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ÖZET 

Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar içerisinde TCK. m. 

257’de düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu, hukuki niteliği itibariyle genel ve 

tamamlayıcı bir suçtur. Bu yönüyle bir kamu görevlisinin TCK. m. 257’de yer alan 

suç kapsamında sorumlu tutulabilmesi için, kamu görevlisinin suça ilişkin 

eylemlerinin diğer bir Kanunda suç olarak düzenlenmemiş olması gerekir.  

Türk Ceza Kanunu dışında diğer bazı özel kanunlarda da kamu görevlilerinin 

görevlerini kötüye kullanmaları özel nitelikli suç tipleri ile düzenlenmiş 

bulunmaktadır. Ancak kanun koyucu kamu görevlisinin görevini kötüye 

kullanmasının, kamu idaresinin güvenilirliğine vereceği zararı dikkate alarak hiçbir 

şekilde cezasız bırakmak istememiştir. Bu nedenle özel kanunlarda suç olarak 

düzenlenmemiş eylemlerin de genel nitelikli bir suç olan görevi kötüye kullanma 

suçu kapsamında TCK. m. 257 hükümlerince cezalandırılmasını öngörmüştür. 

Böylece, kanun koyucu, görevin kötüye kullanılması yoluyla kamu idaresinin 

güvenilirliği ve işleyişine verilecek zararların engellenmesini amaçlamıştır. 

Görevi kötüye kullanma suçu, sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilen 

bir özgü suç niteliğindedir. Suçun maddi unsurunu “görevin gereklerine aykırı 

hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine, kamunun zararına ya da kişilere 

haksız kazanç sağlama” oluşturmaktadır. Bu nedenle, kişilerin mağduriyetine, 

kamunun zararına yol açmayan ya da kişilere haksız kazanç sağlamayan eylemler 

görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaz. TCK. m. 257’de düzenlenen suçun 

manevi unsuru genel kast olup, bu suça teşebbüs mümkündür. Görevi kötüye 

kullanma suçu genel ve tamamlayıcı bir hüküm olduğu için, görevi kötüye 

kullanmayı unsur olarak kapsamında bulunduran özel nitelikte bir hükmün 

bulunması halinde, ceza daha hafif olsa bile görevi kötüye kullanma suçundan faile 

ceza verilemez. 
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SUMMARY 

The crime of misconduct stipulated under article 257 of Turkish Penal Code 

which is among the reliability and functioning of public administration is a general 

and supplementary crime in terms of its legal nature. In this context, in order to hold 

a public official responsible under the scope of crime stipulated under article 257 of 

Turkish Penal Code, the acts of the public officials must not have been stipulated as 

crime under any other laws.  

Misconduct by public officials have also been stipulated as special nature 

crime types under some other special laws other than Turkish Penal Code. However, 

lawmaker has not intended to leave misconduct by public official without 

punishment taking into account the reliability of public administration. For that 

reason, it has been stipulated to punish the acts not stipulated as crime under special 

laws, under the scope of provisions of article 257 of Turkish Penal Code considering 

it among misconduct. Thus, the lawmaker has aimed to prevent damages to be 

caused to reliability and functioning of public administration by means of 

misconduct. 

The misconduct is in the nature of a crime unique in the way it can be 

committed only by public officials. The material component of the crime is 

constituted by “act in contrary to the requirements of the duty, and thus to cause 

victimization of persons, to provide loss to public or provide unfair gaining to 

persons”. For that reason, the acts not causing victimization of persons, loss to public 

or providing unfair gaining to persons do not constitute misconduct. The moral 

component of the crime stipulated under article 257 of Turkish Penal Code is general 

intention and attempt to conduct such act is possible. As the misconduct is a 

provision, of general and supplementary nature, in case of any provisions in special 

nature covering misconduct as a component, even if the punishment is lighter, the 

person conducting such act is not imposed of punishment for misconduct. 
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GİRİŞ 

Görevi kötüye kullanma suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Millete ve 

Devlete Karşı Suçlar başlığını taşıyan Dördüncü Kısmın, Kamu İdaresinin 

Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçların düzenlendiği Birinci Bölümünde ve 257. 

maddede yer almaktadır. Kamu idaresine karşı işlenen suçlar kategorisine giren 

görevi kötüye kullanma suçu, tarihsel gelişim seyri içerisinde devlet eliyle yürütülen 

kamu hizmetlerinin gelişmesi ve artması ile paralellik göstermektedir1. Gerçekten de, 

devlet eliyle yürütülen kamu hizmetlerinin oldukça sınırlı düzeyde kaldığı 

dönemlerde, devlet aleyhine işlenen suçların da az olduğu görülmektedir2. Buna 

karşılık kamu hizmetlerinin çeşitlenmesi devletin faaliyet alanlarını ve buna bağlı 

olarak ceza hukukunun koruduğu değerleri de çoğaltmış; bu durum devlet idaresi 

aleyhine işlenen yeni suçların ortaya çıkmasına neden olmuştur3. Devlet idaresi 

aleyhine işlenen suçlar, bu suçu işleyen kişiler (fail) bakımından genel olarak ikiye 

ayrılmaktadır4. Bunlardan ilki, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde devletle vatandaş 

arasında köprü görevini üstlenmiş bulunan kamu görevlileri tarafından devlet 

idaresine karşı işlenen suçlardır. İkincisini ise, diğer kişiler tarafından kamu idaresi 

aleyhine işlenen suçlar oluşturmaktadır.  

Kamu görevlilerinin işlediği suçlar, genel olarak idari görevlerin yapılmaması 

veya gerektiği gibi yapılmaması esasına dayanmaktadır. Diğer hukuk sistemlerinde 

olduğu gibi Türk hukukunda da kamu görevlilerinin kendilerine tanınan yetkilerini 

kötüye kullanarak işledikleri bu suçlar farklı şekillerde cezalandırılmıştır. Başka bir 

ifade ile, kamu görevlilerinin devlet idaresine karşı işlediği fiiller için bu fiillerin 

niteliklerine göre farklı suç tipleri düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler incelendiğinde 
                                                 
1 Geniş bilgi için bkz., Tezcan, Durmuş: “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine, İşleyişine ve Kamu 
Barışına Karşı Suçlar”, Türk Ceza Kanununun 2 Yılı Sempozyumu, İstanbul 2008, s. 475-485; 
Sevcan, Aysel: “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine, İşleyişine Karşı Suçlar”, Türk Ceza Kanununun 2 
Yılı Sempozyumu, İstanbul 2008, s. 486-503; Meran, Necati: “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Görevi 
Kötüye Kullanma Suçu”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 9, Ankara 2007, s. 97-105. 
2 Şahin, Cumhur: Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma Suçu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1987, s. 1 vd. 
3 Bkz., Yarsuvat, Duygun: “Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümlerin Genel Prensipleri”, 
İÜHFM., C.: XXX, S.: 3-4, s. 664 vd. 
4 Özek, Çetin: Türk Ceza Kanununun Elli Yılında Devlete Karşı Suçlar, İstanbul 1976, s. 52 vd. 
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görevi kötüye kullanma suçunun özel olarak düzenlenmiş diğer suç tiplerine 

uymaması halinde uygulanabilecek genel nitelikli bir suç olduğu görülmektedir. 

Böylece, görevi kötüye kullanma suçu, kanun koyucu tarafından özel nitelikli görevi 

kötüye kullanma suçu olarak düzenlenen suçlar dışında kalan “görevi kötüye 

kullanmalar” için uygulanabilecek nitelikteki ikincil ve yardımcı bir suç tipi olduğu 

kabul edilmektedir5. 

5237 sayılı Kanuna göre görevi kötüye kullanma suçunun incelendiği bu 

çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kamu idaresi aleyhine 

işlenen suçlar ve bu suçlar içerisinde görevi kötüye kullanma suçunun yeri 

incelenmiş; görevi kötüye kullanma suçunun unsurları ise ikinci bölümde ele 

alınmıştır. Üçüncü bölüm, görevi kötüye kullanma suçunun özel görünüş şekilleri ile 

kovuşturma usulüne ve uygulanacak müeyyideler ile bu suçun diğer suçlarla 

ilişkisinin incelenmesine ayrılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Bkz., 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Gerekçesi. 
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I. KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI 

SUÇLAR 

Türk Ceza Kanununun dördüncü kısmının birinci bölümü “Kamu İdaresinin 

Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlığını taşımakla birlikte bu bölümde 

kamu idaresi kavramının ne anlama geldiği açıkça tanımlanmamıştır. Bu nedenle, 

kamu idaresi kavramının ifade ettiği anlamın belirlenmesinde, TCK m. 6’da, yer alan 

kamu görevlisi kavramının tanımından hareket etmek gerektiği savunulmaktadır6. 

Gerçekten de, TCK. m. 6/c’de, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme 

yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişilerin 

kamu görevlisi olduğu düzenlenmiştir. O halde, kanunda geçen kamu idaresi 

kavramından, sadece devletin idari örgütsel yapısını değil, yasama ve yargıyı da içine 

alan ve ayrıca kamusal ihtiyaçların karşılamak ya da kamusal hizmetleri sürdürmek 

amacıyla kurulan her türlü kamusal örgütü de bu kapsam içerisinde değerlendirmek 

gerekecektir7. 

Kamu idaresi kavramı, uygulamada ve doktrinde dar ve geniş anlamlı olmak 

üzere iki şekilde ele alınmaktadır. Dar anlamda kamu idaresi, devletin sadece 

yürütmeye ilişkin fonksiyonlarını yerine getiren örgütlenme ile bunun içinde yer alan 

memur ve hizmetlileri ifade etmektedir8. Ancak şunu da hemen belirtmek gerekir ki, 

devletin “yürütme fonksiyonu” ile “idare fonksiyonu” birbirinden farklıdır. 

Gerçekten de, idare fonksiyonu yasama ve yargı fonksiyonları ile yürütme organının 

salt siyasal nitelikli faaliyetleri dışında devletin günlük toplumsal gereksinimleri 

                                                 
6 Durmuş, Şükrü: Görevi Genel Kötüye Kullanma Suçu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2002, s. 4-5; Gürelli, Nevzat: İrtikap ve 
Rüşvet Cürümleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 
1954, s. 3 vd; Tezcan, s. 479 vd.; Sevcan, s. 486; Meran, s. 97-98. 
7 765 sayılı Türk Ceza Kanununda, “kamu idaresi aleyhine işlenen suçları” karşılamak üzere 
kullanılan “devlet idaresi aleyhine suçlar” kavramı da eleştirilmekteydi. Bkz., Yarsuvat, Duygun: 
“Ceza Kanunu Uygulamasında Memur-İktisadi Devlet Teşekkülleri- Hizmet Sebebiyle Emniyeti 
Suiistimal ve Zimmet”, İÜHFM, C. XXXV, S.: 1-4, s. 529 vd.; Gürelli, s. 4 vd.; Özek, Çetin: 
“Organize Suç”, Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul 1998, s. 265 vd. (Özek, Organize Suç). 
8 Karataş, Nazif: Görevi Kötüye Kullanma (TCK. m. 257), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008, s. 17 vd.; Durmuş, s. 5-6. 
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karşılamak amacıyla yürüttüğü tüm kamusal faaliyetlerden oluşmaktadır9. Geniş 

anlamda kamu idaresi kavramı ise yalnız yürütme değil, devletin yasama ve yargı 

faaliyetlerini yürüten organları ve bu organların içinde bulunan kamu görevlilerini de 

ifade etmektedir. Bu anlamda kamu idaresi içerisinde yer alan bütün görevlilerin 

devlete ait görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili fiilleri, kanunda aranan diğer şartları 

da taşıması şartıyla kamu idaresi aleyhine işlenmiş suç olarak kabul edilmektedir10. 

1. Kamu İdaresi Kavramı 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, 765 sayılı Kanun’da da olduğu gibi, kamu 

idaresi kavramını açıklayan veya tanımlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Sözlük 

anlamı itibariyle kamu idaresi “bir ülkedeki halkın bütününün yönetilmesi, çekip 

çevrilmesi şeklinde ifade edilmektedir11. Hukuk devletinde, kuvvetler ayrılığı ilkesi 

gereğince, toplum içinde hukuki düzeni kurmak yasama organı tarafından, kurulmuş 

olan bu düzeni korumak yargı organı tarafından ve yasama organı tarafından 

kanunlarla çizilen sınırlar içinde kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla 

kanunların uygulanmasını sağlamak ise yürütme organı tarafından yerine 

getirilmektedir. İdare kavramı kamu idaresi anlamında en genel biçimde iki şekilde 

kullanılmaktadır. İlk şekilde idare kavramı, devletin önceden belirlenmiş organlarını 

ve bunların kuruluşlarını ifade etmektedir. İkinci anlamda ise, devletin belirli 

faaliyetlerini ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bunlardan birincisiyle yapısal 

anlamdaki idare, ikincisiyle ise görevsel (fonksiyonel) anlamdaki idare 

kastedilmektedir12. Yapısal anlamdaki idare, devletin yasama ve yargı organlarının 

dışında kalan ve yürütme organı içinde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar kurulu 

dışında kalan tüm kuruluşları içeren bir anlam taşımaktadır. Görevsel anlamda idare 

denildiğinde ise, yasama ve yargı görevleri ile yürütme organının sadece siyasal 

nitelikli faaliyetleri dışında kalan, gündelik toplumsal ihtiyaçların karşılanabilmesi ve 
                                                 
9 Günday, Metin: İdare Hukuku, 9. Bası, Ankara 2004, s. 13 vd.; Gözübüyük, A. Şeref: Yönetim 
Hukuku, 13. Baskı, Ankara 1999, s. 2 vd. 
10 Demirbaş, Timur, “Türk Ceza Kanununda Memuriyet Görevini İhmal ve Kötüye Kullanma 
Cürümleri”, Prof. Dr. Kudret Ayiter’e Armağan, C.: III, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Ankara 1988, s. 249-278. 
11 Bkz., Türk Dil Kurumu: Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Ankara 2005, s. 935 ve 1055. 
12 Yarsuvat, s. 666 vd; Duran, Lütfi: İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982, s. 2 vd.; 
Gözübüyük, 3 vd. 
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günlük yaşamın sürdürülebilmesi maksadıyla, devletin devamlı ve sürekli olarak 

yürütmüş olduğu bütün kamusal faaliyet ve işler kastedilmektedir13. 

Devletin kamu idaresi olarak varlığını hissettirmesi, sosyal düzeni ve güveni 

sağlamak, bireylerin ve toplumun korunması için gerekli ve zorunlu olan hizmetleri 

sağlamaya yönelik olarak somut faaliyetlerde bulunmasıyla söz konusu olmaktadır. 

Bunun yanı sıra idare, yasama organı tarafından konulmuş olan kuralların 

gerçekleşmesini sağlamaya yönelik yeni kurallar koyma görevini de ifa etmektedir. 

Bu görevler özel organlar aracılığıyla yerine getirildiğinden ve bu organlara idari 

faaliyette bulunma yetkisi verildiğinden dolayı, bunların da kamu idaresini 

oluşturduğu kabul edilmektedir14. Ancak ceza hukuku bakımından idare kavramının 

ise, bu şekilde dar bir anlamda değil daha geniş bir şekilde yorumlanması ve 

dolayısıyla sadece devlet organlarıyla sınırlı tutulmaması gerektiği kabul 

edilmektedir. Bu nedenle, yerel yönetimler ve daha özerk konumda bulunan diğer 

bazı kurum ve kuruluşların da idari yetki ve görevleri olması dikkate alınarak bunlar 

da kamu idaresi kapsamında, değerlendirilmektedir. Başka bir ifade ile, kamu idaresi 

kavramı sadece dar anlamda kamu idaresi olarak değil, yasama, yürütme ve yargı 

faaliyetleri yanında devletin ve diğer tüm kamu kurumlarının faaliyetlerini de 

içerisine almaktadır15. Bu nedenle Kamu idaresine yönelik olarak islenen suçlar 

sadece idarî faaliyetleri içine almayıp, yargı ve yasama faaliyetlerini de 

kapsamaktadır16.  

“Devlet idaresi” kavramının taşıdığı anlam eksikliği 765 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 279’uncu maddesinde, “memur” tanımı ile tamamlanıyordu. Söz konusu 

maddeye göre “Devlet veya her türlü amme müesseseleri” denilerek devletin yanında 

diğer kamu tüzel kişilerinin de “Devlet idaresi” adı altında toplanmak istendiği 

anlaşılmaktaydı. Bu bakımdan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda “kamu idaresi” 

kavramı kullanılarak terim sorununu ortadan kaldırılmıştır. Nitekim kamu idaresi, 

toplumun kamusal hayatını ilgilendiren bütün fonksiyonlarını içermektedir. Kamu 

                                                 
13 Duran, s. 10 vd.; Gözübüyük, s. 6 vd. 
14 Bkz., Toroslu, Nevzat: Ceza Hukuku Özel Kısım, 4. Baskı, Ankara 2009, s. 271 vd.; Soyaslan, 
Doğan: Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara 2006, s. 492 vd. 
15 Soyaslan, s. 492; Toroslu, s. 272. 
16 Yarsuvat, s. 669. 
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İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, kanunun diğer hükümleriyle 

özel olarak korunmuş olanların dışında kalan ve toplumun kamusal hayatını 

kapsayan bütün fonksiyon ve faaliyetlere karsı islenen suçları içine almaktadır. Bu 

bakımdan kamu idaresine ilişkin suçlar, yalnız idari faaliyetleri değil, devletin yargı 

ve yasama faaliyetlerini de ifade etmektedir. Bu bölümde yer alan suçlar kamu 

idaresinin isleyişinde bulunması gereken niteliklerin cezai bakımdan korunması 

amacıyla konulmuştur.  

2. Kamu Görevlisi Kavramı 

Kamu idaresinin anayasa ve kanunlar gereğince kendisine yüklenen kamusal 

görevleri yerine getirebilmesi, bu faaliyetleri yürütecek bazı görevlilerin varlığını 

zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle kamu idareleri, söz konusu kamusal hizmetleri 

“kamu görevlileri” adı verilen bu görevliler aracılığıyla yürütmekte ve vatandaşlarla 

olan her türlü ilişkiler doğrudan doğruya bu görevliler aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Kamusal görevlerin yerine getirilmesindeki en büyük sorumluluk ta “kamu 

görevlileri” tarafından üstlenilmiştir. Kamu idaresinin görevlerini eksiksiz bir şekilde 

yerine getirmesi kamu görevlilerinin de belli bir disiplin içinde çalışmasını zorunlu 

kılmaktadır.  

Kamu idareleri tarafından sunulan kamu hizmetlerini yerine getirmekle görevli 

olan kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde farklı yetkilerle 

donatılmıştır. Bu yetkilerin amacına uygun bir şekilde kullanılmaması ise kamusal 

hizmetlerin sekteye uğramasına yol açacaktır. Ancak, son yıllarda gerek kamusal 

faaliyetlerin kapsam ve türlerinin gerekse kamusal faaliyetlerin yerine getirilme 

şekillerinin değişmesi kamu görevlisi kavramının da kapsamının değişmesi sonucunu 

doğurmuştur. Devlet, her geçen gün daha da artan toplumsal ihtiyaçları karşılayarak 

ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik sorunlara çözüm getirmek durumundadır. 

Toplumsal ihtiyaçların giderek artması, kişilerin devletten beklentilerinin artmasına 

ve dolayısıyla devletin üstlenmiş olduğu kamu hizmetlerinin de çeşitlenerek 

çoğalmasına yol açmaktadır. Bu durum, Devletin de bu ihtiyaçları karşılamak üzere 

kamu hizmetlerini yürütmek için daha fazla personel kadrosuna ihtiyaç duyması 
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sonucunu doğurmaktadır17. İşte bu şekilde devletin kamu hizmetlerinin yürütülmesi 

amacı ile istihdam ettiği personel genel anlamda kamu görevlilerini oluşturmaktadır. 

Aslında kamu hizmetleri kural olarak kamu görevlileri adı verilen gerçek kişiler 

tarafından yürütülmekle birlikte, kamu hizmetlerinde ortaya çıkan farklılaşma ve 

çeşitlenme, bu hizmetlerin farklı kuruluşlarca yerine getirilmesine ve dolayısıyla bu 

kuruluşlarda da kamu görevlisi sıfatıyla görev yapan farklı statülere ve farklı esaslara 

tabi personelin görevlendirilmesine neden olmaktadır.  

Kamusal hizmetleri yerine getiren kamu idaresi ile kamusal faaliyetlerin yerine 

getirilmesinde araç olarak kullanılan kamu görevlileri arasında doğrudan doğruya bir 

ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle, her şeyden önce kamu görevlisi kavramının 

açıklığı kavuşturulması zorunluluğu doğmaktadır. Ancak, kamu görevlilerinin tanımı 

ve kapsamı hukuk dallarına göre farklılıklar taşımaktadır. Gerçekten de, Anayasa 

hukuku bakımından, idare hukuku bakımından ve nihayet ceza hukuku bakımından 

kamu görevlisi kavramının anlamının ve özelliklerinin ana hatları ile tespit edilmesi 

gerekmektedir. 

A. Anayasa hukuku açısından 

1924 Anayasasında, kamu görevlilerine ilişkin ayrıntılı bir hüküm 

bulunmamaktadır. 1924 Anayasası kamu görevlileri konusunu “memurlar” başlığı 

altında 92., 93. ve 94. maddelerinde düzenlemiştir. Anayasanın 92. maddesinde 

siyasi hakları olan her Türk’ün, yeterliğine ve hak edişine göre, devlet memuru olma 

hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. Ayrıca 93. maddede de, “Bütün memurların 

nitelikleri, hakları, görevleri, aylık ve Ödenekleri göreve alınmaları ve görevden 

çıkarılmaları, yükselme ve ilerlemeleri özel kanunla gösterilir” hükmüne yer 

verilmiştir. Anayasa’da yer alan bu düzenleme, Anayasanın tek tip bir kamu görevlisi 

kategorisi benimseyerek memur kavramını kamu görevlisi kavramı ile bir tutması 

sonucunu doğurmuştur18. 

                                                 
17 Kanlıgöz, Cihan: “1982 Anayasasına Göre Kamu Görevlisi Kavramının Anlamı ve Kapsamı”, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 43 (1993), Sayı: 1-4, s. 170 vd. 
18 Kanlıgöz, s. 172 vd. 
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1961 Anayasasında, 1924 Anayasasından farklı olarak memurlarla ilgili daha 

geniş düzenlemeler öngörülmüştür. 1961 Anayasasında, devletin yanında diğer kamu 

tüzel kişilerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin de memurlar 

eliyle yürütülmesi gerektiği kuralı benimsenmiştir. Gerçekten de, 1961 Anayasasının 

117. maddesinde, “Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına 

göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 

görevler memurla eli ile görülür. Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve 

yetkileri, hakları yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla 

düzenlenir” hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca yine 118. maddede de, “Memurlar ve 

kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri mensupları hakkında yapılacak 

disiplin kovuşturmalarında, isnat olunan hususun ilgiliye açıkça ve yazılı olarak 

bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve savunma için belli bir süre tanınması 

şarttır. Bu esaslara uyulmadıkça disiplin cezası verilemez. Disiplin kararları, yargı 

mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz” hükmüne yer verilmiştir. Böylece 1924 

Anayasasına göre, 1961 Anayasası ile memurlara daha büyük güvenceler ve 

teminatlar getirilmiştir. 

1982 Anayasasında ise 128. maddede kamu görevlileri ile ilgili genel ilkeleri, 

129. maddesi ise bu görevlilerin görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturması ve 

güvence konularını düzenlemektedir. 128. maddeye göre, “Devletin, kamu iktisadi 

teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle 

yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar 

ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 

nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ye yükümlülükleri, aylık ve 

ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Üst kademe yöneticilerinin 

yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir”. 1982 Anayasasındaki 

bu düzenlenme ile devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yanında, kamu iktisadi 

teşebbüslerinin de genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 

hizmetlerinin varlığı açıkça belirtilmiş ve kamu hizmetlerinin memurlar yanında (ve 

memurlarla beraber) diğer kamu görevlilerince de yürütüleceği düzenlenmiştir. 
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B. İdare hukuku açısından 

1982 Anayasasının kamu görevlisi kavramını kesin kapsam ve sınırları ile 

belirlediğinden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü 1982 Anayasasının farklı 

maddelerinde aslında kamu görevlilerini ifade etmek üzere farklı kavramların 

kullanmış olduğu görülmektedir. Gerçekten de, örneğin dernek kurma hürriyetinin 

düzenlendiği 33. maddede, parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılmaya 

ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 68. maddede, Milletvekili seçilme yeterliliğinin 

düzenlendiği 76. maddede, ödenek ve yolluklar başlığını taşıyan 86. maddede, 

“memur” kavramı kullanılmıştır. Sendika kurma hakkına ilişkin 52. maddede, toplu 

iş sözleşmesi hakkına ilişkin 53. maddede, partilere girme ve partilerden ayrılmaya 

ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 68. maddede, Milletvekili seçilme yeterliliğinin 

düzenlendiği 76. maddede “kamu görevlileri” kavramı kullanılmıştır. Olağanüstü 

Hallerle İlgili Düzenlemelerin yer aldığı 121. maddede, genel ilkeler başlığını taşıyan 

128. maddede ise “kamu hizmeti görevlileri” kavramı kullanılmıştır. Yine 68. 

maddede “kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevliler” kavramı 

kullanılırken,  kanunsuz emirle ilgili hükümlerin yer aldığı 137. maddede ise, “kamu 

hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kişi” kavramı 

kullanılmıştır. Anayasada kullanılan bu değişik kavramlar idare hukuku bakımından 

“kamu görevlisi” kavramının kapsam ve sınırlarının tespitini güçleştirmektedir. 

İdare hukuku anlamında kamu görevlisi kavramı esas itibariyle geniş anlamda 

kamu görevlisi ve dar anlamda kamu görevlisi olmak üzere iki kategoride 

incelenmektedir. Ancak hangi anlamda olursa olsun, bir kimsenin kamu görevlisi 

sayılabilmesi için, kamu kesimindeki bir örgüte; kamu kurum ya da kuruluşuna bağlı 

olarak çalışıyor olması şartı aranmaktadır19. Kamu görevlisinin tanımında organik bir 

ölçüt benimsenmekte ve kamuya yararlı bir hizmet gören herkes kamu görevlisi 

sayılmamaktadır. Örneğin serbest meslek ve özel hastane doktorları, sağlık kamu 

hizmetini görmekle beraber memur ve diğer kamu görevlisi sayılamazlar. Hatta 

yaptıkları hizmetin bir kamu hizmeti olduğu yasalarca kabul edilmiş olmasına 

rağmen serbest çalışan avukatlar da kamu görevlisi sayılamazlar. Avukatların kamu 

                                                 
19 Günday, s. 515-517 vd.; Kanlıgöz, s. 180 vd. 
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görevlisi sayılabilmeleri için bir kamu kurumuna bağlı olarak çalışması 

gerekmektedir20. 

Geniş anlamda kamu görevlisi, kamu kurumlarında çalışanlar, hukuki 

durumlarına ve yaptıkları görevin niteliğine bakılmaksızın, kamu kesiminde ve 

Devletin bütün organlarında çalışan herkesi ifade etmektedir21. Anayasanın değişik 

maddelerinde geçen; “kamu görev ve hizmetlerinde bulunanlar”, “resmi görevliler”, 

“kamu hizmetine girenler”, “kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle 

çalışmakta olan kimseler” kavramlarının aslında geniş anlamda kamu görevlilerini 

ifade ettiği kabul edilmektedir22.  

