlerini devlet doktrini olarak kabul 

etmesi ve diğer hukuk ekollerinin görüşlerini dışarıda bırakması 

sebebiyle “Osmanlı Medeni Kanunu” olarak kabul edilmiştir. Gerçi 

milli nitelikteki bu kanun, uygulanma açısından sınırlarını aşmış 

birçok İslam devletinde medeni kanun olarak uygulanmakla 

milletlerarası bir niteliğe ulaşmıştır. Osmanlı Devleti’nin medeni 

                                                           
35  Barkan, s. 370-371 
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kanun ihtiyacını zamanına göre oldukça mükemmel bir şekilde 

karşılamıştır. 

Mecelle, 16 kitap ve 1851 maddeden oluşan Osmanlı 

Devleti’nin ilk medeni kanunudur. Tamamen yerli, milli ve İslami’dir. 

Devletin resmi mezhebi olan Hanefi mezhebi hukukçularının ihtiyaca 

ve zamana uygun olan görüşleri arasından, 1869’dan 1876 yılına 

kadar yedi sene zarfında, devrin en derin İslam uleması tarafından 

seçilip tedvin edilmiştir. 

Mecelle, bir hukuk metni olduğu kadar aynı zamanda siyasi bir 

metindir.  Hatta bu metne yönelik taraflı eleştiriler perspektifinden 

bakılırsa ideolojik bir yöne de sahiptir. Zira bu metnin başarılı bir 

hukuk kodu olarak kabul edilmesiyle İslam hukukunun tüm zamanlar 

için elverişli bir nitelikte olduğu tezi zımnen kabul edilecektir. Bu 

durum ise metne ideolojik ve yanlı eleştirilerin yönelmesine sebep 

olmuştur. Bu ideolojik yaklaşımı en iyi ifade eden Neumann olmuştur. 

Ona göre Osmanlı devletine yönelik redd-i miras tutum Cevdet 

Paşa’ya ( ve Mecelle’ye) önem atfetmeye engel olmuştur.36  

Ahmed Cevdet Paşa, devlet bürokrasisinde yaptığı 

hizmetlerden dolayı Tanzimat döneminin en büyük devlet adamı,37 

onun başkanlığında hazırlanan Mecelle ise Tanzimat devrinin en 

                                                           
36 “Osmanlı İmparatorluğu karşısında uygulanan redd-i miras tutum, Ahmet Cevdet 

Paşa’ya önem atfetmeye engel olmuştur.” Christoph K. Neumann, Paradigmalar 

Arasında Ahmed Cevdet ve Aidiyet, Düşünen Siyaset, Ağustos- Eylül 1999  s. 

222 
37  Berkes, s.  224 
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büyük hukuk fenomeni 38  olarak kabul edilmiştir. Onu; dâhi bir 

hukukçu 39  olarak görenler, eseri olan Mecelle’yi de muhteşem bir 

hukuk abidesi 40 olarak kabul etmişlerdir. Kimi hukukçular Cevdet 

Paşa’yı Alman hukukçu Savigny’e,41benzetirken, dünya hukuk tarihi 

bakımından âbide bir eser olarak 42  tanımladıkları Mecelle’yi, 

Nopolyon’un hazırladığı Code Civil’e benzetmişlerdir. 43 İslam Hukuk 

Tarihinin ilk Medeni Kanunu44 olarak nitelenen Mecelle, uygulandığı 

coğrafya açısından yalnız Türkiye için değil, bütün İslam ülkeleri için 

de çok önemli bir hukuk metnidir.45 Bu yönüyle Mecelle, sınırlarını 

aşan bir değere ulaşmış, sadece bizim kültür ve medeniyetimiz için 

                                                           
38 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Kent Basımevi, İstanbul 

1994, s. 74  
39 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Çev. Metin Kıratlı) Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, (5. Baskı) Ankara 1993, s.  122,  Aydın, s. 38 
40 A. Refik Gür, Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle, Çeltüt Matbaası,  

İstanbul  (t. y.) s. 24, Hulusi Yavuz,  Mecelle’nin Tedvini ve Cevdet Paşa’nın 

Hizmetleri, Ahmed Cevdet Paşa Semineri (27-28 Mayıs 1985) Edebiyat Fakültesi 

Basımevi, İstanbul 1986, s. 41  
41  Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) Tarihçi Hukuk Ekolünün en önemli 

temsilcisidir. Savigny’ye göre hukuk milli hayatta, her milletin kendi hayatında 

saklıdır. Hukukun kökü, bir milletin canlı bütünü içindedir ve ancak bu bütünün 

arz ettiği birliğe müsteniden kavranabilir. Bir milletin mahiyet ve karakteri ile 

hukuk arasında uzvi bir bağ ve münasebet vardır. Avrupa’da modern hususi 

hukuk ilminin geliştirilmesinde etkili iki şahsiyetten bir Savigny’dir. Orhan 

Münir Çağıl, Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1971, 

s. 431,466 
42 Ekrem Buğra Ekinci-Ahmet Şimşirgil, Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle, İhlas 

Gazetecilik aş. İstanbul 2008, s.  5 
43 Sıddık Sami Onar, İdare İlmi Bakımından Türkiyenin Durumu, Tahir Taner’e 

Armağan, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1956, s. 289 
44  Osman Kaşıkçı, Osmanlı Medeni Kanunu: Mecelle, Adâlet Kitabı, (ed: Bülent 

Arı, Selim Aslantaş)  (m.y.) Ankara 2007, s. 231 
45 Ülken, s. 74 



 Ahmet Cevdet Paşa ve Hukukçuluğu (1822-1895) 
 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.1, Yıl 2015 135 

değil, dünya hukuk literatürüne hediye edilmiş, Türk damgasını 

taşıyan bir medeni kanun46 olma vasfını kazanmıştır. 

Cevdet Paşa kimi zaman Mecelle’yi kendi eseri gibi takdim 

etmekte bir beis görmez. Aslında Mecelle bir komisyonun ürünü 

olduğu halde onun bu sahiplenişini kendi katkısının büyüklüğünün 

ifadesi olarak kabul etmek gerekir. Nitekim Mecelle komisyonunun 

çalışmalarından rahatsız olan iç ve dış odakların etkisiyle komisyon, 

defalarca çalışmasına ara vermek zorunda kalmıştır. Komisyonun 

başkanı Cevdet Paşa’nın Bursa, Maraş, Yanya ve Suriye valiliklerine 

sürülmesi hep bu amaca matuftu. Ancak Cevdet Paşa’nın sarsılmaz 

azmi bu işi sonlandırıncaya kadar karalılıkla sürmüştür. Nitekim onun 

görevden uzaklaştırılması sürecinde hazırlanan Mecelle bölümüne 

yönelik eleştiriler Cevdet Paşa’nın katkısının ne kadar büyük 

olduğunu göstermektedir. Öyle ki, her iki metni karşılaştırmalı olarak 

analiz eden Prof Ebul’ula’nın ulaştığı sonuçlar, o zamanki 

hukukumuzun Cevdet Paşa’ya nedenli borçlu olduğunu gösterir 

niteliktedir.47  

Ebul’ula, bu iki çalışma arasındaki farkı şu şekilde ortaya 

koymaktadır. “Cevdet Paşa mecellesi ile onun iştiraki olmaksızın 

yazılacak mecellenin nasıl bir şekil alacağını gösteren pek canlı bir 

delil olması için Kitabü’l- Vedia’yı araştırdım. Bu eser Mecelle’nin 

                                                           
46  Gür, s. 4 (Gür, bu görüşü Fındıkoğlu’na atfen ifade etmiş ancak kitabın 

‘önsöz’ünde olduğu için kaynak göstermemiştir.) 
47  Ahmet Hamdi Tanpınar, 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Basımevi, 

İstanbul 1988 (Yedinci Baskı)  s. 178 
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tamamen yabancısıdır. Kullanılan yazı lisanı, rekiktir. Türkçesi 

şivemize uygun değildir. Hele bazı maddeler esasen Türkçe bilmeyen 

bir kalemden çıkmıştır. Maddelerde sık sık garip tabirlere tesadüf 

edilir. Sevk olunan maddelerin her birinin diğerinden ayrı ve bağımsız 

olması gerekirken fetva fıkraları yazılıyormuşçasına (kezalik), (bu 

surette)   diye başlayan maddeler vardır, fıkhın tek maddesi müteaddit 

maddeler halinde kaleme alınmıştır, Türkçe lisan kaidelerine aykırı ve 

ilk tahsilde bulunanlara karşı bile müsamaha ve müsaade 

edilemeyecek derecede yanlışlarla, garabetlerle dolu fıkralara 

rastlanmaktadır. Baplar fasıllar pek karışıktır. Tasnifte ilmi ve mantıki 

intizam ve insicam yoktur. Kitap baştan aşağı belagatten ve fesahatten 

arîdir. Yazanlar hükümlerdeki tekerrürün bile farkına 

varamamışlardır. Cevdet Paşa merhumun kaleme aldığı (Kitabü’l- 

Emanet)te kendisine yalnızca bir bap ayrılan vedia kısmı otuz 

maddeden terekküp ettiği halde (Kitabü’l -Vedia) yetmiş sekiz 

maddedir.”48 

Mecelle’nin Cevdet Paşa’nın komisyonda bulunmadığı 

zamanlarda tab’ edilip de, Paşa tekrar riyasete geçtikten sonra imha 

edilen altıncı kitabından,  Prof Ebül’ülâ’nın seçtiği parçalarla eldeki 

‘Mecelle’ arasında yaptığı bu mukayese bilhassa o zamanki hukuk 

dilimizin Cevdet Paşa’ya ne kadar borçlu olduğunu gösterir.49 Bir dil 

ve üslup dehası olan Cevdet Paşa, sadece Mecelle’de değil, yazdığı 

                                                           
48 Ebul’ula Mardin, s. 94 
49  Tanpınar, s. 178 
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tüm eserlerinde bu maharetini konuşturur. Tarih yazıcılığında bu 

mahareti hayranlık oluşturacak düzeydedir. “Cevdet Paşa’nın öyle bir 

üslûbu vardır ki, Tarih’inde iki sayfada ifade edilen şey yeniden 

yazılmak istendiğinde beş sayfaya çıkar.50 

Ahmed Cevdet Paşa adeta Mecelle ile bütünleşmiştir. Bu 

durum Gür’ün ifadelerine şöyle yansımıştır: “İnsan meziyetlerini, 

karakterinde bu derece ahenk ve mükemmellikle kaynaştırmasını bilen 

ve bunda muvaffak olan sayılı bahtiyarlardan idi. Başlı başına bir 

hukuk abidesi olan Mecelle ile olgun hüviyeti bir birine o kadar 

kenetlenmiştir ki, onun için, Mecelle’yi dile ve harekete getiren adam 

demek tam yerinde olur. O, bu muhteşem abidenin değerli ve üstat 

mimarıdır.”51   

Mecelle’nin külli kaidelerini karşılaştırmalı olarak inceleyen 

Mustafa Reşit Belgesay’a göre bu “külli kaideler tabii hukuka ve 

modern hukukun hayli münakaşalardan ve tekamülden sonra ulaştığı 

prensiplere o derece uygundur. Bu günkü hukukun da önemli bir kısmı 

Mecelle’nin müsellemattan addettiği kaidelere dayanır. Binaenaleyh 

Mecelle’nin doksan dokuz maddesini yeni hukuk prensiplerinin ve 

felsefi mülahazaların ışığı altında tetkik ve izah bu hukukun da çabuk 

kavranması ve öğrenilmesi bakımından büyük faydalar 

                                                           
50  Midhat Sertoğlu, Değerlendirme, Ahmed Cevdet Paşa Semineri (27-28 Mayıs 

1985) Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1986, s. 229 
51 Gür, s. 24 
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sağlayacaktır.”52  Bu kaideler, tabii ve dinamik hukukun ölmez ve 

şaşmaz esasları ve temelleri, müstakil bir hukuki mevcudiyet olan 

İslam Hukukunun misilsiz bir başarı ve hayatiyet eseri olarak kabul 

edilmiştir.  

 

SONUÇ 

Cevdet Paşa bir ilim adamı ve devlet yönetiminde bürokrat 

olduğu kadar siyasi olarak da bir ‘denge’ adamıdır. Devletin 

işleyişinde özellikle yargıya ilişkin tüm sorunların muhatabı bizzat 

kendisiymiş gibi sorunlarla ilgilenmiş, çözümler konusunda azami 

katkı sağlamıştır. Tanzimat dönemi aydınlarının aksine Cevdet Paşa, 

Batı medeniyeti karşısında ne aşağılık kompleksi taşımış ne de bir 

hayranlık duymuştur. Hatta Batı medeniyetinin geldiği noktada 

çıkmazlara girdiğini ifade etmiştir. İlahi vahye dayalı İslam 

hukukunun, insan düşüncesine dayalı hukuk sistemleriyle kıyas kabul 

etmeyecek kadar farklı ve üstün olduğunu iddia etmiştir. Bu öz 

güvenle başladığı medeni hukuk çalışmasını tüm engellemelere 

rağmen bitirmeyi başarmıştır. Siyasi ve ilmi hayatında sürekli bir 

mücadele içinde olmuş, bu mücadelede ona karşı en büyük tepkinin 

klasik fıkıh düşüncesine sahip gurup tarafından gelmesi ve bu safta 

Şeyhülislamlık makamının da yer alması büyük bir talihsizlik olarak 

                                                           
52  Mustafa Reşit Belgesay,  Mecelle’nin Külli Kaideleri ve Yeni Hukuk,  İ. H. F. M. 

c. XII, s: 2-3, İstanbul 1946, s. 564 
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kabul edilmiştir. Bu kanattan gelen muhalefet o kadar şiddetli 

olmuştur ki, Mecelle’nin kabulü ve tatbikatından yıllar sonra bile bu 

eser, muhafazakâr kesim tarafından tahkir edilmeye devam etmiştir. 

Öyle ki, bu eserin, kütüphanelerde klasik fıkıh kitaplarının üstüne 

konması saygısızlık olarak kabul edilmiştir. Böylece Mecelle ideolojik 

kanattan tahkir edildiği gibi maalesef muhafazakâr kesim tarafından 

da tahkir edilmiştir.     
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Hakemli Makale 

 

BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARININ KONUSU 

OLARAK BELGE VE ELEKTRONİK BELGE 

 

Arif GÖZEL  

ÖZET 

Ceza adaleti sisteminde gelişen teknolojiyle birlikte bilişim 

sistemlerindeki elektronik belgelerin korunması daha fazla önem arz 

etmeye başlamıştır. Şu ana kadar bilişim sistemindeki veriler 

bağlamında belgede sahtecilik suçundan hüküm kurulmuş bir yargı 

kararı bulunmamaktadır. Uygulamada fiziki belgeler dışındaki 

belgelerin belgede sahtecilik suçuna konu olamayacağına dair bir 

pratik oluşmuştur. Buna karşılık, makalede, ayrıca bir düzenleme 

yapılmasına gerek olmaksızın bazı şartları taşıyan elektronik verilerin 

(geleneksel) belgede sahtecilik suçuna konu olabileceği 

savunulmaktadır. Bu bağlamda makalede, bilişim sistemindeki veriler 

incelenecek hangi verilerin belgede sahtecilik suçuna konu 

oluşturacağı, hangilerinin ise bilişim sistemindeki verileri değiştirme, 

tahrif etme suçunu (m.244/2) oluşturacağı incelenecektir. Güvenli 

elektronik imza, e-belgeler için olmazsa olmaz bir öneme sahip olduğu 

                                            
  Bu makale, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yazılmakta olan 

“Bilişim Sistemindeki Veriler Bağlamında Belgede Sahtecilik Suçu” isimli yüksek 

lisans tezinden üretilmiştir.  
  Gazi Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Bilim Dalı Yüksek Lisans 

Öğrencisi 
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için bu imza türünün özellikleri ve işlevleri incelenecek ve ıslak imza 

ile karşılaştırılacaktır. Yine Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 

yasa tasarısı taslağı ve özel kanunlarda düzenlenen e-belge 

düzenlemeleri araştırma kapsamında irdelenecektir.   

Anahtar Kelimeler: belge, elektronik veri, elektronik belge, 

sahtecilik, elektronik imza,  

 

DOCUMENT AND E-DOCUMENT AS A SUBJECT 

OF FORGERY CRIME 

 

ABSTRACT 

The protection of electronic documents in information systems 

has come into prominence through technological advancements in 

criminal justice system. There has not been any verdict due to forgery 

of electronic data so far. The forgery of other documents aside from 

printed ones has not generally been considered as a subject of crime 

in practical terms. In the article, it is claimed that the electronic data 

that fulfil several conditions can be subjected to the crime of forgery 

of documents without the need of any additional legal arrangement. In 

this regard, the issue that which data in information system would be 

subjected to the crime of forgery of documents or criminal distortion 

(a.244/2) is going to be analyzed. Due to the fact that secure 

electronic signature has a crucial importance for e-documents, the 
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properties and functions this type of signature are going to be 

explained. In addition, the types of secure electronic signature and 

original signature will be compared. The draft law which is prepared 

by the Ministry of Justice in July 2015 and the arrangements on e-

documents which are prepared in special laws are going to be 

examined in the article. 

Key Words: document, electronic data, electronic document, 

forgery, electronic signature 

 

1. BELGE 

Her suçun bir konusu bulunmaktadır. Belgede sahtecilik 

suçunun konusu ise belgedir.  

Belge kavramı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 

gerekçesinde tanımlanırken kanun metni içerisinde bir tanım 

bulunmamaktadır1. Bu boşluk kanun koyucunun bıraktığı bilinçli bir 

boşluktur. Zira, Kanunun Adalet Alt Komisyonunda görüşülmesi 

                                            
1  Türk Ceza Kanunu’nda belge kavramının tanımlanmamasına karşılık İsviçre 

Ceza Kanunu’nda belge kavramı tanımlanmıştır. İCK’nın 110/5.maddesinde 

“belge, hukuksal açıdan önemli olan unsurları ispat etmek için belirlenmiş olan 

işaret veya bunun için belirlenmiş ve buna elverişli olan yazılardır. Aynı amaca 

hizmet eden bilgisayar veya bant kayıtları yazılı biçime eşit tutulur.” denilerek 

belge kavramı tanımlanmıştır. Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2013). 

Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku (10.Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi, s. 732. 

14 nolu dipnot. Alman Ceza Hukuku’nda ise belge “fikri bir muhtevası olup 

düzenleyicisi anlaşılabilen ve hukuki ilişkiler açısından delil olma özelliği taşıyan 

irade açıklamaları” olarak tanımlanmıştır. Gökcen, A. (2013). Belgede Sahtecilik 

Suçları. (Üçüncü Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi. s. 72. 
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sırasında bu sorun gündeme gelmiş ancak yapılacak herhangi bir 

tanımın gelecekte uygulamaya dar gelebileceği düşüncesiyle belge 

kavramının tanımlanmasından vazgeçilmiştir2.   

Belge kavramı TDK sözlüğünde ise “bir gerçeğe tanıklık eden 

yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman” olarak 

tanımlanmıştır3. Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “varaka” ve 

“evrak” tabirleri kullanılmışken, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 

ise belge kavramı tercih edilmiştir. Varak, sözlükte yazılı kâğıt olarak 

tanımlanırken, belge varak terimini de içine alan daha kapsamlı bir 

kavramdır. Bu terim değişikliğini kanun koyucunun kavramı 

Türkçeleştirmek için yaptığı anlaşılmaktadır. Ancak lafzi yorum 

yöntemiyle kanun yorumlanacak olursa kanunun kapsamı 

değişebilecek4 ve genişleyebilecektir. Gerçekten de birçok kanunda 

belge kavramı tanımlanırken içine yazılı kağıttan başka, film, fotoğraf, 

teyp ve video kaseti, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, 

                                            
2  Türk Ceza Kanunu’nun TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında 

belge kavramının tanımlanması tartışması yapılmıştır. Yargıtay ilgili ceza dairesi 

üyesi Keskin Kaylan, belgenin tanımlanmasının uygulamaya bir süre sonra dar 

gelebileceğini vurgulamış ve bu tanımı uygulamanın yapmasının uygulamayı 

rahatlatacağını ve doğruya varmada kolaylık sağlayacağını belirtmiştir. (Yılmaz, 

Z. (2004). Gerekçe ve Tutanaklarla Yeni Türk Ceza Kanunu. Ankara, Seçkin 

Yayıncılık. s.1012.) Gerçekten de bu yorum çok önemli ve değerlidir. Nitekim 

hâlihazırda kanunkoyucu da birçok maddede güvenli elektronik imza ile 

imzalanan bilişim sistemindeki verilerin belge hükmünde olduğunu kabul ederek 

belgenin kapsamını genişletme eğilimindedir.  
3 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS. 

54e896ab97eb94.07769200, Erişim Tarihi: 21.02.2015 
4  Doğan, K. (2010). Ceza Hukukunda Belge Kavramı. Ceza Hukuku Dergisi. 

Aralık, 2010. Sayı: 14. s. 52. 
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haber ve veri taşıyıcıları kavramlarını da kapsadığı belirtilmiştir. O 

halde denilebilir ki ceza kanununda yapılan kavram değişikliği 

(varaka yerine belge kavramının tercih edilmesi) belgede sahtecilik 

suçlarının kapsamını genişletebilecektir. Burada önemli olan husus 

hangi “şey”lerin kanunların muteber olarak kabul ettiği “belge” 

olacağının belirlenmesidir.    

TCK’nın 197 ila 212. maddelerinde düzenlenen kamu 

güvenine karşı suçların bütününün konularının fiziki evrak olarak 

ifade edilen belgelerden oluştuğu görülmektedir5. Fiziki evrak olarak 

nitelendirilen bu belgeler; para veya paraya eşit değerler, kıymetli 

damgalar, mühürler, resmi belgeler, resmi belge hükmündeki belgeler 

ve özel belgelerdir. 

Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinin gerekçesinde belge 

kavramının eski dildeki “evrak” kelimesi karşılığında kullanıldığı 

belirtilmiştir. Gerekçede, belgenin yazılı kâğıt anlamına geldiği, yazılı 

kâğıt niteliğinde olmayan “şeylerin” ispat kuvveti ne olursa olsun 

belge niteliği taşımadığı vurgulanmaktadır6.  

Belge kavramı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 

199.maddesinde “uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı 

veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya 

                                            
5  Arslan, Ç. Baştürk, İ. (2013). Belgede Sahtecilik Suçunun Konusu Olarak 

Elektronik Ortamdaki Veriler, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Cilt: 

8 Sayı:2 2013/12. s.200. 
6 Özgenç, İ. (2006). Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi. (Genel Hükümler). Ankara: 

T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı. s. 938.  
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ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara 

benzer bilgi taşıyıcıları” olarak tanımlanmıştır7. 

Bilgi Edinme Kanunu’nun 3. maddesinde ise belgenin  “kurum 

ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı 

veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, 

program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, 

harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri 

taşıyıcılarını” kapsadığı belirtilmiştir8.  

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise belgeyi  “hukuki sonuç 

doğurmaya veyahut bir durumu belli veya ispat etmeye yarayan 

yazılara denir” şeklinde tanımlanmaktadır9. 

 

2. BELGE TÜRLERİ 

TCK’da belge; resmi belge, özel belge ve resmi belge yerine 

geçen belge olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. TCK madde 210’da 

emre veya hamile yazılı kambiyo senetleri, emtiayı temsil eden 

belgeler, hisse senetleri, tahviller ve vasiyetnameler resmi belge 

hükmünde belgeler olarak belirlenmiştir.    

                                            
7  6100 Sayılı Kanun. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 4/2/2011, S: 27836. 
8  4982 Sayılı Kanun. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 24/10/2003, S: 25269. 
9  YCGK, 21.6.1968, 97/324; YCGK 4.4.1983, 6-13/155, www.kazanci.com.  
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3. BELGENİN UNSURLARI 

Madde gerekçesinde belirtildiği ve doktrinin baskın şekilde 

kabul ettiği şekliyle belgenin 3 temel unsuru vardır. Bunlar; belgenin 

yazılı olması, belgenin hukuki değer taşıyan bir içeriğinin olması ve 

düzenleyicisinin belli olması unsurlarıdır10. 

 

3.1. Yazılı Olma 

Bir belgeden bahsedebilmek için öncelikle yazılılık koşulunun 

gerçekleşmesi gerekmektedir11. Yazı, bir irade beyanının veya bir 

olayın naklinin, bunu tespit etmeye yarayan elverişli araç ve harflerle 

ifade olunmasıdır12. Yazıda kullanılan dilin veya araçların bir önemi 

bulunmamaktadır. Ancak yazının okunabilir olması gerekmektedir. 

Okunamayan bir yazılı evrak belge olarak kabul edilemez13.  

Yazılı olma şartının gerçekleşebilmesi için bir takım şartların 

oluşması gerekmektedir. Bunlar; bir dilin kullanılması, yazının 

elverişli bir cisme kaydedilmesi14 ve yazının okunabilir olmasıdır. 

                                            
10  Artuk, M. E., Gökcen, A., Yenidünya, A. C. (2008). Ceza Hukuku Özel 

Hükümler. Ankara: Turhan Kitabevi.s. 543. 
11  Artuk, Gökcen, Yenidünya, 2008, s. 543. 
12 Artuk, M. E. Gökcen, A. Yenidünya, A. C. (2009). Türk Ceza Kanunu Şerhi. 

(5.Cilt). Ankara: Turhan Kitabevi.s. 543. Doğan, 2010, s.55. 
13  Gökcan, H. T. (2010). Özel Belgede Sahtecilik Suçu. Ankara Barosu Dergisi. 

Yıl: 68. Sayı: 2010/1. s. 211. 
14  Yazının sadece kağıt üzerine kaydedilmesinin belgenin varlığı için zorunlu 

olmadığına, herhangi bir taşınır cismin örneğin araç plakalarında yapılan 

sahteciliğin de belgede sahtecilik suçunu oluşturduğuna dair Yargıtay kararı: 11. 

C.D. 22.2.2007, 8681-1073, nakleden Gökcan, 2010, s.212, 17 nolu dipnot.  
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Yazının içeriğinin herkes veya birtakım kişiler tarafından anlaşılması 

gerekmektedir15. Yazıyı sadece yazan kişinin anlaması durumunda 

evrak belge niteliği kazanamayacaktır.  

Doktrinde bir görüş, belgenin taşınabilir bir cisme 

kaydedilmesinin zorunluluğu fikrinden hareketle fotoğraf, video 

kaydı, bilişim sistemindeki program ve veriler gibi belgelerin ceza 

hukuku bakımından delil olarak kabul edilseler de, konumuz olan 

belgede sahtecilik suçları bakımından yazılı olma şartının aranması 

dolayısıyla bunlar üzerinde yapılan sahteciliğin belgede sahtecilik 

suçunu oluşturmayacağını belirtmektedir16.   

Doktrin ve uygulamada üzerinde yazı olmayan ancak delil 

değeri olan objelerin belge olarak kabul edilemeyeceği 

belirtilmektedir17. Bu sava kan lekesi veya bir fotoğraf örnek olarak 

gösterilmektedir. Ancak özelliği itibariyle hem yazı hem de resim 

içeren bazı belgelerde resim unsurunda tahrifat yapılması da belgede 

sahtecilik suçunun oluşumuna sebebiyet verecektir. Buna örnek olarak 

ise bir pasaportun fotoğraf kısmının değiştirilmesi gösterilebilir18.  

                                            
15 Artuk, Gökcen, Yenidünya, 2008, s. 545. 
16 Üstüner, A. (2013). Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (Yüksek Lisans Tezi, Dicle 

Üniversitesi, 2013). Diyarbakır. s. 12. Gökcan, 2010, s. 213, (Yazarlar, bilgisayar 

sistemine kayıtlı verilerde yapılan tahrifatın TCK’nın 244/2. maddesindeki suçu 

oluşturacağını belirtmektedir.) 
17  Doğan, 2010, s.54. 
18  Doğan, 2010, s. 54. 
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Belgenin yansıttığı içeriğin delil gücüne sahip olmasından 

ötürü aslı gibi olmayan suretler belge sayılmayacaktır. Bu yüzden 

fotokopi, faks ve e-mail çıktıları belge niteliğini haiz değildir19. 

 

3.2. Hukuki Değer Taşıyan Bir İçeriğe Sahip Olma 

Doktrinde baskın görüş, bir belgeden söz edilebilmesi için 

nakledilen olayın veya irade açıklamasının hukuken önem taşımasının 

veya hukuki sonuçlar üretmeye elverişli olmasının gerekli olduğunu 

savunmaktadır. Gerçekten, belgenin içeriği tahrif edilmesi halinde 

cezalandırılabilen bir sahteliği oluşturmayacak nitelikte ise, fiil cezai 

sorumluluk doğurmayacaktır20. Nitekim, Yargıtay Ceza Genel Kurulu 

da özel belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için, belgenin 

doğrudan hukuki sonuç doğurucu nitelikte olması gerektiğini kabul 

etmiştir21.  

Belge hukuki bir iddiaya dayanak olmalı, bir davada davalıya 

karşı geçerli bir delil olarak kullanılabilmelidir22.  

Hukuken önemli olmayan belgeler üzerinde yapılan sahtecilik 

herhangi bir zarar tehlikesi dahi doğurmayacağından ötürü bu fiiller 

                                            
19  Gökcan, 2010, s.223. 
20  Toroslu, N. (2010). Ceza Hukuku Özel Kısım. Ankara: Savaş Yayınevi. s. 223. 
21  YCGK, 5.11.1990. 6-246/263. Kazancı İçtihat Programı. 
22  Taşdemir, K. Özkepir, R. (2009). 5237 Sayılı TCK’da Açıklamalı- İçtihatlı 

Sahtekarlık Suçları. Ankara: Turhan Kitabevi. s. 11. 
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Yargıtay tarafından “faydasız, gereksiz sahtecilik” olarak 

nitelendirilmektedirler23.  

 

3.3. Düzenleyicisinin Belli Olması 

Belgenin hukuken geçerli bir belge olabilmesi için bir 

düzenleyicisi olmalı ve düzenleyicinin kimliği bilinmelidir. Kimin 

yazdığı belli olmayan bir evrak belge vasfını kazanamayacaktır. 

Belgeyi düzenleyen kişinin belli olması ya da belirlenebilir olması 

belgenin garanti fonksiyonunu ortaya koymaktadır24.  

Belgeyi düzenleyen her zaman onu maddeten yazan kişi 

değildir. Örnek vermek gerekirse belge bir stenograf veya sekreter 

tarafından yazılabilir. Fakat belge, belgenin adına düzenlendiği şahsa 

aittir25. Belgenin düzenleyicisi onu imza eden kişi olarak kabul 

edilir26.  

                                            
23 "...Düğün eşyası (mihir senedi) cihaz hibe senedi" başlıklı suça konu belgede 

tanık olarak ismi bulunan müşteki adına atılmış olan imzanın sahte iddiasından 

ibaret olayda; geçerli olabilmesi için her hangi bir şekil şartı öngörülmeyen suça 

konu belgenin tanık olmadan düzenlenmesi halinde de geçerli olacağı, sahte 

olduğu kabul olunan imzanın belgenin iki tanığından birisine ait olduğu, diğer 

tanık ile kefile ait imzaların sahte olduğuna dair bir iddia bulunmadığı gibi 

belgede borçlu olarak gösterilen T Y' imzasının bulunmadığı da gözetildiğinde, 

tanık olarak ismi gösterilen şahıs adına sahte imza atılmasının faydasız sahtecilik 

olması..." 11. CD. 04.06.2012, 2011/6748- 2012/10676 (UYAP Bilgi Sistemi). 
24  Doğan, 2010, s. 56. 
25 Soyaslan, D. (2002). Ceza Hukuku Özel Hükümler (4. Bası). Ankara: Yetkin 

Yayınları. s. 476. 
26  Gökcan, 2010, s. 216. 
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Yazının özelliği sebebiyle imzalanmasına gerek duyulmayan 

yazılar da belge olarak kabul edilebilecektir. Nitekim, tekel 

bandrolleri, tiyatro ve eşya piyangosu biletleri bu tip belgelere örnek 

oluşturmaktadır27. Yazının geçerli bir belge olması için imzanın 

gerekli görüldüğü durumlarda imzasız yazı belge kabul edilemez ve 

belgede sahtecilik suçuna konu olmaz28.   

Maddenin gerekçesinde de açıklandığı üzere belgenin belirli 

bir kişi adına düzenlenmesi yeterli olup adına belge düzenlenen bu 

kişinin hayali bir kişi olması durumunda dahi bir belgenin varlığından 

söz edilebilir. Bir olayda Yargıtay kendisini alacaklı, hayali bir kişiyi 

de borçlu olarak gösterip sahte bono düzenleyen failin sahtecilik suçu 

işlediğini kabul etmiştir29.  

İmza, istisnai durumlarda başka bir araçla da atılabilir. 5070 

sayılı Elektronik İmza Kanunu’ndaki30 (EİK) düzenlemeler bu 

istisnaya dahildir. EİK, 3.maddesinde elektronik imzayı 

tanımlamaktadır. Buna göre elektronik imza “başka bir elektronik 

veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve 

kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri” olarak 

                                            
27 Artuk, Gökcen, Yenidünya, 2009, s. 545. 
28  Yar. CGK. 9.3.1987. 601/16.Artuk, Gökcen, Yenidünya, 2009, s. 546. 

Dipnot.122.  
29  11.CD. 25.02.2009, 2008/17340 – 2009/1385. 6.CD. 25.10.1984, 5674/7520. 

Gökcan, 2010, s. 217. 36 nolu dipnot. 
30  5070 Sayılı Kanun, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/1/2004. Sayı: 25355. 
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tanımlanmaktadır. Bu husus aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceğinden 

detaylarına bu kısımda girilmeyecektir. 

 

4. BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLER VE 

ELEKTRONİK BELGE İLİŞKİSİ 

Belgede sahtecilik suçunun konusunu oluşturan belge unsuru 

incelendikten sonra konumuz bağlamında elektronik verilerin ve 

elektronik belgelerin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu veri ve 

belgelerin hukuki nitelikleri hukukun teknolojinin gerisinde 

kalmaması için net bir şekilde ortaya konulmalı ve muteber oldukları 

ölçüde hukuki korumaya mazhar olmalıdırlar. Bilişim sistemlerinin 

günümüzde yaygınlığı da göz önüne alındığında bilişim sistemlerinin 

temel yapıtaşını oluşturan “veri”lerin TCK bağlamında belgeyi 

oluşturup oluşturmayacağı irdelenmelidir31.   

Veri teriminin tanımına bakıldığında “bilişimde, olgu, kavram 

ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel 

gösterimi”32 olarak tanımlandığı görülmektedir. Kısacası bilgisayar 

üzerinde işlem yapılması mümkün olan her türlü değer veri olarak 

nitelendirilebilir33.   

                                            
31  Arslan, Baştürk, 2013, s. 204. 
32 http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html, Erişim Tarihi: 

30.7.2015 
33  Arslan, Baştürk, 2013, s. 204.  
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TCK’da “veri” kavramı tanımlanmamış iken, 243.maddenin 

gerekçesinde “sistem içindeki bütün soyut unsurlar, fıkrada geçen 

“veri” teriminin kapsamındadır” denilerek verinin kapsamı 

somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Kişisel verileri kaydetme ve kişisel 

verileri hukuk aykırı olarak ele geçirme suçlarının düzenlendiği 

TCK’nın 135 ve 136. maddelerinde ve gerekçelerinde veri kavramı 

tanımlanmamıştır. CMK’nın 38/A-I maddesinde34 ve HMK’nın 

199.maddesinde35 de veri ibaresi geçmesine rağmen bir tanım 

getirilmediği görülmektedir.  

Buna karşılık 5070 sayılı EİK’nın 3/a maddesinde “veri”ye bir 

tanım getirilmiştir. Maddede elektronik veri “elektronik, optik veya 

benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtları” ifade eder 

şeklinde tanımlanmıştır. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2/1-k maddesinde ise veri, 

“bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri” 

ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.  