Dar anlamda kamu görevlisi kavramı konusunda ise doktrinde farklı görüşler 

ileri sürülmektedir. Bir görüşe göre, dar anlamda kamu görevlisi, devletin siyasi 

yapısını oluşturan görevlilerle özel hukuka tabi olarak kamu kesiminde çalışan 

görevliler dışında kalan tüm kamu görevlilerini ifade etmektedir. Bu sonuç 

Anayasanın 128. maddesinde yer alan düzenlemeden ortaya çıkmaktadır. 128. 

maddedeki düzenlemeye göre, dar anlamda kamu görevlisi memurlar ve memurların 

dışında kalan diğer kamu görevlilerinden oluşmaktadır23. Diğer bir görüş ise, 

memurlar ve diğer kamu görevlileri arasında bir ayrım yapmaya gerek olmadığını 

çünkü genel idare esasları ve özel yönetim usullerine göre yürütülen kamu 

hizmetlerinde çalışanlar arasında bir farkın kalmadığını ileri sürmektedir24. 

                                                 
20 Bu durum idare hukuku açısından geçerli olup ceza hukuku bakımından aynı şekilde 
değerlendirilmemektedir.  
21 Günday, s. 516 vd. 
22 Kanlıgöz, s. 181; Geniş anlamda kamu görevlileri; işe alınmaları yönünden, kendi istekleri ve zorla 
hizmete alınanlar; ücret yönünden, ücret karşılığı ve ücretsiz çalışanlar; hizmet süreleri yönünden, 
devamlı ve geçici; asli ve yardımcı hizmette çalışmalarına göre, asli hizmette ve yardımcı hizmette 
çalışanlar; uygulanan hukuk dalları yönünden, kamu hukuku kurallarına tabi olanlar ve özel hukuk 
kurallarına tabi olanlar şeklinde sınıflara ayrılmaktadır. 
23 Bu görüş için bkz., Akyılmaz, Bahtiyar: İdare Hukuku, Konya 2004, s. 368 vd.; Günday, s. 516 
vd.; Kanlıgöz, s. 181 vd. Memurlar dışında kalan diğer kamu görevlileri ise, hakim ve savcılar, askeri 
personel ve üniversite personeli gibi ayrı personel rejimine tabi olan ve kamu hukuku rejimine göre 
çalıştırılan kişilerden oluşmaktadır.  
24 Bu görüşler için bkz., Kanlıgöz,  s. 183, dn. 46; Karataş, s. 26. 
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C. Ceza hukuku açısından 

765 sayılı Kanunun tartışmalı konularından birisini de “memur” kavramının 

kapsam ve sınırlarının tespit edilmesi oluşturmaktaydı. 765 sayılı Kanunun 279. 

maddesinde memur kavramının tanımı yapılmış fakat bu tanımın yetersiz kalması 

konunun özel kanunlar ve içtihatlar yoluyla şekillendirilmesi sonucunu doğurmuştur. 

Gerçekten de söz konusu özel kanunların hemen hemen hepsinde en başta KİT 

personeli olmak üzere, bazı kurum ve kuruluşların personelinin zimmet, irtikâp, 

rüşvet, genel olarak görevi kötüye kullanma gibi suçları oluşturan fiilleri işlemeleri 

halinde, “devlet memuru sayılacakları” düzenlemesine yer verilmiştir. 765 sayılı 

Kanunun ilk şeklinde memur kavramı İtalyan Ceza Kanununda yer alan düzenleme 

değiştirilerek 279’uncu madde de; “Kanunun tatbikatında Devletin veya vilayet ve 

nahiye - kariyelerin nezareti altında bulunan bir hizmette maaşlı veya maaşsız daimi 

veya muvakkat vazife görenler memur sayılır” şeklinde ifade edilmişti25. Ancak bu 

madde 1936 yılında yapılan bir değişiklikle yeniden düzenlenmiş şu hükme yer 

verilmiştir: 

“Ceza Kanunu tatbikatında:  

1- Devamlı veya muvakkat surette teşrii, idari veya adli bir amme vazifesi 

gören devlet veya diğer her türlü amme müesseseleri memur, müstahdemleri; 

2- Devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyari veya mecburi olarak 

teşrii, idari veya adli bir amme vazifesi gören diğer kimseler memur sayılır. 

Ceza Kanunu tatbikatında amme hizmeti görmekle muvazzaf olanlar, 

1-Devamlı veya muvakkat surette bir amme hizmeti gören devlet veya diğer 

amme müessesesi memur ve müstahdemleri; 

2-Devamlı veya muvakkat, ücretli veya ücretsiz, ihtiyari veya mecburi surette 

amme hizmeti gören diğer kimselerdir”. 

765 sayılı Kanunda yer alan “memur” kavramı ve “kamu hizmeti görmekle 

muvazzaf olanlar” şeklinde yapılan bu ikili düzenleme, doktrinde ve yargı 

                                                 
25 Bkz., Avsallı,  Hüseyin: Zimmet Suçu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk 
Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2006, s. 12-13; 
Topal, Erman: Zimmet Suçları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim 
Dalı Kamu Hukuku ilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008, s. 12 vd. 
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içtihatlarında önemli tartışmalara neden olmuştur. 765 sayılı Kanunun 279. 

maddesinde iki ayrı kategori tanımlarken bunları ayıran ölçüt olarak gerçekleştirilen 

faaliyetlerin niteliği dikkate alınmaktadır26. Gerçekten de 179. maddesinin 1. 

fıkrarınsa göre memurlar “kamu görevi” yürüten kişiler olarak ifade edilirken, kamu 

hizmeti ile muvazzaf olanların “kamu hizmeti” yürüttükleri ifade edilmektedir. 

Ayrıca, anılan maddede, memur ve kamu hizmeti ile muvazzaf olanların devlet veya 

kamu kuruluşlarında müstahdem olmaları şartı aranırken, birde “diğer kimseler” 

kavramına da yer verilerek istihdam edilmeyen diğer kişiler de dikkate alınmıştır. 

Böylece, duruma göre memur veya kamu hizmetlisi sayılabilmek için kişide 

müstahdem olma şartı aranmamakta, kamu görev veya kamu hizmeti görmesi o 

kişinin 279’uncu madde kapsamına girmesi için yeterli görülmüştür27. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Tanımlar” baslıklı altıncı maddesinin 1/c 

bendine göre ceza kanunlarının uygulanmasında kamu görevlisi deyiminden; 

kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir 

surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi anlaşılmaktadır. O halde, 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kamu görevlisi tanımında easas itibariyle üç 

unsurun bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bunlardan ilki, belirli bir kamusal 

faaliyetin yürütülmesidir. İkincisi ise, atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir 

surette kamusal faaliyetlerin yürütülmesine katılmadır. Nihayet üçüncü unsur ise, 

kamusal faaliyetin yürütülmesine sürekli, süreli veya geçici olarak katılmaktır. 

Böylece, kamusal faaliyete katılma şekli veya süresi ne olursa olsun, “kamusal 

faaliyetlerin yürütülmesine” bir şekilde katılan kişiler kamu görevlisi kabul 

edilmektedir. Kamusal faaliyetlere atama, seçilme veya herhangi bir surette, süreli 

veya süresiz ya da geçici olarak katılmak mümkündür. Her durumda kamusal 

faaliyete katılan kişi, kamu görevlisi sayılmaktadır.  

765 sayılı Kanundan farklı olarak 5237 sayılı Kanunun 6/c maddesinde kamu 

görevlisi kavramı tanımlanmıştır. Anılan tanıma göre kamu görevlisi, kamusal 

                                                 
26 Tezcan, Durmuş / Erdem, Mustafa Ruhan / Önok, Murat: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa 
Göre Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 6. Bası, Ankara 2008, s. 732 vd.;  
27 Bkz., Küçükince, Alptekin: Rüşvet Suçu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk 
Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007, s. 14 vd;  
Avsallı, s. 43 vd. 
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faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette 

sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişiyi ifade etmektedir. Yapılan bu tanımla, 

istihdam değil, kişinin yerine getirmiş olduğu görev dikkate alındığından, doktrinde 

isabetli bir düzenleme olarak kabul edilmektedir28. Bu düzenleme ile 5237 sayılı 

Kanunun kamu görevlisi tanımının 765 sayılı Kanunda yer alan memur kavramından 

daha geniş bir kapsama sahip olduğu söylenebilir. Ancak hemen şunu da belirtmek 

gerekir ki, ceza hukuku anlamında kamu görevlisi kavramı ile, idare hukuku 

anlamında memur kavramı her zaman aynı anlamı ifade etmemektedir. Örneğin ceza 

hukuku anlamında kamu görevlisi olabilmek için istihdam şartı aranmaksızın yerine 

getirilen görev belirleyici unsur iken, idare hukuku anlamında memur olabilmek için 

bir kadroda istihdam edilmiş olma belirleyici bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır29. Gerçekten de, idare hukukundaki kamu görevlisi (memur) kural olarak 

bir kadroya atanarak devamlı olarak çalışan ve hizmeti karşılığında devletten bir 

ücret alan kişidir. Bu kişi devamlı statüde çalışan bir personel olabileceği gibi, 

idarenin üstünlüğüne dayanan sözleşmeli personel statüsünde de olabilmektedir30. 

Ceza hukuku bakımından kamu görevlisi kavramı ise, daha geniş kapsamlı olup, 

ücretli veya ücretsiz, geçici veya sürekli, isteğe bağlı veya zorunlu olarak kamu 

görevi yapan kişidir. Bu nedenle, devlet veya kamu kurumları adına çalışan bir 

kurum müdürü ile onun odacısı arasında bir fark kalmamış ve böylece hepsi kamu 

görevlisi sayılmıştır.  

5237 sayılı Kanunda yer alan tanım gereğince, bir kişinin kamu görevlisi ve 

dolayısıyla görevi kötüye kullanma suçunun faili olup olamayacağının 

belirlenmesinde dikkate alınacak tek ölçüt, yerine getirmiş olduğu (icra ettiği) 

görevin “kamusal nitelik” taşıyıp taşımadığıdır. Kamusal faaliyetlerin ne olduğu ise, 

kanunda yer almamakla birlikte, 6. maddenin gerekçesinde bu hususa açıkça yer 

verilmiştir. Gerçekten de, anılan madde gerekçesinde kamusal faaliyet, kavramı 

Anayasa ve kanunlarda belirlenmiş olan usullere göre verilmiş olan bir siyasal 

                                                 
28 Artuk, M. Emin / Gökçen, Ahmet / Yenidünya, A. Caner: Ceza Hukuku Özel Hükümler, 
Gözden Geçirilmiş Yenilenmiş 9. Bası, Ankara 2008, s. 741; Soyaslan, s. 493-494. 
29 Bkz., Soyaslan, s. 494; Tezcan/Erdem/Önok, s. 731. 
30 Soyaslan, s. 494. 
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kararla, bir hizmetin kamu adına yürütülmesi şeklinde ifade edilmiştir. Bu faaliyetin 

yürütülmesine katılan kişilerin maaş, ücret veya sair bir maddî karşılık alıp 

almamalarının, bu işi sürekli, süreli veya geçici olarak yapmalarının bir önemi 

bulunmamaktadır. Bu bakımdan, örneğin mesleklerinin icrası bağlamında avukat 

veya noterin kamu görevlisi olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır31. Yine 

bilirkişilik, tercümanlık ve tanıklık yapanlar da kamu faaliyetlerinin icrası 

kapsamında bir kamu görevlisidir. Askerlik görevi yapan kişiler de kamu 

görevlisidirler. Bu bakımdan örneğin bir suç vakıasına müdahil olan, bir tutuklu veya 

hükümlünün naklini gerçekleştiren jandarma subay veya erleri de, kamu 

görevlisidirler. Buna karşılık, kamusal bir faaliyetin yürütülmesinin ihaleye dayalı 

olarak özel hukuk kişilerince üstlenilmesi durumunda, bu kişiler kamu görevlisi 

sayılmamaktadır32.  

TCK. m. 6/c gereğince, devlet adına yürütülen bir faaliyetin yerine 

getirilmesine kamu hukuku usulüne göre katılan herkes kamu görevlisidir33. Kamu 

görevlisi statüsünün kazanılabilmesi için kamusal faaliyetlerin yerine getirilmesine 

Anayasanın 128. maddesinde yer alan “genel idare esaslarına göre” katılmak gerekir. 

765 sayılı Kanunun kamu görevlisi kavramının kapsamını oldukça dar tutması, 

özellikle bazı kamu kuruluşlarının kabul ettikleri özel personel kanunlarında çalışan 

personelin memur olmamalarına rağmen memur gibi cezalandırılacağına ilişkin 

hükümlere yer verilmişti. Ancak, 5237 sayılı Kanunda memur kavramına yer 

verilmediği için özel kanunlarda “memur gibi cezalandırılmaları” öngörülen kişiler 

bakımından nasıl bir çözüm tarzının benimseneceği önem taşımaktadır. Gerçekten 

de, bu özel kanunlarda geçen eski kanun anlamındaki memurlar, yeni kanun 

anlamında kamu görevlisi değildir. Bu nedenle doktrinde, bu kişilerin kamu görevlisi 

gibi cezalandırılmaları gerektiği kabul edilmektedir34. 5237 sayılı Kanun ile 765 

                                                 
31 Karş., dn. 83. 
32 Bkz., 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Gerekçesi; Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 742. 
33 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 743. 
34 Bkz., Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 746. Örneğin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda kooperatif 
yönetim kurulu üyelerinin Devlet memuru gibi cezalandırılacağı yolunda düzenleme yer almaktaydı. 
Bu hüküm 5728 sayılı Kanunun 39. maddesi ile değiştirilmiş ve bu hüküm “kamu görevlisi gibi 
cezalandırılır” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 
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sayılı Kanun döneminde geçerli olan kamu görevi- kamu hizmeti ayrımı ortadan 

kaldırılmıştır. Bu nedenle kimlerin kamu görevlisi olduğu belirlenirken yürütülen 

faaliyetin niteliğine bakılacak ve kamusal olarak nitelenebilen faaliyetlere katılan 

kişiler kamu görevlisi sayılacaktır. Böylece, 5237 sayılı Kanun 765 sayılı Kanunda 

yer alan ve kamu görevi ve kamu hizmeti ayrımının neden olduğu sakıncaları ortadan 

kaldırmak amacıyla memur kavramını da içine alan daha geniş kapsamlı bir kamu 

görevlisi kavramını kabul etmiştir35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
35 Soyaslan, s. 493-494; Tezcan/Erdem/Önok,  s. 738-739; Toroslu, s. 273-274. 
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II. TARİHİ GELİŞİM 

Görevi kötüye kullanma suçunun Türk Hukukundaki tarihsel gelişimini tespit 

edebilmek için öncelikle 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan düzenlemelerin 

kökenlerini incelemek gerekir. 765 sayılı Kanunda yer alan görevi kötüye kullanma 

suçunun temeli Osmanlı hukukuna dayanmaktadır. Bu suç ilk defa 1274 (1858) 

tarihli Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun 102. maddesinde 23 Nisan 1330 tarihinde 

(1914) yapılan değişiklikle bu maddeye bir zeyl eklenmesi ile Türk hukukuna 

girmiştir36. Yani, görevi kötüye kullanma suçu, 765 sayılı Kanunun mehazını 

oluşturan İtalyan Ceza Kanunundan alınmış bir suç tipi değildir. Çünkü, 1889 tarihli 

Mehaz İtalyan Ceza Kanununda 765 sayılı Kanunun 240. maddesinde düzenlenen 

görevi kötüye kullanma suçunu karşılayan bir madde bulunmamaktaydı. Bu nedenle 

765 sayılı Kanunun 240. maddesinde yer alan görevi kötüye kullanma suçunun 

kaynağını Osmanlı hukuku oluşturmaktadır.  

1889 tarihli Mehaz İtalyan Ceza Kanununun 175. maddesinde yer alan 

hüküm37 765 sayılı Kanunun 228. maddesi olarak Türk Ceza Kanununa alınırken; 

aynı Kanunun 178. maddesinde yer alan hüküm38 de Türk Ceza Kanununun 230 

maddesine görevi ihmal suçu olarak alınmıştı39. 765 sayılı kanunda kaynakları farklı 

aynı konuyu düzenleyen 228. ve 240. maddeler olmak üzere iki ayrı düzenlemenin 

bulunması karşılığında; TCK. m. 228’in keyfi muameleye ilişkin bir düzenleme 

olduğu düşünülmüş ve bu nedenle Türk Ceza Kanunu m.240’ın eklenmesine ihtiyacı 

                                                 
36 Osmanlı dönemi ceza kanunları hakkında geniş bilgi için bkz., Şentop, Mustafa: “Tanzimat’tan 
Sonraki Osmanlı Ceza Hukukuna Genel Bir Bakış”, Hukuk Dünyası, Yıl: 15, S.: 3, (Temmuz-Ekim 
2005), s. 65-112. 
37 Madde 175: “Devlet memurlarından her kim; memuriyetine ait vazifeyi suiistimal ederek kanun ve 
nizamın tayin ettiği hallerden başka suretle bir şahıs hakkında keyfi bir muamele yapar veya 
yapılmasını emrederse on beş günden bir seneye kadar hapis cezası görür ve bunda hususi bir maksadı 
mevcut olduğu anlaşılırsa ceza altıda bir miktarında artırılmakla beraber hapis, ağır hapse çevrilir” 
38 Madde 178: “Her ne vesile ile olursa olsun ve hatta isterse kanunun sukutu, müphemiyet ve ademi 
kifayeti veya tenakuzu bahasına müstenit bulunsun memuriyet vazifesini yapmakta ihmal veya imtina 
gösteren memur elli liretten bin lirete kadar para cezasına mahkum edilir” 
39 Bkz., Karataş, s. 2 vd.; Şık, Hüseyin: Görevi Kötüye Kullanma Suçu, Ankara 2008, s. 22 vd.; 
Tezcan/Erdem/Önok, s. 746 vd. 
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duyulmuştur40. 765 sayılı Kanunun 240. maddesinde düzenlenen görevi kötüye 

kullanma suçunda ilk değişiklik 1953 yılında yapılmış ve suçun cezası arttırılmıştır41. 

İkinci değişiklik ise 1979 yılında gerçekleştirilmiş; hem ceza artırılmış hem de 

madde metni sadeleştirilmiştir42. 

1. 765 Sayılı Kanundaki Durum 

Görevi kötüye kullanma suçu esas itibariyle 765 Sayılı Kanun’da görevi genel 

kötüye kullanma suçu olarak 240. maddede düzenlenmişti. Ayrıca, bu suçla yakın 

ilişkisi olan görevi ihmal (m. 230), kişilere karsı keyfi ve sert muamele (m. 228) ve 

basit rüşvet alma (m. 212/1) suçlarda ayrıca düzenlenmiş bulunmaktaydı. 5237 sayılı 

Kanunun 257. maddesi sayılan suçlarının karşılığını oluşturmaktadır43. Kanun 

koyucu bu şekilde, 765 sayılı Kanunun farklı maddelerde düzenlemiş olduğu farklı 

suç tiplerini aynı madde içerisinde düzenlemek suretiyle söz konusu suçların 

birbirinden ayırt edilmesi konusunda ortaya çıkan tereddütleri gidererek bu konudaki 

dağınıklığa son vermiştir44. Görevi kötüye kullanma suçunda kamu görevlisi, 

görevini yerine getirirken bu konuda daha önceden belirlenmiş hukuki ilkelere ve 

görevinin gereklerine aykırı davranarak yine kanunlara aykırı bir şekilde menfaat 

temin etmek suretiyle kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine zarar 

vermektedir. Çünkü kamu görevlisi görevlerini kamu idaresi adına yapmakta olup bu 

hizmetlerden yararlanan vatandaş karşısında devleti temsil ettiğinden bütün bu 

hizmetler devlet adına yapılmaktadır45. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun dördüncü kısmının birinci bölümü kamu 

idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar başlığını taşımaktadır. Bu nedenle 

                                                 
40 Demirbaş, s. 252-253; Önder, Ayhan: Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler, 4. Bası, İstanbul 1994, 
s. 190-203. 
41 09.07.1953 tarih ve 6123 sayılı Kanunun 1. maddesi. 
42 12.06.1979 tarih ve 2248 sayılı Kanunun 19. maddesi. 
43 Artuk/Gökçen/Yenidünya, s. 941-942; Bektaş, Mustafa: Yeni Türk Ceza Kanununda Görevi 
Kötüye Kullanma Suçu (TCK. m. 257), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006, s. 4 vd. 
44 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 942.  
45 Soyaslan, s. 520. 
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kanunun bu bölümünde korunan hukuki yararın kamu idaresi olduğu kabul 

edilmektedir. “Kamu idaresi” dar anlamıyla devletin yürütmeye ait fonksiyonlarını 

yerine getiren örgütlenme ile bunun içinde yer alan memurları ve hizmetlileri ifade 

etmekle46 birlikte, kanunun bu bölümündeki kamu idaresi kavramının geniş anlamda 

kullanılmış olduğu söylenebilir. Bu nedenle, kamu idaresinin güvenilirliğine ve 

işleyişine karşı suçlara ilişkin düzenlemelerde geçen kamu idaresi kavramı, yalnız 

yürütmeyi değil, yasama ve yargı organlarının faaliyetlerini de içine alacak şekilde 

geniş anlamda kullanılmıştır47. Bunun sonucu olarak, bu organlara dahil memurların 

devlete ait fonksiyonların görülmesi ile ilgili fiilleri, kamu idaresine karşı işlenmiş 

suç olarak kabul edilmektedir48. Öte yandan, kamu idaresi kavramı memur 

kavramından ayrı bir kavram olduğu için, bu bölümde yer alan suçlardan bazıları 

memurlar, bazıları da diğer kimseler tarafından kamu idaresine karşı işlenmektedir. 

Ancak, bu suçların memurlar tarafından işlenmiş olması halinde, kamu idaresine 

zarar verilmesinden başka, memurların devlete olan sadakat borcunu da ihlal etmiş 

olduğu kabul edilmektedir49.  

Görevi kötüye kullanma suçu TCK. m. 257’de üç fıkra halinde düzenlenmiştir. 

Buna göre,  

(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, 

görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin 

mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız 

bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır.  

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, 

görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin 

mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız 
                                                 
46 Dönmezer, Sulhi: Özel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 1984, s. 72. 
47 Erem, Faruk / Toroslu Nevzat: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 1978, s. 141; 
Dönmezer, s. 73; Bayramoğlu, Reşat: Devlet İdaresi Aleyhinde İşlenen Cürümler, Ankara 1943, s. 
7; Sevdim, Erdem: Görevi Kötüye Kullanma Suçu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2004, s. 7 vd. 
48 Özek, (Elli Yılında), s. 52 vd.  
49 Erem/Toroslu, s. 142 vd. 
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bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır.  

(3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine 

uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir 

başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre 

cezalandırılır. 

Görevi kötüye kullanma suçu Türk Ceza Kanunu dışında diğer bazı özel 

kanunlarda da düzenlenmiştir. Askeri Ceza Kanunu’nun 144. maddesinde50, 

Avukatlık Kanununun 62. maddesinde51 ve Milli Korunma Kanununun 64. 

maddesinde52 görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin farklı hükümlere yer verildiği 

görülmektedir. 

2. Tasarılardaki Durum 

A. 1987 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı 

765 sayılı Kanunu’nun 240. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma 

suçu, Türk Ceza Kanunun 1987 tarihli Tasarısında değişik madde numarası altında 

düzenlenmişti. Gerçekten de, 1987 Tarihli Tasarının 431. maddesinde görevi kötüye 

kullanma suçuna yer verilmiş ve bu suç “kendisine veya başkasına bir yarar 

sağlamak veya başkasına zarar vermek maksadıyla kanunda ayrıca yazılı haller 

dışında görevini kötüye kullanan memura 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir” 

şeklinde düzenlenmiştir53. Ancak 1987 tarihli tasarı kanunlaşmadığı için anılan 

madde hükmü uygulanma imkânı bulamamıştır. 

                                                 
50 Madde 144: Kendisine tevdi edilen askeri bir işin ifasında bu kanunda yazılı hallerden başka Türk 
Ceza Kanunu mucibince cezayı mucip ihmal ve tekasül gösteren ve vazifesini suiistimal eden o kanun 
mucibince cezalandırılır. 
51 Madde 62: Bu Kanun ve diğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ile veya Türkiye Barolar Birliğinin 
yahut baroların organlarında görevli olarak kendisine verilmiş bulunan görev ve yetkiyi kötüye 
kullanan avukat Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. 
52 Madde 64/I: Bu kanuna taalluk eden işlerde vazife ve salahiyetlerini suiistimal edenler veya bu 
suretle diğer bir suç işleyenler ve vazifede ihmal ve terahide bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu 
ile diğer kanunlarda muayyen olan cezalar iki kat olarak hükmolunur. 
53 Bkz., 1987 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı, Ankara 1987 s. 186 vd. 
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B. 1989 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı 

Türk Ceza Kanunun 1987 tarihli Tasarısında ise görevi kötüye kullanma suçu, 

472. maddede “Genel Olarak Görevi Kötüye Kullanma” başlığı altında 

düzenlenmişti. Anılan maddeye göre, “kanunda ayrıca yazılı haller dışında kendisine 

veya başkasına bir yarar sağlamak veya başkasına zarar vermek maksadıyla 

görevini kötüye kullanan memura bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir”.  

1989 Tarihli tasarının 472. maddesinin gerekçesinde de belirtildiği gibi, 

öntasarının değişik kısımlarında, görevi kötüye kullanma suçunun özel şekilleri ayrı 

maddeler halinde yer almıştı. Anılan madde, kanunda ayrıca yazılı olan haller dışında 

yani bunlar dışında kalan halleri genel olarak cezalandırmak üzere kaleme alınmıştır. 

Suçun faili bir memur olacaktır. Maddi unsur, göreve ait yetkinin kötüye 

kullanılmasıdır. Memur görevine giren yetkiyi kötüye kullanarak, kanunun özel 

hükmü ile ayrıca suç haline getirilmemiş herhangi bir fiili islediğinde, suçun maddi 

unsuru gerçekleşmiş olur. Bu nedenle kovuşturulması şikâyete bağlı olsun veya 

olmasın, görevi sırasında kanunun ayrıca cezalandırdığı bir fiili işlemiş olan memur 

bu maddede yazılı suçu işlemiş olmaz. Özellikle suçun manevi unsuru konusunda 

uygulamada ortaya çıkan duraksamalara son vermek amacıyla özel kast aranmış ve 

memurun kendisine veya başkasına yarar sağlamak veya başkasına zarar vermek 

maksadının bulunması şartı getirilmiştir54.  

C. 1997 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen 

suçun karşılığını 1997 tarihli tasarının 483. maddesi oluşturmaktadır. Aynı şekilde, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen suçun 

karşılığını ise, 1997 tasarısının 486. maddesi oluşturmuştur. Buna göre, “Kanunda 

ayrıca yazılı haller dışında kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak veya 

başkasına zarar vermek maksadıyla görevini kötüye kullanan memura bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezası verilir”. Anılan maddenin gerekçesinde ise, şu ifadelere yer 

verilmiştir: “Tasarının muhtelif kısımlarında, görevi kötüye kullanmanın özel 
                                                 
54 Bkz., 1989 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı, Ankara 1989 s. 166 vd. 
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şekilleri ayrı maddeler halinde yer almış bulunmaktadır. Bu madde, kanunda ayrıca 

yazılı olan haller dışında yani bunlar dışında kalan halleri genel olarak cezalandırmak 

üzere kaleme alınmıştır. Suçun faili bir memur olacaktır. Maddi unsur göreve ait 

yetkinin kötüye kullanılmasıdır. Memur görevine dâhil olan yetkiyi kötüye 

kullanarak, kanunun özel hükmü ile ayrıca suç haline getirilmemiş herhangi bir fiili 

işlediğinde, suçun maddi unsuru gerçekleşmiş olur. Bu itibarla memuriyeti sırasında 

kanunun ayrıca cezalandırdığı bir fiili, kovuşturulması şikâyete bağlı olsun veya 

olmasın işlemiş olan memur bu maddede yazılı suçu işlemiş olmaz. Suçun manevi 

unsuru, failde kendisine veya başkasına yarar sağlamak veya başkasına zarar vermek 

maksadının bulunmasıdır. Böylece, suçta özel kast aranacak, uygulamadaki 

duraksamalarda ortadan kaldırılmış olacaktır”55.  

1997 tarihli tasarının 486. maddesinde ise, görevi ihmal suçuna yer verilmiştir. 

Buna göre; “Geçerli bir sebep olmaksızın memuriyet görevini yapmakta ihmal ve 

gecikme gösteren veya amirin kanuna göre verdiği emirleri yerine getirmeyen veya 

gecikme gösteren memura üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Bu ihmal ve 

gecikmeden veya amirin kanuni emirlerini yapmamış ve bu hususta gecikme 

göstermiş olmaktan bir zarar meydana gelmişse, derecesine göre altı aydan üç yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur”. 

D. 2000 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen 

suçun karşılığını 2000 tarihli tasarının 485. maddesi oluşturmuştur56. Anılan 

maddeye göre; “Kanunda ayrıca yazılı haller dışında kendisine veya başkasına bir 

yarar sağlamak veya başkasına zarar vermek maksadıyla görevini kötüye kullanan 

memura bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir”. 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 257. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen suçun karşılığı ise 2000 

tasarısının 491. maddesinde yer almıştır. Buna göre; “Geçerli bir neden olmaksızın 

memuriyet görevini yapmakta ihmal ve gecikme veya amirin kanuna göre verdiği 

emirleri yerine getirmede ihmal veya gecikme gösteren memura üç aydan bir yıla 
                                                 
55 Bkz., Türk Ceza Kanunu 1997 Tasarısı, Ankara 1997, s. 714 vd. 
56 Bkz., Türk Ceza Kanunu 2000 Tasarısı, Ankara 2000, s. 145 ve s. 385 vd. 
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kadar hapis cezası verilir. Bu ihmal ve gecikmeden veya amirin kanuni emirlerini 

yapmamak ve bu hususta gecikme göstermiş olmaktan bir zarar meydana gelmişse, 

derecesine göre altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıdaki 

fıkralarda yazılı hallerde, memurun görevini ihmalinden veya geciktirmesinden veya 

verilen emri yapmamasından meydana gelen zararın ödettirilmesine karar verilir”. 

Görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili olarak 2000 tasarısında yer alan 

düzenlemeler ile özellikle suçun manevi unsuru konusunda uygulamada ortaya çıkan 

ihtilafları kaldırma amacının ön plana çıktığı görülmektedir. Ayrıca, o tarihte 

yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Kanununda görevi kötüye kullanma suçu ile 

ilgili yer alan düzenlemelerde cezanın tespiti, görevi kötüye kullanmanın derecesine 

göre belirlenirken, tasarı metninde sabit bir ceza tespit sisteminin kabul edildiği 

görülmektedir57. 

E. 2004 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257. maddesinde düzenlenen suçun 

karşılığını 2004 tarihli tasarının 259. maddesi oluşturmuştur. Tasarı, 5237 sayılı 

Kanun gibi görevi kötüye kullanma suçunun icrai ve ihmali hareketle işlenmesini tek 

bir maddede toplamasına karşılık, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 257. maddesinin 

3. fıkrasında yer alan suçu içermemektedir. 2004 tarihli tasarının 259. maddesine 

göre; “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında görevinin gereklerine 

aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden 

olan yada kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezası verilir.  

Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında görevinin gereklerini 

yapmakta ihmal veya gecikme göstererek kişilerin mağduriyetine veya kamunun 

zararına neden olan yada kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı 

aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”. 

 

                                                 
57 Bkz., Durmu, s. 151 vd. 
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III. SUÇUN NİTELİĞİ VE SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ MENFAAT 

1. Suçun Niteliği   

Kamu görevini yerine getirmekle görevli olan memurların bu görevlerini 

yerine getirirken uymak zorunda oldukları kurallar bulunmaktadır. İdare tarafından 

öngörülen bu kuralların ortak amacı, kamu hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde ve bu 

hizmetlerin amaçlarına ve gereklerine uygun bir şekilde yerine getirilmesini 

sağlamaktır. Nitekim idare de, bu hizmetlerin amaçlarına uygun ve gereği gibi yerine 

getirilmesini sağlamak amacıyla bir takım yaptırımlar da öngörmüş bulunmaktadır. 

Bu yaptırımlar, kamu hizmetlerinin amaçlarına uygun ve gereği gibi yerine 

getirilmemesi halinde disiplin cezası şeklinde idari bir yaptırım olarak ortaya 

çıkabileceği gibi, görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma şeklinde cezai 

yaptırımlar olarak da ortaya çıkabilmektedir.  

TCK. m. 257’de düzenlenmiş olan görevi kötüye kullanma suçu, failin suç 

teşkil eden fiiline uyan özel bir hükmün bulunmaması halinde uygulanma imkanı 

bulunan bir suçtur. Gerçekten de, kanun metninde de, “….kanunda ayrıca suç olarak 

tanımlanan hâller dışında görevinin gereklerine aykırı hareket eden …..” kamu 

görevlisi düzenlemesine yer verilmiştir. Bu yönüyle görevi kötüye kullanma suçunun 

kapsamı bakımından madde gerekçesinde de belirtildiği gibi uygulama ve doktrinde 

de genel bir suç olarak kabul edilmiştir58. Başka bir ifade ile, kamu görevlisinin 

görevi kötüye kullanma teşkil eden davranışı, Kanunun veya özel kanunların 

herhangi bir maddesinde bir suçun kurucu unsuru veya suçu etkileyen bir durum 

olarak düzenlenmişse, böyle bir durumda TCK. m. 257 hükmü değil, söz konusu özel 

                                                 
58 Gökcan, Hasan Tahsin: Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Banka Zimmeti, İrtikap, Rüşvet ve 
Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, Ankara 2008, s. 55 vd.; Malkoç, İsmail: Açıklamalı İçtihatlı 
5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu (Madde 188-345), C. 2, Ankara 2007, s. 1863; Toroslu, s. 301 
vd.; Karataş, s. 4 vd.; Durmuş, s. 17; CGK, T. 17.12.1996, E. 1996/5-269, K. 1996/286: 
“…Memurların görevlerini mevzuata aykırı veya belirlenen usuller dışında yapmaları ile yetkilerini 
kötüye kullanmaları halinde, kötüye kullanmanın biçim ve derecesine göre yasalarda çeşitli özel 
hükümler (rüşvet, zimmet, irtikap suçları ile konut dokunulmazlığını ihlal, sahtekarlık suçlarındaki 
özel düzenlemeler gibi) yer almaktadır. Görevde yetkiyi kötüye kullanma niteliğini taşıyan her hangi 
bir fiil, yasada başka surette cezalandırılmadığı takdirde genel ve tamamlayıcı mahiyetteki TCY.'nın 
240. maddesi kapsamına girmektedir…” (YKD., C. 23, S. 4, s. 592 vd.). 
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kanun hükmü uygulama alanı bulacaktır59. TCK. m. 257 hükmü incelendiğinde, 

kanun koyucunun Türk Ceza Kanununda düzenlenen özel nitelikli memur suçları 

yanında,  örneğin rüşvet, zimmet veya irtikap gibi), bu suçların kapsamı dışında 

kalan fakat memuriyet görevi ile bağdaşmayan fiilleri cezasız bırakmamak için böyle 

bir düzenleme yoluna gittiği kabul edilmektedir. Böylece özel nitelikteki suçların 

kapsamına girmeyen durumlarda 257. madde hükümleri uygulanma imkanı 

bulacaktır. İşte bu özelliği dolayısıyla görevi kötüye kullanma suçu,  tali, genel ve 

tamamlayıcı nitelikte bir suç olarak kabul edilmektedir60. TCK m. 257/1’de 765 

sayılı Kanunun 240. maddesindeki görevi kötüye kullanma; TCK m. 257/2’de 765 

sayılı Kanunun 230. maddesindeki görevi ihmal; TCK m. 257/3’te 765 sayılı 

Kanunun m. 212/1. maddesindeki deki basit rüşvet alma suçu düzenlenmiştir. 765 

sayılı Kanunda görevi kötüye kullanma suçu düzenlenmişken ayrıca bir de keyfi 

muamele suçuna yer verilmiş olması eleştirilere uğradığından, 765 sayılı Kanunun 

228. maddesinde yer alan keyfi ve sert muamele suçu TCK. m. 257/1-2’de 

düzenlenmiştir. 

2. Korunan Hukuki Menfaat 

Kanun koyucu tarafından bir suçun düzenlenmesi ile korunan hukuki menfaat, 

bu fiilin suç olarak düzenlenmesi ile korunmaya çalışılan değerdir61. Bu nedenle 

korunan hukuki değeri tespit ederken öncelikle suçun kanun sistematiği içerisinde 

nereye konulduğuna ve nihayet suçun neticesini de dikkate almak gerekir62. Diğer 

taraftan, doktrinde her suçun, hukukî bir değerin veya menfaatin ihlali olduğu ve bu 

                                                 
59 Durmuş, s. 17-18; Ayrıca bkz., CGK, T. 17.12.1996, E. 1996/5-269, K. 1996/286. Özel 
düzenlemelere örnek olarak; kişiyi hürriyetten yoksun kılma (TCK m. 109), haksız arama (TCK m. 
120), İhaleye fesat karıştırma (TCK m. 235), zimmet (TCK m. 247), irtikap (TCK m. 250), denetim 
görevini ihmal (TCK m. 251), rüşvet (TCK m. 252), zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması 
(TCK m. 256), yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama (TCK m. 255), göreve ilişkin sırrın 
açıklanması (TCK m. 258), kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (TCK m. 279) örnek olarak 
gösterilebilir. 
60 Demirbaş, s. 250; Artuk/Gökçen/Yenidünya, s. 946. 
61 Ayrıntılı bilgi için bkz., Ünver, Yener: Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, 
Ankara 2003, s. 489 vd.  

62 Bkz., Toroslu, Nevzat: Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukukî Konusu, Ankara 1970, s. 82 
vd.; Karataş, s. 16 vd. 
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açıdan değerlendirildiğinde, her suçun hukukî bir konusunun bulunduğu kabul 

edilmektedir63. 

Suçun hukukî konusu kavramı, hukukça korunan ve bundan dolayı kendisine 

“hukukî değer” veya “hukukî menfaat” denen varlık, yani ceza normunun bir ceza 

tehdidi ile muhtemel saldırılardan korumayı amaçladığı “şeyi” ifade etmektedir. 

Değer ise en genel anlamıyla kişilere yaradığı kabul edilen her şeyi kapsamına alır. 

Başka bir ifade ile, kişisel ihtiyaçları gidermeye yarayan veya en azından böyle kabul 

edilen kişisel, kamusal ve toplumsal her çeşit şey, değer kapsamına girmektedir. 

Bunlar dış dünyaya ait edinilebilen bir varlık olabileceği gibi, kişinin fiziki veya ruhi 

bütünlüğü de olabilmektedir. Diğer taraftan değer kavramı, menfaat kavramından 

farklıdır. Değer insanlara özgü bir ihtiyacı tatmine yarayan her şeyi ifade ederken; 

menfaat kavramı ihtiyaç sahibi süje ile diğer süjeler arasındaki ilişkiyi ifade 

etmektedir64. TCK. m. 257’deki fiillerin suç olarak nitelendirilmesiyle korunan 

hukuki menfaatin ise, kamu görevinin ifasında disiplini sağlamak, bu görevin hiç 

veya zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle bundan umulan ve beklenen genel 

yararın sekteye uğramadan elde edilmesini sağlamak ve kamu görevinde disiplini 

sağlayarak bu suretle kamu idaresinin zarar görmesinin önlemek olduğu kabul 

edilmektedir65.  

Kanun koyucu bu suçları düzenlemekle, kamu görevinde disiplini sağlamak 

suretiyle kamu idaresinin düzenli bir biçimde işlemesi ve kamu görevlilerinin 

görevlerinin gereklerine uygun davranmalarının sağlanmasını amaçlamıştır. 

Dolayısıyla bu suçların hukukî konusu, kamusal görevlerin düzenli, etkili ve dürüst 

bir biçimde yerine getirilmesine ilişkin devlete ait menfaattir66. Buna bağlı olarak, 

söz konusu suçun pasif süjesi, belirtilen menfaatin sahibi olan devlettir ve suçtan 

zarar gören kişiler (vatandaş) ise, suçun pasif süjesi, yani mağduru değildir67. Burada 

suçun hukukî konusu, ihlâl ettiği muhtelif hukukî varlık veya menfaatlerden kanun 
                                                 
63 Hafızoğulları, Zeki: Ceza Hukuku Ders Notları, Ankara 2007-2008, s. 297. 
64 Hafızoğulları, s. 298-299. 
65 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Gerekçesi.  
66 Toroslu, s. 301. 
67 Sevdim, s. 70 vd. 
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koyucunun değerlendirmesine göre daha önemli, daha uygun olandır68. Kanun 

koyucu, muhtelif hukuki varlık veya menfaati ihlal eden suçları, ihlal edilen hukuki 

varlık veya menfaatlerden hangisine üstünlük tanımışsa ona göre kanunun 

sistematiğinde bir yere oturtmuştur. Kanun koyucu görevi kötüye kullanma suçlarını, 

devlete karşı suçlar arasına yerleştirdiğine göre, bu suçların hukuki konusunu 

belirlerken devlete ait menfaate üstünlük tanımıştır69. Bu suçlardan dolayı zarar 

gören kişiler ise, ancak suçtan zarar gören kişiler olarak anlaşılabilir ve buna bağlı 

olarak da sadece usul hukuku yönünden örneğin, davaya katılma gibi bazı haklara 

sahip olabilirler70. Bu nedenle bir suçun muhtelif hukukî varlık ya da menfaati ihlâl 

ettiği bu gibi hallerde, söz konusu suçun hukukî konusu, üstünlük ölçütüne göre 

belirlenmektedir71. İtalyan Ceza Hukukunda ise, konu daha farklı şekilde 

değerlendirilmektedir. Buna göre, tipik fiilin aynı zamanda özel kişilere de zarar 

verdiği hallerde söz konusu suçun, kamu idaresinin düzgün işlemesindeki devlete ait 

menfaatin yanı sıra, kamu görevlisinin belirtilen davranışına maruz kalan özel kişinin 

de menfaatine zarar verdiği kabul edilmektedir. Bu nedenle görevi kötüye kullanma 

suçunun çift hukuki konulu olduğu ve burada korunan hukuki varlık veya menfaatin 

bir yandan kamu idaresinin düzenli ve düzgün işlemesindeki devlete ait menfaat, 

diğer yandan ise kamu görevlisinin gayrı meşru ve haksız davranışlarına karşı 

anayasal garanti altına alınan kişisel varlık veya menfaati olduğu savunulmaktadır72. 

Görevi kötüye kullanma suçu ile amaçlanan kamu idaresine duyulan güvenin 

ve dolayısıyla devletin maddi ve manevi menfaatlerinin korunmasıdır. Başka bir 

ifade ile devlet idaresinin itibarı, devletin işleyiş biçimi ve disiplininin korunmasıdır. 

Böylece, kamusal görevlerin önceden belirlenen kurallar ve uygulamalarla belirlenen 

                                                 
68 Ünver, s. 480 vd. 
69 Toroslu, Cürümlerin Tasnifi, s. 288 vd. 
70 Toroslu, Nevzat: İftira Cürümünün Hukukî Konusu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
Cilt: XXXVII (Yıl: 1980), Sayı: 1-4, s. 107-128.  
71 Toroslu, İftira Cürümü, s. 110. 
72 Benussı, Carlo: Trattato di diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la pubblica 
amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, vol. I, tomo I, Milano 2001, s. 559 vd. 
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disiplin ve düzene uygun bir şekilde yürütülmesi sağlanacak, aynı zamanda kamu 

idaresinin olumsuz davranışlar ve eylemlerle zarara uğraması önlenecektir73. 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde yeni düzenlemenin karşılığı olan 

suçlar da “Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler” başlığını taşıyan üçüncü bapta 

altında bulunmaktaydı. Dolayısıyla 765 sayılı Kanun döneminde de görevi kötüye 

kullanma ve görevi ihmal suçlarıyla korunan hukuki değer de yine “Devlet idaresi” 

idi74. Başka bir ifade ile devlet idaresinin işleyişi ve güvenliğiydi. Bu suçun 

düzenlenmesiyle devlet idaresinin düzenli bir şekilde işlemesi garanti altına alınmak 

istenmiştir. Devlet idaresi dar anlamıyla devletin yürütmeye ait fonksiyonlarını 

yerine getiren örgütlenme ile bu örgütlenme içerisinde yer alan memurları ve 

hizmetlileri ifade etmektedir. Ancak Türk Ceza Kanunu devlet idaresini geniş 

anlamda kullanmıştır. Dolayısıyla, Türk Ceza Kanunu anlamında devlet idaresi 

yalnız yürütme değil, devletin yasama ve yargı faaliyetlerini yürüten organları ve bu 

organların içinde bulunan kamu görevlilerini ifade etmektedir. Geniş anlamda devlet 

idaresi içerisinde yer alan bütün görevlilerin devlete ait fonksiyonların görülmesi ile 

ilgili fiilleri, diğer şartları da taşıması şartıyla devlete karşı işlenmiş suç olarak kabul 

edilmektedir75. 

Yargıtay 4. Ceza Dairesi de bir kararında, görevi kötüye kullanma suçu ile 

korunan değerleri: “Ancak; görevi savsama eylemi, Devlet yönetimine karşı bir 

suçtur. Korunan değer devlet işleyişinin zamanında yapıldığı hakkındaki inançtır. 

Suçun mağduru da devlettir. O nedenle, yasalara uygun olarak verilmiş bir haciz 

kararını kendisiyle ilgili olsa bile, yerine getirmeyen görevli, korunan değeri 

çiğnemiş ve bu suçu işlemiş olur. Bu yüzden kurulan hükümlülük kararı yasaya 

uygundur”76 şeklinde ifade etmektedir. Kamu görevlisi görevini icra ederken hukuka 

aykırı davranarak, kanunlara aykırı menfaat temin etmekte ve böylece kamu 

idaresinin; itibarına, güvenilirliğine, hukuka bağlılığına, işleyişine zarar vermektedir. 

                                                 
73 Karataş, s. 16 vd.; Malkoç, s. 1862 vd. 
74 Demirbaş, s. 250. 
75 Demirbaş, s. 250; Karataş,  s. 17 vd. 
76 4CD., T. 31.1.1994, E. 1993/301, K. 1994/474, (Kazancı içtihat veri tabanı). 
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Çünkü kamu görevlisi kamu idaresi adına ve devleti temsilen devlet adına görev 

yapmaktadır. Bu nedenle görevi kötüye kullanma suçu ile korunan hukuki yarar, 

kamu idaresinin itibarı, güvenilirliği, hukuka bağlılığı ve işleyişinin dürüstlük içinde 

sürdürülmesi; aynı zamanda devletin ve kişilerin zarara uğramamasını sağlamak ve 

haksız menfaat teminini önlemektir77. 

Sonuç olarak, görevi kötüye kullanma suçu ile korunan hukuki menfaat, kamu 

görevlilerinin, görevlerinin gereklerine uygun olarak hareket ettikleri, bu görevleri 

dolayısıyla kendilerine tanınan yetkileri hukuken belirlenmiş sınırlar içinde 

kullandıkları konusunda toplumda hakim olan güven duygusudur. Başka bir ifade ile, 

kamusal görevlerin düzenli, etkili ve dürüst bir biçimde yerine getirilmesine ilişkin 

devlete ait menfaattir78. Kamu görevlisinin görevi kötüye kullanma sayılan davranışı, 

eğer özel nitelikteki bir görevin kötüye kullanılması suç tipine girmiyorsa, doğrudan 

TCK. m. 257’de düzenlenmiş olan suç tipine girip girmediğine bakılmalıdır. 

Dolayısıyla kanun koyucunun bu suçu düzenlerken amaçladığı menfaatin, kanunun 

bu kısmında öngörülen suçları düzenlerken amaçladığı menfaat olan kamu 

hizmetlerinin normal şekilde yerine getirilmesi olduğu unutulmamalıdır79. TCK. m. 

257/1 ile korunan hukuki değer, bir yandan idarenin normal olarak güvenilirlik, itibar 

ve normal fonksiyonu, dürüstlük içinde sürdürmesi, diğer yandan da kişilerin zarara 

uğramamasının sağlanması ve haksız menfaat temin etmelerinin önlenmesidir. TCK. 

m. 257/2’de ise, devlet hizmetinin düzenli bir şekilde yürümesini sağlayarak kişinin 

ve devletin zarara uğramasını veya haksız kazanç sağlanmasını önlemektir. Aynı 

şekilde, TCK. m. 257/3’de de, kamu görevlisinin para ödenerek idarenin bir anlamda 

satılabilirliğinden dolayı devlete zarar verme girişimlerinin önlenmesi 

amaçlanmıştır80. Böylece, madde gerekçesinde belirtildiği üzere, kamu faaliyetlerinin 

gerek eşitlik, gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü 

hususunda toplumda egemen olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekmektedir. Bu 

                                                 
77 Soyaslan, s. 521-522. 
78 Malkoç, s. 1865; Soyaslan, s. 522; Karataş, s. 19; Gökcan, s. 58; Demirbaş, s. 250; Bektaş, s. 11-
12; Toroslu, s. 301. 
79 Bektaş, s. 11. 
80 Soyaslan, s. 521 vd.; Bektaş, s. 12. 
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bakımdan, kamusal görevlerin düzenli, etkili ve dürüst bir biçimde yerine 

getirilmesine ilişkin devlet menfaati korunmuş olmaktadır.  
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IV. FAİL VE MAĞDURU 

1. Suçun Faili 

Görevi kötüye kullanma suçunun düzenlendiği TCK. m. 257’de, suçun faili 

olarak sadece kamu görevlisi gösterilmiştir. Bu nedenle, görevi kötüye kullanma 

suçu sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilecek bir suçtur. Ceza hukukuna 

hâkim olan ilkelerin en önemlilerinden biri fiilsiz suç olmaz ilkesidir. Çünkü her fiil, 

zorunlu olarak bir failin eseridir. Fail ise suçlu olan kişidir. Başka bir ifade ile suçu 

isleyen kişiye, yani faile suçlu denmektedir. Doktrinde, fail veya suçlu terimleri 

yerine, suçtan etkilenen anlamında “suçun pasif süjesi” teriminin karşıtı olarak, 

“suçun aktif süjesi” terimi de kullanılmaktadır81. O halde görevi kötüye kullanma 

suçunun aktif süjesini ancak kamu görevlileri oluşturabilmektedir. 

765 sayılı Kanun döneminde “kamu görevlisi” ve “kamu hizmetlisi” 

birbirinden ayrı kavramlar olarak kabul edilmişti. Gerçekten de, 279. maddede kamu 

görevlileri memur olarak kabul edilirken, kamu hizmetlileri memur olarak kabul 

edilmemekteydi82. 5237 sayılı Kanun ise kamu görevlisini, memur ve kamu 

hizmetlisini de içine alacak şekilde daha geniş bir kapsamla kabul ettiği için, kamu 

hizmetlilerinin de görevi kötüye kullanma suçunun faili olabileceği kabul 

edilmektedir83. 5237 sayılı Kanunun 6/c maddesinde kamu görevlisi kavramı özel 

olarak tanımlanmıştır. O halde, TCK. m. 257’de düzenlenen görevi kötüye kullanma 

suçunun failini oluşturan kamu görevlisi kavramını; “kamusal faaliyetin 

yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli 
                                                 
81 Dönmezer/Erman fail kavramını “Ceza hukukundaki suç faili veya suçlu, Devletin koyduğu 
normlara isyan eden, bu istek ve iradeyi açığa vurabilen, isnat yeteneği ile kusurluluğu haiz bulunan 
bir varlıktır ve bu tür yetenekler ancak gerçek kişilerde bulunur” şeklinde tanımlamaktadır. Bkz., 
Dönmezer, Sulhi / Erman, Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Cilt: I-II, 14. 
Bası, İstanbul 1997, Cilt: II, s. 518 vd. 
82 765 sayılı Kanunun 279. maddesi şu şekildedir: “Ceza Kanununun tatbikatında: 1- Devamlı veya 
muvakkat surette teşrii, idari veya adli bir amme vazifesi gören Devlet veya diğer her türlü amme 
müesseseleri memur, müstahdemleri; 2- Devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyari veya 
mecburi olarak teşrii, idari veya adli bir amme vazifesi gören diğer kimseler memur sayılır. Ceza 
Kanununun tatbikatında amme hizmeti görmekle muvazzaf olanlar: 1- Devamlı veya muvakkat surette 
bir amme hizmeti gören Devlet veya diğer amme müessesesinin memur ve müstahdemleri; 2- 
Devamlı veya muvakkat, ücretli veya ücretsiz ihtiyari veya mecburi surette bir amme hizmeti gören 
diğer kimselerdir”. 
83 Tezcan/Erdem/Önok, s. 729 vd.; Artuk/Gökcan/Yenidünya, s. 740 vd.; Tezcan, s. 480. 
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veya geçici olarak katılan kişi” şeklinde anlamak gerekir. Kamu görevlisinin suçu 

işlerken görevde olması yeterlidir. Suçun işlenmesinden sonra kamu görevlisi sıfatını 

kaybedilmesi veya suçun işlenmesi sırasında geçici olarak bu görevden ayrılmış 

olmasının suçun işlenmesi bakımından önemi yoktur84.  

Diğer tarafından bu suçun faili olan kamu görevlisinin söz konusu kamu 

görevini ilgili mevzuatta belirlenen ilke ve sınırlar kapsamında usulüne uygun olarak 

üstlenmiş olması gerekir. Aksi takdirde bu suç görevi kötüye kullanma değil TCK. 

m. 262’de düzenlenmiş bulunan kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu söz 

konusu olacaktır85.  

2. Suçun Mağduru 

Suçun hukuki bir değer veya menfaati ihlal etmiş olması, zorunlu olarak her 

suçun bir de mağdurunun olmasını ve suçtan bir zarar göreninin bulunmasını zorunlu 

kılmaktadır. Doktrinde, suçun, genel mağduru ve özel (mahsus) mağduru ayırımı 

yapılmaktadır86. Suçun özel mağduru, suçla ihlal edilen ve cezayla korunan hukuki 

değer veya menfaatin sahibi olan kişidir. O halde, mağdur, suçtan bir şekilde zarar 

görmüş olan kimse değildir, kanunun koruduğu değer veya menfaatin sahibi olan ve 

suçun var olması için zorunlu olan ihlalin doğrudan doğruya muhatabı bulunan 

kişidir. Gerçekten de, örneğin bir adam öldürme suçunda, kuskusuz öldürülen kişinin 

yakınları, maddi ve manevi olarak suçtan etkilenmektedirler. Ancak, bu suçta, suçla 

ihlal edilen ve ceza ile korunan değerin sahibi o kişiler değil, sadece öldürülen 

kişidir. Suçun mağduru ile suçun maddi konusu karıştırılmamalıdır. Suçun maddi 

konusu, suçun maddi olarak etkilerini üzerinde gösterdiği varlıktır. Bu varlık, bir kişi 

olabileceği gibi, bir şey de olabilir87. Suçun mağduru ile suçtan zarar gören kişiler de 

birbirinden farklı olabilmektedir. Örneğin yaralama, suçun mağduru ve suçtan zarar 
                                                 
84 Artuk/Gökcan/Yenidünya, s. 740 vd. 
85 Soyaslan,  s. 521 vd.; Yenidünya, A. Caner: “2004 Türk Ceza Kanunu’nun Kamu İdaresinin 
Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlara İlişkin Bölümü Hakkında Bir Değerlendirme”, Kazancı 
Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Dergisi, Sayı: 5, s. 121-130. 
86 Toroslu, Cürümlerin Tasnifi, s. 166 vd.; Hafızoğulları, s. 307-308. 
87 Hafızoğulları, s. 308; Ayrıca bkz., Töngür, Ali Rıza: Ceza Hukukunda Yeni Boyutları İle 
Erteleme, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
İstanbul 2008, s. 276 vd. 
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gören aynı kişidir. Ancak, bazı suçlarda, örneğin öldürme suçunda mağduru ile 

suçtan zarar görenler farklı kişilerdir. Bu suçta suçun mağduru öldürülen kişi, suçtan 

zarar gören öldürülen kişinin destekten yoksun kalan yakınlarıdır. Bu nedenle suçtan 

zarar görenlerin, suçtan dolayı tazminat isteme hakkına sahip olan kişi veya kişiler 

olduğu kabul edilmektedir. Diğer taraftan doktrinde, bir suç işlenmekle, Devletin 

kurduğu ve korumaya çalıştığı hukuki düzen ihlal edildiğinden Devletin her suçun 

doğal ve zorunlu mağduru olduğu da kabul edilmektedir88.  