                                            
34 Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) 

kullanılır. Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP 

vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır. 
35 Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, 

plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik 

ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir. 
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Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi’nin36 1/b maddesinde ise 

“bilgisayar verisi”, “bir bilgisayar sisteminin belli bir işlevi yerine 

getirmesini sağlayan yazılımlar da dahil olmak üzere, bir bilgisayar 

sistemindeki işlenmeye uygun nitelikteki her türlü bilgi ve kavramı 

ifade eder” şeklinde hüküm altına alınmıştır. 

Elektronik verilerin yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı 

üzere ayırt edici özellikleri bilgisayar veya makine tarafından 

işlenmeleri ve depolanabilmeleridir. Elektronik veriler, geleneksel 

olarak kabul edilen belgelerden bu özellikleri sebebiyle farklılık 

göstermektedir37. Bu veriler fiziki bir evrak değillerdir. Ancak 

günümüzde çok yaygın olarak kullanılan bu verilerin gelecekte daha 

da yaygınlaşacağı ve etkin bir şekilde korunmaları gerektiği aksi kabul 

edilemez bir gerçektir. Bu verilerin de aynen fiziki evrakta olduğu gibi 

belgede sahtecilik suçlarına konu olarak kabul edilmeleri ve 

korunmaları düşünülmelidir.  

                                            
36  Avrupa Suç Sorunları Komitesi (CPDC) uzmanları tarafından hazırlanan 

sözleşme taslağı ve ekindeki açıklayıcı rapordan (explanatoryreport) oluşan 

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi (Convention on Cybercrimes) 23 Kasım 

2001 tarihinde Budapeşte’de imzaya açılmış, 1 Temmuz 2004’te yürürlüğe 

girmiştir. “Siber Suç Sözleşmesi Ek Protokol” 

(AdditionalConventiontotheConvention on Cybercrime) ise 1 Mart 2006’da 

yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeyi Türkiye Cumhuriyeti 10 Kasım 2010 tarihinde 

Strazburg’ta imzalamış, TBMM tarafından onaylanan sözleşme 2 Mayıs 2014 

tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin metni 

için bkz. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/ Treaties/Html/185.htm, 

Sözleşmenin Türkçe çevirisi ve Meclis Komisyon raporu için bkz. 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss380.pdf  
37  Arslan, Baştürk, 2013, s.206. 
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Elektronik belge, elektronik verilerin bir araya gelerek 

hukuken anlamlı ve önemli bir bütün oluşturmasına denilmektedir38. 

Kağıt belgeler, üzerlerindeki yazı ve işaretlerin taşıyıcısı iken, 

elektronik belgeler, elektronik verilerin taşıyıcısıdırlar. Elektronik 

belgelerin geleneksel anlamdaki belgelerden farkları doğrudan 

algılanabilir olmamalarıdır. Elektronik verilerin algılanabilmesi için 

bilgisayar vb. yardımcı araçlara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Elektronik verinin orijinali, veri taşıyıcısında elektronik imzalı 

olarak kayıtlı olanıdır. Bu verilerden kağıtlara alınan çıktılar ancak 

kopya olarak kabul edilir. Nitekim, bir belgenin orijinali tek olmak 

durumundadır. Elektronik imza, fonksiyonu gereği belge üzerinde 

yapılan değişiklikleri gösterdiğinden belgenin orijinalliği e-imza 

vasıtası ile tespit edilebilmektedir. Bu verilerin kontrolü ancak 

elektronik ortamda yapılabildiğinden dolayı yazılı kağıt olarak alınan 

çıktıları belge hüviyetinde değildir.  

Elektronik belgenin ekranda temsili yahut çıktısının alınması 

sadece verilerin görülebilmesi için yardımcı araç niteliğindedir39. 

Çıktılar bu anlamda belge ve delil olarak kabul edilemezler40. Bu 

                                            
38 Erturgut, M. (2004). Medeni Usul Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil 

Olarak Değerlendirilmesi. Ankara: Yetkin Yayınları. s. 30. 
39  Erturgut, 2004, s. 40. 
40  Bu çıktılar kağıt belgelerin fotokopileri olarak değerlendirilebilir.  
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nedenle elektronik imzalı belgelerin ibrazı elektronik ortamda 

yapılmalıdır41.  

 

5. ELEKTRONİK BELGE 

5.1. Tanım 

Elektronik belge denildiğinde, en basit ifadeyle elektronik 

ortamda sayısal olarak kodlanmış şekilde bulunan elektronik veriler 

kastedilmektedir42. Bu anlamda elektronik belgelerden 

bahsedildiğinde internet üzerinden yapılan hukuki işlemler, e-mail 

yoluyla gönderilen irade beyanları, çeşitli veri taşıyıcılarına 

kaydedilmiş ve irade açıklaması içeren elektronik veriler akla 

gelmektedir43. Ancak ceza hukuku anlamında yukarıda belirtilen 

verilerden hangileri elektronik belgelerin “belge” statüsünde olacağı 

önem arz etmektedir.  

Belge kavramının tanımının yapıldığı HMK’nın 

199.maddesinde elektronik ortamdaki verilerin de belge sayılacağı 

hüküm altına alınmıştır. Bu tanıma ek olarak Bilgi Edinme 

Kanunu’nun tanımlar maddesindeki belge tanımı da gözden 

kaçırılmamalıdır. Bu maddede belgenin, elektronik ortamda 

kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını da kapsadığı 

                                            
41  Erturgut, 2004, s.48. 
42  Erturgut, 2004, s. 29.  
43  Erturgut, M. (2003). Elektronik İmza Kanunu Bakımından E-Belge ve E-İmza, 

Bankacılar Dergisi. Sayı 48. s.66. 
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belirtilmiştir. O halde denilebilir ki, sayısal kayıt ortamında bulunan 

elektronik verilerin şartlar oluştuğu takdirde elektronik belge olarak 

kabul edileceği hukuk sistemimizde kabul görmüştür. 

 

5.2. Elektronik Belgenin Önemi 

Elektronik belgelerin kullanımı küreselleşen dünyada gittikçe 

daha fazla artmakta ve vazgeçilmez bir hal almaktadır. Kâğıda dayalı 

geleneksel iletişim modeli terk edilmekte ve modern dijital iletişim 

modeline doğru hızlı bir gelişim yaşanmaktadır44. Sanal ortam, 

fiziksel ortam ihtiyacını ortadan kaldırmış ve maliyetleri düşürme 

imkânı sağlamıştır. Oluşturulan program ve ara birimler sayesinde 

kişilerin işlemlerini kendi kendilerine gerçekleştirmesi olanağı 

sağlanarak personel giderlerinde de ciddi bir azalma meydana 

getirmiştir. Sanal ortamın nimetlerinden öncelikle ürün pazarlayanlar, 

ardından finans sektörü hızla yararlanmaya başlamıştır. Hizmetlerini 

vatandaşlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde iletmek isteyen devletler 

de bu rüzgârın etkisine girmişlerdir. Mal ve hizmet siparişleri, 

elektronik bankacılık ve özellikle elektronik devlet anlayışının hızlı 

                                            
44  http:hakanalbayrak.blogspot.com.tr/2008/05/elektronik-belgelerin-delil-

olarak.html,  Erişim Tarihi: 19.03.2015 
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bir evrim yaşaması hukuken önemli kabul edilen birçok işlemin 

elektronik yollarla vuku bulmasına sebep olmaktadır45.  

Söylenebilir ki belki de yakın bir gelecekte kâğıda dayalı 

belgeleme sistemi tamamen ortadan kaldırılacaktır. Nitekim Adalet 

Bakanlığı’nın amaçlarından birisi de kâğıtsız sisteme geçmektir. Ve 

bu planlar HMK madde 445’in gerekçesinde net bir şekilde ifade 

edilmektedir46.  

                                            
45  Aslan, M. (2014). Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki 

Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları 

Dergisi. Yıl:2. Cilt: 2. S:3 
46 Bkz:http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss393.pdf  “Adalet Bakanlığı 

e-Dönüşüm ve e-Devlet sürecinde gerekli tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak 

…e-adaleti kurmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, kurumu kâğıtsız ofis 

ortamına taşımak, hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere 

uygun bir yargılama mekanizması oluşturmak, doğru ve tutarlı bilginin mevzuatın 

tanıdığı yetkiler çerçevesinde istenilen zamanda hızlı ve kolayca elde edilmesini 

ve paylaşımını, her türlü idarî faaliyetler ile denetim, teftiş ve soruşturmanın hızlı 

ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak amacıyla, üretkenliği ve 

verimliliği artırmak için geliştirilen; ölçeklenebilir, çoklu-kullanıcılı ve iş odaklı 

yönetim bilişim sistemlerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini 

(UYAP) uygulamaya koymuştur… UYAP ile yargı birimleri ve idarî birimlerin 

tüm bilgi ve belgeleri doğru ve tutarlı, değişmez ve güvenli bir şekilde 

veritabanında saklanmakta, yetkisiz erişimlere izin verilmemektedir… 

 Öte yandan UYAP ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemleriyle 

sağlanan (Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü-Adli Sicil Bilgi Sisteminden 

sabıka kayıtları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü-MERNİS’ten nüfus 

kayıtları, Emniyet Genel Müdürlüğü- POLNET’ten ehliyet kayıtları, PTT’den 

tebligatların akıbetleri, Merkez Bankasından döviz kurları, KİHBİ ve 

POLNET’den aranan kişilerin kayıtları gibi) entegrasyonlar sayesinde 

mahkemelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere elektronik ortamda 

ulaşılabilmektedir.  
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Adil yargılama ve usul ekonomisi gibi sebeplerle elektronik 

belgeler hukuk dünyası için de büyük önem arz etmektedir. UYAP bu 

noktada çok önemli bir aşama kat etmiş bulunmaktadır.  

 

5.3. Elektronik Belgeye Geçişteki Çekinceler 

Elektronik belgelerin kullanımındaki en büyük sorun belgenin 

içeriğinin sonradan değiştirilip değiştirilmediği ve tahrife uğrayıp 

uğramadığının tespitidir47. Bu sorun elektronik imza kanununda 

düzenlenen güvenli elektronik imza bakımından aşılmış 

görülmektedir. Nitekim güvenli elektronik imza içeriği daha sonra da 

ayrıntılı açıklanacağı şekliyle belgenin değiştirilip değiştirilmediğini 

ispatlamaya yarayan, belgenin kimin tarafından düzenlendiğini tespite 

imkan tanıyan ve kişiye sıkı sıkıya bağlanmaya çalışılan bir araçtır.   

Güvenli elektronik imzanın elektronik ticaret alanındaki 

ilişkileri kolaylaştırma, hızlandırma ve elektronik belgeleri 

yasallaştırma gibi cazip özellikleri bulunmaktadır. Ancak güvenli 

elektronik imzanın ve elektronik işlemlerin güvenliği ne derece 

artırılırsa artırılsın “insan faktörü” nedeniyle kırılganlıkları devam 

edecektir. Ne kadar değiştirilmesi zor matematiki şifrelere de 

dayansalar sanal ortamda yapılan işlemlerin, işlemin tarafları dışındaki 

üçüncü kişilerce kesinlikle görülemeyeceğini ve değiştirilemeyeceğini 

                                            
47  Erturgut, 2004, s. 34. 
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iddia etmek mümkün değildir48. Ancak gelişen teknoloji, uluslararası 

ekonomik ve ticari ilişkiler, e-devlet ve e-ticaret gibi işlemleri 

hızlandıran, kolaylaştıran bu sistemler hemen her ülkeyi bu sistemde 

yer alma konusunda zorlamaktadır. Aksi halde uluslararası ilişkilerde 

yaşanan hıza ve teknolojiye ayak uyduramama yüzünden geçmişte 

karşılaşılan sorunlar gelecekte de devam edecektir.  

Gelişen teknoloji ve bilişim sistemlerinden 

kaçınılamayacağından dolayı bilişim sistemindeki elektronik veriler 

niteliği gereği ceza kanunları bağlamında da bilişim güvenliği 

bağlamında da dikkatle ele alınmalıdır. Ceza kanunları bağlamında bu 

suçların konularının korunmasına ciddi önem verilmelidir. Ceza 

Hukuku bakımından elektronik bir kaydın hukuki nitelikte bir belge 

olup olmadığının tespiti cezalandırma kabiliyeti için de çok 

önemlidir49. 

 

6. ELEKTRONİK BELGENİN UNSURLARI 

Elektronik belgeden bahsedebilmek için kanun gerekçesinde 

belirtilen belgeye ilişkin unsurlardan “kağıt ve plaka gibi taşınabilir 

bir cisme yazılması” unsurunun dışındaki bütün unsurlar elektronik bir 

belgede bulunmalıdır. Elektronik verilerin ceza hukuku anlamında 

                                            
48 Berber, L. K. (2000). “İmzalıyorum O Halde Varım” Dijital İmza, Dijital İmza 

Hakkındaki Yasal Düzenlemeler, Dijital İmzalı Elektronik Belgelerin Hukuki 

Değeri.  Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2000/2. s. 551. 
49 Aslan, 2014, s. 25. 
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belge kabul edilebilmesi için belgede sahtecilik suçunun 

gerekçesinden ayrılan tek unsur kağıt gibi taşınabilir cisme yazılması 

unsurudur. Dolayısıyla yazılı taşınabilir bir belgede aranması gereken 

unsurlardan yukarıdaki istisna dışındaki tüm unsurların elektronik 

belgede bulunması gerekmektedir.   

 

6.1. Elektronik Belgenin Yazılılık Unsuru 

Belge yukarıda da değinildiği gibi genel olarak bir eylem veya 

irade beyanının veya olayın yazıya geçirilmesidir. Klasik anlamda 

belge, yazının kâğıda geçirilmesi ile oluşturulmaktadır. Teknoloji ile 

birlikte elektronik ortamlarda bulunan kayıtlar da belge olarak kabul 

edilmeye başlanmıştır. Bir düşüncenin, olayın veya durumun fiziki 

dünyaya aktarılabilmesi için belgenin öncelikle yazılması, diğer bir 

ifade ile düzenlenmesi gerekir. Ancak, sayısal ortamda yazı kavramı 

da geleneksel anlamının dışına çıkmıştır. Çevre birimleri aracılığı ile 

kişilerin iradesinin sayısal ortamda tutulabilecek şekilde girilmesi de 

yazı olarak kabul edilmiştir50.  

Elektronik kayıtların fiziki ortamda bulunmaması ve sadece 

görme duyusu ile algılanması durumu söz konusudur. Daha sonra da 

değinileceği üzere güvenli elektronik imzanın göz ile görülebilme 

olanağı da bulunmamaktadır. Bu bağlamda bir belgenin hukuki 

                                            
50  Aslan, 2014, s.27. 
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anlamda bir belge olup olmadığının insan duyuları ile tespit edilmesi 

imkânsız hale gelmektedir51.   

Bir görüşe göre belge maddi, fiziki varlığı olan bir şeyle sıkı 

sıkıya bağlılık içinde olmalı ve duyu organları ile algılanabilmelidir52. 

Nitekim kanunun (TCK m.204) gerekçesinde de bu unsura 

değinilmiştir53. Makalemizde ise kanun metninin gerekçesinden 

ayrılarak elektronik belgeler bakımından güvenli elektronik imza 

unsurunun bulunması durumunda belgenin taşınabilir bir cisme 

kaydedilmesi unsuru bulunmadan da sahtecilik suçları bakımından 

konu unsurunu oluşturacağını savunmaktayız.  

Güvenli elektronik imzalı olmayan veriler ise mevzuatımıza 

göre belge olarak kabul edilemeyecek ve ancak bilişim sistemindeki 

verileri değiştirme suçu (TCK 244/2) kapsamında değerlendirilecektir. 

Önemle belirtmek gerekir ki Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni tasarı taslağıyla bu suçun cezası 

ağırlaştırılmaktadır54.  

                                            
51  Aslan, 2014, s.27. 
52  Arslan, Baştürk, 2013, S. 201.Tezcan, Erdem, Önok, 2013, s. 691 
53 Ayrıca belirtilmelidir ki, her ne kadar, belgeden söz edilen durumlarda yazılı bir 

kağıdın varlığı gerekli ise de; bazı durumlarda belgenin varlığını kabul için, 

yazının kağıt üzerinde bulunması gerekmez. Bir metal levha üzerine yazı 

yazılması hâlinde de belgenin varlığını kabul etmek gerekir. Bu itibarla, araç 

plakaları da resmi belge olarak kabul edilmek gerekir.TCK madde 204’ün 

gerekçesinden.  
54  Taslağa Ulaşmak İçin:  http://www.kgm.adalet.gov.tr/DUYURULAR/TASARI-

alternatif%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%20y%C3%B6ntemleri.pdf, 

Erişim Tarihi: 19.08.2015.  
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6.2. Elektronik Belgenin İmza Unsuru 

Hukuki bir belgenin en önemli unsuru imzadır. Bir belgenin 

hukuk aleminde sonuç doğurabilmesi için düzenleyeninin belli olması 

gerekmektedir. Kimin düzenlediği bilinmeyen yazı ve verilerin belge 

niteliği bulunmamaktadır55. İmza, bir belgenin düzenleyenini gösteren 

eşsiz bir araçtır.  

Elektronik imzaya ihtiyacın ortaya çıkmasındaki en önemli 

sebep gelişen teknolojik koşullarda elektronik ortamda yapılan hukuki 

işlemlerin güvenliğini sağlama, belgelerin düzenleyenini tespit etme 

ve imzaların inkâr edilmemesini sağlamaktır56.  

Elektronik bir belgenin hukuki anlamda bir belge olabilmesi 

için de belli bir kişiye izafe edilebilmesi gerekir. Mevzuatımızda 

muteber kabul edilen elektronik imza çeşidi güvenli elektronik 

imzadır. Ancak güvenli elektronik imza kullanılarak oluşturulan 

belgelerin kişilere izafe edilmesi şartı gerçekleşmektedir. Güvenli 

elektronik imza dışındaki dijital imzalarla imzalanmış belgeler hukuk 

düzenimiz bağlamında belge vasfını kazanamamaktadır.  

Elektronik imza birçok ülkenin mevzuatında ve Avrupa 

Parlamentosunun 1993/93/AT sayılı direktifinde tanımlanmıştır. 