Nitekim Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Suç Mağdurlarına 

Yardım Hakkında Kanun Tasarısı’nda ise mağdur kavramı, “kendisine karşı işlenen 

suç nedeni ile zarar gören veya bu suretle ekonomik kayba uğrayan kişi” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Genel ceza hukuku bakımından ortaya konulan mağdur kavramı 

bu şekilde değerlendirildiğinde, görevi kötüye kullanma suçunun mağdurunun Devlet 

idaresi olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de, bu suç işlenmekle kamu 

idaresinin normal görevine ilişkin bir menfaat ihlal edilmektedir89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Töngür, s. 276; Sevdim, s. 71; 
89 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Gerekçesi. 



 

 33
 

V. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN UNSURLARI 

Fail tarafından işlenen bir fiilin suç olarak kabul edilebilmesi için, bazı 

unsurlara sahip olması gerekir. Tipiklik, işlenen fiilin kanunda gösterilen tarife 

uygun olmasıdır. Maddi unsur, hareket ve neticeyi ve hareketle netice arasındaki 

nedensellik bağını kapsayacak biçimde hukuk düzeninin ihlal edilmesi veya ihlal 

tehlikesinin meydana getirilmesidir. Hukuka aykırılık, fiilin yapılmasının hukuk 

düzenince kabul edilmemesi, hukuk düzenince fiile cevaz verilmemesidir. Manevi 

unsur ise, kanuni tarife uygun ve hukuka aykırı fiilin, iradi, yani faile isnat 

edilebilecek şekilde kusurlu olarak işlenmiş olması şeklinde ifade edilmektedir. 

Belirtilen bu unsurların bulunmaması halinde bir fiilin suç olarak nitelendirilmesi 

mümkün değildir. Bu nedenle bu unsurlara asli unsurlar denmektedir. Bununla 

birlikte, suçun kendisini değil, onun derecesini yani ağırlık veya hafifliğini etkileyen 

unsurlar ise talî unsurlar olarak nitelendirilmektedir. 

1. Kanunilik  

Doktrinde kanunsuz suç ve ceza olmaz (nullum crimen, nulla poena sine lege) 

şeklinde ifade edilen kanunilik ilkesi, TCK. m. 2/1’de, “Kanunun açıkça suç 

saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. 

Kanunda yazılı cezadan ve güvenlik tedbirinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine 

hükmolunamaz” şeklinde ifade edilmiştir. Kanunda açıkça düzenlenen bu unsurdan 

çıkan en önemli sonuç, bir fiil kanunda açıkça suç sayılmadıkça, kimseye ceza 

verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Aynı şekilde, değişik durumlarda, 

kanunun suç saydığı fiil için, sadece kanunun belirlediği ceza verilebilecek ve 

güvenlik tedbirleri uygulanabilecektir. Ayrıca, karşılığında bir cezanın veya güvenlik 

tedbirinin verilmesini gerektiren fiillerin, kanunda tek tek sayılmış ve her bir fiil 

kapsamının ve sınırlarının belirlenmesini mümkün kılacak şekilde açık ve özlü 

olarak tanımlanmış olması gerekir. Kanunilik unsuru sayesinde, ceza hukukunda, bir 

yandan kıyas yasağı ortaya çıkarken, diğer yandan da idarenin düzenleyici işlemleri 

ile suç ve ceza koyamayacağı ilkesi ortaya çıkmaktadır90. 

                                                 
90 Hafızoğulları, s. 5 vd.; Alacakaptan, Uğur: Suçun Unsurları, Ankara 1975, s. 29 vd. 
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Bir suçun varlığından söz edebilmek için söz konusu fiilin kanunda suç olarak 

açıkça düzenlenmiş olması gerekir. Bu nedenle, kanunilik unsuruna doktrinde bazı 

yazarlar tarafından “tipiklik unsuru” veya “suç kalıbına uygunluk” adı da 

verilmektedir91. Konuyla ilgili doktrinde farklı tartışmalar bulunmakla birlikte, bu 

unsur, suçun sadece kanunda yazılı olarak düzenlenmiş olması anlamına 

gelmemektedir. Bu unsur ayrıca söz konusu suçun kanunda açıkça tanımlanmış 

olması zorunluluğunu da içermektedir. Kanunilik ilkesinin bir sonucu olarak kabul 

edilen belirlilik ilkesi gereğince suçun tanımının birkaç anlama gelmeyecek biçimde 

açık olması, esnek ve belirsiz kavramlardan oluşmaması gerekir92. Aksi takdirde, bu 

durum yine TCK. m. 2/3’de düzenlenmiş bulunan kıyas yasağının ihlali sonucunu 

doğurabilecek uygulamalara yol açabilecektir93. Bu nedenle kanunda yer alan suç 

tanımının genel olarak suçun failini, hareketi, suçun konusunu ve sübjektif unsurunu 

içermesi gerektiği kabul edilmektedir94. 

765 sayılı Türk Ceza Kanununda görevi kötüye kullanma suçunun 

düzenlendiği 240. maddede, “….yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa 

olsun görevini kötüye kullanan memur….” düzenlemesine yer verilmişti. Bu nedenle 

kanunilik ilkesi gereğince, bu düzenlemenin suçun failini, hareketi, suçun konusunu 

ve sübjektif unsurunu içermediği gerekçesiyle farklı yazarlar tarafından eleştirilere 

uğramıştır. Özellikle kanunda geçen bu hükmün, hakimin taktir yetkisini arttırdığı ve 

dolayısıyla kıyas yasağını ihlal etmiş olması gerekçeleriyle Anayasaya aykırılığı 

iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmış olması konunun önemini daha 

da arttırmaktadır. Doktrinde, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 240. maddesinde 

düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunun nitelik ve unsurları belli olmayan 

                                                 
91 Bkz., Bektaş, s. 26-27. 
92 Geniş bilgi için bkz., Keyman, Selahattin: “Tipiklik ve Ceza Hukuku”, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 37 (1980), Sayı: 1-4 s. 59-106; Can, Osman: “Belirlilik İlkesine Anayasal 
Bakış”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: IX (2005), Sayı: 1-2, s. 89-125; Özgenç, 
İzzet,: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, (Genel Hükümler), 3. Bası, Ankara 2006, s. 70 vd. 
93 TCK. m. 2/3: “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç 
ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz”. 
94 Bkz., Bektaş, s. 26 vd. 
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sarahatsiz bir suç olduğu ve uygulamacılara sınırsız bir takdir yetkisi tanımış olduğu ve 

dolayısıyla bu durumun da kanunilik ilkesi ile çeliştiği ileri sürülmüştür95.  

Ancak konuyla ilgili yargı kararları ve özellikle Anayasa Mahkemesi Kararı 

dikkate alındığında, aslında burada düzenlenen suçun kanunilik ilkesi ile çelişmediği 

görülmektedir. Gerçekten de, Anayasa Mahkemesi anılan kararında aynen şu ifadelere 

yer vermiş bulunmaktadır96: “TCK. m. 240’a göre, kanunda yazılı hallerden başka her 

ne suretle olursa olsun vazifesini suiistimal eden memur derecesine göre altı aydan üç 

seneye kadar hapsolunur”. Bu madde 765 sayılı Kanunun Devlet İdaresi aleyhine 

işlenen cürümler başlığını taşıyan ikinci kitap, üçüncü babının “Memuriyet mevki ve 

nüfuzunu suiistimal edenlere ve memuriyet vazifesini yapmayanlara ait cezalara” dair 

olan dördüncü faslında yer almıştır. Maddede 6123 sayılı Kanunla yapılan değişiklik, 

yalnız cezaların arttırılmasına ilişkindir. Bu hükümle; kanunda yazılı hallerden başka 

her ne suretle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur cezalandırılmaktadır. 

Anayasa'nın 33 üncü maddesi “kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun 

suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Cezalar ve ceza tedbirleri ancak 

kanunla konulur” hükümleriyle “kanunsuz suç ve ceza olmaz” prensibini koymaktadır. 

Buna göre suçun yani ne gibi eylemlerin yasaklandığının ve cezasının kanunda açıkça 

belli edilmesi gerekir. Bu hal, kişinin, temel hak ve hürriyetinin teminatıdır. Kanunların 

Anayasa'ya aykırı olamayacağına dair Anayasa'nın 8 inci maddesi hükmü karşısında 

iptali istenen maddenin Anayasa'nın 33 üncü maddesi hükümleriyle çelişmekte olup 

olmadığının incelenmesi gerekir. İtiraz yoluyla başvuran mahkeme, iptal sebebi olarak 

özetle: maddede “Kanunda yazılı hallerden başka” denilmekle yetinilerek, hangi fiilin 

suç sayıldığının açıkça belirtilmemiş olmasının, Anayasa'nın 33 üncü maddesinde yer 

alan “kanunsuz suç ve ceza olmaz” prensibine aykırı olduğunu ileri sürmektedir. 

Türk Ceza Kanununun bir çok maddelerinde memuriyet görevini kötüye kullanmak 

suretiyle işlenen, özel nitelikteki suçlara ilişkin ceza hükümleri vardır. Bunlara TCK. m. 

194., 209., 213., 228 inci maddeleri örnek olarak gösterilebilir. İptali istenen TCK. m. 

240’da ise, genel olarak görevi kötüye kullanma suçları söz konusudur. Maddede 

“Kanunda yazılı hallerden başka her ne surette olursa olsun vazifesini suiistimal eden” 
                                                 
95 Bkz., Bektaş, s. 28, dn. 81. 
96 AMK., T. 12.10.1965, E. 1965/27, K. 1965/55. 
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denilmesinin sebebi, yukarıda örneğini verdiğimiz maddelerdeki gibi görevi kötüye 

kullanmayı da kapsayan nitelikleri belli fiillerin dışında görevlerini kötüye kullananların 

cezasız bırakılmamalarını sağlamaktır. Bu itibarla metindeki “kanunda yazılı hallerden 

başka” deyiminden, mahkemenin anladığı manada bir sonuca varmak mümkün değildir. 

Maddede, ne gibi hallerin görevi kötüye kullanma olacağının açıkça 

belirtilmeyerek “her ne suretle olursa olsun” diye genel bir ifade kullanılmış olması 

sebebiyle hangi fiilin suç sayıldığının belli olmaması gibi bir durum yaratıldığı yolunda 

bir iddiaya yer vermek de doğru olamaz. Burada suçun maddi unsuru, görevin kötüye 

kullanılmış olmasıdır. Devlet hayatında çeşitli kamu hizmetleri vardır. Bu hizmetlerin 

yürütülmesini sağlayan mevzuatla, her memurun görevinin niteliği, gerekleri, nasıl ve ne 

suretle yerine getirileceği belli edilmiş ve sınırları çizilmiştir. Hâkim, önüne getirilen 

davada, bu esasları daima göz önünde tutarak olayda memurun görevini kötüye kullanıp 

kullanmadığını kolayca tâyin ve takdir edebilecek durumda bulunduğuna göre; bu 

konuda suç unsuru belli demektir. Ortada kanunsuz ve keyfi takdirlere yol açacak bir hal 

mevcut değildir. Bu bakımdan Anayasa'nın 33. maddesinin öngördüğü üzere kanunun 

suç saymadığı bir fiilden dolayı ceza verilmesi gibi bir durumla karşılaşılması da söz 

konusu olamaz. Suçun öteki unsurları da meydandadır. Bunlar da failin memur olması, 

işin memurun görevi ile ilgili bulunması ve nihayet manevi olarak, kastın var olmasıdır. 

Ceza da kanunda gösterilmiştir. Bu sebeplerle, iptali istenen hükmün, Anayasa'nın 33 

üncü maddesine aykırı bir yönü yoktur, itirazın reddi gerekir”. 

  765 sayılı Kanun döneminde, görevi kötüye kullanma suçunun düzenlendiği 

240. maddenin, bu suçun kanuni unsurunun açık olmadığı gerekçesi ile doktrinde de 

eleştirilere uğramıştır. Aynı şekilde Yargıtay’ın değişik kararlarında da bu husus 

açıkça dile getirilmiştir. Gerçekten de, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bir kararında 

aynen şu ifadelere yer verilmiştir: “Görevi kötüye kullanma kavramının tanımı 

yasada yapılmamış bu husus uygulayıcılara bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesinin 

65/27 sayılı kararında da ifade edildiği üzere devlet hayatında çeşitli kamu hizmetleri 

bulunmaktadır. Bu hizmetlerin yürütülmesini sağlayan mevzuatla her memurun 

görevinin niteliği, gerekleri, nasıl ve ne suretle yerine getirileceği belli edilmiş ve 

sınırları çizilmiştir. Hakim önüne gelen davada bu esasları göz önünde bulundurarak 
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memurun görevini kötüye kullanıp kullanmadığını tayin ve takdir edecektir…..”97. 

Yargıtay’ın bu kararında da görüldüğü gibi, “kanunda yazılı hallerden başka” 

ifadesinin, kanunilik ilkesi ile çelişmediği ve dolayısıyla bu ilkeyi zedelemediği 

kabul edilmektedir.  

Gerçekten de, kararda isabetli olarak belirtildiği gibi, kamu görevlilerinin bu 

görevlerini yürütürlerken, uymak zorunda oldukları her türlü ilke ve kurallar ilgili 

mevzuatta açıkça belirlenmiş ve bunların sınırları da açıkça çizilmiştir. İlgili 

mevzuatla belirlenen bu sınır ve kurallara aykırı davranışların bir kısmı kanunda suç 

olarak özel bir şekilde düzenlenmiştir. Böylece, bu şekilde suç olarak düzenlenen 

fiillerin kapsamına girmemekle birlikte, ilgili mevzuatla belirlenen sınır ve kurallara 

aykırı davranışlar da Görevi Kötüye Kullanma Suçu olarak düzenlenmiş 

bulunmaktadır. Başka bir ifade ile kanun koyucu burada kanun yapma tekniği 

bakımından her bir somut olayı kanunda tek tek sayıp suç olarak düzenlemek yerine, 

ilgili mevzuatta belirlenen ilke ve sınırlara aykırı davranışları da suç olarak 

düzenlemiş bulunmaktadır. İşte böyle bir dava ile karşı karşıya kalan hakim de, söz 

konusu fiilin söz konusu ilke ve sınırlara aykırı olup olmadığını tayin ve takdir 

ederek ona göre suç olup olmadığına karar verecektir. Bu bakımdan gerek Anayasa 

Mahkemesinin gerekse konuyla ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararına 

katılıyoruz. 

TCK. m. 257’de de, kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, 

görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya 

kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kişilerin 

görevi kötüye kullanma suçunu işlemiş sayılacakları düzenlenmiştir. Gerekçede de 

belirtildiği gibi, kamu göreviyle görevlendirilen kişiler, bu kamu faaliyetinin 

yürütülmesi sırasında, görevinin gerekli kıldığı yükümlülüklere uygun hareket etmek 

zorundadırlar. Kamu görevlilerinin uyması gerekli olan bu yükümlülüklerin kapsam 

ve sınırları ise, ilgili hukuki düzenlemelerde açıkça ortaya konulmuş durumdadır. O 

halde, bu maddede kanunilik ilkesiyle çelişen veya buna aykırı bir durumun 

varlığından söz etmek olanaksızdır. Bu bakımdan, kamu görevlilerinin ilgili hukuki 

                                                 
97 Bkz., YCGK, T. 26.11.1984, 6/206-3968. 
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düzenlemelerle belirlenen yükümlülükleriyle bağdaşmayan davranışları belirli 

koşullar altında suç olarak kabul edilmektedir. 

2. Maddi Unsur 

Suç, her şeyden önce, kaynağını insanda bulan bir insan fiildir. Bunun anlamı 

ise, kaynağını insanın dışında bulan fiillerin, yani doğal olaylar ve hayvan fiillerinin 

suçu oluşturmamasıdır. İnsanın dışında canlı veya cansız tabiata ait fiiller, ancak 

insana izafe edilebildikleri takdirde ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de, Anayasanın 

38. maddesinde de, kanunun suç saymadığı bir fiilden söz ederek açıkça fiilsiz suç 

olmaz kuralını vurgulamıştır. Aynı şekilde, TCK. m. 2’de de, kanunun suç saymadığı 

bir “fiil”den söz edildiğine göre, suçun maddesini, başka bir ifade ile maddi 

unsurunu “fiil” oluşturmaktadır98. Fiil ise, genel olarak, hareket, netice ve bu iki 

terim arasında neden-sonuç ilişkisini ifade eden nedensellik bağından ibaret 

bulunmaktadır99. Bu bakımdan, netice ve buna bağlı olarak nedensellik bağı, fiilin 

zorunlu bir unsuru değildir. Ancak, fiili ifade eden “hareket” fiilin zorunlu bir 

unsurudur. Bu nedenle hareket yoksa bir fiilden bahsedilemeyeceği gibi, bir suçun 

varlığından da bahsedilemez. Hareket kavramı en genel anlamıyla insan vücudun 

algılanabilir bir davranışını ifade etmektedir. Ancak hareket kavramı, sadece 

algılanabilir fiziki davranıştan ibaret olmayıp, aynı zamanda psikolojik bir olgudur. 

Bu nedenle, ceza hukuku bakımından hareket, insan vücudunun bilinçli ve iradi bir 

davranışı olarak anlaşılmaktadır. Ceza hukuku bakımından hareket kavramı, olumlu 

bir şekilde ortaya çıkan yapmak şeklinde bir fiil olabileceği gibi, olumsuz bir şekilde 

ortaya çıkan bir yapmama fiili de olabilir. Bu bakımdan yapmak şeklinde ortaya 

çıkan harekete “icra hareketi”, yapmamak şeklinde ortaya çıkan harekete ise “ihmal 

hareketi” denilmektedir100. Ceza hukukunu oluşturan normların büyük bir kısmı, 

belirli bir davranışta bulunmamanın, yani bir şeyi yapmamanın emrinden 

oluşmaktadır. İşte bu şekilde bir yapmamanın, yani bir yasağın emri olan normlar, 

ihlal edilebilmeleri için bir icra hareketini gerektirdiğinden bu suçlara “icra suçları” 

                                                 
98 Hafızoğulları, s. 259 vd.; Alacakaptan, s. 40 vd. 
99 Hafızoğulları,  s. 260. 
100 Dönmezer / Erman, Cilt: I, s. 366 vd.; Hafızoğulları, s. 252-253. 
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denilmektedir101. Ceza hukukunu oluşturan diğer bir kısım normlar, ise bir şeyi 

yapmayı emretmektedir. Bir şeyi yapmanın emri olan bu normların ihlal 

edilebilmeleri için, bir ihmal hareketini gerektirdiğinden bu suçlara ise “ihmal 

suçları” denmektedir. Görevi kötüye kullanma suçu niteliği itibariyle genel ve 

yardımcı bir suç tipi olduğundan suçun varlığı için fiilin bir başka hüküm tarafından 

özel bir görevi kötüye kullanma veya bir başka suçun unsuru veya ağırlatıcı sebebi 

olarak düzenlenmemiş olması gerekmektedir102. Diğer taraftan görevi kötüye 

kullanma suçunun varlığı için kanunda yapılan tanıma uygun bir fiilin varlığını ifade 

eden maddi unsurun bulunması şarttır. O halde, görevi kötüye kullanma suçunun 

maddi unsurunu, dış dünyada bir değişiklik meydana getirmeye yönelmiş ve kanunda 

sayılmış bulunan hareketler oluşturmaktadır. Bu bakımdan Türk Ceza Kanunu’nun 

257. maddesinin 1. fıkrasında görevi kötüye kullanma suçunun icrai hareketlerle 

islenen şekli, 2. fıkrasında ihmali hareketlerle islenen sekli, 3. fıkrasında ise, kamu 

görevlisinin görevinin gereklerine uygun davranmak için kişilerden menfaat temini 

düzenlenmiştir103. Bu nedenle, görevi kötüye kullanma suçunun maddi unsurunu bu 

üç durum için ayrı ayrı ele alıp incelemek gerekir. 

A. Görevin gereklerine aykırı hareket 

TCK. m. 257/1’de, suçun maddi unsurunu oluşturan hareket, kanunda ayrıca 

suç olarak tanımlanan haller dışında “görevinin gereklerine aykırı hareket etmek” 

şeklinde düzenlenmiştir. Bu suçun oluşması için her şeyden önce kötüye kullanmayı 

ifade eden hareketin kamu görevlisinin görevine ilişkin olması gerekir. Eğer görev 

alanına girmeyen bir tasarrufta bulunulmuş ise, bu suç söz konusu olamaz104. Bu 

bakımdan maddi unsuru, “kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket 

etmesi” oluşturmaktadır. Ayrıca suçun bu şekli icrai hareketli olup, ihmali hareketle 

işlenemeyeceği kabul edilmektedir.  

                                                 
101 Hafızoğulları, s. 262 vd. 
102 Soyaslan, s. 521 vd. 
103 Artuk/Gökcen/Yenidünya,  s. 947; Tezcan/Erdem/Önok, s. 748. 
104 Toroslu, s. 302; Artuk/Gökcen/Yenidünya,  s. 948; Tezcan/Erdem/Önok, s. 748. 



 

 40
 

TCK. m. 257/1 anlamında görevi kötüye kullanma suçunun söz konusu 

olabilmesi için, görevin gereklerine aykırı hareket eden kamu görevlisinin, bu 

hareketinin görev alanına giren bir konuya ilişkin olması şarttır105. Eğer bir kamu 

görevlisi, kendi görev alanına girmeyen bir konuya ilişkin harekette bulunmuşsa, bu 

takdirde görevi kötüye kullanma suçunun oluşmayacağı kabul edilmektedir. 

Gerçekten de böyle bir durumda TCK. m. 262’de yer alan kamu görevinin usulsüz 

olarak üstlenilmesi suçunun oluşacağı kabul edilmektedir106. TCK. m. 257/1’de yer 

alan suçun genel ve tamamlayıcı bir suç olması nedeniyle, bu hükmün 

uygulanabilmesi için, görevin gereklerine aykırı hareket etme fiilinin özel bir kanun 

hükmüyle düzenlenmemiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, görevin gereklerine 

aykırı hareket etme fillerinin cezalandırılabilmesi, bu fiilin başka bir suç olarak 

düzenlenmemiş olması şartına bağlıdır107. 

Diğer taraftan, kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket 

etmesinden dolayı cezalandırılabilmesi için aykırı hareket yanında aranan diğer 

şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar, kişilerin mağduriyetine yol 

açılmış olması, kamunun zararına neden olunması veya kişilere haksız bir kazancın 

sağlanması da gerekmektedir. Başka bir ifade ile, TCK. m. 257/1 hükmünün 

uygulanabilmesi için, kamu görevlisinin görevin gereklerine aykırı hareket suretiyle 

kişilerin mağduriyetine yol açması, kamunun zararına neden olması veya kişilere 

haksız bir kazanç sağlaması da aranmaktadır. Aksi takdirde, söz konusu filler ceza 

hukuku anlamında suç kabul edilemeyeceğinden, olsa olsa disiplin hukuku 

bakımından bazı yaptırımların uygulanmasına neden olacaktır.  

                                                 
105 Bkz., 4CD., T. 25.06.2008, E. 2007/13199, K. 2008/14516. 
106 TCK. m. 262 hükmü, “bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye 
teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu hâlde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki 
yıla kadar hapis cezası verilir” şeklindedir. 
107 Toroslu, s. 302; “Tütün eksperlerine yemek vermek için koçan başına para toplamanın köy 
muhtarı ve ihtiyar kurulu üyelerinin görevleri arasında bulunmadığı gözetilmeden ve suçun öğelerinin 
ne suretle oluştuğu açıklanmadan TCK. m. 240 gereğince hükümlülük kararı bozmayı gerektirmiştir”. 
(4 CD., T. 16.06.1993, E. 1993/3131, K. 1993/4836). 
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a) Kişilerin mağduriyetine yol açma 

TCK. m. 257/1 kapsamında kamu görevlisinin görevi kötüye kullanma 

suçundan cezalandırılabilmesi için görevin gereklerine aykırı hareketin kişilerin 

mağduriyetine yol açması gerekir. Buradaki mağduriyetin mutlaka ekonomik 

bakımdan ortaya çıkan bir zarar olması şart değildir. Çünkü madde metninde geçen 

mağduriyet kavramının ekonomik zarar kavramından daha geniş bir kavram olduğu 

ve kişinin sosyal, siyasi, medeni her türlü haklarının ihlali sonucunu doğuran 

sonuçların mağduriyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir108.  

Gerçekten de, TCK. m. 257/1’in gerekçesinde mağduriyet kavramıyla ilgili şu 

ifadelere yer verilmiş bulunmaktadır: “Örneğin kişi, tabi tutulduğu sınavda başarılı 

olmasına rağmen, başarısız gösterilmiş olabilir. Bir imar planı uygulamasında, belli 

bir parsel, sahibine duyulan husumet dolayısıyla, plan tekniğine aykırı olarak, yeşil 

alan olarak gösterilmiş olabilir. Kişinin, kamusal bir finans kaynağından yarar-

lanması için gerekli şartları taşıdığı hâlde, yararlanması engellenmiş olabilir. Kişinin, 

belli bir sınaî veya ticari faaliyetle ilgili olarak gerekli izin koşullarını taşıdığı hâlde, 

bu faaliyeti engellenmiş olabilir”. İşte bütün bu tür durumlarda, vatandaşın da maddi 

veya manevi bir zararı söz konusu olabilmektedir. Kişiler, haklarında gerçekleştirilen 

işlemlerle, gelecekte elde edecekleri ve manevi tatmin sağlayacak olanakları da 

kaybetmiş olabilirler. Başka bir ifade ile, belirli bir konuda yapılmak istenen özel 

araştırma veya eğitim hakkının TCK. m. 257/1’e uygun şekilde engellenmesi ile kişi 

ekonomik açıdan mağdur olmasa bile, kazanacağı statü veya bundan elde edeceği 

bilgi ve becerilerle manevi tatmin sağlayabilecek iken bundan yoksun kalması da 

mağduriyet olarak kabul edilmektedir109.  

TCK. m. 257/1 kapsamındaki davranışlar neticesinde kişinin mağduriyeti 

sonucu doğmamışsa, bu davranışlar teşebbüs aşamasında kalacaktır. Ancak Yargıtay, 

                                                 
108 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 951; Toroslu,  s. 303-304. 
109 Tezcan/Erdem/Önok, s. 750. 
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mağduriyet şartının gerçekleşmediği durumlarda söz konusu suçun oluşmayacağını 

kabul etmektedir110.   

b) Kamunun zarara uğraması 

TCK. m. 257/1 kapsamında görevin gereklerine aykırı hareket dolayısıyla 

kamu görevlisinin görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılabilmesi için bu 

hareketin kamuya zarar vermiş olması şartı aranmaktadır. Doktrinde kamu 

görevlisinin görevlerinin gereklerine aykırı bir hareketinin doğal olarak devlete olan 

sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi dolayısıyla kural olarak kamusal bir zararın 

zaten ortaya çıkmış olduğu kabul edilmektedir111.  Ancak kanun koyucu burada, söz 

konusu genel kamusal zarar dışında somut bir zararın ortaya çıkmasını aramıştır112.  

Aslında görevin gereklerine aykırı hareket dolayısıyla somut bir zararın 

meydana gelip gelmediğinin tespitinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 71. maddesinde yer alan kriterler dikkate alınmaktadır. Anılan maddeye 

göre, kamu zararının belirlenmesinde; 

●iş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme 

yapılması, 

●mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, 

●transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, 

                                                 
110 Bkz., YCGK, T. 28.02.1977, E. 1977/4-57, K. 1977/86; 4CD., T. 23.02.1996, E. 1996/477, K. 
1996/1337. 
111 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 951. 
112 YCGK., T. 17.04.2007, E. 2007/88, K. 2007/94: “Kamu zararı, her somut olayda hakim tarafından, 
iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek bir fiyatla alınıp alınmadığı veya aynı şekilde 
yaptırılıp yaptırılmadığı somut olayın kendine özgü özellikleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu 
belirleme, uğranılan kamu zararının miktarının kesin bir biçimde saptanması anlamında olmayıp, 
miktarı saptanamasa dahi, işin veya hizmetin niteliği nazara alınarak, rayiç bedelden daha yüksek bir 
bedelle alım veya yapımın gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde de kamu zararının varlığı kabul 
edilmelidir. Ancak bu belirleme yapılırken, norma aykırı her davranışın, kamuya duyulan güveni 
sarstığı, dolayısıyla, kamu zararına yol açtığı veya zarara uğrama ihtimalini ortaya çıkardığı şeklindeki 
bir varsayımla da hareket edilmemelidir”. 



 

 43
 

●iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya 

yaptırılması, 

●idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir 

şekilde yapılmaması,  

●kamu kaynakları ile yükümlülüklerinin yönetilmesi, değerlendirilmesi, 

korunması veya kullanılmasında gerekli önlemlerin alınmaması veya özenin 

gösterilmemesi suretiyle öz kaynağın azalmasına sebebiyet verilmesi,   

●mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, 

gibi esaslar dikkate alınmaktadır. Nitekim de konuyla ilgili Yargıtay’ın farklı 

tarihlerdeki kararlarında da aynı esasların kabul edildiği görülmektedir113.   

c) Kişilere haksız kazanç sağlamak 

TCK. m. 257/1 kapsamında görevin gereklerine aykırı hareket dolayısıyla 

kamu görevlisinin görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılabilmesi için bu 

hareketiyle kişilere haksız bir kazanç sağlaması gerekmektedir. Ancak buradaki 

kazancın mutlaka bir ekonomik kazanç olması gerektiği ileri sürülmektedir114. Ancak 

bu konuda diğer bir görüş, mağduriyet kavramında olduğu gibi kazanç kavramının da 

geniş yorumlanması ve buradaki kazanç kavramından da her türlü haksız menfaatin 

anlaşılması gerektiği ileri sürülmektedir115.  

 

                                                 
113 Bkz., YCGK., T. 21.02.2006, E. 2006/165, K. 2006/31; 4CD., T. 18.06.2007, E. 2007/2616, K. 
2007/5715; YCGK., T. 06.12.2005, E. 2005/110, K. 2005/159 (Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 953-
954). 
114 Tezcan/Erdem/Önok, s. 754-755; 
115 Bkz., Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 954; 4CD., T. 20.09.2007, E. 2006/16, K. 2007/39: “Sanığın 
can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı vermesinde takdir yetkisinin dini, siyasi, husumet, 
intikam alma, çıkar sağlama ve benzeri etkilerle hukuka aykırı olarak kullanıldığı kanıtlanamamıştır. 
5237 sayılı TCK’nın 257. maddesi kapsamında kişi mağduriyetine yönelik bir iddiaya yer verilmediği 
gibi silahın kullanıldığı ya da yaralama suçu işlendiği yönünde belirleme de olmadığı, ekonomik zarar 
olarak değerlendirilen kamu zararının gerçekleşmediği, ilgilinin mal varlığında bir artış meydana 
gelmediği, esasen ruhsatın da iptal edilmiş olduğu, silahtan yararlanmanın taşımaktan ibaret kaldığı, 
bunun da haksız kazanç sayılamayacağı gözetilmelidir”. 
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Nitekim ilgili maddenin gerekçesinde de, buradaki haksız kazanç kavramıyla 

ilgili olarak, kişinin kamusal bir finans kaynağından yararlanması için gerekli şartları 

taşımadığı hâlde yararlandırılması, kişiye, belli bir sınaî veya ticari faaliyetle ilgili 

olarak gerekli izin koşullarını taşımadığı hâlde, bu faaliyetin icrasına yönelik olarak 

izin verilmiş olması, bir imar planı uygulamasında, belli bir parsel üzerinde plan 

tekniğine veya imar planına aykırı olarak yapılaşmaya imkân sağlanması örnek 

olarak gösterilmiştir. TCK. m. 257/1 kapsamında kamu görevlisinin görevinin 

gereklerine aykırı hareket etmesi sonucu sağlanan kazancın ayrıca haksız bir kazanç 

olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile madde kapsamında kalan filler sonucu 

sağlanan kazanç eğer haksız bir kazanç değilse, bu takdirde ilgili hüküm 

uygulanamayacaktır116.  

B. Görevi yapmakta ihmal veya gecikme 

TCK. m. 257/2’de, ise, görevi kötüye kullanma suçunun maddi unsurlarından 

birisini oluşturan kamu görevlisinin görevini yapmakta ihmal veya gecikme 

göstermesi suçu düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre, kanunda ayrıca suç olarak 

tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme 

göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere 

haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi bu madde kapsamında 

cezalandırılmaktadır. TCK. m. 257/2 gereğince bir kamu görevlisinin 

cezalandırılabilmesi için, kamu görevlisinin herhangi bir nedenle ilgili mevzuat 

gereğince görev alanına giren bir işi ihmal etmesi veya bu işin yapılmasını 

geciktirmesi gerekmektedir. Ayrıca TCK. m. 257/1’de olduğu gibi, TCK. m. 

257/2’deki suçun oluşabilmesi için söz konusu ihmal ve gecikme nedeniyle kişilerin 

                                                 
116 YCGK., T. 01.01.2006, E. 2005/110, K. 2005/159: “Norma aykırı davranışın maddede belirtilen 
suçları doğurup doğurmadığının saptanması için öncelikle anılan kavramların açıklanması ve somut 
olayda gerçekleşip gerçekleşmediklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Mağduriyet kavramı, sadece 
ekonomik bakımdan uğranılan zararla sınırlı olmayıp bireysel hakların ihlali sonucunu doğuran her 
türlü davranışı ifade eder. İşbölümü gereği sanık C. Savcısına düşen soruşturma evrakından 116 
adedinde haklarında işlem yapılan şüphelilerin makul bir sürede bir karar verilmemesi nedeniyle 
mağdur oldukları açık olduğu gibi aynı olaylarda taraf olan suç mağdurları da bu durumdan mağdur 
olmuşlardır. Kişilere haksız sağladığı konusunda bir belirleme ve iddia bulunmadığından, olayda bu 
öğenin gerçekleşmediği anlaşılmaktadır”. 
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mağduriyeti veya kamunun zarara uğraması ya da kişilere haksız bir kazancın 

sağlanması şarttır117.  

765 sayılı Kanunda 1979 yılında yapılan değişiklikle görevi ihmal suçunun 

düzenlendiği 230. maddesinde geçen “ihmal ve terahi” kavramlarının yerine 

“savsama ve geciktirme” kavramları kullanılmıştı118. Sözlük anlamı itibariyle de 

ihmal kavramı önem vermemek, önemsememek, terk etmek, savsaklamak 

anlamlarında kullanılmaktadır. Diğer taraftan, hukuki bir kavram olarak ihmal 

sözcüğü, haksız sonuca yönelmekle birlikte durumun ve koşulların gerektirdiği 

dikkat ve özeni göstermeme hali, dikkatsizlikten veya özensizlikten kaynaklanan 

kusur, savsama, gerekli özeni göstermeme ve hafif kusur hali şeklinde ifade 

edilmektedir119. 

İhmal hareketi, icra hareketinin karşıtını oluşturmakta, insanın şuurlu ve iradi 

olarak herhangi bir hareketinde kımıldamadan durmasıdır. Böylece ihmal kavramının 

ifadesi, failin kendisinden beklenen davranışı yapmaması şeklinde ortaya çıktığı 

kabul edilmekle birlikte bu konu doktrinde önemli tartışmaların ortaya çıkmasına 

neden olmuştur120. İhmalin esasının “kişinin kendisinden beklenen hareketi 

yapmaması” oluşturmaktadır. Ancak her türlü ihmal hareketinin de hukukla ilgili 

olduğu söylenemez. Gerçekten de, hukuku ilgilendiren ihmal hareketi bir hukuk 

kuralıyla çatışan, yani hukuk düzenince emredilen davranışların yapılmamasından 

ibaret olan ihmal hareketleridir121. 

 
                                                 
117 Toroslu, s. 306; Soyaslan, s. 525. 
118 Bkz., Şahin, s. 57 vd.; Özenbaş, Nazmiye: Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma Cürümleri 
(TCK. m. 230, 240), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Eskişehir 2004, s. 65 vd.; Durmuş, s. 148 vd. 
119 Bkz., Yılmaz, Ejder: Hukuk Sözlüğü, 4. Bası, Ankara 1992, s. 386. 
120 Bu konuda doktrinde yapılan tartışmalar ve ileri sürülen görüşler için bkz., Hafızoğulları, s. 264 
vd.; Şahin, s. 58 vd. 
121 Hafızoğulları, s. 266, Ancak, burada, salt ihmal suçlarıyla ihmal suretiyle icra suçlarının 
özelliklerini de düşünmek gerekir. Örneğin TCK. m. 278 ve 279. maddelerde düzenlenen suçu 
bildirmeme gibi salt ihmal suçları emredilen davranışın yapılmaması ile işlenirken; annenin yeni 
doğmuş çocuğa meme vermeyerek ölümüne neden olması veya makasçının makası değiştirmeyerek 
bir tren kazasına neden olması gibi ihmal sureti ile icra suçları ancak ihmalin maddi bir netice 
meydana getirmesi ile  işlenebilmektedirler (Bkz., Hafızoğulları, s. 267). 
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Ceza hukuku anlamında ihmal kavramı kanunda tanımlanmamakla birlikte, 

doktrinde kanunun veya diğer bir mevzuatın ya da amirinin hukuka uygun olarak 

emrettiği bir fiili kamu görevlisinin bilerek ve isteyerek yapmaması şeklinde ifade 

edilmektedir122. TCK. m. 257/2 anlamında bir suçun söz konusu olabilmesi için her 

şeyden önce, ortada kamu görevlisinin görevi ile ilgili, görev alanına giren bir işin 

bulunması şarttır. Ayrıca bu işin kamu görevlisinin görevinin gereği olarak veya 

ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapmakla yükümlü olduğu bir iş olması 

gerekir123. Söz konusu iş, kamu görevlisinin görevine giren bir iş değilse, TCK. m. 

257/2 ihlal edilmemiş olacağından bu madde kapsamında ceza verilmesi de mümkün 

değildir. Görevin gereği olan iş kavramı, kamu görevlisinin yetki ve görev alanına 

giren ve hukuk düzeni tarafından yerine getirilmesi kamu görevlisinden istenen işleri 

kapsamaktadır124. Bu anlamda görevin gereklerinin yapılmasında ihmal kavramı da, 

yapılması zorunlu olan bir görevin yerine getirilmemsini ifade etmektedir.  

Suçun maddi unsurunu oluşturan ihmal kavramı, yerine getirilmesi gereken bir 

iş veya görevin hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesini ifade ederken; gecikme 

kavramı, belirli bir süre içerisinde yapılması gereken bir işlemin bu süre geçtikten 

sonra yapılmasını ifade etmektedir125. Örneğin bir adliye memurunun bir kişiyi 

korumak için süresi içinde yapması gerekli olan tebligat işlemini, tebligat süresi 

dolduktan sonra yapması halinde gecikme durumu gerçekleşmiş olmaktadır126.  

Gecikme durumunda kamu görevlisinin üstlenmiş olduğu görev, geç de olsa yapılmış 

olmakla birlikte, yine de bir ihmali suçun varlığı kabul edilmektedir. Bu nedenle 
                                                 
122 Aruk/Gökcen/Yenidünya, s. 956; Soyaslan, s. 523 vd.; Tezcan/Erdem/Önok, s. 758-759; 
Toroslu, s. 306. 
123 Aruk/Gökcen/Yenidünya, s. 956; Toroslu, s. 306; Tezcan/Erdem/Önok, s. 757; Demirbaş, s. 
256. 
124 Toroslu, s. 306. 
125 Tezcan/Erdem/Önok, s. 758; Demirbaş, s. 260; Toroslu, s. 306; Soyaslan, s. 524-525. 
126 Bkz., 4CD., T. 29.09.1992, E. 1992/5376, K. 1992/5847; 4 CD., T. 18.02.2009, E. 2008/9511, K. 
2009/2766: “1512 sayılı Noterlik Yasası’nın 160. maddesinde; noterlik dairesinde çalışan kâtip ve 
kâtip adaylarının görevlerinden dolayı işledikleri suçlara iştiraki bulunmayan hallerde noter, bu 
kimseler üzerindeki gözetim ve denetim görevini yerine getirmediği sabit olduğu takdirde, Türk Ceza 
Kanunu’nun 230. maddesi hükmüne göre sorumludur denilmektedir. 765 sayılı TCK’nın 230. 
maddesinin karşılığını ise 5237 sayılı TCK’nın 257/2. maddesi oluşturmaktadır. Anılan 257/2. madde 
uyarınca noterin ihmali davranışla görevi kötüye kullandığının kabul edilebilmesi için; görevinin 
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına 
neden olduğunun ya da kişilere haksız bir kazanç sağladığının saptanması gerekmektedir.  
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görevin geç olarak yerine getirildiğinden bahsedebilmek için, bu görevin mutlaka 

belirli bir süre içerisinde yapılmasını zorunlu kılan bir durumun varlığı şarttır127. Bu 

süre doğrudan kanunda yer alan bir süre olabileceği gibi somut olayın özelliklerinden 

de anlaşılabilen bir süre olabilir128.  

Bir emrin yerine getirilmesi gereken durumlarda emri veren makam bu emrin 

belirli bir sürede yerine getirilmesini de istemişse bu sürenin sonunda yerine getirilen 

emirde bir gecikme söz konusudur. Çünkü emirleri yerine getirmemek, amirin 

kanuna uygun olarak verdiği emrin gereğini geçerli bir mazeret olmaksızın 

zamanında ve süresi içinde yapmamak veya zamanı geçtikten sonra yapmak 

anlamına gelmektedir. Doktrinde ise, özellikle verilen emirlerin kanunlara aykırı 

olması nedeniyle yerine getirilmemesi durumunda bunun ihmal veya gecikme 

sayılmayacağı kabul edilmektedir129. Çünkü geciktirilen bir işlemin bir amirin 

emrinden veya düzenleyici bir işlemden kaynaklanması arasında bir fark yoktur. 

Diğer taraftan, emrin yerine getirilmemesi fail olan kamu görevlisinin kamusal 

görevlerinin çokluğu veya iş yoğunluğundan kaynaklanıyorsa, böyle bir durumda 

failin geçerli bir mazeretinin varlığından dolayı fiilin suç oluşturmayacağı kabul 

edilmektedir130. 

 

                                                 
127 YCGK., T. 21.02.2006, E. 2006/165, K. 2006/31: “Sanığın görevli olduğu mahkemede hükme 
bağladığı 297 davanın gerekçeli kararını bu sürelerden çok sonra ve 7 aya varan gecikmelerle yazması 
nedeniyle kanun yoluna başvurmadan kesinleşen hükümler bakımından infaz işlemlerinde gecikme 
yaşandığı, kanun yoluna başvurulmuş hükümler bakımından ise yargılamanın olağandışı uzadığı 
anlaşılmaktadır. Sanığın zincirleme biçiminde gerçekleştirdiği eylem, suç tarihinde yürürlükte 
bulunan 765 sayılı Türk Ceza Yasasının 230/1. maddesinde öngörülen görevi savsama suçunu 
oluşturmaktadır. Görevin gereklerini yapmakta ihmal nedeniyle bir yandan cezaların daha geç infaz 
edilmesi dolayısıyla kamunun ekonomik zarara uğramış bulunması, bir yandan da kişilere haksız 
kazanç sağlanması karşısında, sanığın eylemi suçtan sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza 
Yasasının 257. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen görevi savsama suçunu da oluşturmaktadır”. 
128 Bkz., Tezcan/Erdem/Önok, s. 758; Toroslu, s. 306; Soyaslan, s. 524-525. 
129 Soyaslan, s. 525; Tezcan/Erdem/Önok, s. 758. 
130 Soyaslan, s. 525; YCGK., T. 08.03.1993 E. 1993/4-33 K. 1993/053: “Sanığın bu savunması ve 
müfettiş raporundaki açıklamalar karşısında, müteahhit firma yararına gerçekleştirilen fazla 
tahakkukun iş yoğunluğunun neden olduğu beşeri hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığının 
saptanması için, bu konuda bilirkişi raporu alınıp diğer kanıtlar da gözetilmek suretiyle sonucuna göre 
hüküm kurulması gerekirken, bu hususlar araştırılmadan ve aleyhe kanıtlar tartışılıp reddedilmeden, 
eksik soruşturmayla hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir. Bu nedenle direnme hükmünün 
bozulmasına karar verilmiştir”. 
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TCK. m. 257/2’de düzenlenmiş olan görevi ihmal (savsama) suçu; ihmal veya 

gecikmenin gerçekleştiği anda değil, kişilerin mağduriyetinin, veya kamunun 

zararının ya da haksız kazancın gerçekleştiği anda tamamlanmış olur. İhmal suretiyle 

görevi kötüye kullanma suçu hukuki niteliği itibariyle kasten işlenebilen bir suçtur. 

Ayrıca doktrinde bu suça teşebbüsün mümkün olmadığı yönünde görüşler ileri 

sürülürken131, bu suçun ihmal suretiyle işlenen bir suç olması nedeniyle teşebbüsün 

mümkün olduğunu savunan görüşler de bulunmaktadır132.  

C. Kişilerden haksız kazanç sağlanması 

Kanun koyucu, kamu görevlisinin görevi gereği ilgili mevzuat hükümlerine 

göre, yerine getirmek zorunda olduğu bir görevi yapmak veya yapmamak zorunda 

olduğu bir görevi de yapmamak için kendisi veya üçüncü bir kişi lehine çıkar 

sağlama durumunu da görevi kötüye kullanma suçu olarak kabul etmiştir. Gerçekten 

de TCK. m. 257/3’de yer alan bu hükme göre, görevinin gereklerine uygun 

davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar 

sağlayan kamu görevlisi görevi kötüye kullanmış sayılmaktadır. Bu suçun 

oluşabilmesi için her şeyden önce, kamu görevlisinin yapmak zorunda olduğu bir işi 

yapmak, yapmamak zorunda olduğu bir işi yapmamak için kendisi veya bir üçüncü 

kişiye menfaat sağlaması gerekmektedir. Başka bir ifade ile kamu görevlisi görevinin 

gereklerini yerine getirmek için kendisine veya bir başkasına menfaat temin 

etmektedir. Aslında kamu görevlisinin böyle bir davranışı cezalandırılmak suretiyle, 

kamu görevlilerinin dürüstlüğü hedef alınmakta ve buna ilişkin devlete ait menfaatler 

korunmaktadır. Kanun koyucu bu suçu düzenlemekle, 765 sayılı Kanunda yer alan 

basit rüşvet görevi kötüye kullanma suçunun özel bir şekli haline getirmiştir133.  

TCK. m. 257/3’de yer alan bu suçun maddi unsurunu, kamu görevlisinin 

normal şartlar altında görevinin gereği yapması gerekeni yapmak, yapmaması 

gerekeni yapmamak için kişilerden çıkar sağlamasıdır. Bu nedenle, kamu 

görevlisinin görevine ilişkin her türlü davranışı bu maddenin kapsamına 
                                                 
131 Bkz., Soyaslan, s. 525; Karataş, s. 120-121. 
132 Bkz., Toroslu, s. 307; Karataş, s. 120-121. 
133 Toroslu, s. 308. 
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gireceğinden, bu davranışı pozitif (olumlu) bir davranıştan ibaret olabileceği gibi, 

negatif (olumsuz) bir davranıştan da ibaret olabilir134. Kanun koyucu burada sadece 

görevin gereklerine uygun davranmak için değil, görevin gereklerine uygun 

davranıldığı için menfaat sağlamayı da cezalandırmaktadır. Örneğin, bir tapu sicili 

memurunun diğer şartlar tamamlandığı için zaten yapması gereken bir tescil işlemini, 

arada herhangi bir anlaşma olmaksızın gerçekleştirdikten sonra işin gereği olmayan 

bir para alması halinde bu davranış TCK. m. 257/3 kapsamına girmektedir. Buna 

karşılık, ilgili kamu görevlisinin aslında yapmaması gereken bir işlemi yapması 

amacıyla bir çıkar sağlanması söz konusu ise, bu durumda TCK. m. 257/3 değil, 

TCK. m. 252’de düzenlenmiş olan rüşvet suçu söz konusu olacaktır. Kamu 

görevlisinin yerine getirdiği veya yaptığı işlemin ilk veya sonuncu işlem olması 

gerekmediği gibi, geri alınması mümkün olmayan bir işlem olması veya işlemin 

nitelik ya da kalitesi de önemli değildir135. Ancak kamu görevlisi tarafından yerine 

getirilen görevin, kamu görevlisinin yetki ve görev alanına giren bir görev olması 

gerekir. Kazanç sağlama karşılığında yerine getirilen görev, kamu görevlisinin 

görevine dâhil değilse, TCK. m. 257/3 de düzenlenmiş olan suç oluşmaz. 

Kazanç sağlama veya çıkar sağlama, bu işlemi yapan kamu görevlisinin 

kendisi için olabileceği gibi, kamu görevlisi dışında bir üçüncü kişi için de olabilir. 

Burada sağlanan menfaat, ekonomik değerler şeklinde olabileceği gibi, kişinin maddi 

ve manevi her türlü ihtiyacına cevap veren şeyler de olabilmektedir. Örneğin, 

yapması gereken görevi yaptığı için veya yapmaması görevi yapmadığı için kamu 

görevlisine cinsel arzularının giderilmesi için menfaat sağlama da bu kapsamda 

değerlendirilmektedir136.  

TCK. m. 257/3 ile, 765 sayılı Kanunda yer alan basit rüşvet fillerinin artık 

görevi kötüye kullanma kapsamında değerlendirilmesinin bazı yönlerden farklı 

sorunlara yol açabileceği ileri sürülmektedir. Buna göre, rüşvet çok failli bir suç 

olduğu için, hem rüşveti alan hem de rüşveti veren cezalandırılmaktaydı.  

                                                 
134 Soyaslan, s. 527. 
135 Soyaslan, s. 527. 
136 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 958; Tezcan/Erdem/Önok, s. 762; Karş. Toroslu, s. 287-288. 
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Buna karşılık, doktrinde, TCK. m. 257/3 ile sadece kamu görevlisi 

cezalandırılmış olduğu ve kamu görevlisine menfaat sağlayan kişiler herhangi bir 

şekilde cezalandırılmadığı için, özellikle yolsuzlukla mücadele politikaları açısından 

bu tutumun isabetli olmadığı ileri sürülmektedir137. Ancak, TCK. m. 257/3’ün 

uygulanabilmesi için, kamu görevlisinin görevine giren bir işi yapması için çıkar 

sağlanması gerekmemektedir. Örneğin, belirli ve kamu kurumuna sürekli olarak 

işlerini yaptırdığı için burada çalışan kamu görevlileriyle arasını iyi tutmak için 

görevlilere sürekli hediyelerin alınması durumunda TCK. m. 257/3 hükümleri 

uygulanacaktır138. Doktrinde bunun aksini ileri süren görüşlerde bulunmaktadır. 

Artuk/Gökcen/Yenidünya’ya göre, kamu görevlisinin herhangi bir talepte 

bulunmamasına rağmen işin yapılmasından sonra kişinin memnuniyetini ifade etmek 

üzere hediye vermesi TCK. m. 257/3 kapsamında bir menfaat olarak 

değerlendirilmemelidir. Burada diğer koşullar varsa, kamu görevlisi hakkında ilgili 

mevzuat gereğince disiplin hükümleri uygulanmalıdır139.  

İlgili maddenin gerekçesinde de bu durum açıkça ifade edilmektedir. Buna 

göre, “haklı olan işin görülmesinden sonra kişilerden yarar sağlanması da, görevi 

kötüye kullanma suçunu oluşturur. Çünkü bu yarar, kamu görevlisi sıfatını taşıması 

ve işi görmüş olması dolayısıyla kişiye sağlanmaktadır. Bu gibi durumlarda, kişiler 

hakkının teslim edilmesi konusunda en azından bir kaygıyla hareket etmektedirler. 

Kamu görevlisine yarar sağlanması görünüşte rızaya dayalı olsa bile; kamusal 

görevlerin eşitlik ve liyakat esasına göre yürütüldüğü hususunda taşınan kaygı 

dolayısıyla, burada da bir mağduriyetin varlığını kabul etmek gerekir”.  

Kişilerden sağlanan haksız kazanç veya menfaatin görevle ilgili olarak 

sağlanması gerekmektedir. Başka bir ifade ile yapılan görev ile kişi tarafından kamu 

görevlisine veya üçüncü bir kişiye sağlanan menfaat arasında illiyet bağı 

bulunmalıdır140. Kamu görevlisinin haberi olmaksızın, üçüncü kişinin kamu görevlisi 

                                                 
137 Tezcan/Erdem/Önok, s. 761. 
138 Tezcan/Erdem/Önok, s. 761. 
139 Bkz., Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 958. 
140 Bkz., Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 958. 
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adına herhangi bir kişiden menfaat sağlaması TCK. m. 257/3 kapsamına girmez. 

Böyle bir durumda TCK. m. 158/2’de yer alan dolandırıcılığa ilişkin hükümler 

uygulanmalıdır.  

TCK. m. 257/3’de yer alan suçun söz konusu olabilmesi için maddede aranan 

en önemli şart, kamu görevlisinin kişiyi kendisi veya bir üçüncü kişiye menfaat 

sağlamaya zorlamaması veya hileli davranışları ile ikna etmemiş olması; yani 

menfaat sağlamanın karşılıklı rızaya dayanması gerekir. Başka bir ifade ile menfaat 

sağlamanın TCK. m. 250’de düzenlenmiş olan irtikap suçunun kapsamına girmemesi 

gerekir. Aksi takdirde, görevin yapılması veya yapılmaması için menfaat sağlama 

değil, ikna veya zorlama yoluyla irtikâp suçu söz konusu olacaktır. Bu nedenle kanun 

koyucu TCK. m. 257/3’de, irtikap suçunu oluşturmadığı takdirde ifadesine yer 

vermek suretiyle bu duruma işaret etmiştir141. Gerçekten de, ilgili maddenin 

gerekçesinde de bu durum şu şekilde ifade edilmektedir: “kamu görevlisinin, 

görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine 

veya bir başkasına çıkar sağlaması, bazı hâllerde görevi kötüye kullanma suçunu 

oluşturacaktır. Ancak, bunun için, fiilin irtikâp suçunu oluşturmaması gerekir. Kamu 

görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması 

için, kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlaması, rüşvet suçunu 

oluşturacaktır. Buna karşılık, kamu görevlisinin, görevinin gereklerine uygun 

davranmak amacıyla kişilerden menfaat temin etmesi durumunda ise, rüşvet suçu 

değil, kural olarak irtikâp suçu oluşur. Ancak, somut olayda, kişinin menfaat sağlama 

yönünde icbar edildiği yönünde somut dayanak noktalarının bulunmaması du-

rumunda, fiil görevi kötüye kullanma olarak değerlendirilerek cezaya hük-

medilecektir”.  