Direktifte elektronik imza “başka bir elektronik veriye eklenen veya 

                                            
55  Aslan, 2014, s. 28. 
56  Erturgut, 2003, s. 68. 
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onunla mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla 

kullanılan elektronik veri” şeklinde tanımlanmaktadır.  

Türk kanun koyucusu da EİK’da Avrupa Birliği Direktifini 

esas alarak elektronik imzayı “başka bir elektronik veriye eklenen 

veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik 

doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri” olarak 

tanımlamıştır57.  

Bu başlık altında güvenli elektronik imzanın unsurları ve 

işlevleri ehemmiyeti gereği ayrıntılı olarak açıklanacaktır.  

 

6.2.1. Elektronik İmza Çeşitleri 

Elektronik imzanın çeşitli şekillerde ortaya çıktığı 

görülmektedir. Bunların başlıcaları şunlardır: Kişilerin biyometrik 

özelliklerine dayalı yöntemler (bunlar ses, göz retinası ve parmak izi 

taraması gibi yöntemlerdir), PIN kodları, elle atılmış imzanın 

tarayıcıdan geçirilerek elektronik ortama aktarılmış hali, bilgisayar 

ekranlarına bu amaçla yapılmış özel kalemlerle atılan imza veya çift 

anahtarlı kriptografiyle oluşturulan dijital imzalardır58.   

Elektronik imza uygulamalarına bakıldığında e-imzanın farklı 

çeşitlerde ortaya çıktığı görülmektedir59. Bunlardan başlıcaları basit 

                                            
57 Elektronik İmza Kanunu, madde 3/b. 
58 Erturgut, 2004, s.61. 
59  Erturgut, 2004, s.61-68. 
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elektronik imza, gelişmiş elektronik imza, güvenli elektronik imza ve 

akredite edilmiş sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından verilen imzadır. 

Mevzuatımızda muteber kabul edilen elektronik imza çeşidi ise 

güvenli elektronik imzadır. Güvenli elektronik imza, basit elektronik 

imzadan çeşitli yönleriyle ayrılmaktadır. Basit elektronik imza 

çeşitlerinin bazı unsurları eksik olduğu için mevzuatımızda bu imzalar 

muteber kabul edilmemektedir. Elektronik imza çeşitleri kapsamında 

basit elektronik imza ve güvenli elektronik imzaya değinilecektir.   

 

6.2.2. Basit Elektronik İmza 

Basit elektronik imza hukuki geçerlilik, bağlayıcılık ve 

güvenlik gereksinimleri bakımından bir imzanın taşıması gereken 

bütün şartların tamamlanmadığı elektronik imza türüdür60. Basit 

elektronik imza ile kimlik doğrulama ve elektronik belge ile bağlantı 

kurma işlevleri sağlanabilirken basit elektronik imzalı belgelerde bu 

işlevler her zaman doğru sonuçlar vermemektedir.  

Basit elektronik imza türlerine bilgisayar ekranına özel kalem 

ile atılan imza, biyometrik imza, dijital imza, ıslak imzanın tarayıcıdan 

geçirilerek e-belgelere eklenmesi durumları örnek olarak verilebilir61.  

                                            
60  http:hakanalbayrak.blogspot.com.tr/2008/05/elektronik-belgelerin-delil-

olarak.html,  Erişim Tarihi: 19.03.2015 
61  http:hakanalbayrak.blogspot.com.tr/2008/05/elektronik-belgelerin-delil-

olarak.html, Erişim Tarihi: 19.03.2015 
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Biyometrik imzalar farklı türlerde görülmektedir. Bunlar; 

retina taraması, imza tanımlaması, yüz tanımlama, parmak izi ya da 

ses gibi biyolojik özelliklerin kullanıldığı imzalardır. Bu yöntemleri 

sınırlayıcı bir şekilde tanımlamak mümkün değildir. Zira her geçen 

gün bu yöntemler farklı şekillerde gelişebilmektedir62. Basit elektronik 

imza kapsamında değerlendirilen bu yöntemler, elektronik imzadan 

beklenen belgenin bütünlüğünün korunması, imza sahibinin 

kimliğinin tespiti gibi birtakım işlevleri sağlamak bakımından yetersiz 

kalmaktadır63.   

HMK’ya göre (m.205/2) basit elektronik imza kapsamında 

bulunan elektronik imza türleri hukuken korunmadıkları gibi 

yargılamada delil olarak kullanılamazlar. Zira sadece güvenli 

elektronik imzalar hukuki işlemlerde “güvenlilik şartını” yerine getirir 

ve yargılamada senet delili olarak kullanılabilirler.   

Buna karşılık, Avrupa Birliği 1999/93 sayılı elektronik 

imzaların düzenlenmesi hakkındaki direktifinin 5.maddesinde sadece 

bazı özelliklerinin eksik olması nedeniyle basit elektronik imzaların 

yargılamada kullanılmasının önüne geçilmemesi gerektiğini 

belirtmektedir. Bu özellikler: 

- bir imzanın elektronik olması  

- akredite edilmiş sertifikaya dayanmaması  

                                            
62  Acar, A. E. (2013). Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin 

Delil Değeri, İstanbul: XII Levha Yayınları. s. 78. 
63  Acar, 2013, s.79. 
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- akredite edilmemiş bir sertifika sağlayıcıdan temin edilmiş 

olması  

-  güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile 

oluşturulmamasıdır.  

Yukarıdaki durumlarda bu imzaların sadece bu özellikleri 

nedeniyle hukuki etki doğurmasına veya yargılamada caiz delil 

olmasına engel olunmaması gerektiğini belirtilmektedir64. 

 

6.2.3. Güvenli Elektronik İmza 

Elektronik imza, kısaca elektronik veriye eklenen ya da 

mantıksal bağlantısı bulunan, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan 

elektronik bir veri anlamına gelmektedir65. Islak imza nasıl bir kağıda 

atılan imzanın atan kişiye ait olduğunu ispatlamaktaysa, elektronik 

imza da herhangi bir elektronik dokümana eklenen imzalama verisinin 

yetkili kişiye ait olup olmadığını ispatlamaktadır. Bazı kaynaklarda 

dijital imza olarak da geçen güvenli elektronik imzanın 

                                            
64  “Member States shall ensure that an electronic signature is not denied legal 

effectiveness and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the 

grounds that it is 

  - in electronic form, or 

  - not based upon a qualified certificate, or 

  - not based upon a qualifiedcertificateissuedby an accredited certification-service-

provider, or 

  - not created by a secure signature–creation device.” 

 http://www.columbia.edu/~mr2651/ecommerce3/2nd/statutes/ElectronicSignature

sDirective.pdf, Erişim Tarihi: 23.3.2015. S. 256. 
65  https://eteydeb.tubitak.gov.tr/eimzabilgisayfasi.htm. Erişim Tarihi: 1.10.2015. 
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mevzuatımızda bu isimle tanımlanmasının sebebi karşılaştırmalı 

hukuktaki mevzuatla uyum içinde olma çabasıdır66. Güvenli 

elektronik imza AB Direktifindeki “nitelikli elektronik imzaya” 

karşılık gelmektedir67.  

Güvenli elektronik imzanın unsurları EİK madde 4’te 

belirlenmiştir. 

Madde 4- Güvenli elektronik imza; 

a. Münhasıran imza sahibine bağlı olan, 

b. Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli 

elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, 

c. Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin 

kimliğinin tespitini sağlayan, 

d. İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir 

değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan, elektronik 

imzadır. 

 

6.2.3.1. Güvenli Elektronik İmzanın Unsurları 

AB Direktifi’nde tanımlanan güvenli elektronik imza, 

Direktifin 5.maddesinde üye ülkeler tarafından ıslak imzaya eşdeğer 

                                            
66  Belgin, D. (2009). Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Değeri. Ankara Barosu 

Hukuk Gündemi Dergisi. 2009-2. S.39. 
67  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L 

0093&from=EN. Erişim Tarihi: 6.10.2015  
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kabul edilmektedir. Ayrıca güvenli elektronik imzanın yargılamada 

caiz delil olarak kullanılabileceği de bu maddede düzenlenmektedir68. 

Güvenli elektronik imza, Direktif’e göre gelişmiş elektronik 

imzanın unsurlarını taşımalı, nitelikli sertifikaya sahip olmalı ve 

güvenli imza oluşturma araçları ile oluşturulma şartını taşımalıdır. 

Gelişmiş elektronik imza mevzuatımızda düzenlenmemiştir. Direktifin 

ikinci maddesinde gelişmiş elektronik imzanın unsurları belirtilmiştir. 

Bunlar; 

- münhasıran imza sahibine bağlı olma, 

- imza sahibini tanımlayabilme, 

- imza sahibinin tasarrufunda bulunan araçlarla oluşturulma, 

- veride sonradan yapılan değişiklikleri gösterme 

unsurlarıdır69. 

                                            
68 Bu durum 1999/93/EC sayılı direktifin beşinci maddesinde şu şekilde 

açıklanmıştır: 

 Member States shall ensure that advanced electronic signatures which are based 

on a qualified certificate and which are created by a secure-signature-creation 

device: 

 (a) satisfy the legal requirements of a signature in relation to data in electronic 

form in the same manner as a handwritten signature satisfies those requirements 

in relation to paper-based data; and 

 (b) are admissible as evidence in legal proceedings.http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0093&from=EN, ErişimTarihi: 

26.5.2015. 
69 Bu unsurlar 1999/93/EC sayılı direktifin tanımlar başlıklı ikinci maddesinde şu 

şekilde açıklanmıştır: “Advanced electronic signature’ means an electronic 

signature which meets the following requirements: 

 (a) it is uniquely linked to the signatory; 

 (b) it is capable of identifying the signatory; 
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Hukukumuzda bu unsurlar güvenli elektronik imzanın 

unsurları olarak EİK madde 4’te kabul edilmiştir70. AB Direktifi ile 

uyumlu olarak hukukumuzda güvenli elektronik imza, ıslak imza ile 

eş değer sayılmış ve bunlar çeşitli kanunlarımızda yer almıştır71. Yine 

Direktif doğrultusunda güvenli elektronik imzalı belgeler 

hukukumuzda muteber kabul edilip yargılamada delil olarak 

kullanılabilecektir. Bu durum da mevzuatımızda kayıt altına 

alınmıştır72.  

 

6.2.3.1.1. Münhasıran İmza Sahibine Bağlılık 

Güvenli elektronik imzanın ilk unsuru olan münhasıran imza 

sahibine bağlılık, imza oluşturma verisinin73 yalnızca imza sahibine 

has olduğu anlamına gelmektedir. Kişiye has imza oluşturma verisi ile 

oluşturulmuş bir elektronik imza elektronik imza sahibi tarafından 

atılmış kabul edilir. “İmza sahibi” kavramı EİK’nın tanımlar 

                                                                                                       
 (c) it is created using means that the signatory can maintain under his sole 

control; and 

 (d) it is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent 

change of the data is detectable.” 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L009 

3&from=EN, ErişimTarihi: 26.5.2015. 
70  Acar, 2013, S.101. 
71 EİK m.5, 818 s. BK m.14, 6095 s. BK. M.15/1. 
72  HMK madde 205/2, HUMK m. 295/A. 
73  İmza oluşturma verisi, EİK’nın tanımları düzenleyen maddesinde, imza sahibine 

ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve 

bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi veriler şeklinde 

tanımlanmaktadır. 
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maddesinde, “elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza 

oluşturma aracını kullanan gerçek kişi” olarak tanımlanmaktadır. 

Görüldüğü üzere kanunda imza sahibi olarak elektronik imza 

oluşturmak amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan “gerçek kişi” 

kabul edilmiştir. O halde, mevcut yasal düzenleme çerçevesinde 

elektronik bir belge ancak, gerçek bir kişi tarafından 

oluşturulabilecektir74. 

Elektronik imza oluşturma verisini içeren elektronik imza 

oluşturma araçları75 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS) 

tarafından kişilere teslim edilmektedir. Bunlar kart şeklinde 

olabildikleri gibi çubuk olarak adlandırılan bir usb bellek şeklinde de 

olabilmektedir. Bu şekilde her imza sahibinin imza oluşturma verisi 

ayrı olur ve teslim edilmesi ile imza sahibine bağlanır76. 

ESHS’ler imza oluşturma verisinin kopyasını ellerinde 

bulunduramayacaklardır77. Yine ESHS’ler güvenlik gereği bu verileri 

3. kişilerin bulunduğu ortamda bulunduramayacaklardır78. 

 

                                            
74  Aslan, 2014, s.35. 
75  Elektronik imza aracı, EİK’nın tanımları düzenleyen 3.maddesinde, elektronik 

imza oluşturmak üzere, imza oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım 

aracını ifade eder şeklinde tanımlanmaktadır.   
76  Acar, 2013, s.103. 
77  EİK madde 10/son: Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı üretilen imza 

oluşturma verisinin bir kopyasını alamaz veya bu veriyi saklayamaz. 
78  EİK madde 12/b: Elektronik sertifika sahibinin izni olmaksızın sertifikayı üçüncü 

kişilerin ulaşabileceği ortamlarda bulunduramaz. 
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6.2.3.1.2. Yalnızca İmza Sahibinin Tasarrufunda Bulunan 

Güvenli Elektronik İmza Oluşturma Aracı İle Oluşturulma 

Güvenli elektronik imza sahibi olan gerçek kişi elektronik 

imzasını başkasına kullandırmamakla ve bu konuda gerekli önlemleri 

almakla yükümlüdür. Ayrıca imza sahibi, imza oluşturma verisinin 

gizliliğinden veya güvenliğinden şüphe etmesi durumunda ESHS’yi 

derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Elektronik imza sağlayıcılarının 

imza sahiplerini bu konuda bilgilendirmesi gerektiği ise EİK’nın 

10.maddesinde belirtilmiştir79.  

Kanunda imza oluşturma verisinin imza oluşturma aracının 

dışına çıkarılamayacağı belirtilerek gizliliğin korunması 

amaçlanmıştır. Nitekim, yetkisiz olarak imza oluşturma verisine 

ulaşılmaya çalışıldığı takdirde kapalı anahtar olarak da adlandırılan bu 

veri kendisini bloke etmektedir80.  

İmza oluşturma verisinin gizliliğinin yanı sıra güvenli 

elektronik imza atabilmek için imza sahibinin oluşturduğu PIN kodu 

da imzanın kişiye münhasır olmasını sağlamaktadır. PIN kodunun 

arka arkaya yanlış girilmesi durumunda PUK kodu devreye girmekte 

                                            
79  f) Sertifikada bulunan imza doğrulama verisine karşılık gelen imza oluşturma 

verisini başkasına kullandırmaması konusunda, sertifika sahibini yazılı olarak 

uyarmak ve bilgilendirmekle, 
80  Acar, 2013, s. 104. 
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ve yanlışlık bu şifrede de tekrar edildiği takdirde güvenlik gereği 

elektronik imza oluşturma aracı bloke olmaktadır81.  

Bu önlemlerle elektronik imza oluşturma aracı, imza sahibi 

dışındaki üçüncü kişilerin kullanımına kapalı kalmaktadır.  

 

6.2.3.1.3. Nitelikli Elektronik Sertifikaya Dayanarak İmza 

Sahibinin Kimliğinin Tespitini Sağlama 

Elektronik İmza Kanunu, güvenli elektronik imzanın geçerli 

olabilmesi için nitelikli elektronik sertifikaya dayanması gerektiğini 

şart koşmaktadır. Kanunun 9.maddesinde nitelikli elektronik sertifika 

düzenlenmiştir. Elektronik sertifikanın tanımı ise, kanunun 

3.maddesinde yapılmıştır. Tanıma göre elektronik sertifika, “imza 

sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine 

bağlayan elektronik kaydı” ifade etmektedir.  

ESHS’lerden temin edilen elektronik sertifikalar ile imza 

sahibinin kimliği tespit edilmektedir. Sertifikalar üzerindeki ESHS’nin 

elektronik imzası vasıtasıyla sertifikanın bütünlüğü ve doğruluğu 

garanti altına alınmaktadır82.  

Nitelikli elektronik sertifikanın şartları Kanunun 9.maddesinde 

belirtilmiştir. Bunlar; 

                                            
81  Acar, 2013, s. 104. 
82  Acar, 2013, s.105. 
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- “Sertifikanın "nitelikli elektronik sertifika" olduğuna dair 

bir ibare, 

- Sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgileri ve kurulduğu 

ülke adı, 

- İmza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgileri, 

- Elektronik imza oluşturma verisine karşılık gelen imza 

doğrulama verisi, 

- Sertifikanın geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri, 

- Sertifikanın seri numarası, 

- Sertifika sahibi diğer bir kişi adına hareket ediyorsa bu 

yetkisine ilişkin bilgi, 

- Sertifika sahibi talep ederse meslekî veya diğer kişisel 

bilgileri, 

- Varsa sertifikanın kullanım şartları ve kullanılacağı 

işlemlerdeki maddî sınırlamalara ilişkin bilgileri, 

- Sertifika hizmet sağlayıcısının sertifikada yer alan bilgileri 

doğrulayan güvenli elektronik imzası” dır. 

Yukarıda sayılan nitelikleri taşıyan sertifikalara sahip güvenli 

elektronik imzalar sertifika sağlayıcılar tarafından tescil edilmiş 

olurlar. Nitelikli elektronik sertifikalar Bilişim Teknolojileri 

Kurulu’na (BTK) bildirimde bulunmuş ESHS’ler tarafından 

verilmektedir. Türkiye’de BTK tarafından kabul edilen ESHS’ler ise 
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şunlardır: E-Güven, TürkTrust, E-Tuğra, E-imzaTR’dir. Ayrıca kamu 

kurumları için TUBİTAK-UEKAE ve Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sertifikasyon Merkezi (EGMSM) bulunmaktadır83. 

Güvenli elektronik imzaların, Türkiye’de yetkilendirilmiş olan 

ESHS’ler tarafından sağlanmış sertifikalarla atılması gerekmektedir. 

Bu durumda yabancı ESHS’ler tarafından verilmiş sertifikalarla atılan 

elektronik imzalı belgeler hukuki anlamda belge hüviyetini 

kazanamayacaktır.  