Diğer taraftan, sağlanan menfaat yapılması gereken bir işin yapılmaması veya 

yapılmaması gereken bir işin yapılması için sağlanmışsa bu takdirde kamu görevlisi 

rüşvet suçundan sorumlu olacaktır (TCK. m. 252). 

 

                                                 
141 Toroslu, s. 308; Ayrıca bkz., 5CD., T. 28.02.2008, E. 2005/18293, K. 2008/1276. 
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Görevi kötüye kullanarak menfaat sağlama suçu, kamu görevlisinin sağlanan 

menfaati kabul etmesi anında tamamlanmış olur. Kamu görevlisinin söz konusu 

işlemi henüz yapmadan menfaat sağlanması halinde suçun tamamlanması için bu 

işlemin tamamlanması da gerekmemektedir. Dolayısıyla, bu suçun tamamlanmış 

sayılması için, kişi ile kamu görevlisi arasında menfaat anlaşmasının yapılmış olması 

yeterli değildir. Ayrıca, menfaat sağlandıktan sonra kamu görevlisinin ilgili işlemi 

yapıp yapmamasının da önemi yoktur. 
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3. Manevi Unsur 

TCK. m. 257’de düzenlenmiş olan görevi kötüye kullanma suçunun manevi 

unsuru genel kast olduğundan failde özel kastın varlığı aranmamaktadır. Başka bir 

ifade ile kamu görevlisinin görevlerini belirleyen hukuki düzenlemelere aykırı 

davrandığını bilen memurun bu fiili istemesi genel kastı oluşturmaktadır142. Ayrıca, 

TCK. m. 257’de, söz konusu suçun özel kastla (belirli bir amaçla) islenmesi 

gerekeceğine ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır. Bir suçun meydana 

gelebilmesi için, failin kanundaki suç tanımına uyan ve hukuka aykırı olan bir fiili 

işlediğini bilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda hukuka ve kanuna aykırı olan bu 

fiile failin kusurlu iradesinin de katılması şarttır. Başka bir ifade ile kusurlu bir irade 

ile işlenmeyen fiiller suç sayılmamaktadır. Bu nedenledir ki, bir suçun oluşabilmesi 

için aranan suçun unsurlarından birisini de manevi unsur veya sübjektif unsur diye 

adlandırılan kusurluluk ilkesi oluşturmaktadır. Doktrinde bu unsuru ifade etmek 

üzere “kusursuz suç olmaz” kavramı da kullanılmaktadır143. Suçun manevi unsuru, 

icra veya ihmal hareketinin şuurlu ve iradi olmasını gerektirmektedir. Burada geçen 

iradilik unsuru ise, kast ve taksir olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Suçun 

manevi unsuru, aslında doğal bir davranış, psikolojik bir olgudur. Bu niteliğinden 

dolayı manevi unsur, suçun maddi unsuruna, yani fiile eklenmektedir. Bu yönüyle 

suçun manevi unsuru, her durumda psikolojik bir davranıştan, failin iradesinin 

tezahüründen oluşmaktadır144.  

Kusurlu bir iradenin, yani kusurluluğun var olabilmesi için, failin kusurlu 

davranabilme yeteneğine sahip olması gerekir. Böyle bir yeteneğe sahip olmayan bir 

kimseden kusurlu bir hareket beklenemez. O halde, manevî unsur içinde kusurlulukla 

beraber ikinci bir unsurun incelenmesi zorunluluğu doğmaktadır. Yani, faile kusurlu 

bir şekilde hareket edebilme imkânını veren bu ikincil unsura ise isnad yeteneği 

denilmektedir. O halde, bir suçun manevi unsuru denildiğinde, aslında isnad yeteneği 

                                                 
142 Bkz., Bektaş, s. 60 vd.; Tezcan/Erdem/Önok, s. 762 vd.; Toroslu, s. 304 vd. 
143 Bkz., Alacakaptan, s. 117 vd.; Hafızoğulları, s. 336 vd. 
144 Hafızoğulları, s. 336. 
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ve kusurluluktan oluşan bir bütünün anlaşılması gerekir145. Türk Ceza Kanununda 

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler başlığı altında isnad yeteneğini 

kaldıran ve azaltan nedenler ayrıca düzenlenmekle birlikte özel olarak bir tanım 

yapılmamıştır. Bu nedenle isnad yeteneği konusunda doktrinde farklı tanımların 

yapıldığı görülmektedir146. Ancak özellikle TCK. m. 31 ve devamı maddelerinde ve 

bu maddelerin gerekçelerinde “kişinin işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını 

algılayamaması” veya “davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş 

olması” gibi ifadelere yer verilmiştir. Diğer taraftan İtalyan Ceza Kanununda ise, 

isnad yeteneğinin neyi ifade ettiği açıkça tanımlanarak hükme bağlanmıştır. Buna 

göre, “hiç kimse işlediği esnada isnat yeteneği yoksa kanunun suç olarak öngördüğü 

bir fiilden ötürü cezalandırılamaz. Anlama ve isteme yeteneği olan kişiler isnat 

yeteneğine sahiptir”. Zaten bu tanım doktrinde genel kabul gören tanımdır147. 

Yukarıda verilen tanıma göre, isnad yeteneğinin unsurları anlama ve isteme 

yetenekleridir. Anlama yeteneği, bir kimsenin, yaptığı hareketin toplum içindeki 

değerini bilmesi ve toplu halde yaşama koşulları ile çatışma halinde olduğunu 

anlamasıdır. Bu nedenle, failin gerçekleştirmiş olduğu hareketinin aynı zamanda 

kanuna aykırılık teşkil ettiğini bilmesi gerekmez148. İsteme yeteneği ise, kişinin, 

içinden gelen isteklere direnerek, bağımsız bir biçimde davranabilmesi, kendini 

ortaya koyabilmesidir. Başka bir ifade ile isteme yeteneği, yapılmak zorunda olunanı, 

isteme yeteneğidir. Örneğin bir kişinin sağlıklı olarak iyiyi kötüden ayırt edememesi, 

kendisini belirleyememesidir. Başka bir ifade ile kişinin kararlarına uygun bir şekilde 

hareket etme yeteneğinden yoksun olmasıdır149. 

Genel anlamda suçun manevi unsuru olan kusurluluk, kast ve taksir biçiminde 

ortaya çıktığına göre, öncelikle bu kavramların ceza hukuku bakımından anlam ve 

önemlerinin ortaya konulması gerekir. TCK. m. 21’e göre, suçun oluşması kastın 

                                                 
145 Alacakaptan, s. 118. 
146 Bu tanımlar için bkz., Alacakaptan, s. 118; Hafızoğulları, s. 496 vd. 
147 Bkz., Hafızoğulları, s. 497. 
148 Alacakaptan, s. 119. 
149 Hafızoğulları, s. 497. 
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varlığına bağlıdır. Kast kavramı, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek ve 

istenerek gerçekleştirilmesidir.  

Kast kavramı, kanunda açıkça tanımlanmakla birlikte, yapılan bu tanımların 

özellikle kast kavramını doğru bir şekilde ifade etmediği gerekçesiyle 

eleştirilmektedir150. TCK. m. 21’de yer alan tanımdan hareketle kastın esas itibariyle 

iki unsurun varlığı ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, suç sayılan fiile ilişkin bilme 

ve tasvir etme unsurudur. İkincisi ise, bilinen, tasvir edilen fiilin, gerçekleştirilmesine 

yönelik isteğin ortaya çıkması unsurudur. Suç oluşturan fiiller kural olarak hareket ve 

buna eklenen neticeden yani bir sonuçtan oluştuğuna göre; kast, normal olarak, 

hareketin olduğu kadar, neticenin de istenmesini zorunlu kılmaktadır. İşte böyle bir 

durumda, isteme, sadece bir icra ve ihmal hareketinin yapılmasına değil, aynı 

zamanda, gerçeklesen hareketin sonucu olarak istenen neticenin, gerçekleşmesine 

yönelmiş olmalıdır151. Diğer taraftan, failin yasanın suç saydığı bir sonucu bilmesi ve 

istemesi ve bunun için bir harekette bulunması kastın varlığı bakımından yeterlidir. 

Ayrıca, sonucun kanuna ya da hukuka aykırı olduğunu bilmek koşulu 

aranmamaktadır152. Taksir kavramı da, kanunda açıkça tanımlanmıştır. Gerçekten de 

TCK. m. 22’ye göre, taksir dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir 

davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek 

gerçekleştirilmesidir. Taksirle işlenen fiiller, ancak kanunun açıkça belirttiği hâllerde 

cezalandırılmaktadır. Suçlar, kural olarak kasten işlenirler. Ancak, istisnai olarak 

taksirle işlenen bazı fiiller de, suç olarak kabul edilebilmektedir. Bu şekilde kabul 

edilen taksirli suçların ortak özelliği ise, icrai veya ihmali şekilde ortaya çıkabilen 

iradi hareketin varlığına rağmen, kanunî tanımda yer alan neticelerden birinin öngö-

rülememiş olmasıdır. İşte taksirin varlığından söz edebilmek için burada yer alan 

öngörememenin, gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla ortaya 

                                                 
150 Eleştiriler için bkz., Güngör, Devrim: Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2006, 
s. 26 vd.; Ayrıca Hafızoğulları’na göre; suçun kanunî tanımındaki unsurlar içinde kast da vardır. 
Böyle olunca, kastın bilinmesi şeklinde bir ifade anlamdan yoksun olmaktadır. Burada, doğru ifade 
kanunun suç saydığı fiilin bilinmesi olmalıdır. Gerçekten de ancak kanunun suç saydığı fiilin 
bilinmesi halinde, kastın varlığından söz edilebilir (Hafızoğulları, s. 352). 
151 Hafızoğulları, s. 251; Güngör, s. 29 vd. 
152 Bkz., Alacakaptan, s. 154. 
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çıkması gerekir. Gerçekten de, taksirde, gerekli dikkat ve özen gösterilmediği için 

kanunda tanımlanmış olan neticenin gerçekleşeceği öngörülmemiştir153. Bu dikkat ve 

özen yükümlülüğünün belirlenmesinde ise failin sübjektif özellikleri değil, somut 

olayın objektif esaslarından hareket edilmelidir154. Taksirli suçlarda failin kendi 

yetenekleri, algılama gücü, tecrübeleri, bilgi düzeyi ve içinde bulunduğu koşullar 

altında, objektif olarak dikkat ve özen yükümlülüğünü öngörerek yerine getirebilecek 

durumda olması gerekir. Bütün bu yeteneklere sahip olmasına rağmen bu 

yükümlülüğe aykırı davranan kişi, suç tanımında belirlenen neticenin 

gerçekleşmesine neden olması durumunda, taksirli suçtan dolayı kusurlu sayılarak 

sorumlu tutulacaktır. Bunun doğal sonucu olarak, failin fiili kanunda yer alan bir suç 

tanımına uysa bile o suçun kanunda taksirli biçimi yoksa fail fiilinden sorumlu 

olmayacaktır. Örneğin, bir kişinin dikkatsiz ve özensizliği sonucu elinden fırlayan bir 

taşla komşusunun camını kırması halinde, Kanun sadece kasıtlı bir davranışla 

başkalarının malına zarar verme fiilini suç saymış olduğu ve bu suçun taksirli 

şeklinde yer vermediği için, camın kırılmasından cezai sorumluluk söz konusu 

olmayacaktır. Böylece, dikkatsizlik ve özensizlik sonucu başkasının malına zarar 

verme fiili, zarar ne kadar büyük olursa olsun, her hangi bir suça vücut vermemekte, 

ancak özel hukuk çerçevesinde zararın tazmini istenebilmektedir155.  

TCK. m. 257’de düzenlenmiş olan görevi kötüye kullanma suçunun manevi 

unsuru genel kast olduğundan failde özel kastın varlığı aranmamaktadır. Başka bir 

ifade ile kamu görevlisinin görevlerini belirleyen hukuki düzenlemelere aykırı 

davrandığını bilen memurun bu fiili istemesi genel kastı oluşturmaktadır156. Ayrıca, 

TCK. m. 257’de, söz konusu suçun özel kastla (belirli bir amaçla) islenmesi 

gerekeceğine ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır. 

765 sayılı Kanunu uygulamada kaldığı dönemde, Yargıtay Ceza Genel Kurulu 

kararlarında görevi kötüye kullanma suçunun manevi unsurunu özel kastın 

                                                 
153 Bkz., 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Gerekçesi; Alacakaptan, s. 155 vd;  
154 Kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne ilişkin konulan kurallara örnek olarak inşaat faaliyetler, 
sağlık hizmetlerinin yürütülmesi trafik düzeniyle ilgili kurallar gösterilebilir. 
155 Hafızoğulları, s. 364 vd. 
156 Bkz., Bektaş, s. 60 vd.; Tezcan/Erdem/Önok, s. 762 vd.; Toroslu, s. 304 vd. 
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oluşturduğu genel bir kural olarak kabul edilmekteydi157. Gerçekten de Ceza Genel 

Kurulunun bir kararında aynen şu ifadelere yer verilmiştir: “5237 sayılı Yasanın 257. 

maddesinin birinci fıkrasında görevde yetkiyi kötüye kullanma suçu kamu 

görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi ve bu aykırı davranış 

nedeniyle kişilerin mağduriyeti, kamunun zararına neden olması ya da kişilere haksız 

kazanç sağlaması ile oluşur. 765 sayılı Yasanın 230. maddesindeki suçun oluşumu 

için norma aykırı davranış yeterli iken; 5237 sayılı Yasanın 257. maddesindeki suçun 

oluşabilmesi için norma aykırı davranış yetmemekte; bu davranış nedeniyle, 

“kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olunması ya da kişilere 

haksız bir kazanç sağlanması” gerekmektedir” 

Konuyla ilgili olarak 4. Ceza Dairesinin farklı kararlarında suçun oluşması için 

genel kast yeterli görülmüştür. Ancak doktrinde hâkim fikir, suçun manevi unsurunu 

genel kastın oluşturduğu ve kamu görevlisi olan failin yaptığı hareketin görevin 

gereklerine aykırı olduğunu ve kanunda öngörülen zararlı neticelerden birini 

doğurduğunu bilmesi ve bunu istemesinin yeterli görülmesi gerektiğini 

savunmuştur158.  

Bu dönemde ileri sürülen görüşlerden ilkine göre, “görevi ihmal suçundan 

farklı olan görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi, failde özel bir kastın 

araştırılmasına, yani bu konuda failin saikine bakılmasına bağlıdır. Görevi kötüye 

kullanma suçunda faildeki kast, ihmal suçundan farklı olarak memuriyete ilişkin 

yetkileri kendisine veya başkasına bir menfaat sağlama ya da başkası için bir zarar 

meydana getirme gibi çeşitli maksatlarla yerinde kullanmamak veya bunları 

maksatlarına aykırı kullanmak ya da harekete geçmesi gereken yerlerde gerekli 

tasarrufları yapmamak şuur ve iradesidir. Oysa görevi ihmal suçundaki kast, özel bir 

kast olmayıp, sadece memuriyet görevlerinin gereği olan bir işlemi yapmamak veya 

zamanında yapmamak şuur ve iradesinden ibarettir. Bu nedenle görevi ihmal etme 

veya yapmama, göreve ilişkin yetkilerin kötüye kullanılması istek ve iradesiyle 

                                                 
157 YCGK., T. 06.12.2055, E. 2005/110 K. 2005/159. 
158 Bkz., Tezcan/Erdem/Önok, s. 763 vd.; Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 959 vd.; Soyaslan, s. 523 
vd.; Toroslu, s. 304 vd. 
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gerçekleşirse görevi ihmali değil görevin kötüye kullanılması suçu söz konusu 

olacaktır”159. 

A. TCK. m. 257/1’de manevi unsur 

TCK. m. 257/1’de düzenlenen suç, genel kastla işlenebilen bir suçtur160. Kamu 

görevlisinin görevini belirleyen ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davrandığını bilen 

kamu görevlisinin böyle bir fiili gerçekleştirmeyi istemesi “kastı” oluşturmaktadır. 

TCK. m. 257/1’de yer alan suçun kasıtlı olarak işlenebileceği kabul edilmekle 

birlikte, kastın kapsamına giren bilme ve isteme unsurları bakımından doktrinde 

farklı görüşler ileri sürülmektedir. Toroslu’ya göre161, kastın varlığı için sadece 

hareketin iradi olması yetmez. Ayrıca kamu görevlisinin yaptığı hareketin görevinin 

gereklerine aykırı olduğu bilincinden başka, kişilerin mağduriyetine veya kamu 

zararına neden olmak ya da kazanç sağlamak bilinç ve iradesine de sahip olması 

gerekir. Bu nedenle yaptığı hareketin görevi ile ilgili olmadığı veya görevinin 

sınırları içinde kaldığı ya da kişilerin mağduriyetine yahut kamu zararına neden 

olmayacağı ve ya kişilere haksız kazanç sağlamayacağı inancı ile hareket den kamu 

görevlisinde görevi kötüye kullanma kastının bulunduğundan bahsedilemeyeceği 

kabul edilmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de, Yüce Divan sıfatıyla vermiş 

olduğu bir kararda162, “Özetle açıkladığımız fiilleriyle, sanıkların ihaleye girmesinin 

engellenmesi gereken Korkmaz Yiğit’i ihaleye iştirak ettirmek, ihalenin adı geçende 

kalmasını sağlamak için hukuka aykırı eylemlerde bulunmak, ihalenin sonucunda ise 

uyarılara ve mali açıdan yetersizliğine rağmen hisse devri izni vermek suretiyle 

Korkmaz Yiğit’e haksız kazanç sağladıkları, Devlet ile müdahilin zarar görmesine 

neden oldukları; sanıkların hareketlerini bilinçli olarak gerçekleştirdikleri ve sonucu 

istedikleri anlaşılmakla, yürürlükten kalkan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 240. 

maddesi ile yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257.maddesindeki 

“Görevi Kötüye Kullanma Suçu” bütün öğeleriyle oluşmuştur” görüşünü 

                                                 
159 Bkz., Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 959, dn. 485; Tezcan/Erdem/Önok, s. 763. 
160 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 959; Toroslu, s. 304; Tezcan/Erdem/Önok, s. 762-763. 
161 Toroslu, s. 304-305; Bkz., aynı yönde, Tezcan/Erdem/Önok, s. 763. 
162 AMK., T. 23.6.2006, E. 2004/2 (Yüce Divan), K. 2006/3. 
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savunmuştur. Anayasa Mahkemesi bu kararında, sanıkların hareketleri bilinçli olarak 

gerçekleştirdikleri ve ayrıca sonucu da istemiş olmalarını dikkate almıştır163.  

Buna karşılık Artuk/Gökcen/Yenidünya ise164, TCK. m. 257/1’de yer alan 

kişilerin mağduriyeti veya kamunun zararına neden olma ya da kişilere haksız bir 

kazanç sağlama neticelerini objektif cezalandırılabilme şartı olarak kabul etmektedir. 

Bu nedenle, objektif cezalandırılabilme şartı olan bu neticeler, kastın bilme unsuruna 

dâhil edilemez. Başka bir ifade ile görevi kötüye kullanma suçunu işleyen kamu 

görevlisinin, kişilerin mağduriyeti veya kamunun zararına neden olma ya da kişilere 

haksız bir kazanç sağlama şartının somut olayda gerçekleşmiş olduğunu bilmesi veya 

bunları istemiş olması aranmaz. Bu nedenle görevinin gereklerine aykırı hareket eden 

kamu görevlisinin, bu şartların varlığını bilip bilmemesinin suçun oluşması 

bakımından önemli olmadığı savunulmaktadır165. 

Diğer taraftan, görevi kötüye kullanma suçunun taksirle işlenmesi mümkün 

değildir. Gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi nedeniyle görevin gereklerine 

aykırı bir davranış söz konusu olduysa bu suçun oluştuğundan bahsedilemez166. 

B. TCK. m. 257/2’de manevi unsur 

TCK. m. 257/1’de olduğu gibi TCK. m. 257/2’de düzenlenmiş olan görevi 

ihmal suçu da sadece kasten işlenebilen bir suçtur167. Burada fail olan kamu 

                                                 
163 Demirbaş bu görüşe katılmakta ve görevi ihmal ve kötüye kullanma cürümlerinin ancak görevi 
kötüye kullanmada özel kastın bulunması ile ayırt edilebileceğini, aksi halde uygulamada karışıklık 
olabileceğini savunmaktadır. Çünkü memuriyet görevini kötüye kullanma suçu her zaman olumlu bir 
hareketle işlenmez. Bazı hallerde görevi kasten yapmama, yani ihmal de görevi kötüye kullanma 
olarak nitelenebilir. Dolayısıyla failde saikın belirlenmesi suçun niteliği bakımından şarttır 
(Demirbaş, s. 272 vd). 
164 Bkz., Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 960-961. 
165 Aynı yöndeki karar için bkz., 4CD., T. 28.1.2004, E. 2003/37, K.2004/754: “Sanıkların ilgili 
hükmün gereğini meclis kararında belirtilerek yerine getirildiğini karardan sonra görüş için yazılarak 
imar planı değişikliğinin askı süresi içinde bakanlık görüşünün alınmış olacağını ve bakanlıkça 
bildirilecek görüşün uygun görülmesi halinde gerekli düzeltmenin yapılacağını ve bu şekilde 
uygulamanın yönetmeliğe uygun bulunduğu kanaati ve inancı ile kararı böyle aldıklarını, bu nedenle 
suç kasıtlarının bulunmadığını bildirmelerine rağmen, sanıkların görevde yetkiyi kötüye kullanma 
bilinç ve iradesiyle hareket ettiklerine ilişkin kanıtlar açıklanmadan beraatları yerine hükümlülüklerine 
karar verilmesi yasaya aykırıdır” 
166 Bkz., Karataş, s. 117.  
167 Demirbaş, s. 262 vd.; Toroslu, s. 307;  
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görevlisinin kastı özel bir kast olmayıp sadece memuriyetin gereği olarak yapması 

gereken işlemleri yapmamak veya zamanında yapmamak iradesinden, yani genel 

kasttan oluşmaktadır. Burada failin kasıtlı hareketinden söz edebilmek için bilerek 

hareketsiz kalması veya hiçbir şey yapmama ya da herhangi bir şey yapma 

konusunda karar almış olması gerekmektedir. Görevi ihmal suçunun oluşması için, 

görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme irade ve bilinci ile hareket edilmiş 

olunmalıdır.  

Doktrinde, bazı yazarlar suçun oluşması için failin görevinin gereklerini 

yapmakta ihmal veya gecikme göstermesini yeterli görerek kişinin hangi saik ve 

amaçla hareket ettiğinin araştırılmasına gerek olmadığını savunmaktadır168. Buna 

karşılık diğer bazı yazarlar ise, kastın varlığı için kamu görevlisinin kendi görevine 

giren yerine getirmemek iradesiyle davranmasını yeterli görmemekte, ayrıca kişilerin 

mağduriyetine veya kamu zararına neden olmak ya da kişilere haksız bir kazanç 

sağlamak bilinç ve iradesine sahip olunması gerektiğini savunmaktadırlar169.  

İtalyan Yargıtayı da 12.6.1969 tarihli bir kararında, memuriyet görevini ihmal 

suçundaki kast konusunda şu kararı vermiştir: “Memuriyet vazifesini ihmal suçunda 

manevi unsurun bulunması için memurun sadece kendi vazifesine giren bir işi 

yapmamak, yapmayı reddetmek veya geç yapmak şuur ve iradesiyle hareket etmesi 

yeterli değildir. Bu şekilde hareket ederek, hukuk düzeni tarafından kendisine 

yüklenen vecibeleri ihlal etmek suretiyle haksız bir şekilde hareket ettiğinin de 

farkında olması gerekir”170. 

TCK. m. 257/2’de, kamu görevlisinin ayrıca dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslek 

ve sanatta acemilik gibi taksiri belirten ifadeler kullanılmadığı için bu suçun taksirle 

işlenemeyeceği kabul edilmektedir171. Bu bakımdan, bir kamu görevlisinin görevini 

                                                 
168 Bkz., Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 961; Demirbaş, s. 263. 
169 Bkz., Toroslu, s. 307; Tezacn/Erdem/Önok, s. 762-763; Soyaslan, s. 524-525. 
170 Bkz., Demirbaş, s. 262. 
171 YCGK., T. 06.10.1998, E. 1998/6-214, K. 1986/296: “Sanık adli tabip tarafından düzenlenen kızlık 
zarında yırtık bulunduğuna ilişkin raporun gerçeği yansıtmadığı saptanmış ise de; atılı suçun oluşması 
için failde ihmal kastının bulunması gerektiği, olayın “görevi ihmal” kastından değil, sanığın 
meslekteki deneyimsizliğinden kaynaklandığı ve bir muayene yanılgısı olarak değerlendirilmesinde 
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tam olarak bilmemesi, deneyimsizliği, unutması veya hatası nedeniyle görevde ihmal 

gösterilmişse suç oluşmayacaktır. Yargıtay’da farklı kararlarında, faildeki maddi 

yanılgıyı kastı ortadan kaldıran bir unsur olarak kabul etmektedir172. Örneğin, bir 

kamu görevlisinin azilnameyi yanılgı veya dalgınlık içersinde görmeyerek işlem 

yapması, noterin iş yoğunluğu nedeniyle özel vekâletname yerine genel 

vekâletnameyi incelemeden imzalaması maddi hata olarak kabul edilmektedir. Aynı 

şekilde, ilçe kaymakamının köye geldiği gün okula bayrak çekmeyi unutan sanığın 

eyleminde görevi ihmal suçunun kasıt ve unsurlarının bulunmadığı173, sanığın 

savunmasına, iş hacmine ve kadro yetersizliği zamanında yetkili makamlara 

bildirilmiş bulunmasına göre işlerdeki gecikmenin iş yoğunluğundan doğan kişisel 

hatalardan değil, ihmal kastıyla oluştuğunu sübuta erdiren deliller açıklanmadan 

görevi ihmal suçundan ceza verilemeyeceği kabul edilmektedir174. 

Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir kararında “sanık olan Cumhuriyet 

Savcısının ertelenmiş cezanın infazında hükümlünün hapis cezasının infazının 

tehirini istemiş ve dosyanın üzerinde hapis ve para cezasının yazılı bulunması sanığı 

yanılgıya düşürmüştür” gerekçesiyle, görevi ihmal kastının varlığını kabul 

etmemiştir175.  

C. TCK. m. 257/3’de manevi unsur 

TCK. m. 257/3’de, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu 

nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi 

cezalandırılmıştır. Buna göre, söz konusu suçun oluşabilmesi için, kamu görevlisinin 

bilerek ve isteyerek menfaat temin etmesi gerektiğinden, kamu görevlisinin 

                                                                                                                                          
zorunluluk bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla sanığa yüklenen suçun manevi unsuru 
oluşmamıştır” (Karataş, s. 118, dn. 568). 
172 4CD., T. 28.01.2004, E. 2004/803, K. 2004/811: “Sanığın değişmeyen iş yoğunluğu nedeniyle 
yanlışlıkla işlem yaptığı ve yanılgıyı fark ettiğinde de durumu C.Başsavcısına bildirdiğine ilişkin 
savunması dikkate alındığında, iş çokluğu, maddi yanılgı gibi olguların suç kastını ortadan 
kaldıracağı, eylemin disiplin cezası gerektirebileceği de gözetilerek sonuca göre sanığın hukuki 
durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi, yasaya aykırıdır” (Karataş, s. 118, dn. 569). 
173 4CD., T. 19.01.1982, E. 1981/8198, K. 1982/121, (Demirbaş, s. 262). 
174 4CD., T. 12.12.1975, E. 1975/6487, K. 1975/6545 (Demirbaş, s. 263). 
175 YCGK., T. 15.6.1981, E.1981/4-124, K. 1981/236 (Demirbaş, s. 263). 
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görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine 

veya bir başkasına çıkar sağlaması suçu, kasten işlenebilen bir suçtur. Buradaki kastı 

ise, kamu görevlisinin görevinin gereklerine uygun davranması için veya davrandığı 

için verildiğini bilerek, gerekli olmayan bir karşılığı kendisi veya başkası için almak 

bilinç ve iradesi oluşturmaktadır176. Ayrıca, bu maddede geçen söz konusu fiilin 

taksirli şekli cezalandırılmamıştır.  

Kamu görevlisinin işlemin yapılmasından önce bir kazanç sağlaması halinde, 

bu kazancı yapacağı işlem için sağladığını bilmesi ve istemesi gerekir. Kamu 

görevlisi tarafından işlemin yapılmasından sonra sağlanan kazançta ise, bu kazancı 

yapmış olduğu işlem karşılığında kabul ettiğini bilmeli ve bunu istemelidir177. Söz 

konusu kazancı sağlayan (temin eden) kişi ise, işlem yapılmadan önce veya sonra 

kamu görevlisine söz konusu idari işlemin yapılması için bilerek ve isteyerek para 

veya diğer menfaatleri temin etmeli veya bunları vaat etmiş olmalıdır. 

4. Hukuka Aykırılık Unsuru 

A. Görevi kötüye kullanma suçunda hukuka aykırılık unsuru 

Görevi kötüye kullanma suçunda suç teşkil eden fiiller TCK. m. 257’de açıkça 

düzenlenmediği için hukuka aykırılık unsuru konusunda uygulamada ve doktrinde 

şöyle bir çözüm tarzı benimsenmiştir: Buna göre, her ne kadar hangi fiillerin suç 

teşkil edeceği kanunda belirtilmemiş olsa da, memurun görevi kanun, tüzük ve 

yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Bu durumda memurun işlediği fiil, onun görevinin 

kapsam ve içeriğini düzenleyen ilgili mevzuata uygun olduğu sürece, hukuka uygun 

kabul edileceği için söz konusu fiil hukuka aykırı olmayacağından bu fiil suç teşkil 

etmeyecektir178.  

                                                 
176 Bkz., Toroslu, s. 309;  
177 Soyaslan, s. 529. 
178 YCGK., T. 1.4.1985, E. 1984/4-481, K. 1985/179: “Olay tarihinde yürürlükte bulunan Türk 
Bayrağı Tüzüğünün 28. maddesi: “Bayrak yırtık, sökük, delik, kirli, soluk ve buruşuk bir halde 
kullanılamaz” hükmünü koymuştur. Bu düzenleme 21.05.1985 tarih ve 85/9034 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan ve 17 Mart 1985 gün ve 18697 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanan yeni Türk Bayrağı Tüzüğü’nün 26. maddesiyle aynen benimsenmiş, hatta daha ileri 
gidilerek “yamalı ve taşıdığı manevi değeri zedeleyecek biçimde” kullanılmayacağı da ifade edilerek 
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Ceza Kanunlarında düzenlenmiş olan bir suçun oluşabilmesi için, suçun 

unsurlarından birisi olan hukuka aykırılık unsurunun da gerçekleşmesi gerekir. 

Hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmeyen bir fiil, suç olarak kabul edilemeyeceği 

için, her bir somut olayda öncelikle bu unsurun mevcut olup olmadığının 

araştırılması gerekmektedir. Bir insan fiilinin suç olabilmesi için, bu fiilin sadece 

kanundaki bir suç tanımına uygun, olması yetmediğinden ayrıca bu fiilin hukuka 

aykırı olması, yani hukuk düzeni ile çatımsa halinde bulunması da gerekmektedir. 

Ortada hukuk düzeni ile bir çatışma yoksa başka bir ifade ile hukuka aykırılık söz 

konusu değilse, bir suçta söz konusu değildir179. Bu yönüyle hukuka aykırılık 

kavramı, işlenen ve kanundaki tarife uygun bulunan fiile hukuk düzenince cevaz 

verilmemesi, bu fiilin mubah sayılmaması, yalnız ceza hukuku ile değil, bütün hukuk 

düzeni ile çelişki ve çatışma halinde bulunmasını ifade etmektedir180. O halde, bir 

davranışın veya bir fiilin hukuka aykırılığından bahsedebilmek için bunun ilk önce 

ceza hukuku kuralları ile çelişki içerisinde olması şarttır.  

Diğer taraftan, kanunda suç olarak tanımlanan bir davranış veya fiilin, 

kanundaki bu tanıma uygun olması bu fiilin her zaman hukuka aykırı olacağı 

anlamına gelmemektedir. Gerçekten de söz konusu davranış, kanunda suç olarak 

tanımlanan fiile uygun olmakla birlikte, bu fiilin hukuka uygun sayılması sonucunu 

doğuran bir nedenin bulunması halinde hukuka aykırılık ortadan kalkmış olacağı için 

artık bir suçun varlığından da söz edilemeyecektir. Başka bir ifade ile kanunda suç 

olarak düzenlendiği için hukuka aykırı olan bir eylem, somut olaydaki özel bir 

nedenden dolayı hukuken hoş görülebiliyor ise, yani hukuka uygunluk nedenlerinden 

birisi söz konusu ise, hukuka aykırılık ortadan kalkar. Böylece bir davranış veya 

                                                                                                                                          
genişletilmiştir. İnceleme konusu olayda sanığın görev yaptığı daireye en son olarak olaydan 7 sene 
önce bayrak verilmiştir. Bunun açık havada her türlü iklim koşullarında asılmak suretiyle kullanılması 
halinde eskiyip kullanılmaz hale geleceği gayet tabidir. Yıpranmış bayrağın kullanılmasını istemek 
Tüzükte de korunmak istenen manevi değerleri hiçe saymak demektir. Bu nedenle kullanıla kullanıla 
eskimiş Türk Bayrağını hiç asmayan sanığın eylemini suç saymak bir tarafa, yasa ve tüzük 
hükümlerini yerine getirmek olarak nitelemek gerekir. Tüzüğe uygun olmadığı için Türk Bayrağını 
asmayan sanık yenisini sağlamak için bağlı olduğu kuruma mütemadiyen başvurup istekte 
bulunmasına rağmen bu isteği yerine getirilmemiş olduğuna göre, üzerine atılan suçun unsurları 
oluşmamıştır”. 
179 Hafızoğulları, s. 292 vd. 
180 Ünver, s. 971 vd; Ayrıca bkz., Karataş, s. 105-106;  
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fiilin hukuka aykırılığından bahsedebilmek için bu fiilin öncelikle ceza hukuku 

kuralları ile çelişki içerisinde olması ve ikinci olarak da bu fiilin hukuka uygun 

sayılması sonucunu doğuran bir nedenin bulunmaması gerekir181.   

O halde, kanunda suç olarak düzenlenen fiil hukuka aykırı değilse yani ceza 

kuralları ile çelişmiyorsa veya ceza kuralları ile çelişmesine rağmen ortada hukuka 

aykırılığı ortadan kaldıran bir neden varsa o fiilinden dolayı faile ceza verilemez. 

Hukuka aykırılığın tespiti, suçun tanımına, (tipiklik unsuruna) uygun bir fiilin, bir 

izinle yani bir hukuka uygunluk nedeniyle örtüşüp örtüşmediğinin tespiti, başka bir 

ifade ile işlendiği koşullarda fiili hukuka uygun kılan bir nedenin olup olmadığının 

belirlenmesidir182. Ortada söz konusu fiili örten bir hukuka uygunluk nedeni yoksa 

fiil hukuk düzenine aykırıdır ve dolayısıyla suçtur. Örneğin TCK. m. 81’de adam 

öldürme suçu yasaklanmış, buna karşılık TCK. m. 24 ve 25’de ise belirli şartlarda bu 

fiilin işlenmesine izin verilmiştir. O halde bu suçun izin verilen durumlarda 

işlenmemiş olduğu tespit edilirse bu fiil hukuka aykırı ve dolayısıyla suç sayılacaktır. 

Dolayısıyla bir fiilin hukuka aykırılığının belirlenmesi, biri olumlu, öteki olumsuz 

olmak üzere, iki ayrı şartın varlığının tespitini gerektirmektedir. Bunlar, fiilin suçun 

tanımına, yani tipik fiile uyması ve tipik fiili örten bir hukuka uygunluk nedeninin 

bulunmamasıdır183.  

B. Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenler 

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran ve bu nedenle hukuka uygunluk nedenleri 

olarak ifade edilen nedenler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Ceza 

Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu 

şekilde ceza kanununun suç olarak belirlediği bir fiilin işlenmesine ceza kanunu veya 

başka bir hukuk dalında izin verilmekte ve bu yolla fiilin cezalandırılamadığı için suç 

sayılmamaktadır. Bu bakımdan hukuka uygunluk nedenleri, ceza kanunlarının 

yasakladığı bir fiilin işlenmesine izin vererek, söz konusu fiilin hukuka uygun 

                                                 
181 Bkz., Sevdim, s. 85 vd.; Karataş, s. 106;  
182 Hafızoğulları, s. 292;  
183 Hafızoğulları, s. 292. 
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olmasını sağlayan bir durumla, hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerdir184. 

Buna karşılık Yargıtay bir kararında, uluslar arası sözleşmeleri de hukuka uygunluk 

nedenlerinin kaynaklarından birisi olarak kabul etmiştir185. 

Hukuka uygunluk nedenleri, TCK. m. 24-26 arasında şu şekilde 

düzenlenmiştir: 

1) Kanun hükmünü yerine getirme 

2) Amirin emrini yerine getirme 

3) Meşru savunma 

4) Zorunluluk hali 

5) Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası 

Hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı halinde, fiille hukuk düzeni arasında bir 

çatışmanın olmamasının yani fiilin hukuka uygun sayılmasının, dolayısıyla bir suça 

vücut vermemesinin nedeni, hukuki menfaatin yokluğuna veya hukuki menfaatin 

üstünlüğüne ya da hukuki menfaatin eşitliğine dayandırılmaktadır. Gerçekten, 

örneğin mağdurun rızası söz konusu olduğunda, rızanın geçerli olması kaydıyla, 

ortada hukuken korunacak bir değer veya menfaat bulunmamaktadır. Bunun 

dışındaki durumlarda, hukuki değerler veya menfaatler arasında zorunlu olarak 

ortaya çıkan bir çatışma ile karsı karsıya bulunulduğu kabul edilmektedir. Kanunun 

emrinin veya yetkili merciinin emrinin yerine getirilmesinde ve meşru savunmada 

fiilin hukuka uygun bulunmasının, dolayısıyla suç sayılmamasının nedeni, bu halde 

korunan değer veya menfaatin, çatışma içinde bulunan değer veya menfaate göre 
                                                 
184 Bkz., Hafızoğulları, s. 310 vd.; Artuk/Gökçen/Yenidünya, Genel Hükümler, s. 479; Karataş, s. 
106 vd. 
185 4CD., T. 13.06.1997 E. 1997/3993, K. 1997/4355: “Sendika ve toplu pazarlık haklarını kamu 
görevlilerini de kapsayacak biçimde güvenceye alan uluslar arası sözleşmelerin, özellikle 151 sayılı 
İLO sözleşmesinin Devletçe onaylanarak Anayasanın 90 maddesine göre iç hukukumuz yönünden de 
bağlayıcılık kazanması karsısında, bu sözleşmelere uygun yasal düzenlemeler yapılmamasından doğan 
hukuksal boşluk ve kargaşa nedeniyle sanıkların sendika ile imzaladığı toplu is sözleşmesi gereği 
memurlara yasalarda öngörülenden fazla ödemede bulunmaktan ibaret eylemlerde suç öğelerinin nasıl 
oluştuğu ve hukuka uygunluk nedeninin bulunup bulunmadığı tartışılmadan hükümlülük kararı 
verilmesi yasaya aykırıdır” (Bektaş, s. 58). 
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daha üstün sayılmasıdır. Zorunluluk halinde ise, fiilin hukuka uygun görülmesinin, 

dolayısıyla suç sayılmamasın nedeni, bu halde çatışan değer veya menfaatlerin 

karşılıklı olarak eşit görülmesidir.  

Kısacası, esasen suç sayılan bir fiil, hukuka uygunluk hallerinde islendiğinde, 

ortada toplum bakımından cezalandırılması gereken bir zarar bulunmadığından artık 

bu fiil veya davranış kanundaki tanıma uysa bile suç sayılmamaktadır186. 

TCK. m. 24’e göre, Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. 

Aynı şekilde, yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu 

olan bir emri uygulayan kişi de sorumlu tutulamaz. Ayrıca, konusu suç teşkil eden 

emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren 

sorumlu olacaktır.  

Hiyerarşik yapı içerisinde, yetkili bir amir tarafından verilen bir emrin hukuka 

uygun olması hâlinde, bu emrin yerine getirilmesi de hukuka uygun kabul 

edilmektedir. Amirin emri, hukuka aykırı olmasına rağmen, bu emir emredilen 

açısından bağlayıcı olabilir. Anayasaya göre kamu görevlileri, görevlerini ifa ederken 

amiri durumundaki kişilerden aldıkları emirleri hukuka aykırı bulmaları hâlinde, bu 

emri yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirmekle yükümlüdürler. 

Ancak, emir hukuka aykırı olmakla beraber, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini 

yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu hâlde emri yerine getiren sorumlu olmaz 

(m. 137/1)187.  

Bu durumda emri yerine getiren açısından bir hukuka uygunluk nedeni değil, 

bir sorumsuzluk nedeni söz konusudur. Yerine getirme zorunluluğu, esasen hukuka 

aykırı olan emri hukuka uygun hâle getirmez. Ancak, hiyerarşik yapı dolayısıyla, 

emri yerine getiren sorumlu olmaz. Bu durumda sorumluluk, emri verene aittir. 

                                                 
186 Bkz., Ünver, s. 989 vd.; Hafızoğulları, s. 312 vd.; Artuk/Gökçen/Yenidünya, Genel Hükümler, 
s. 480 vd. 
187 4CD., T. 06.06.2000, E. 2000/3658, K. 2000/4897: “Nüfus memuru olan sanığın, amiri olan 
müdürü tarafından kendisine havale edilen mağdurun dilekçesini, mevzuat gereği yetkisiz üçüncü 
şahıslara nüfus kayıtlarının verilemeyeceği nedeniyle buruşturup çöpe atarak yasal olmayan emri 
yerine getirmemekten ibaret eyleminin disiplin suçunu oluşturacağı gözetilmeden, hükümlülüğüne 
karar verilmesi yasaya aykırıdır” (Karataş, s. 110). 
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Emrin hukuka aykırı olmasının yanı sıra, ayrıca suç da teşkil edebilir. Anayasa,  

konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmesine hiçbir surette izin vermemektedir 

(m. 137/2). Bu durumda emri “yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz” 

(TCK. m. 24/3)188. 

Meşru savunma ve zorunluluk hali de yine TCK. m. 25’de bir hukuka 

uygunluk nedeni olarak kabul edilmiştir189. Buna göre, gerek kendisine ve gerek 

başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak 

olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde 

defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmemektedir (TCK. 

m. 25/1). Aynı şekilde, gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, 

bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve 

muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve 

tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile 

işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez (TCK. m. 25/2).  

Meşru savunma bakımından getirilen hukuka uygunluk nedeni ile öncelikle her 

türlü hakka yönelik haksız bir saldırıya karşı meşru savunmanın söz konusu olduğu 

belirtilmiş ve böylece kurumun, bazen anlamsız ve sosyal gereklere aykırı düşecek 

derecede dar tutulmasının önüne geçilmek istenilmiştir. Esas itibariyle, diğer bir 

kısım kanunlarda da, (özellikle mala karşı saldırılarda) meşru savunmayı kabul eden 

hükümlere yer verilmiş olması kurumun bu şekilde düzenlenmesini gerekli 

kılmaktadır. Ayrıca, hukuka uygunluğun nedenleri birisi olan meşru savunma 

düzenlenmek suretiyle, kişilerin suç işlediklerinde karşılık görebilecekleri endişesi 

olduğundan, kişileri suç işlemekten caydıracak en etkin araçlardan birisi, olarak 

düşünülmüştür190. Meşru savunmanın “haksız saldırı” koşulu bakımından, 

                                                 
188 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Gerekçesi. 
189 Zorunluluk hali ve bunun suça etkisi hakkında geniş bilgi için bkz., Toroslu, Nevzat: Ceza 
Hukukunda Zaruret Hali, Ankara 1968, s. 48 vd. 
190 YCGK., “T. 18.06.1990, E. 1990/1-158, K. 1990/178: “Gazinoya gelerek uluorta küfreden 
müştekiye, sanığın karşılık vermemesi üzerine dışarı çıkarak üç arkadaşıyla beklediği, sanık 
gazinodan çıkınca ellerindeki bıçaklarla saldırdıkları sırada müştekiyi bertaraf etmek için başkaca 
tahaffuz imkanı kalmadığından sanığın müştekiye ateş ettiği saptandığına göre yasal savunma 
koşulları oluşmuştur” 
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“gerçekleşen haksız saldırı” ile “gerçekleşmesi muhakkak haksız saldırı” veya 

“tekrarı muhakkak haksız saldırı” aynı sayılmıştır. Böylece kişilerin haksız 

saldırılara karşı kendilerini korumaları olanağı daha da genişletilmiş olmaktadır. 

Savunmanın “saldırı ile orantılı biçimde” olması, yani saldırıyı defedecek ölçüde 

olması, meşru savunmanın temel koşullarından birisi olarak kabul edilmiştir. 

Saldırıya uğrayan kişi, ancak bu saldırıyı etkisiz kılacak ölçüde bir davranış 

gerçekleştirdiği takdirde, meşru savunma hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanacaktır191. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olarak 

zorunluluk (zaruret, ıztırar) hâli düzenlenmiştir: Zorunluluk hâlinde, kişinin, 

kendisinin veya başkasının sahip bulunduğu bir hakka yönelik bir tehlikeyi gidermek 

amacıyla gerçekleştirdiği davranış dolayısıyla, ceza sorumluluğu yoktur192. Meşru 

savunmadan farklı olarak, zorunluluk hâlinde bir saldırı değil tehlike söz konusudur. 

Zorunluluk hâlinin kabulü için, kişinin tehlikeye bilerek neden olmaması, tehlikeden 

suç olan bir harekete başvurmadan kurtulmanın olanaklı bulunmaması ve tehlikenin 

ağır ve muhakkak olması da araştırılacaktır. Ayrıca, tehlikenin ağırlığı ile konu ve 

kullanılan araç arasında “orantılılık ilkesi” kabul edilmiştir. 

TCK. m. 26/1’de diğer bir hukuka uygunluk nedeni olarak hakkın kullanılması 

düzenlenmiştir. Buna göre, hakkını kullanan kimseye ceza verilmez. Bu hak, kanun, 

tüzük, yönetmelik, genelge gibi mevzuattan doğabileceği gibi, hukuken tanınmış ve 

düzenlenmiş olmak kaydıyla bir mesleğin icrasından da doğabilir. Hakkın 

kullanılmasının hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilebilmesi için, bu hakkın 

doğrudan doğruya kullanılabilir olması şartı aranmaktadır. Böylece, bir hakkı 

kullanan kişi, hukuka aykırı hareket etmiş sayılmayacağı için, bu fiilinden dolayı 
                                                 
191 2CD., T. 16.11.2005, E. 2004/6067, K. 2005/25165: “Henüz kendisine saldırı gerçekleşmemiş olan 
sanığın, elinde bıçak olan mağduru eline geçirdiği nacak ile yaralaması suretiyle meydana gelen 
olayda meşru müdafaa şartlarının gerçekleşmediği gözetilerek tahrik hükümlerinin uygulanması 
suretiyle mahkumiyet hükmü tesisi gerekir”. 
192 2CD., T. 14.12.2005, E. 2004/17156, K. 2005/29224: “Sanığın, aracını park ettiği yerde, otopark 
görevlisi olduğunu belirten kişiyle ücret konusunda tartışıp birden fazla kişinin saldırısına maruz kalıp 
5 gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaralandığı olayda, saldırının devam etmesi ve başka türlü 
kurtulması imkân kalmaması nedeniyle ruhsatlı silahı ile korkutmak için bir el ateş etmesi şeklindeki 
eyleminde zaruret halinin bulunduğu gözetilmeden beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi 
bozmayı gerektirir”.  
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ceza verilmeyecektir. Eğer söz konusu hak, bir merci veya makama başvurularak 

kullanılabilecekse, bu hak “hakkın kullanılması” kapsamındaki hak olarak kabul 

edilmemektedir.  

TCK. m. 26/2’de ise, ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedeni olarak kabul 

edilmiştir. Buna göre, ilgilinin rızasının hukuka uygunluk nedeni olarak kabul 

edilebilmesi için, rızanın kişinin üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir 

hakka ilişkin olması gerekir193. Ayrıca, kişinin bu hakla ilgili olarak rıza açıklamaya 

ehil olması da aranan şartlar arasında yer almaktadır. Ceza sorumluluğunu kaldıran 

bir sebep olarak rıza, suçun oluşumu açısından fiilin işlenmesinden önce ve en geç 

işlendiği sırada açıklanması gerekmektedir. Bu durumda herhangi bir mağduriyet söz 

konusu olmadığı için madde metninde mağdur yerine ilgili veya kişi kavramları 

kullanılmıştır. 

Hukuka uygunluk nedenleri görevi kötüye kullanma bakımından 

değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır. Kamu görevlisinin görevlerinin 

gereklerine aykırı olarak bir işlem yapmayı öngören her emir, kanunsuz emir 

niteliğindedir. Dolayısıyla bu emrin konusunun ayrıca başka bir kanunda suç olarak 

düzenlenmesi durumunda konusu suç olan bir emir söz konusu olacaktır194. Konusu 

suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Dolayısıyla, hukuka aykırılık 

unsuru gerçekleşmiş olacağından, konusu suç teşkil eden emri yerine getiren kişi ile 

emri veren kişi de sorumlu olacaktır (TCK. m. 24/3). Konusu suç olmayan bir emir 

yerine getirilmişse, hukuka aykırı bir fiil söz konusu olamayacağı için, bu fiil suç 

oluşturmayacaktır195.  

                                                 
193 5CD., T. 24.04.2006, E. 2006/3632, K. 2006/3411: “…01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 
sayılı TCK’nun 26/2. maddesinin "kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edilebileceği bir hakkına 
ilişkin olmak üzere, açıklandığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez" 
hükmü karşısında 17 yaşı içerisindeki mağdureyi rızasıyla kaçırıp alıkoyan sanığın aynı yasanın 109. 
maddesi anlamında hukuka aykırı bir davranışından söz edilemeyeceği, rızanın fiili hukuka uygun 
hale getirdiği ve 7/1. madde de dikkate alınarak sanığın kaçırıp alıkoyma suçundan beraatı yerine 
hükümlülük kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir”. 
194 Karataş, s. 111; Demirbaş, s. 161 vd.; Şahin, s. 135. 
195 4CD., T. 08.06.2006, E. 2006/25, K. 2006/15: “Sanık, Bakanın bilgi ve buyruğu doğrultusunda 
hazırlanan müşterek kararname taslağını soyadının baş harfi olan (İ) harfini yazarak parafe etmekle, 
yürütmenin durdurulmasına ilişkin idari yargı kararını etkisiz bırakan işlemin yapılmasına yol açmak 
suretiyle suça katılmıştır. Sanığın, hiyerarşik düzeydeki buyrukları yerine getirmekle yetindiği 
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.25/1’de düzenlenen meşru müdafaa ve 

zorunluluk hali hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir neden olarak görevi kötüye 

kullanma suçu bakımından çok istisnai durumlarda geçerli olabilir. Örneğin bir kamu 

görevlisinin görevini yaptığı sırada üçüncü bir kişinin haksız saldırısına uğrayan 

kamu görevlisinin saldırıyı önlemek için kişiyi mağdur edecek zorunlu bir harekette 

bulunması halinde veya kendisine veya bir başkasına yönelen bir tehlikeyi ortadan 

kaldırmak zorunluluğu nedeniyle görevin gereklerine aykırı davranması hallerinde 

durum böyledir. Bu gibi durumlarda kamu görevlisinin hareketi hukuka uygun 

olacağı için suç teşkil etmeyecektir. Örneğin, acil bir hastanın tedavisi ile ilgilenen 

bir doktorun acil olmayan tedavi için gelen diğer hastaları bekletmesi hukuka uygun 

bir hareket olacak ve suç oluşturmayacaktır196. 

İlgilinin, yani mağdurun rızası 765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde, 

görevi kötüye kullanma, görevi ihmal ve keyfi muamele suçları bakımından hukuka 

aykırılığı ortadan kaldıran neden olarak görülmemekteydi. Devlet ve toplumun 

hakkını koruyan suçlarda kişinin rızasının hukuka uygunluk nedeni olamayacağı ve 

bu nedenle rızaya dayalı hukuka uygunluk nedeninin görevi kötüye kullanma 

suçunda uygulanamayacağı belirtilmiştir197. Bunun en büyük gerekçesi ise, 

mağdurun rızasının kural olarak failin suçluluğunu ortadan kaldıramamasıdır. 

Ayrıca, mağdurun itirazda bulunmamış olması veya işleme rıza göstermiş olması da 

bu filleri hukuka uygun hale getirmeyecektir. Çünkü her şeyden önce görevi kötüye 

kullanma suçunun mağduru kamu idaresidir ve kamu idaresinin de görevin kötüye 

kullanılmasına rıza göstermek gibi bir yetkisi yoktur. 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununda da ilgilinin rızasının hukuka aykırılığı ortadan kaldıran neden olarak 

kabul edilmesi için suçla korunan hak ve yararın ve suçun konusunun ilgili kişiye 

yani mağdura ait olması gerekmektedir. Bu nedenle devlete ait menfaatleri ihlal eden 

                                                                                                                                          
yolundaki savunması yerinde değildir. Çünkü suç oluşturan bir buyruğu yerine getirmek, eylemi suç 
olmaktan çıkaran ve onu hukuka uygun kılan bir neden olamaz”. 
196 Bkz., Şahin, s. 135-136; Karataş, s. 113. 
197 Erem, Faruk: “Keyfi Muamele”, Ankara Barosu Dergisi, Ankara 1959, s. 3-7; Karataş, s. 112. 
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görevi kötüye kullanma suçunda ilgilinin yani devletin rızasının hukuka aykırılığı 

ortadan kaldıran bir neden olarak kabul edilmesi mümkün değildir198. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 Buna karşılık, kamu görevlisinin, bir kişinin üzerinde tasarrufta bulunabileceği kendi hakkına, yine 
o kişinin rızası ile görevine aykırı olarak müdahale etmesi halinde ortada hukuka uygun bir fiil olacağı 
kabul edilmektedir. Örneğin, yol çalışması sırasında kanuna uygun kamulaştırma yapılmadığı halde, 
arsa sahibinin rızası ile arsanın bir kısmının yola katılması emrini veren belediye başkanının yasada 
belirtilen şartlara uymadan fiili kamulaştırma eyleminin suç olmayacağı kabule dilmektedir. (Karataş, 
s. 112, dn. 538-539). 
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X. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 

A. Teşebbüs 

Görevi kötüye kullanma suçu 5237 sayılı Kanunda, zarar suçu şeklinde 

düzenlenmiştir. Bu nedenle, TCK. m. 257’ye göre, suçun tamamlanabilmesi için 

kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi veya görevinin 

gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermesinin, kişilerin mağduriyetine 

veya kamunun zarara uğramasına ya da kişilere haksız kazanç sağlanmasına neden 

olması gerekmektedir. Bu özelliği nedeniyle görevi kötüye kullanma suçunda 

teşebbüsün mümkün olduğu kabul edilmektedir199. Teşebbüs, suçun icra 

hareketlerinin tamamlanamaması veya icra hareketlerinin tamamlanmasına rağmen 

neticenin meydana gelmemesi nedeniyle suçun tamamlanmadan yarıda kalmasıdır. 