Bu noktada uyuşmazlığa konu olmuş bir davayı incelemek 

faydalı olacaktır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda görülen bir davada 

sanığın okuduğu üniversitedeki öğrenci işlerinde görevli olan 

memurla anlaşıp kendi notlarını üniversitenin bilişim sisteminde 

değiştirtmesi işleminde yerel mahkeme TCK madde 244/2’den yani 

bilişim sistemindeki verileri değiştirmek suçundan hüküm kurmuştur. 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi ise söz konusu suçun evrakta sahtecilik 

kapsamında değerlendirilebileceğini ve bunun değerlendirmesinin ağır 

ceza mahkemesince yapılması gerektiğini belirterek asliye ceza 

mahkemesince verilen hükmü bozmuştur. Yargıtay Ceza Genel 

Kurulu ise iddianamede atılı suçun bilişim sistemindeki verileri 

değiştirme suçunun olduğunu dolayısıyla iddianameye konu 

edilmeyen bir fiilden dolayı (davasız yargılama olmaz ilkesi) 

                                            
83 http://www.tk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/elektronik_imza/eshs.php, Erişim 

Zamanı: 6.4.2015. 
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yargılama yapılamayacağını belirterek yerel mahkemeyi haklı 

görmüştür84. 

Karardan anlaşılacağı üzere Yargıtay 11. Ceza Dairesi söz 

konusu elektronik verileri değiştirme işleminin belgede sahtecilik 

suçunu oluşturabileceğini belirtmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise 

bu eylemin belgede sahtecilik suçunu oluşturmayacağını 

savunmaktadır.  

Söz konusu olayda tartışılması gereken husus ise bilgisayar 

sistemine girilerek notların değiştirildiği verilerin hukuki anlamda 

belge olarak kabul edilip edilemeyeceğidir. Konumuz olan imza 

unsuru bağlamında değerlendirilecek olursa, bilişim sistemindeki bu 

veriler bir şahsa izafe edilebiliyorsa yani düzenleyen olarak belli bir 

kişinin görüldüğü verilerse bu verilere hukuki anlamda belge demek 

mümkün olacaktır. Ancak elektronik verilerdeki tespit ve irade 

beyanları herhangi bir kişiye izafe edilemiyorsa bu verilere hukuki 

anlamda belge denilemez.  

Örnek vermek gerekirse bir odaya birden fazla kapıdan girilip 

odanın içinde yapılan değişikliklerin hangi kapıdan giren kişi 

tarafından yapıldığı belli olmuyorsa burada hukuk tekniği bağlamında 

belgeden bahsedilemeyecektir. Dolayısıyla bu nitelikteki bilişim 

sistemlerinde yapılan sahtecilikler belgede sahtecilik suçunu değil 

                                            
84 YCGK E. 2007/11-44 K. 2007/200 T. 9.10.2007. 

 http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=19762, Erişim Tarihi: 

15.4.2015 
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bilişim sistemindeki verileri değiştirme suçu olan TCK 244/2’deki 

suçu oluşturacaktır. Nitekim, bir belgeden bahsedilebilmesi için söz 

konusu verilerin düzenleyicisinin belli olması ve elektronik belge 

bağlamında bu düzenleyicinin güvenli elektronik imza ile tespit edilir 

olması gerekmektedir.  

Ancak yukarıdaki olayla ilgili olarak Adalet Bakanlığı 

Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı kanun tasarısı taslağı 

yasalaşırsa bu fiil için ayrıca belgede sahtecilik hükümlerinden de 

cezalandırma yapılacaktır. Nitekim tasarı taslağına göre 244. maddeye 

eklenmesi planlanan 5. Fıkra yeni bir içtima hükmü getirmektedir ve 

şu şekildedir:  

“İkinci ve üçüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi 

suretiyle oluşturulan verilere dayalı olarak sahte belge düzenlenmesi 

halinde, ayrıca belgede sahtecilik suçlarına ilişkin hükümler 

uygulanır.” 

 

6.2.4. Güvenli Elektronik İmzanın İşlevleri 

Elektronik imzanın ıslak imzayı ikame edebilmesi için, ıslak 

imzanın yerine getirdiği işlevlerin elektronik imza tarafından da yerine 

getirilmesi gerekir (işlev eşitliği)85. Tüm fonksiyonlar bakımından 

elektronik imzanın ıslak imza ile aynı olması ise, her iki şekil 

                                            
85  Keser Berber,L.Şekil ve Dijital İmza.http://enoter_hukuk.tripod.com/leyla-

keser_berber.htm, Erişim Tarihi: 27.04.2015. 
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arasındaki yapısal farklılıklar yüzünden pek mümkün 

gözükmemektedir. Bazı fonksiyonlar elektronik imza tarafından daha 

iyi bir şekilde yerine getirilirken, diğer bazılarına ise ıslak imza ile 

daha iyi ulaşılabilmektedir. El yazısı ile imzanın, kimliği tespit işlevi, 

gerçeklik işlevi, sonuçlandırma işlevi, uyarı işlevi, devamlılık işlevi ve 

ispat işlevi vardır86. 

 

6.2.4.1. Kimlik Tespiti ve Gerçeklik 

İmza, yer aldığı belgede düzenleyen kişinin kimliğini tespit 

etmeye yarayan bir araçtır. Nitekim el yazısı ile atılmış olan imza 

kişinin kişisel özelliğini yansıtır ve biriciktir.  

Güvenli elektronik imza, imzalama işlemi sırasında imzalayan 

kişinin kimliğinin doğrulanmasını sağlamaktadır. ESHS’lerin bir 

görevi de, kullanıldığı anda elektronik imzanın geçerli olup 

olmadığını doğrulamaktır87. Sertifika hizmet sağlayıcısının önemi asıl 

olarak bu noktada yani kimliğin tespiti bakımından ortaya 

çıkmaktadır. Zira kendisine elektronik imzalı bir metin gönderilen 

kişi, bu imzanın bir kişiye özgülenmiş olduğunu, açık anahtar 

vasıtasıyla tespit edebilecektir. Elektronik sertifikaya dayanan bu 

şekildeki özgülenme, gönderilen kişi tarafından kişinin kimliğini tespit 

etmeye yarayacaktır. Kimliği tespit işlevi, kişinin elektronik sertifikası 

                                            
86  Acar, 2014, s.96, 97, 98, 99. 
87  Aslan, 2014, s.39. 
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sayesinde gerçekleşmektedir. Bu durumda, sertifika hizmet 

sağlayıcısının en önemli fonksiyonunun, elektronik imza sahibinin 

kimliğini tespit etmek olduğu söylenmelidir. Böylece, el yazısı ile 

imzanın sağladığı kimliği tespit işlevi elektronik imza ile de sağlanmış 

olacaktır88. 

Güvenli elektronik imza ile imzalanmış belgelerde ise belgeyi 

gönderenin kimliği belge ile birlikte gönderilen elektronik imza 

sertifikasından tespit edilmektedir89. ESHS’ler tarafından verilmiş 

bulunan sertifikalarda imzalayan kişinin bilgileri bulunmaktadır. Bu 

sertifikaların incelenmesi ile imza sahibinin kimliğinin tespiti 

mümkün olmaktadır. Güvenli elektronik imzalar vasıtasıyla imza 

sahibinin tespiti güvenilir bir şekilde sağlanabilmektedir90. 

Ancak elektronik imzanın başkası tarafından kullanılmış olma 

ihtimali burada değerlendirilmelidir. Zira, bunun tespiti çok mümkün 

değildir. Nitekim el yazısı ile imzalanmış belgelerde imza imzalayanın 

karakteristik özelliğini göstermekte iken güvenli elektronik imzada bu 

karakteristik özellik, imza oluşturma verisinin tekliğinden 

kaynaklanmaktadır91. Bu nedenle güvenli elektronik imzalı belgelerde 

ulaşılabilen veri sadece imza sahibinin bilgileridir. Her bir imza 

oluşturma verisi her imza sahibi için farklı olduğundan dolayı bir 

belgenin elektronik imza ile imzalanması durumunda o belge artık 

                                            
88 Erturgut, 2004, s. 113 
89  Acar, 2013, s.96. 
90  Acar, 2013, s.96. 
91  Acar, 2013, s.97. 
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ilgili imzanın sahibi tarafından imzalanmış olarak kabul edilmektedir. 

Nitekim elektronik imza kanununun 16.maddesinde elektronik imza 

verilerini içeren araçların kişilere özgü olduğu vurgulanarak izinsiz 

kullanımları hapis ve adli para cezaları ile yaptırıma bağlanmıştır.  

Güvenli elektronik imzaların kural olarak inkar edilemez 

olmaları da gerçeklik işlevinin bir sonucudur. 

 

6.2.4.2. Sonuçlandırma 

Bir belgeye el yazısı ile imza atılması imzalayan kişinin 

belgenin oluşturulmasında iradesinin olduğunu ve son halini kabul 

ettiği anlamına gelmektedir92. Bu nedenle belgenin oluşturulmasından 

sonra yapılan eklemeler ve değişiklikler imza sahibinin iradesini 

yansıtmayacak ve imza sahibini bağlamayacaktır. Yani imzalayan kişi 

belgenin yalnızca altına imza attığı durumundaki içerikten sorumlu 

olacaktır.  

Bir belgenin güvenli elektronik imza ile imzalanması 

durumunda da sonuçlandırma işlevi yerine gelmektedir. Zira 

değinildiği üzere güvenli elektronik imzalı belgede yapılan herhangi 

bir değişiklik belgenin hash değeri93nin değişmesine sebep olmakta ve 

belgenin elektronik imzasının kaldırılmasına yol açmaktadır94.  

                                            
92  Acar, 2013, s.96. 
93 Hash değeri, dosyaların parmak izi gibidir. Dosyalar, karmaşık algoritmalarla 

taranır ve dosyanın benzersiz bir parmak izi, yığını 



 Belgede Sahtecilik Suçlarının Konusu Olarak Belge ve Elektronik Belge 

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.1, Yıl 2015 183 

6.2.4.3. Uyarı İşlevi 

Atılan imzanın en önemli işlevi olarak uyarı işlevi kabul 

edilebilir95. İmza atılması bir şekil kuralı olup, imza atan kişinin bir 

yükümlülük altına girdiğinin uyarılması işlevini görmektedir. İmza 

sayesinde beyanda bulunan kişi, acele hareket etmekten korunmuş 

olacaktır. İmza atmak kişinin imza attığı belgedeki ifade ve olgularla 

bağlanması anlamına gelmektedir. Kişi imza ile bu ifade ve olguları 

kabul edip hukuki sonuçlarını üstlendiğini belirtmektedir.  

Güvenli elektronik imza ile bir belgeyi imzalamak isteyen kişi 

imza çubuğunu veya kartını bilgisayara adapte edip, gerekli olan PIN 

kodunu girmelidir. Ayrıca kapalı anahtar denilen metni belgeyi kripte 

eden şifre girilmeden önce sertifika hizmet sağlayıcılarının imzanın 

ıslak imza ile aynı hukuki değere sahip olduğu uyarısı yapması 

gerekmektedir96. Nitekim EİK madde 10’da bu durum açıkça ifade 

edilmektedir;  

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı; 

“… 

e) Sertifikanın kullanımına ilişkin özelliklerin ve 

uyuşmazlıkların çözüm yolları ile ilgili şartların ve kanunlarda 

                                                                                                       
çıkartılır.https://www.technopat.net/sosyal/konu/hash-nedir.3551/, Erişim Tarihi: 

30.08.2015 
94  Tamer, S. (2006). Teknik ve Hukuki Açıdan Elektronik İmza,Legal Hukuk 

Dergisi, Mart 2006, Sayı: 39. (s. 697-733). 
95  Tamer, 2006, s. 697-733. 
96  Tamer, 2006,s. 697-733. 
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öngörülen sınırlamalar saklı kalmak üzere güvenli elektronik imzanın 

elle atılan imza ile eşdeğer olduğu hakkında sertifika talep eden kişiyi 

sertifikanın tesliminden önce yazılı olarak bilgilendirmekle,   

f) Sertifikada bulunan imza doğrulama verisine karşılık gelen 

imza oluşturma verisini başkasına kullandırmaması konusunda, 

sertifika sahibini yazılı olarak uyarmak ve bilgilendirmekle 

yükümlüdür.” 

Elektronik imza kanunundaki düzenlemelerle birlikte 

değerlendirildiğinde güvenli elektronik imzanın uyarı işlevini yerine 

getirdiği görülmektedir. Hatta denilebilir ki elektronik imza ile imza 

atmak ıslak imzaya nazaran daha çok işlem gerektirmekte ve uyarı 

işlevini yerine getirmektedir97.   

 

6.2.4.4. Devamlılık İşlevi 

Devamlılık işlevi, imzalanan metnin istenildiğinde 

okunabilmesi ve gerektiğinde incelenebilmesini ifade etmektedir98.  

Islak imzalı belgeler mahiyetleri gereği fiziki ortamda 

bulunmaktadırlar ve el ile algılanma yeteneğine sahiptirler. Buna 

karşılık güvenli elektronik imzalı belgeler ancak elektronik ortamda 

                                            
97  Erturgut, 2004, s. 122-123. 
98  Acar, 2013, s.99. 
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görülebilmekte ve imzaların gerçekliği ancak elektronik ortamda test 

edilebilmektedir.  

Yazılı şekil zorunluluğu, imzanın ve imzalanacak metnin 

sürekli bir kontrole elverişli olması hususunu da gerektirir. Elektronik 

ortamda imzalanan belgeler de bilgisayar hafızasında veya diğer harici 

disklerde saklanabilir99. Bu durumda devamlılık işlevinin sağlandığı 

kabul edilmelidir.  

 

6.2.4.5. İspat İşlevi 

Bir belgenin imzalanmasının önemli hukuki sonuçlarından 

birisi de ispat işlevidir. El yazısı ile imzalanan metin bir uyuşmazlık 

durumunda yazılı şeklin varlığına ve taraflar arasında kurulan 

sözleşme ilişkisine kanıt sağlar. Elektronik imza kanunu ve diğer 

mevzuatımızdaki düzenlemeler gereğince ise geçerli olarak imza 

edilen belgeler de bu manada ispat şartını haiz olacaklardır. HMK’da 

güvenli elektronik imza ile imzalanan belgelerin senet hükmünde 

olacağı belirtilmektedir. Borçlar Kanunu’nda ise güvenli elektronik 

imzanın elle atılan imza ile aynı ispat gücüne sahip olduğu 

belirtilmiştir. Yine CMK’nın 38/A maddesinin 5.fıkrasında elektronik 

imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi halinde UYAP’ta 

kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belgenin geçerli kabul edileceği 

                                            
99  Tamer, 2006,s. 697-733. 
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belirtilmiştir. Dolayısıyla güvenli elektronik imza ispat işlevini yerine 

getirmektedir denilebilir.  

Güvenli elektronik imza ile imzalanmamış bir elektronik belge 

ise medeni usul yargılamasında ancak delil başlangıcı teşkil 

edecektir100.  

 

6.3. Elektronik Belgenin Zaman Unsuru 

Bir belgenin hukuki sonuç doğurabilmesi için belgenin hukuki 

sonuç doğurmaya yönelik olarak daha önceden düzenlenmiş olması 

gerekmektedir. Güvenli elektronik imza, imzalanan belgenin 

oluşturulduğu zamanın bilgisini de tutmaktadır. Belgenin oluşturulma 

zamanını tespit etmek imzanın tespit edilmesiyle mümkün hale 

gelecektir.  

EİK’nın 3.maddesi, elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, 

gönderildiği, alındığı, veya kaydedildiği zamanın tespiti amacıyla 

ESHS tarafından sağlanan aracı “zaman damgası” olarak 

adlandırmaktadır. EİK, düzenlenme zamanının tespiti güvenli 

elektronik imza ile mümkünken belgenin geçerliliği adına ayrıca 

zaman damgasını da zorunlu tutmaktadır. Zaman damgası 

bulunmayan güvenli elektronik imza ile imzalanmış belgelerde yer 

alan tarih/zaman bilgisinin belgenin düzenleme zamanı olarak kabul 

                                            
100  Acar, 2013, s.100. 
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edilip edilmeyeceği bu konuda ileride ortaya çıkacak yargı içtihatları 

ile şekillenecektir101. 

 

7. ELEKTRONİK BELGELERDE SAHTECİLİK VE 

KANUNİLİK UNSURU 

Avrupa Siber Suçları Sözleşmesi’nin102 7.maddesinde 

elektronik verilerde sahtecilik fiili düzenlenmiştir103. Sözleşmenin 

açıklayıcı raporunda ise bu maddenin amacının fiziki belgelerde 

sahteciliğe paralel bir suç ihdas etmek olduğu belirtilmektedir104.  

                                            
101  Aslan, 2014, s.34.   

 Sözleşmenin metni için bkz. http://conventions.coe.int/Treaty/EN 

/Treaties/Html/185.htm, Sözleşmenin Türkçe çevirisi ve Meclis Komisyon 

raporu için bkz. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss380.pdf 
103 Taraflardan her biri, özgün olmayan verilerle sonuçlanan yeni veri girme, 

verileri değiştirme, silme veya engelleme eylemlerinin, söz konusu verilerin yasal 

açıdan özgün verilermiş gibi kabul edilmesi, veya işlem görmesi niyetiyle, kasten 

ve haksız yere gerçekleştirildiği zaman, verilerin doğrudan okunabilir ve 

anlaşılabilir olup olmadığına bakılmaksızın, bu eylemlerin kendi iç hukukunda 

cezai suç olarak tanımlanması için gerekli olabilecek yasama tedbirlerini ve 

diğer tedbirleri kabul edecektir. Taraflardan her biri, cezai yükümlülüğün 

doğması için, eylemin hile veya benzer bir sahtekarlık niyetiyle gerçekleştirilmiş 

olmasını şart koşabilir.https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/ 

donem24/yil01/ss380.pdf, Erişim Tarihi: 31.7.2015. Not: Türkiye Cumhuriyeti 

anlaşmayı onaylarken bu maddedeki suç tanımının gerçekleşmesi için 

dolandırma ve hileli davranış kastı gerektirdiğini beyan etmiştir. 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss380.pdf, Erişim Tarihi: 

31.7.2015. 
104  Koca, M. (2003). Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi, Bilgi Toplumunda 

Hukuk Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt: III. İstanbul: Beta Yayınevi. S. 803. 
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Mevzuatımızda elektronik verilerde yapılan sahteciliğin 

belgede sahtecilik suçları bağlamında değerlendirileceğine yönelik 

açık bir hüküm bulunmamaktadır.  

Bir görüş, kanunilik ilkesi gereği elektronik veriler bakımından 

ayrı ve açık bir düzenleme yapılmadığı sürece bu verilerin geleneksel 

sahtecilik suçlarına konu olamayacağını belirtmektedir. Bu görüş 

elektronik verilerin sahtecilik suçları bağlamında 

değerlendirilebilmesi için bu verilere ceza kanunlarında belge vasfı 

verilmesinin zorunlu olduğunu vurgulamaktadır 105.  

Diğer bir görüş ise belgede sahtecilik suçlarının niteliği gereği 

sadece maddi varlığa sahip belgeler bakımından söz konusu 

olabileceğini belirtmektedir106. Dolayısıyla bu görüş elektronik 

belgelerin belgede sahtecilik suçlarına konu olamayacağını 

savunmaktadır.  

Elektronik belgelerde sahtecilik fiilleriyle ilgili olarak müstakil 

bir düzenleme yapılmadığı bir gerçektir. Ancak savunduğumuz görüşe 

göre bazı elektronik verilerde yapılacak sahteciliklerin yeni bir 

düzenleme yapılması gerekmeksizin geleneksel belgede sahtecilik 

suçlarına konu olacağıdır. Nitekim, ceza kanunundaki sahtecilik 

                                            
105  Bilindiği üzere kanunilik ilkesi kanunda açıkça suç olarak tanımlanmamış bir fiil 

için kimsenin cezalandırılamayacağını ifade eden ceza hukukunun temel 

ilkelerinden birisidir. Arslan, Baştürk, 2013, s. 208.  
106 Güngör, D. (2010). Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçu. Ankara: Yetkin Yayınevi, 

s. 50.  
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suçlarını düzenleyen maddelerin elektronik belgelere 

uygulanamayacağını gösteren bir düzenleme de bulunmamaktadır107.  

Gerçekten, daha önce de belirtildiği gibi ceza kanununda 

belgenin tanımı yapılmamıştır. Güvenli elektronik imza ile 

imzalanmış elektronik belgeler ıslak imzalı belgelere nazaran -

yukarıda açıklandığı üzere- daha iyi korunmaktadırlar.  Dolayısıyla 

elektronik belgelerin bu suçlar bağlamında değerlendirilmesi kıyas 

yasağı ve kanunilik ilkelerine ters düşmemektedir108.  

Diğer yandan, elektronik imza kanununun beşinci maddesinde 

düzenlenen “güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî 

sonucu doğurur” hükmü belgelerin yalnızca fiziki evrakların “belge” 

olarak kabul edileceği fikrini yanlışlamaktadır. Nitekim ıslak imza 

unsuru dışındaki tüm unsurları taşıyan güvenli elektronik imzalı e-

belgeler geleneksel anlamda belge ile aynı hukuki korumaya sahiptir.   

 

7.1. 765 Sayılı ve 5237 Sayılı TCK’larda Durum 

765 sayılı mülga TCK’nın 525/c maddesinde “hukuk alanında 

delil olarak kullanılmak maksadıyla sahte bir belgeyi oluşturmak için 

bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutan bir sisteme, verileri veya 

diğer unsurları yerleştiren veya var olan verileri, diğer unsurları 

                                            
107  Tekin, N. (2014). Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Bazı Özel Durumlar, 

TAAD, Yıl:5 Sayı 19, Ekim 2014. s. 935 
108  Tekin, 2014, s. 935. 
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tahrif eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar, tahrif edilmiş olanları 

bilerek kullananlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir” 

hükmü düzenlenerek elektronik veriler bakımından ayrı bir düzenleme 

yapılmıştı.  

Ancak 5237 sayılı yeni TCK böyle bir hükme yer vermemiştir. 

Yukarıda değinilen görüş kanunilik ilkesi gereği yeni TCK’ya göre 

elektronik verilerin belgede sahtecilik suçuna konu oluşturmayacağını, 

yalnızca 244/2.maddede düzenlenen verileri değiştirme veya yok etme 

suçunu oluşturacağını belirtmektedir109.  

Bu makalede savunulan düşünce, herhangi bir düzenleme 

yapılmasa dahi yeni TCK’nın güvenli elektronik imza ile imzalanmış 

elektronik verilerin sahtecilik suçlarına konu oluşturacağıdır. EİK’da 

düzenlenmiş olan güvenli elektronik imzalı belgelerin madde 5/1 

uyarınca110 ıslak imzalı belgelerle aynı değerde olduğunu kabul etmek 

zorunludur. Nitekim ıslak imza ile gerçekleştirilebilecek her türlü 

işlem elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile 

yapılabilecektir111. Bu belgelerin hukukumuzun itibar ettiği belgeler 

olması sebebiyle bu belgelerde yapılan tahrifatlar, ceza kanunları 

                                            
109  Bu yorum kabul edilecek olursa failler ödüllendirilmiş olacaktır. Nitekim birçok 

elektronik verinin hukuki anlamda büyük değerleri vardır. Yazıcıoğlu, R.Y. 

(2005). Yeni Türk Ceza Kanunundaki Bilişim Suçlarının Değerlendirilmesi, Yeni 

Türk Ceza Kanunu Sempozyumu, İstanbul, s.107. 
110  EİK madde 5/1: Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu 

doğurur. Borçlar Kanunu madde 15: Güvenli elektronik imza da, el yazısıyla 

atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.  
111  Tekin, 2014, s. 932. 
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bağlamında belgede sahtecilik suçlarına da sebep verebilecektir. Bu 

sahteciliklerin belgede sahtecilik kapsamında değerlendirilmesi kıyas 

anlamına gelmeyecek ve suç ve cezada kanunilik ilkesine aykırılık da 

teşkil etmeyecektir. Zira güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve 

nitelikli sertifikayla onaylanmış her elektronik veri belge kavramının 

tüm unsurlarına sahiptir112.  

 

7.2. Yeni Kanun Tasarısı Taslağı 

Temmuz 2015 tarihli bir bildirgeyle Adalet Bakanlığı 

Kanunlar Genel Müdürlüğünün duyurduğu yasa tasarısı taslağı bu 

konu ile ilgili olarak özel bir düzenleme yapılacağını 

göstermektedir113.   

Hazırlanan taslakta TCK 244/2’de düzenlenen verileri 

değiştirme, bozma suçunun cezası arttırılmaktadır114. Eski halinde “6 

                                            
112  Tekin, 2014, s. 935. 
113 http://www.kgm.adalet.gov.tr/DUYURULAR/TASARI-alternatif%20%C3%A7 

%C3%B6z%C3%BCm%20y%C3%B6ntemleri.pdf, Erişim Tarihi: 1.8.2015 
114  Tasarı taslağındaki madde gerekçesi şu şekildedir:  

 “Maddeyle, Türk Ceza Kanununun 244 üncü maddesinde değişiklikyapılarak, 

sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme eylemleriyle 

ilgilicezalar caydırıcılığın sağlanması ve bu suçlarla etkin mücadele edilebilmesi 

amacıylaartırılmaktadır. 

 Diğer yandan, Sözleşmenin 7 nci maddesinde, klasik anlamdaki evrakta 

sahteciliksuçuna paralel bir şekilde bilişim ortamında saklanan verilerde 

sahtecilik yapılmasının dacezalandırılması öngörülmektedir. Bu doğrultuda 

maddeye beşinci fıkra eklenerek, ikinci ve üçüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin 

işlenmesi suretiyle oluşturulan verilere dayalı olaraksahte belge düzenlenmesi 

halinde, ayrıca belgede sahtecilik suçlarına ilişkin hükümlerinuygulanacağı 

öngörülmektedir. 
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aydan 3 yıla kadar” olan hapis cezası taslakta “1 yıldan 5 yıla kadar” 

olarak düzenlenmiştir.  

Taslak, önemli bir değişiklik olarak, maddeye yeni bir fıkranın 

daha eklenmesini de öngörmektedir. Yapılacak düzenlemede 

değiştirilen, bozulan, yok edilen vb. elektronik verilere dayalı olarak 

sahte belge düzenlenmesi durumunda ayrıca belgede sahtecilik 

suçlarından da cezaya hükmedileceği kayıt altına alınmıştır115.  

Tam bu noktada Yargıtay’ın bir kararını hatırlamakta fayda 

bulunmaktadır116. Yargıtay Ceza Genel Kurulu öğrenci işleri bilgi 

sistemine girilerek kalmış derslerin hukuka aykırı olarak geçilmiş 

olarak gösterilmesi eyleminde TCK 244/2’den hüküm kurmuş, 

belgede sahtecilik kapsamında değerlendirmemiştir. Ancak yazılan 

karşı oylarda bilişim sisteminde değiştirilen verilerin sahte belge 

(diploma/mezuniyet belgesi) oluşturmak amacıyla yapıldığı 

belirtilerek belgede sahtecilik kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Karşı oy yazısında fikri içtimanın tartışılması gerektiği 

                                                                                                       
 Düzenlemeyle hukuki işlem ve belgeleri de kapsayan hukuki ilişkiler açısından 

önemliolabilecek dijital verilerin güvenliği ve güvenilirliği sağlanmak 

istenmektedir. Bu suretleSözleşme hükümleriyle uyum sağlanmaktadır.” 

http://www.kgm.adalet.gov.tr/DUYURULAR/TASARI-alternatif%20%C3%A7 

%C3%B6z%C3% BCm%20y%C3%B6ntemleri.pdf, Erişim Tarihi: 21.08.2015 
115  Tasarı taslağı ile maddeye eklenmesi planlanan fıkra şu şekildedir: "(5) İkinci ve 

üçüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle oluşturulan verilere 

dayalı olarak sahte belge düzenlenmesi halinde, ayrıca belgede sahtecilik 

suçlarına ilişkin hükümler uygulanır.” 
116  T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2007/11-44 K. 2007/200 T. 9.10.2007. 

Erişim: www.legalbank.net.   
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belirtilmiştir. Yasa tasarısı taslağı bu noktadaki tartışmayı bitirmeye 

yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir.    

 

7.2.1. Yeni Tasarıya İhtiyaç Var mı? 

Bu makalede savunulan düşünceye göre hiçbir değişiklik 

yapılmasa dahi güvenli e-imza ile imzalanan elektronik belgeler klasik 

belgede sahtecilik suçunun konusunu oluşturabilir. Ancak uygulamada 

klasik anlamda evrak olarak adlandırılan fiziki belgeler haricindeki 

belgelerde yapılan sahteciliklerin bu suçlara konu edilmediği ve 

sadece bilişim sistemindeki verileri değiştirme suçuna konu edildiği 

görülmektedir. Bu durum da ceza adaletini sağlamada olumsuz 

sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.   

Yapılması planlanan düzenleme birkaç açıdan faydalı 

olacaktır. İlk olarak uygulamada e-imzalı olan belgelerde yapılan 

sahteciliklerin geleneksel anlamda belgede sahtecilik suçları 

kapsamında değerlendirmesinde bulunulan çekince kaldırılmış olacak 

ve kanundaki özel düzenleme uygulayıcıları rahatlatacaktır.  

Diğer yandan TCK 244/2’de düzenlenen bilişim sistemindeki 

verilerde yapılan sahtecilik suçlarının cezası –yaptırım açısından- 

uygulamada bir ödüllendirme olarak kabul edilmektedir117.  Tasarıyla 

cezaların üst sınırının yükseltilmesi ve alt sınırla üst sınır arasındaki 

                                            
117  Arslan, Baştürk, 2013, s. 210. 
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marjın açılması ceza adaleti açısından daha adil sonuçlar doğuracak ve 

hakimlerin takdir yetkisi daha önemli hale gelecektir.  

 

7.3. Özel Kanunlarda Elektronik Belge ile İlgili Yapılan 

Düzenlemeler 

Yukarıda değinildiği gibi Elektronik İmza Kanunu’nda 

elektronik belge düzenlenerek güvenli elektronik imza ile imzalanmış 

belgelerin elle atılan imza ile aynı sonucu doğuracağı düzenlenmiştir.  

HMK madde 199’da “belge”, uyuşmazlık konusu vakıaları 

ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, 

fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik 

ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar olarak 

tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere maddede elektronik veriler  belge 

olarak kabul edilmiştir. HMK 205/2.maddede ise güvenli elektronik 

imzalı belgelerin senet olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Dolayısıyla 

senet olarak kabul edilen bu belgelerde yapılan sahtecilikler, TCK’nın 

207 ve 208.118 maddelerinde düzenlenen özel belgede sahtecilik 

suçlarını oluşturacaktır119. Yine HMK’nın 445/2.maddesinde UYAP 

                                            
118  TCK’nın 210.maddesinde düzenlenen resmi belge hükmündeki belgeler TTK 

madde 1526 ve  EİK 5/2 uyarınca elektronik imza ile düzenlenememektedirler.  
119  Dülger, M. V. (2014). Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza 

Hukukuna Yansımaları. Ankara Barosu Dergisi. 2014/1. s. 141. 
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işlemleri düzenlenmiş ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış 

belgelerin fiziki belge ile aynı değerde olduğu vurgulanmıştır.  

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 38/A maddesine 

“kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli 

elektronik imza kullanılarak UYAP’tan incelenebilir ve her türlü ceza 

muhakemesi işlemi yapılabilir” hükmü getirilerek kanunun güvenli 

elektronik imzalı belgelere verdiği değer gösterilmiştir. Maddenin 

5.fıkrasında elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle 

çelişmesi durumunda güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul 

edilir, denilerek elektronik imzalı belgelere üstünlük tanınmıştır120.  

İcra İflas Kanunu’nun (İİK), 8/A maddesinde güvenli 

elektronik imzalı belgelerin elle atılan imzalı belgeler gibi olduğu 

düzenlenmiştir.  

Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) tacirler arasındaki bazı 

işlemlerin güvenli elektronik imza vasıtasıyla kayıtlı elektronik posta 

(KEP) sistemiyle yapılacağı düzenlenmiş ve bu verilere belge vasfı 

verilmiştir121. Yine TTK’ya göre tacirler güvenli elektronik imza 

                                            
120  Ünver, Y. (2013). Üçüncü Yargı Paketinin Değerlendirilmesi. Marmara 

Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. Cilt: 19 Sayı: 2. s. 420.  
121  Arslan, Baştürk, 2013, S. 213. Yeni TTK 1526/1 uyarınca poliçe, bono, çek, 

makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli 

elektronik imza ile düzenlenemez. Ancak maddenin ikinci fıkrasına göre 

konişmento, taşıma senedi ve sigorta poliçesi elle imzalanabileceği gibi imza, 

faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik 

herhangi bir araçla da atılabilir denilmiştir. Orel, G. (2011). Elektronik İmza ve 

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, 

Ankara: Adalet Yayınevi, s. 55. 



Arif GÖZEL 

 

196                                                                S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.1, Yıl 2015 

vasıtasıyla e-fatura düzenleyebilmektedirler122. Diğer yandan tacirler 

güvenli elektronik imza ve zaman damgası vasıtasıyla e-defter 

tutmakta ve bu defterler denetlenmektedir. Yine elektronik ortamda 

şirket toplantısı yapılabilmesi de yeni TTK’nın güvenli elektronik 

imzaya verdiği değeri gösteren faktörlerden birisidir. Nitekim e-

toplantıya katılan üyeler güvenli elektronik imza vasıtasıyla 

oylamalara katılmaktadırlar.    

Vergi Usul Kanunu’nda ise elektronik defter ve elektronik 

faturalarla ilgili düzenleme yapılmış olup Maliye Bakanlığı’nın 

çıkarmış olduğu tebliğlerde bu belgelerin güvenli elektronik imza ile 

imzalanmaları düzenlenmiştir.  

6572 sayılı kanunla Aralık 2014’te Noterlik Kanunu’na 

eklenen 198/A maddesiyle noterlik işlemlerinin güvenli elektronik 

imza kullanılarak elektronik ortamda da yapılabileceği düzenlenmiştir.  

Yukarıda değinilen mevzuatlarda güvenli elektronik imza ön 

plana çıkarılarak elektronik ortamdaki bu verilere kanunlarla belge 

niteliği verilmiştir. Dolayısıyla bu verilerde yapılan değişiklikler ve 

tahrifatlar mevzuatta bir değişiklik yapılmaksızın geleneksel belgede 

sahtecilik suçuna konu olabileceklerdir. Güvenli elektronik imzalı 

olmayan elektronik belgeler TCK 244’teki suçu oluştururken güvenli 

                                            
122  Keser Berber, L. (2011). Dijital Şirkete Geçmek İçin Sekiz Yasal Gerekçe, 

Regesta Dergisi. İstanbul Ticaret Odası. s.60. 
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e-imzalı belgelerde yapılan sahtecilikler TCK 204 vd. düzenlenen 

belgede sahtecilik suçlarını oluşturacaktır.  

Buna karşılık Aile Hekimleri Kanunu’nun (AHK), 5.maddenin 

3.fıkrasında elektronik ortamda tutulan kayıtlar resmi evrak 

niteliğindedir denilmiş ancak güvenli elektronik imzadan hiç 

bahsedilmemiştir. Bu düzenleme doktrinde haklı olarak 

eleştirilmiştir123. Nitekim güvenli elektronik imza ile imzalanmamış 

verilerin bütünlüğünün sağlanması noktası sorunludur. Böyle verilere 

resmi belge niteliği tanımak ise uygun değildir. 

 

8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bilişim sistemindeki veriler bakımından belgede sahtecilik 

hükümlerinin uygulanması halihazırdaki mevzuatla sadece güvenli 

elektronik imzalı e-belgeler bakımından mümkündür. Nitekim 

yukarıda değinildiği üzere birçok özel kanunda güvenli elektronik 

imzalar muteber kabul edilerek ıslak imzalı belgelerle çelişmeleri 

durumunda bu belgelerin geçerli kabul edilecekleri vurgulanmıştır. 

Diğer yandan güvenli elektronik imzalı olmayan elektronik verilerde 

yapılan sahtecilikler ancak TCK 244/2’de düzenlenen bilişim 

sistemindeki verileri tahrif etme suçuna sebebiyet verecektir. Bu 

duruma örnek verilecek olursa, failin nüfus kayıtlarının tutulduğu 

sisteme girerek gerçeğe aykırı verileri sisteme eklemesi veya 

                                            
123  Arslan, Baştürk, 2013, s. 215. 
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sistemdeki verileri tahrif etmesi halinde TCK 244/2’de düzenlenen 

bilişim sistemindeki verileri değiştirme suçu oluşmuş olacaktır. 

Buradaki veriler eğer düzenleyeni belli olan (güvenli elektronik 

imzalı) bir e-belgede yapılan sahtecilikle tahrif edilmiş ise ancak o 

zaman ayrıca TCK 204 ve devamında düzenlenen belgede sahtecilik 

hükümlerine başvurulabilecektir. 

Diğer yandan güvenli elektronik imza ile imzalanmamış bir 

elektronik veride yapılan sahteciliğin bir belge düzenlenmesine 

dayanak yapılması durumunda halihazırda belgede sahtecilik suçlarına 

gidilemeyecektir. Buna karşılık Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel 

Müdürlüğü’nün hazırladığı yasa taslağı olumlu bir düzenleme yaparak 

ceza adaletinin sağlanmasına yönelik önemli bir adım atmıştır. 

Düzenlemeye göre elektronik ortamdaki bir veri güvenli elektronik 

imza ile imzalanmasa dahi sahte bir belge oluşumuna dayanak 

yapılmışsa bu verileri tahrif edenler hakkında ayrıca belgede sahtecilik 

hükümlerinden cezalandırma yapılabilecektir. Belirtmek gerekir ki 

ceza adaletinin sağlanması bakımından bu düzenlemenin yasalaşması 

ile uygulamacıların tereddütleri de giderilmiş olacak ve uygulamadaki 

önemli bir eksiklik kapanmış olacaktır.  

Yasa tasarısı taslağı ile TCK 244’de düzenlenen bilişim 

sistemindeki verileri tahrif etme suçunun cezasının arttırılması ise 

doktrinin de üzerinde durduğu önemli bir adımdır. Gerçekten bilişim 

sistemindeki verilerin gelişen çağda önemine bakıldığı zaman bu 



 Belgede Sahtecilik Suçlarının Konusu Olarak Belge ve Elektronik Belge 

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.1, Yıl 2015 199 

verileri tahrif edenler bakımından verilen cezalar adeta ödüllendirme 

olarak kabul edilmekteydi. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı tasarı 

taslağı bu sorunu çözmede önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.  
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5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ 

KULLANIMI KANUNU’NDA DÜZENLENEN 

KABAHATLER 

 

Mustafa ÖZEN 

 

I- GİRİŞ 

3.7.2005 tarih ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu, on yıllık bir kanun olmakla birlikte, hukukumuz 

açısından yeni bir kanun sayılabilir. Çünkü, bir kanunun yeni 

sayılması için salt yürürlülüğe giriş tarihi esas alınmamalıdır. 

Yürürlüğe giriş tarihinin esas alınması doğaldır. Ancak, bunun yanı 

sıra, kanunun bilinmesi ve uygulanması da önemlidir. Bu açıdan 

bakıldığında ve 5403 sayılı kanunun her açıdan değerlendirmeye tabi 

tutulmamış olması ve uygulamasının yoğun olmaması, hala yeni 

kanun gibi değerlendirilmesini haksız çıkarmayacaktır.  

Bu çalışmada, 5403 sayılı kanunda düzenlenen kabahatler 

incelenecektir. Öyle sanıyoruz ki, bu kanunda düzenlenen kabahatler 

daha önce incelenip yayınlanmamıştır. En azından biz bu yönde bir 

yayın ile karşılaşmadık. Bu açıdan bu inceleme bir ilk olacaktır. İlk 

olması nedeniyle de bir şey söylemek hem kolay hem de zor olacaktır.  

                                                 
  Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza ve Ceza 

Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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II - KABAHAT OLUŞTURAN HAKSIZLIKLAR 

Hukuk dünyasında haksızlık, bütün hukuk dalları için 

uyuşmazlığın temelidir. Kabahatler, suçlara göre daha hafif 

haksızlıları ifade eder.  

5403 sayılı kanunda kabahatler, m. 20 ve 21’de 

düzenlenmiştir. 5403 sayılı kanun m. 20 ve 21’de düzenlenen 

kabahatler ortak bir başlık altında incelenecektir. Ancak, her iki 

kabahat için ortak olan konularda ayrı inceleme yapılmayıp genel 

değerlendirme yapılacaktır.  

 

A) Kabahatlerde Korunan Hukuksal Değer 

5403 sayılı kanunda düzenlenen kabahatler ile korunan 

hukuksal değer, bu kanunun amacını düzenleyen 1. maddesine 

bakılarak belirlenmelidir.  

5403 sayılı kanunun 1. maddesine göre, ‘Bu Kanunun amacı; 

toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, 

asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin 

belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter 

gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma 

ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları 

belirlemektir’. 
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Bu düzenlemeye bakıldığında, 5403 sayılı kanunda düzenlenen 

kabahatler ile korunan hukuksal değerin toprağın korunması ve 

geliştirilmesi olduğu görülmektedir. 

 

B) Kabahatlerin Konusu 

Kabahatlerin konusunu, maddi ve hukuki konu olmak üzere 

ikiye ayırmak gerekir.  

 

a) Kabahatlerin Maddi Konusu  

5403 sayılı kanunun 20. maddesinde düzenlenen kabahatin 

maddi konusu; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili 

tarım arazileridir. 

Bu ifadelerin ne anlama geldiğini belirlemek gerekir. 

Mutlak tarım arazisi: 

Mutlak tarım arazisinin ne anlama geldiği, 5403 sayılı kanunun 

m. 3/1-e’de, ‘Mutlak tarım arazisi: Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında 

ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topografik sınırlamaları 

yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, 

hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma 

elverişli olan arazileri’ ifade eder şeklinde düzenlenmiştir. 
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Özel ürün arazisi: 

Özel ürün arazisinin ne anlama geldiği, 5403 sayılı kanunun m. 

3/1-f’de, ‘Mutlak tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik 

sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının 

tarımının yapılamadığı ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile 

su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkesel, 

bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri’ ifade eder şeklinde 

düzenlenmiştir. 

Dikili tarım arazisi: 

Dikili tarım arazisinin ne anlama geldiği, 5403 sayılı kanunun 

m. 3/1-g’de, ‘Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde 

yöre ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki 

bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan 

arazileri’ ifade eder şeklinde düzenlenmiştir. 

5403 sayılı kanunun 21. maddesinde düzenlenen kabahatin 

maddi konusu, tarım dışı arazidir.  

5403 sayılı kanunun m. 3’te tarım dışı arazinin ne anlama 

geldiği tanımlanmamış ve fakat Tarım dışı alanlar tanımlanmıştır.  

5403 sayılı kanunun m. 3/1-i’de, tarım dışı alanlar: Üzerinde 

toprak bulunmayan çıplak kayaları, daimi karla kaplı alanları, ırmak 

yataklarını, sahil kumullarını, sazlık ve bataklıkları, askeri alanları, 
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endüstriyel, turizm, rekreasyon, iskân, altyapı ve benzeri amaçlarla 

plânlanmış arazileri’ni ifade eder şeklinde düzenlenmiştir. 

Tarım dışı alanların tarım dışı arazi kullanımını ifade etmediği 

söylenmelidir. Çünkü, tarım dışı arazi kullanımı, bir yer belirtmekten 

daha çok, kullanım şeklini de ifade etmektedir. Buna göre, bu 

kabahatin konusu, tarım dışı arazilerdir.  

 

b) Kabahatlerin Hukuki Konusu  

5403 sayılı kanununda düzenlenen kabahatlerin hukuki 

konusu, kabahat ile korunan hukuksal değer ile aynıdır.  

 

C) Kabahatlerin Faili 

5403 sayılı kanunun 20. maddesinde düzenlenen kabahatin 

faili, maddede yasaklanan hareket ve neticeyi gerçekleştiren herkes 

olabilir. Bu nedenle bu kabahat, fail bakımından özgü kabahat 

değildir. Çünkü, özgü kabahat, ancak belirli sıfata sahip kişiler 

tarafından işlenebilen kabahati ifade eder1. 

5403 sayılı kanunun 21. maddesinde düzenlenen kabahatin 

faili, maddede yasaklanan hareket ve neticeyi gerçekleştiren herkes 

                                                 
1 AKBULUT, Berrin; Ceza Kanunu İle Kabahatler Kanununun Genel 

Hükümlerinin Yaptırım Hükümleri Dışında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, 

Ankara, 2010, s. 248. 
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olabilir. Bu nedenle bu kabahat de, fail bakımından özgü kabahat 

değildir. 

 

D) Kabahatlerin Mağduru 

5403 sayılı kanun m. 20 ve 21 düzenlenen kabahatlerin 

mağduru, toplumdur. Çünkü, tarım tarımsal amaçlı arazi kullanım 

plân ve projeleri toplumun menfaati için oluşturulmaktadır. Ancak, 

toplumun yanında özel kişiler de mağdur olabilirler. Bu durumda, plân 

veya projelere aykırı hareket edilerek arazi tahrip edilmiş veya diğer 

koruma ve üretim yapılarına zarar verilmiş olması halinde, failin kendi 

tarımsal arazisi dışında başka bir kişinin tarımsal arazisi tahrip 

edilmiş, diğer koruma ve üretim yapılarına zarar verilmiş olursa, bu 

kişiler de mağdur olacaklardır.  

 

E) Kabahatlerin Maddi Unsuru 

 

a) Hareket 

 

1) 5403 Sayılı Kanunun 20. Maddesinde Düzenlenen 

Kabahat Bakımından 

5403 sayılı kanunun 20. maddesinde düzenlenen kabahatin 

oluşturan yasaklanmış hareket, tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, 
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tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerine aykırı hareket 

ederek araziyi tahrip etmek veya diğer koruma ve üretim yapılarına 

zarar vermektir. 

Bu düzenlemede kabahatin iki farklı hareket ile işlenebileceği 

düzenlenmiştir. Bu nedenle, bu kabahat, seçimlik hareketli bir 

kabahattir. Kabahatin işlenebilmesi için seçimlik hareketlerden 

birinin işlenmesi yeterlidir. Bu seçimlik hareketlerin ne anlama 

geldiğini tespit etmek gerekir. 

*Araziyi tahrip etmek: 

Araziyi tahrip etmek; araziyi kullanılamaz hale getirmek, 

arazinin daha önceki kullanım şeklini olumsuz yönde değiştirmek 

şeklinde anlaşılabilir. Ancak, her tahrip hareketi bu kabahati 

oluşturmaz. Bu kabahatin oluşabilmesi için, tahrip oluşturan hareketin 

tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerine aykırı hareket 

etmek suretiyle gerçekleşmesi gerekir.  

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerinin ne anlama 

geldiği, 5403 sayılı kanunun m. 3/1-n’de ‘Tarım alanlarında yörenin 

ekolojik, ekonomik ve toplumsal özellikleri dikkate alınarak 

toprakların sürekli üretkenliğini sağlayacak tarım tekniklerini, toprak, 

su, bitki ve insan ilişkileri ile toprak korumaya yönelik diğer fiziksel, 

kimyasal, kültürel ve bitkisel düzenlemeleri kapsayan rasyonel 

tarımsal arazi kullanım plân ve projelerini’ ifade eder şeklinde 

düzenlenmiştir.  
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*Zarar vermek: 

Zarar vermek, diğer koruma ve üretim yapılarının kullanılamaz 

hale gelmesi ya da daha önceki yapısının olumsuz şekilde etkilenmesi 

şeklinde anlaşılabilir. 

Önemle belirtmek gerekir ki, kabahatin oluşması ile 

kabahatten dolayı idari para cezasının uygulanabilir olması farklı 

kavram ve farklı durumlardır. Bu nedenle, 5403 sayılı kanun m. 

20/2’nin üzerinde durulması gerekir.  

5403 sayılı kanun m. 20/2’ye göre, ‘Bu plân veya projelere 

aykırı hareket edilerek arazi tahrip edilmiş veya diğer koruma ve 

üretim yapılarına zarar verilmiş ise valilikçe tespit yaptırılarak 

sorumlular bir kez uyarılır ve projeye uygunluk sağlanması için azami 

üç ay süre verilir. Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam 

etmesi durumunda faaliyet durdurulur. Valilikçe arazinin eski haline 

dönüştürülmesi için yapılan tüm masraflar sorumlulardan tahsil edilir. 

Ayrıca, araziye zarar verenlere, tahrip edilen mutlak tarım arazileri, 

özel ürün arazileri ve dikili tarım arazilerinin her metre karesi için bir 

Yeni Türk Lirası, marjinal tarım arazilerinin her metre karesi için elli 

Yeni Kuruş idarî para cezası verilir’. 

Bu düzenlemeye göre, kabahat, bu plân veya projelere aykırı 

hareket edilerek arazinin tahrip edildiği veya diğer koruma ve üretim 

yapılarına zarar verildiği anda işlenmiş sayılacaktır. Kabahat oluşturan 

fiili işleyenlerin, valilikçe tespit yaptırılarak bir kez uyarılması ve 
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projeye uygunluk sağlanması için azami üç ay süre verilmesi, sürenin 

dolmasına rağmen aykırı kullanımlara devam edilmesi, kabahatin 

oluşması değil, oluşan kabahatten dolayı idari para cezasının 

uygulanabilmesi koşuludur. Kanunda geçen ayrıca kelimesi, 

kendisinden önce gelen koşulun gerçekleşmesi halinde idari para 

cezasının uygulanabileceğini ifade etmektedir. Yoksa, kendisinden 

önce gelen cümleden bağımsız olarak ilk cümlenin devamı değildir.  

 

b) 5403 Sayılı Kanunun 21. Maddesinde Düzenlenen 

Kabahat Bakımından 

5403 Sayılı Kanun m. 21’de kabahat oluşturan birden fazla 

harekete yer verilmiştir. 

Önemle belirtmek gerekir ki, 5403 Sayılı Kanun m. 21/2-

a’da iki ayrı paragrafta iki farklı kabahat oluşturan harekete yer 

verilmiştir. Ancak, bu bendde iki ayrı paragrafa yer verildiği için, bu 

kabahatlerin seçimlik hareket mi yoksa bağımsız birer hareket mi 

olduğunu belirlemek oldukça zordur. Düzenleme bu haliyle, kanun 

yapma tekniğine uymamaktadır. Yine, ikinci paragrafta kabahat 

oluşturan hareket net bir şekilde anlaşılamamaktadır.  
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5403 Sayılı Kanun m. 21/2-a-birinci paragrafta düzenlenen 

hareket 

5403 Sayılı Kanun m. 21/2-a-birinci paragrafta ‘Arazi 

kullanımı için izinsiz işe başlanılmış ve çalışmalar devam ediyorsa; 

valilik işi tamamen durdurur, yapılan iş tamamlanmış ise kullanımına 

izin verilmez. Kullanılan arazi tarım dışı amaçlı kullanıma uygun 

yerlerden ise kullanılan alanın her metre karesi için bir Yeni Türk 

Lirası idarî para cezası verilir ve bu Kanunda öngörülen tedbirlerle 

birlikte gerekli izinlerin alınması şartıyla işin tamamlanmasına veya iş 

bitmiş ise kullanımına izin verilir’ hükmüne yer verilmiştir. 

Bu düzenlemede yasaklanan hareket, izinsiz işe başlama ve 

başlanılan işe devam etmedir. Bu nedenle, izinsiz işe başlanıldıktan 

sonra devem edilmezse, kabahat oluşmayacaktır.  

Bu düzenlemeye göre, kullanıma izin verilmesi, kabahati 

ortadan kaldırmamaktadır.  

5403 Sayılı Kanun m. 21/2-a-ikinci paragrafta düzenlenen 

hareket 

5403 Sayılı Kanun m. 21/2-a-birinci paragrafta, ‘Arazi 

kullanım plânlarında, tarımsal amaçlı kullanım için ayrılmış 

arazilerde, izinsiz yapılan bütün yapılar yıkılır ve temizlenir. Arazinin 

yeniden eski haline gelmesi için yapılan masraflar sorumlulardan 

tahsil edilir. Ayrıca, zarar verilen tarım arazilerinin, her metre karesi 
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için iki Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir’ hükmüne yer 

verilmiştir. 

Bu cümle, kanun yapma tekniği bakımından bir kabahat 

düzenlemesine benzememekte ve fakat idari para cezası yaptırımı 

öngörülmektedir. Çünkü, bir kabahat düzenlemesi, ayrıca diye 

başlamamalıdır. Yine, kendisinden önce gelen cümlede, ‘…tarımsal 

amaçlı kullanım için ayrılmış arazilerde, izinsiz yapılan bütün 

yapıların yıkılıp, temizleneceği’ belirtilmiştir. Bu cümle ile yaptırım 

öngörülen cümle arasında bağlantı kurmak da zordur.  

Bu paragrafta kabahat oluşturan hareketin ne olduğu net 

anlaşılmamaktadır. Ancak, izinsiz yapı yapmanın kabahat oluşturduğu 

söylenebilir.  

5403 Sayılı Kanun m. 21/2-b’de düzenlenen hareket 

5403 Sayılı Kanun m. 21/2-b’ye göre, ‘Toprak koruma 

projelerine aykırı hareket ederek arazinin tahribine ve/veya diğer 

koruma ve üretim yapılarına zarar verilirse valilik tarafından 

sorumlular bir kez uyarılır ve projeye uygunluk sağlanması için azami 

üç ay süre verilir. Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam 

etmesi durumunda yapılan işler valilikçe tamamen durdurulur, verilen 

kullanım izni iptal edilir ve zarar verilen mutlak tarım arazileri, özel 

ürün arazileri ve dikili tarım arazilerinin her metre karesi için iki Yeni 

Türk Lirası, marjinal tarım arazilerinin her metre karesi için bir Yeni 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. Arazinin temizlenmesi ve eski 
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haline dönüştürülmesi için yapılacak masraflar ve verilen bu cezalar 

sorumlulardan tahsil edilir’. 

Bu düzenlemede kabahat oluşturan hareketler; toprak koruma 

projelerine aykırı hareket ederek araziyi tahrip etmek ve/veya diğer 

koruma ve üretim yapılarına zarar vermektir.  

Bu bendde düzenlenen kabahat, seçimlik hareketli bir 

kabahattir. Her ne kadar araziyi tahrip etmek ile zarar vermek 

hareketleri arasında ve/veya bağlacına yer verilmişse de veya bağlacı 

esas alınmalıdır. Çünkü, veya bağlacının olduğu yerde ve bağlacının 

hükmü etkisizleşir.  

Bu bendde düzenlenen kabahatteki hareketler, 5403 sayılı 

kanunun 20. maddesinde düzenlenen hareketler ile aynı anlama 

gelmektedir.  

Önemle belirtmek gerekir ki, 5403 sayılı kanun m. 20/2’deki 

düzenleme hakkında ifade edilen görüşler burada da geçerlidir. Buna 

göre, valilikçe tanınan 3 aylık süreye uyulmaması, kabahatin oluşma 

koşulu değil, yaptırımı uygulama koşulu olarak değerlendirilmelidir.  

 

b) Netice 

5403 sayılı kanunun 20. maddesinde düzenlenen kabahat, 

neticeli bir kabahattir. Kanunda kabahatin işlenebilmesi için sadece 

kanunda yasaklanan neticenin gerçekleşmesinin gerekli veya zorunlu 
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kılındığı kabahatlere, neticeli kabahatler denilir2. Tahrip etme veya 

zarar verme, sırf hareket kabahati izlenimi vermektedir. Ancak, tahrip 

etme veya zarar verme, aynı zamanda somut bir neticeye yönelik 

hareketi ifade ettiği için bu hareket sonucu bu somut neticenin 

gerçekleşmesi gerekir. 

5403 Sayılı Kanun m. 21/2-a-birinci paragrafta düzenlenen 

kabahat, sırf hareket kabahatidir. Bu nedenle, tarım dışı arazi 

kullanımına izinsiz başlamak veya hazırlanan toprak koruma 

projelerine uymamak ile kabahat de oluşacaktır.  

5403 Sayılı Kanun m. 21/2-a-ikinci paragrafta düzenlenen 

kabahat, izinsiz yapı yapmaktır. Bu nedenle, sırf hareket kabahatidir.   

5403 Sayılı Kanun m. 21/2-b’de kabahat, neticeli bir 

kabahattir. 

 

c) Nedensellik Bağı 

Neticeli bir kabahat bakımından hareket ile netice arasında 

nedensellik bağının bulunması gerekir. Bu durumda, arazinin tahribi 

veya diğer koruma ve üretim yapılarının zarar görmesi, failin 

hareketinden kaynaklanmış olmalıdır.  

Sırf hareket kabahatleri bakımından nedensellik bağının tespiti 

önem taşımaz.  

                                                 
2 AKBULUT; Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanununun Genel Hükümleri, s. 234. 
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F) Kabahatlerin Manevi Unsuru 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu (KK) m. 9’da kabahatlerin hem 

kasten hem de taksirle işlenebileceği düzenlenmiştir.  

KK m. 9’a göre, ‘Kabahatler, kanunda açıkça hüküm 

bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebilir’. 

5403 sayılı kanununda düzenlenen kabahatler hem kasten hem 

de taksirle işlenebilir. Çünkü, hem 5403 sayılı kanunda bu konuda 

açık bir sınırlama bulunmamaktadır.  Başka bir ifadeyle, 5403 sayılı 

kanunda düzenlenen kabahatlerin ancak kasten işlenebileceği açıkça 

belirtilmediği gibi anlam bakımından da böyle bir sonuç 

çıkmamaktadır.  

 

G) Kabahatlerde Hukuka Uygunluk Nedenleri 

Koşulları gerçekleştiği takdirde 5403 sayılı kanununda 

düzenlenen kabahatler bakımından TCK’nda düzenlenen hukuka 

uygunluk nedenleri uygulanabilir.  

 

H) Kabahatlerin Tamamlanması 

5403 sayılı kanunda düzenlenen neticeli kabahatler, kanunda 

yasaklanan neticenin gerçekleştiği an tamamlanır. Bu anlamda, tahrip 
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etme veya zarar verme ve bu hareketlere bağlı tahrip veya zararın 

gerçekleştiği an kabahat tamamlanmış olacaktır.  

Sırf hareket kabahatleri ise, kanunda yasaklanan hareketin 

işlendiği an tamamlanır. 

 

I) Kabahatlerin Özel Görünüş Şekilleri 

a) Teşebbüs 

KK m. 13’a göre, ‘Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak, 

teşebbüsün de cezalandırılabileceğine dair ilgili kanunda hüküm 

bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza Kanununun suça 

teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri, kabahatler 

bakımından da uygulanır’. 

Aslında,  KK m. 9’da yer alan, ‘cezalandırılmaz’ kelimesi 

isabetli değildir. Çünkü, cezalandırma, suç ile ilgili bir kavramdır. 

Kabahatlerde cezalandırma değil, yaptırım kelimesi kullanılmalıdır. 

5403 sayılı kanunda düzenlenen neticeli kabahate teşebbüs 

mümkündür. Ancak, bir kabahate teşebbüsün mümkün olması ile 

teşebbüsün cezalandırılması farklı durumlardır. Çünkü, kabahatler için 

temel kanun olan KK m. 13’te kabahatlere teşebbüsün kural olarak 

cezalandırılmayacağı düzenlenmiştir.  
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5403 sayılı kanunda kabahatlere teşebbüsün cezalandırılacağı 

ayrıca ve açıkça düzenlenmediği için, bu kanundaki kabahatlere 

teşebbüs cezalandırılmayacaktır. 

 

b) İştirak 

Kabahat oluşturan haksızlıklara iştirak, KK m. 14’te 

düzenlenmiştir.  

KK m. 14’e göre, ‘(1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin 

iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idari 

para cezası verilir. (2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, 

kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan kişi hakkında da fail 

olarak idari para cezası verilir. (3) Kabahate iştirak için kasten ve 

hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin işlenişine 

iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz 

önünde bulundurulmaksızın idari para cezası verilir (4) Kanunda özel 

faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından 

kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan 

kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi halinde suça iştirake ilişkin 

hükümler uygulanır’. 

KK m. 14/1’de, kabahatlere iştirakte, eşitlik ilkesi 

benimsenmiştir. Bu nedenle, kabahatin işlenmesine katılan her şerik 

eşit derecede yaptırıma tabi tutulacaktır. Bu yönü ile kabahatlere 

iştirak suça iştirakten ayrılmaktadır. Çünkü, suça iştirakte, asli iştirak 
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ve yardım eden ayrımı yapılmakta, şerikler suçun işlenmesine olan 

katkısına göre cezalandırılmaktadır. Buna göre, müstakil veya 

müşterek failler ile azmettiren tam ceza almakta, yardım eden ise daha 

az ceza almaktadır.  

KK m. 9’a göre, kabahatlerin manevi unsuru, hem kasten hem 

de taksirle işlenebilir. KK m. 14/1’ye göre, kabahatlere iştirak için 

kabahatin kasten işlenmiş olması gerekir. Bu nedenle, 5403 sayılı 

kanunda düzenlenen kabahatlerin kasten işlenmesi halinde iştirak 

mümkün olacak, taksirle işlenmesi halinde, iştirak mümkün 

olmayacaktır.  

 

c) İçtima 

Kabahat oluşturan haksızlıklara iştirak, KK m. 15’te 

düzenlenmiştir.  

KK m. 15’e göre, ‘(1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin 

işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idari para 

cezası öngörülmüşse, en ağır idari para cezası verilir. Bu kabahatlerle 

ilgili olarak kanunda idari para cezasından başka idari yaptırımlar da 

öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar 

verilir. (2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir 

kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz 

fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı 

verilinceye kadar fiil tek sayılır. (3) Bir fiil hem kabahat hem de suç 
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olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. 

Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde kabahat 

dolayısıyla yaptırım uygulanır’. 

Kabahatlerde içtima başlığı altında zincirleme kabahat ve fikri 

içtima üzerinde durmak gerekir. 

 

(1) Zincirleme Kabahat 

Zincirleme kabahat iki farklı şekilde işlenebilir. Bu iki farklı 

şekil şu şekilde ifade edilebilir: 

*Bir fiil ile aynı kabahatin birden fazla işlenmesi  

Bu zincirleme kabahat halinde, bir fiil ile aynı anda birden 

fazla aynı kabahat işlenmektedir. 

KK m. 15/1’de bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesine 

yer verilmiştir. Ancak, birden fazla kabahatin aynı mı yoksa farklı mı 

olması gerektiği belirtilmemiştir. Bu nokta oldukça önemlidir. Çünkü, 

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) konuya ilişkin düzenlemesine 

bakıldığında, bir fiil ile aynı suçun birden fazla işlenmesi zincirleme 

suçu, bir fiil ile birden fazla farklı suçun işlenmesi fikri içtima 

oluşturmaktadır. Zincirleme kabahat ve fikri içtima ifadeleri, TCK 

esas alınarak incelenmektedir. 

Uygulanacak yaptırım şekline bakıldığında, sanki fikri 

içtimanın düzenlendiği izlenimi doğmaktadır. Çünkü, KK m. 15/1’de, 
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‘…sadece idari para cezası öngörülmüşse, en ağır idari para cezası 

verilir’ ifadesine yer verilmiştir. Bu ifade, TCK m. 44’te düzenlenen 

fikri içtimadaki cezalandırma sistemi ile örtüşmektedir.  

Sonuç olarak, KK m. 15/1’deki düzenlemede, bir fiil ile 

işlenecek kabahatlerin aynı mı yoksa farklı mı olması gerektiği açıkça 

belirtilmediği için, bu düzenlemenin hukuki niteliği net bir şekilde 

belirlenememektedir. Kanun koyucu, bu ayrıma önem vermemiş, 

uygulanacak yaptırıma önem vermiştir. Buna göre, işlenen 

kabahatlerin yaptırımları idari para cezası ise sadece en ağır idari para 

cezası uygulanacaktır. İşlenen kabahatlerin yaptırımları farklı ise, her 

bir yaptırım türü uygulanacaktır. Örneğin, işlenen kabahatten birinin 

yaptırımı idari para cezası diğerinin yaptırım türü mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi ise, her biri ayrı ayrı uygulanacaktır. 

*Aynı kabahatin farklı zamanlarda işlenen fiiller ile birden 

fazla işlenmesi 

KK m. 15/2’de düzenlenen bu kabahat şeklinde göre, her bir 

kabahatten dolayı ayrı ayrı yaptırım uygulanır. KK m. 15/2’deki 

düzenleme, TCK m. 43/1’de düzenlenen zincirleme suç 

düzenlemesinden farklıdır. Çünkü, zincirleme suçta tek suçun 

işlendiği kabul edilmektedir.  

(2) Kabahatlerde Non bis in idem ilkesi 

Non bis in idem ilkesi, aynı fiilden dolayı aynı kişi hakkında 

birden çok yargılama yapılamaz ve bu nedenle birden çok kez ceza 
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uygulanamaz anlamına gelir. Bu nedenle bu ilke, esas itibariyle ceza 

ve ceza muhakemesi kurumu ile ilgilidir. Ancak, bu ilke, dolaylı 

olarak başka hukuk dalları ile de ilgilidir. Çünkü, non bis in idem 

ilkesinde yasaklanan durum, aynı kişi hakkında aynı fiil nedeniyle 

aynı yaptırım türünün birden fazla kez uygulanmamasını 

gerektirmektedir. Bu durumda, aynı kişi hakkında aynı fiil nedeniyle 

farklı yaptırım türleri uygulanabilecektir.  

*KK m. 15/3’teki düzenleme  

KK m. 15/3’e göre, ‘Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak 

tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, 

suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde kabahat dolayısıyla 

yaptırım uygulanır’. 

Bu düzenleme, non bis in idem ilkesine istisna getirmektedir. 

Bu nedenle, aynı fiile ilişkin farklı yaptırım türü uygulanamayacaktır. 

Bu düzenleme, fikri içtima düzenlemesine benzerlik gösterse 

de aynı değildir. Çünkü, bu düzenlemede, bir fiil ile birden fazla farklı 

kabahat veya suç değil, bir kabahat bir de suç işlenmektedir.  

 

III - KABAHATLERDEN DOLAYI UYGULANACAK 

YAPTIRIM TÜRLERİ 

KK m. 16’da Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari 

yaptırım türleri düzenlenmiştir. 
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KK m. 16’ye göre, ‘(1) Kabahatler karşılığında uygulanacak 

olan idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir. 

(2) İdari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda 

yer alan diğer tedbirlerdir’. 

5403 sayılı kanunun 20 ve 21 maddesinde düzenlenen 

kabahatler için idarî para cezası öngörülmüştür. 

 

IV - KABAHATLERDEN DOLAYI UYGULANACAK 

YAPTIRIMA KARAR VERECEK KİŞİ VEYA MAKAM 

5403 sayılı kanunun 20 ve 21 maddesinde düzenlenen kabahat 

kabahatler için idarî para cezası vermeye, 5403 sayılı kanunun 22. 

maddesine göre, mahallî mülkî amir yetkilidir. 

 

V - KABAHATLERDE KANUN YOLLARI 

Kabahatlerden dolayı verilen yaptırımlara karşı 

başvurulabilecek kanun yolu, KK m. 3’te düzenlenmiştir.  

KK m. 3’e göre, ‘(1) Bu Kanunun; a) İdarî yaptırım kararlarına 

karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm 

bulunmaması halinde, b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası 

veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün 

fiiller hakkında, uygulanır’. 
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Bu düzenlemeye göre, kabahatlerden dolayı verilen 

yaptırımlara karşı, kural olarak, KK’nda düzenlenen kanun yolu 

hükümleri uygulanacaktır. İstisna olarak ise, her bir kabahatin 

düzenlendiği ilgili kanuna bakılacaktır. Bu ilgili kanunda, kabahat için 

ayrıca ve açıkça idari veya başka bir kanun yolu öngörülmüşse o 

kanun yolu uygulanacaktır. Öngörülmemişse, KK’nda düzenlenen 

kanun yolu hükümleri uygulanacaktır. 

KK’nda kanun yolu, KK m. 27’de düzenlenmiştir.  

KK m. 27’ye göre, ‘İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya 

tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza 

mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış 

olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir’. 

Önemle belirtmek gerekir ki, sulh ceza mahkemesi, 

18/6/2014 tarih ve 6545 sayılı Kanunun 48. maddesi ile yürürlükten 

kaldırılarak, sulh ceza hâkimliğine dönüştürülmüştür. Bu nedenle, 

sulh ceza mahkemesine değil, sulh ceza hâkimliğine 

başvurulacaktır.  

5403 sayılı kanunun 22. maddesinin kenar başlığında, ‘İdarî 

cezalara itiraz’ ifadesine yer verilmiştir. Ancak, bu kanunda 

düzenlenen kabahatlerden dolayı uygulanacak yaptırımlara karşı her 

hangi bir kanun yolu öngörülmemiştir. Bu durumda, KK m. 3’ün 

yollaması gereği, KK m. 27 uygulanacaktır. 5403 sayılı kanunun 22. 
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maddesinin kenar başlığı ile içeriğinin uyumlu olmadığı 

söylenmelidir.  

KK m. 27’nin hukuki niteliği, hukuki çaredir. Çünkü, bu 

düzenlemede itiraz kelimesine yer verilmemiştir.  

KK m. 27’ye göre yapılacak başvuru üzerine sulh ceza hâkimi, 

iki türlü karar verebilir. Buna göre, sulh ceza hâkimi; KK m. 28/8’e 

göre, a) Hukuka uygun olması nedeniyle, "başvurunun reddine", b) 

Hukuka aykırı olması nedeniyle, "idari yaptırım kararının 

kaldırılmasına", karar verir. 

İdari yaptırım kararlarına karşı itiraz yolu: 

KK m. 29’da sulh ceza hâkiminin KK m. 28/8’e göre, 

başvurunun reddine ilişkin kararına karşı, idari yaptırım kararı verilen 

kişiye itiraz yoluna başvurma hakkı düzenlenmiştir.  

KK m. 29’a göre, ‘(1) Mahkemenin verdiği son karara karşı, 

Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın 

tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. (2) İtirazla 

ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir. (3) Mahkeme, 

her bir itirazla ilgili olarak "itirazın kabulüne" veya "itirazın reddine" 

karar verir. (4) Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil 

olarak avukatla temsil edilme halinde ayrıca taraflara tebligat 

yapılmaz. (5) (Değişik fıkra: 31/03/2011-6217 S.K 27 mad.) İdarî 

yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi halinde 

bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir’. 
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VI - SONUÇ 

1) 5403 sayılı kanun m. 20/2’nin ikinci cümlesinde öngörülen 

süreler ve bu sürelerde yükümlülüğe uyulmamaya devam edilmesi, 

kabahatin oluşması değil, yaptırım uygulanması koşuludur. 

2) 5403 sayılı kanunun 22. maddesinin kenar başlığında, ‘İdarî 

cezalara itiraz’ ifadesine yer verilmiştir. Ancak, bu kanunda 

düzenlenen kabahatlerden dolayı uygulanacak yaptırımlara karşı her 

hangi bir kanun yolu öngörülmemiştir. 5403 sayılı kanunun 22. 

maddesinin kenar başlığı ile içeriğinin uyumlu olmadığı 

söylenmelidir. 

3) 5403 Sayılı Kanun m. 21/2-a-ikinci paragrafta, hangi 

hareketin kabahat oluşturduğu net bir şekilde anlaşılamamaktadır. 

Özel anlamda bu hüküm genel anlamda ise, bütün kabahat 

düzenlemeleri kanun yapma tekniği bakımından isabetli değildir. 

Çünkü hangi hareket kabahat olduğu ve yaptırımının ne olduğu yalın 

ve net bir şekilde düzenlenmemiştir. 