Nitekim TCK. m. 35’de de teşebbüs kavramı, “kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu 

elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle 

tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur” şeklinde ifade edilmiştir.  

Ayrıca ilgili maddenin gerekçesinde de şu ifadelere yer verilmiştir: suça teşebbüste 

fail suçu tamamlamak amacıyla hareket etmesine rağmen, elinde olmayan nedenlerden 

dolayı bunu gerçekleştirememektedir. Bu durumda ise kişiye tamamlanmış suça oranla 

daha az bir ceza verilmektedir. Ancak teşebbüs hâlinde karşılaşılan en önemli sorunlar-

dan biri, cezanın belirlenmesinde “eksik teşebbüs-tam teşebbüs” ayrımının esas 

alınmasıdır. Çünkü “eksik teşebbüs-tam teşebbüs” ayırımında her olaya uygulanabilen 

ve duraksamaya yer bırakmayan objektif bir ölçüt bulunamamaktadır. Bu nedenle suçun 

tamamlanamadığı durumlarda ceza miktarı belirlenirken, yapılan hareketin ulaştığı 

gerçekleşme aşamasından ziyade, fiilin doğurduğu zarar veya tehlikenin ağırlığı dikkate 

alınmalıdır. Çünkü bir olayda icra hareketleri bitmemesine rağmen ortaya çıkan zarar 

veya tehlike, icra hareketlerinin bitmesinden sonra meydana gelen zarar veya tehlikeden 

daha ağır olabilir. Özellikle silâhla yapılan ve tekrarlanan hareketlerle gerçekleştirilmek 

istenen adam öldürme suçunda bu durum söz konusu olmaktadır. Örneğin 

tabancasındaki mermilerden sadece birini atıp mağduru yaraladıktan sonra engellenen 

fail, icra hareketleri bitmediği için adam öldürmeye “eksik teşebbüs”ten dolayı, buna 

                                                 
199 Toroslu, s. 304; Tezcan/Erdem/Önok, s. 765; Aksi yönde bkz., Artukoğlu/Gökcen/Yenidünya, 
s. 961; Soyaslan, s. 523. 
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karşılık silâhındaki tek kurşunu atıp mağdura isabet ettiremeyen fail, icra hareketleri 

bittiği için “tam teşebbüs”ten dolayı cezalandırılmaktadır.  

Suça teşebbüs düzenlemesinde getirilen diğer bir yenilik, icra hareketlerinin 

başlangıcına ilişkindir. Bilindiği üzere icra hareketlerinin ne zaman başladığının 

belirlenmesi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasıyla yakından ilgilidir. Eğer failin 

kastının şüpheye yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkmasıyla icranın başlayacağı 

yolundaki sübjektif ölçüt kabul edilirse, kişinin düşüncesi ve yaşam tarzı dolayısıyla 

cezalandırılmasına varabilecek bir uygulamaya yol açılacaktır. Çünkü hazırlık 

hareketleri aşamasında da kastın varlığının şüpheye yer vermeyecek biçimde tespit 

edilebilmesi mümkün olup, böyle bir ölçüt hazırlık-icra hareketleri ayrımı konusunu bir 

kanıtlama sorunu hâline getirmektedir. Diğer bir deyişle, suçun icrasıyla ilgisiz 

davranışlar dahi, suç kastını ortaya koyduğu gerekçesiyle cezalandırılabilecektir. 

Açıklanan bu nedenlerle, Tasarıdaki “kastı şüpheye yer bırakmayacak” ölçütü madde 

metninden çıkartılmış ve bunun yerine “doğrudan doğruya icraya başlama” ölçütü kabul 

edilmiştir. Böylece işlenmek istenen suç tipiyle belirli bir yakınlık ve bağlantı içindeki 

hareketlerin yapılması durumunda suçun icrasına başlanılmış sayılacaktır. Ayrıca 

Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs gibi, teşebbüs hareketlerinin bağımsız suç 

tipi olarak düzenlendiği suçlara teşebbüs mümkün değildir. Suça teşebbüste kullanılan 

araç suçun kanuni tanımında öngörülen fiili meydana getirmeye elverişli olmalıdır. 

Ancak elverişlilik sadece kullanılan araç bakımından değil, suçun konusu da dâhil olmak 

üzere bütün fiil yönünden bulunmalıdır. Nitekim uygulamada da elverişlilik bu şekilde 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle maddeye, suça teşebbüsün bu unsurunu tam anlamıyla ifade 

eden “uygun hareketler” kavramı dâhil edilmiştir.  

O halde görevi kötüye kullanma suçunda teşebbüsün varlığından 

bahsedebilmemiz için suç işleme kastıyla hareket edilmiş olması ve bu suçla ilgili 

icrai hareketlere başlanmış olması gerekir. Ayrıca, icra hareketleri suça elverişli 

hareketler olmalı ve suç failin elinde olmayan nedenlerle tamamlanamamalıdır. 

Başka bir ifade ile suçun neticesi gerçekleşmemiş olmalıdır200. Böylece, görevi 

kötüye kullanma fiili, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olmadan 

                                                 
200 Bkz., Hafızoğulları, s. 405 vd.; Alacakaptan, s. 64 vd. 
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ya da kişilere haksız kazanç sağlamadan önce ortaya çıkarsa; fiil teşebbüs 

aşamasında kalır201. 

Görevini kötüye kullanma suçu genel olarak olumlu (icrai) bir hareketle 

işlenmesine karşılık, bazı hallerde olumsuz (ihmali) hareketle de işlenebildiği kabul 

edilmektedir202. Bu bakımdan, görevi kötüye kullanma suçunda icra hareketlerinin 

parçalara bölünmesi mümkün, yani olumlu bir hareketle işlenilmesi durumunda 

teşebbüsün mümkün olduğu buna karşılık ihmali bir hareketle bu suçun işlendiği 

durumlarda ise, teşebbüsün mümkün olmadığı savunulmaktadır203. Bu durumu 

açıklamak için iki örnek verilmektedir: örneğin bir ceza mahkemesi kâtibinin 

hakkında tahliye kararı verilen bir tutuklunun, bu tahliye kararını kişisel ihtiraslarını 

tatmin gayesiyle iki gün ihmal etmesi halinde oluşan görevi kötüye kullanma suçu 

teşebbüse elverişli değildir. Çünkü kanunun kendisine verdiği görevi yapmayarak 

hareketsiz kalmakla, zabıt kâtibi fiilini tamamlamış olmaktadır. Buna karşılık bir 

asker kaçağının askere alınmasını önlemek için köyde bulunmadığına ilişkin gerçeğe 

aykırı bir ilmühaber düzenlemekte olan muhtarın henüz ilmühaberi tamamlamadan 

suçüstü yakalanması durumunda icra hareketleri bitmediği için görevi kötüye 

kullanma suçuna teşebbüs söz konusudur204. 

TCK. m. 257/2’de düzenlenmiş olan görevi ihmal suçunda teşebbüsün 

mümkün olup olmadığı konusunda ise farklı görüşler ileri sürülmektedir205. Bir 

görüşe göre, salt ihmal suçlarında teşebbüs mümkün değildir, çünkü suç sayılan fiilin 

yapılması için gereken zaman henüz geçmemişse, o fiili yapmamış olmak, normun 

ihlali sonucunu doğurmaz. Buna karşılık, suç sayılan fiilin yapılması için gereken 

zaman geçmişse, suç artık tamamlanmıştır. Tamamlanmış suça teşebbüs olmaz206. 

Örneğin, yukarıda verilen mahkeme kâtibinin, hakkında tahliye kararı verilen bir 

tutuklunun, bu tahliye kararını kişisel ihtiraslarını tatmin gayesi ile iki gün ihmal 
                                                 
201 Tezcan/Erdem/Önok, s. 765; Toroslu, s. 304. 
202 Demirbaş, s. 274 vd. 
203 Bkz., Demirbaş,  s. 274; Bektaş, s. 71 vd. 
204 Demirbaş,  s. 275. 
205 Bu görüşler için bkz., Karataş, s. 121 vd. 
206 Bkz., Hafızoğulları, s. 427; Dönmezer/Erman, C. I, s. 377; Demirbaş, s. 274. 
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etmesi halinde oluşan memuriyet görevini kötüye kullanma suçu teşebbüse elverişli 

değildir. Çünkü kamu görevlisi kanunun kendisine verdiği görevi yapmayarak 

hareketsiz kalmakla fiilini tamamlamıştır. Dolayısıyla yapmama hareketinden önceki 

durumları cezalandırmak henüz harekete geçmemiş kastın cezalandırılması olur ki bu 

kabul edilemez207. Buna karşılık Gökcan, ihmali suçlarda teşebbüsün mümkün 

olduğunu kabul etmiş ve failin hareketsizliğe devam ettiği sürece suçun teşebbüs 

aşamasında kalacağını ileri sürmüştür208. Örneğin, annenin yeni doğan çocuğunu 

beslemeyerek ölümünü istemekte iken komşunun müdahalesi sonucu netice 

gerçekleşmemişse suç teşebbüs aşamasında kalmıştır. 

TCK. m. 257’de düzenlenen suçta yer alan kamu zararına neden olunmasını 

veya kişilere haksız bir kazanç sağlanması objektif cezalandırma şartı olarak kabul 

edildiğinde görevi kötüye kullanma suçunda teşebbüsün mümkün olmadığı sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de, objektif cezalandırılabilme şartı bulunan suçlarda 

cezalandırma için suçun tanımında yazılı olan hareketlerin gerçekleştirilmesi yeterli 

olmayıp ayrıca cezalandırabilme şartı olarak belirtilen şartların da gerçekleşmesi 

gerekir. Bu tür suçlarda fail sadece cezalandırılabilme şartının gerçekleşmiş olması 

durumunda yani suçun tamamlanmış olması halinde cezalandırılabilmektedir. 

Tamamlanmış suçlarda da teşebbüs mümkün olamayacağı için, TCK. m. 257/1 ve m. 

257/2’de düzenlenmiş olan suçlarda cezalandırılabilme şartının öngörüldüğü kabul 

edilecek olursa bu suçlarda teşebbüsün mümkün olmadığı sonucu ortaya çıkacaktır. 

Buna karşılık, TCK. m. 257’de düzenlenen suçta yer alan kamu zararına neden 

olunmasını veya kişilere haksız bir kazanç sağlanmasını suçun neticesi olarak kabul 

edecek olursak, bu taktirde suça teşebbüsün mümkün olduğunu kabul etmek gerekir. 

Gerçekten de, neticeli suçlarda, her türlü icrai hareketin yapılmasına karşılık netice 

meydana gelmemiş ise, suçun teşebbüs aşamasında kaldığını kabul etmek 

gerekecektir. Bu bakımdan, görevi kötüye kullanma suçunun hem doktrinde hem de 

uygulamada bir zarar suçu olduğu konusunda bir tereddüt bulunmadığına göre, failin 

zararlı sonuçları doğuracak icrai filleri tamamlamasına rağmen bu zararlı sonuçlar 

                                                 
207 Bkz., Demirbaş,  s. 274-275; Karataş, s. 121; Bektaş, s. 72 vd. 
208 Bkz., Gökcan, s. 123. 



 

 76
 

meydana gelmemişse, suçu teşebbüs aşamasında kalmış bir suç olarak kabul etmek 

isabetli bir çözüm tarzı olacaktır.   

TCK. m. 257/3’de ise, cezalandırılabilme şartı bulunmamaktadır. Bu suç, kamu 

görevlisinin kendisine veya bir başkasına çıkar sağlaması ile tamamlandığı için suç 

tamamlanana kadar gerçekleştirilen hareketler icra hareketi olup icra hareketlerinin 

tamamlanamadığı durumlarda teşebbüs söz konusu olacaktır. 

B. İştirak 

765 sayılı Kanunda olduğu gibi 5237 sayılı Kanunda da iştirak kavramı açıkça 

tanımlanmamıştır. İştirak kavramı, suçların tek bir kişi tarafından işlenebileceği gibi 

birden çok kişi tarafından da işlenebileceği düşüncesine dayanmaktadır. Bu 

bakımdan suça iştirak kavramı en genel anlamıyla, kanunun suç saydığı bir fiili 

birden çok kişinin birlikte islemesini ifade etmektedir209. Kişinin suça iştirakten 

sorumlu tutulabilmesi için, kasten işlenebilen bir suç olması ve suçun en azından 

teşebbüs aşamasına gelmiş olması gerekmektedir.  

765 sayılı Kanunda aslî ve “fer'î iştirak ayırımı kabul edilmiş, asli iştirak de, 

aslî maddî iştirak ve aslî manevî iştirak olarak ikiye ayrılmıştı. Bu ayırımda fiili 

irtikap etme ve doğrudan doğruya beraber işleme durumu aslî maddî iştirak olarak 

öngörülmüştü. Bu düzenleme şekli, bir kişinin suçun işlenişine katkısının, 

gerçekleştirilen suçun bütünlüğü içersinde değil, ondan bağımsız olarak ele alınması 

nedeniyle eleştirilmekteydi. Bu nedenle, 5237 sayılı Kanunda asli iştirak-fer'î iştirak 

ayırımının adil ve eşit olmayan bir cezalandırmayı sonuçlaması ve uygulamada 

zorluk ve tereddütlere yol açması nedeniyle bu ayrım Kanundan çıkarılmıştır. Yeni 

yapılan düzenlemeyle, iştirak şekilleri, fiilin işlenişi üzerinde kurulan hâkimiyet 

dikkate alınarak belirlenmiş ve birer sorumluk statüsü olarak öngörülen iştirak 

şekilleri faillik, azmettirme ve yardım etme şeklinde yeniden düzenlenmiştir210. Buna 

göre suçun kanuni tanımında öngörülen fiili gerçekleştiren kişi fail olup; suçun 

                                                 
209 Hafızoğulları, s. 428 vd. 
210 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Gerekçesi. 
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birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda bu kişilerin her biri 

müşterek fail olarak sorumlu tutulacaklardır211. 

Müşterek faillikte, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, fiil üzerinde ortak 

hâkimiyet kurulduğu için, her bir suç ortağı fail statüsündedir. Ortak hâkimiyetin 

kurulup kurulmadığının saptanmasında suç ortaklarının suçun icrasındaki rolleri ve 

katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulur. Bu durumda, fiilin icrası veya 

sonuçsuz kalması ortak faillerden her birinin elinde bulunmaktadır. Müşterek faillik 

bakımından zorunlu diğer bir koşul, failler arasında birlikte suç işleme kararının 

varlığıdır. Belli bir hareketin icrasına ve neticenin meydana gelmesine ilişkin olan 

birlikte suç işleme kararı, kast kapsamında düşünülmelidir. Suç ortaklarının suçun 

işlenişine ilişkin kastlarının doğrudan veya olası kast gibi farklılık göstermesinin, 

müşterek fail olarak sorumlulukları üzerinde bir etkisi yoktur. Bir suçun failine, onun 

haberi olmaksızın, tek taraflı iradeyle, suçun işlenmesine başlamadan önce veya 

suçun icrası sırasında yardım edilmesi hâlinde, müşterek fail olarak değil, yardım 

eden olarak sorumlu tutulmaktadır. 

Suça iştirak, görevi kötüye kullanma suçunun özgü suç olması özelliğiyle 

ilgilidir212. Gerçekten de, görevi kötüye kullanma suçu hukuki niteliği itibariyle özgü 

suç kategorisine girmektedir. Yani, sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilir bir 

suçtur. Nitekim özgü suçla ilgili olarak TCK. m. 40/2’de yer alan düzenlemeye göre, 

özgü suçlarda ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçların 

işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise, azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu 

tutulur. O halde, görevi kötüye kullanma suçunda, kamu görevlisi, hem fail hem de 

suça iştirak eden kişi olarak sorumlu tutulabilirken, kamu görevlisi olmayan kişiler 

suçun faili olamazlar. Birden fazla kamu görevlisinin bu suçu birlikte işlemesi 

                                                 
211 Madde 37- (1) Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail 
olarak sorumlu olur. (2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak 
sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, 
üçte birden yarısına kadar artırılır. 
212 Bkz., Şahin,  s. 78 vd.; Tezcan/Erdem/Önok, s. 767; Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 962; Bektaş, 
s. 72 vd. 
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halinde ise TCK. m. 37/1 gereğince her bir kamu görevlisi müşterek fail olarak 

cezalandırılır213. 

 Kamu görevlisi olmayan kişilerin suça iştirak etmeleri halinde, iştirake ilişin 

hükümler gereğince sadece azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu 

tutulmaktadırlar. Kamu görevlisi olmayan kişi hakkında iştirake ilişkin hükümlerin 

uygulanabilmesi için, bu kişinin kamu görevlisinin eylemini kolaylaştırmak amacıyla 

veya eylemden yararlanmak için kamu görevlisinin suç sayılan eylemlerine katkıda 

bulunması gerekir. Buna karşılık, iştirak eden kamu görevlisi dışındaki kişinin 

cezalandırılabilmesi için kamu görevlisinin bu sıfatını ve görevinin gereklerine aykırı 

davranarak kanunda sayılan sonuçlara neden olacağını biliyor olması gerektiği kabul 

edilmektedir214. 

C. İçtima 

Bir kimsenin birden çok kez ceza kanununu ihlal etmesi, bu yüzden de birden 

çok suçtan sorumlu olması halinde, suçların içtiması söz konusu olmaktadır. Suçların 

içtimasına ilişkin düzenlemelerin ceza sorumluluğunun sınırlarını daraltan 

tamamlayıcı ceza normları olduğu kabul edilmektedir215. Çünkü suçların içtiması bir 

kişinin, bir veya birden çok fiille, ceza kanununun aynı hükmünü veya farklı 

hükümlerini bir veya birden çok kez ihlal etmesi, dolayısıyla failin birden çok suçtan 

değil, ama tek bir suçtan sorumlu tutularak cezalandırılmasıdır. Suçların içtiması ya 

maddi içtima ya da şekli içtima olarak ortaya çıkmaktadır. Maddi içtimada, birden 

çok suç, birden çok fiille gerçekleşirken; şekli içtimada, birden çok suç, bir tek fiille 

gerçekleşmektedir. 5237 sayılı Kanunda suçların içtiması başlığı altında “bileşik suç, 

zincirleme suç ve fikri içtima” kavramlarına yer verilmiştir. TCK. m. 42’ye göre, biri 

diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan 

suça bileşik suç denir ve bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz. Ayrıca, bir 

suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı 

suçun birden fazla işlenmesi durumunda zincirleme suç söz konusudur ve fail 
                                                 
213 Bektaş, s. 72; Karataş, s. 123-124. 
214 Gökcan, s. 121; Karataş, s. 124. 
215 Hafızoğulları, s. 464 vd. 
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hakkında bir cezaya hükmedilmektedir (TCK. m. 43/1). Zincirleme suç kavramı, 765 

sayılı Kanunda yer alan müteselsil suç kavramı yerine kullanılmıştır. Zincirleme suç 

hâlinde aynı suçun birden fazla işlenmiş olması söz konusudur. Ancak bu suçlar, 

aynı suç işleme kararı kapsamında işlenmektedirler. Başka bir ifade ile bu suçlar 

arasında sübjektif bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenle, kişiye bu suçların her birinden 

dolayı ayrı ayrı değil, tek bir ceza verilmekte ama cezanın miktarı artırılmaktadır. Bir 

suçun aynı suç işleme kararı kapsamında olsa da değişik kişilere karşı birden fazla 

işlenmesi hâlinde, zincirleme suç hükümleri uygulanamamaktadır. Örneğin, bir 

otoparkta bulunan otomobillerin camları kırılarak radyoların çalınması durumunda, 

her bir kişiye ait otomobildeki hırsızlık, bağımsız bir suç olma özelliğini korur ve 

zincirleme suç oluşmayacağı için cezaların içtimaı hükümlerinin uygulanması 

gerektiği kabul edilmektedir216. TCK. m. 44’de ise, fikri içtimaya ilişkin 

düzenlemelere yer verilmiştir. Fikri içtima kavramı, failin tek bir icra veya ihmal 

hareketi ile kanununun aynı anda birden çok hükmünün ihlal etmesi ve dolayısıyla 

birden çok suç işlemesine rağmen bunlardan sadece en ağır olandan ceza verilmesi 

olarak ifade edilmektedir. Kişi işlediği bir fiil ile birden fazla, farklı suçun 

oluşumuna neden olabilir; ancak bir fiilden dolayı ancak bir defa cezalandırılabilir 

kuralı gereğince faile tek bir ceza verilmektedir. Gerçekleştirdiği fiilin birden fazla 

farklı suçun oluşumuna neden olması durumunda, failin bu suçlardan en ağır cezayı 

gerektiren suç nedeniyle cezalandırılması yoluna gidilmektedir. Böylece bir fiilden 

dolayı kişinin birden fazla cezalandırılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

TCK. m. 257’de düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu, genel ve 

tamamlayıcı bir suç tipi olduğu için, görevi kötüye kullanma fiiline unsur olarak yer 

veren özel nitelikli bir hüküm varsa, söz konusu özel hükümde yer alan ceza daha 

hafif bir ceza olsa bile, faile TCK. m. 257’de düzenlenen ceza verilemez217. Aynı 

                                                 
216 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Gerekçesi. 
217 Toroslu, s. 302; Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 962; Demirbaş, s. 275; 5CD., T. 24.02.1982, E. 
1982/126, K. 1982/576: “Tapu sicil muhafızı olan sanığın kooperatif temsilcilerine, yaptıracakları 
tapu işlemlerine hazırlık niteliğindeki evrakın düzenlenmesi işini dışarıda takipçilere, yaptırdığınız 
takdirde 15 bin liraya mal olur, hem de pek sıhhatli olmaz, işlerinizi ben yapayım diyerek iş 
sahiplerinin hazırlamaları gereken evrakı düzenleme,karşılığında 20 bin lira ücret almasından ibaret 
olayda bu paranın kanunen ödenmesi gerektiğine inandırma söz konusu olmadığından irtikâp suçunun 
unsurları gerçekleşmediği gibi rüşvet suçu da düşünülemeyeceğinden fiil görevi kötüye kullanma 
niteliğinde bulunmuştur”.  
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durum, TCK. m. 257/2 için de geçerlidir. Aynı suç işlem kastının varlığı şartıyla, 

birden fazla işlenen görevi kötüye kullanma suçunun zincirleme suçu 

oluşturabileceği kabul edilmektedir. Ancak, zincirleme suç hükümlerinin 

uygulanabilmesi için suçların aynı kişiye karşı işlenmesi şartı arandığından, buradaki 

suç kişisel zarar veya mağduriyete neden olsa bile, kamu idaresine karşı işlenmiş 

olduğundan aynı suç işleme kastı varlığı aranmalıdır218.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
218 Tezacn/Erdem/Önok, s. 766; 4CD., T. 20.10.1981, E. 1981/5207, K. 1981/6029: “Sanığın, kısa 
sayılabilen iki ayrı tarihte bir kasıtla ve aynı şahsa karşı görevini kötüye kullanmasının TCK. nun 80. 
maddesinin tatbikini gerektireceği gözetilmeden iki suç sayılarak yazılı şekilde ceza tayini bozmayı 
gerektirmiştir”. 
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XI. KOVUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM 

1. Kovuşturma Usulü 

Kamu görevlilerinin görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle suç işlemeleri 

halinde esas itibariyle ön soruşturma, 1913 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında 

Kanun Muvakkat hükümlerine göre ilgili idare tarafından yürütülmekteydi. Ancak 

anılan Kanun, 04.12.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4483 sayılı Memurlar ve Diğer 

Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 18. maddesi ile yürürlükten 

kaldırılmıştır. Bu bakımdan, görevi kötüye kullanma suçu da hukuki niteliği 

itibariyle kamu görevlileri tarafından işlenebilen bir suç olduğundan, fail hakkındaki 

soruşturma usulü olarak, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler uygulanmaktadır219. 

4483 sayılı Kanun, kamu görevlilerinin işledikleri suçların kovuşturulmasıyla 

ilgili olarak 1913 tarihli Kanunda yer alan önsoruşturmanın idare tarafından 

yapılması esasını kaldırmış ve failler hakkında yapılan ön inceleme sonucunda 

idareden izin alınması esasını öngörmüştür220. Kanunda öngörülen yetkili 

mercilerden soruşturma izni alındıktan sonra, fail hakkındaki soruşturma savcılık 

tarafından yürütüleceği için kamu görevlilerinin yargılanması ile ilgili olarak 

idarenin etkinliğinin azaltılmış olması isabetli bir düzenleme olarak kabul 

edilmektedir221. Gerçekten de, 4483 sayılı Kanunun 4. maddesine göre, “Cumhuriyet 

başsavcıları memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren 

suçlara ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet veya böyle bir durumu öğrendiklerinde 

ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka 

hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan memur veya 

diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama 

göndererek soruşturma izni isterler”. 

                                                 
219 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 747 vd.; Bektaş, s. 76 vd.; Karataş, (Yalçın), s. 101 vd. 
220 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 747. 
221 Ayrıntılı bilgiler için bkz., Yurtcan, Erdener: CMUK Şerhi Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Kanunu Şerhi, İstanbul 2000, s. 1145 vd. 
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4483 sayılı Kanunun getirmiş olduğu diğer bir yenilik, idari makamların iznine 

bağlı olan fillerin sadece “görev sebebiyle işlenen suçlar” olarak belirlenmiş 

olmasıdır. 1913 tarihli Kanun ise, memurların hem görev sırasında hem de 

görevinden dolayı isledikleri suçları kapsamına almaktaydı. Genel olarak kamu 

görevlilerinin işlemiş oldukları suçlar; “görev sebebiyle işlediği suçlar”, “görev 

sırasında işlediği suçlar” ve “kişisel suçlar” olmak üzere üçe ayrılmaktadır222.  

Görev sırasında işlenen suç; kamu görevlisinin görevli olduğu sırada 

işlemesine karşılık, suç ile görevi arasında bir nedensellik bağı bulunmayan suçtur. 

Bu tür suçlar, “herkes tarafından işlenebilen genel suçların memurlar tarafından 

görev yapıldığı sırada işlenmesi” şeklinde ifade edilmektedir223. Görev sebebiyle 

işlenen suçlar ise, kamu görevlisinin kanuni düzenlemelerle kendisine verilen 

görevlerinden doğan ve bu görevleriyle ilgili olan suçlardır. Bu suçlarda, işlenen 

suçla görev arasında nedensellik bağı vardır. Bu bakımdan sadece kamu görevlisi 

olanlar tarafından işlenebilen suçlar bu kavramla ifade edilmektedir224. Kişisel suçlar 

ise, kamu görevlisinin bu sıfatına bakılmaksızın herkes tarafından işlenebilen suçları 

ifade etmektedir. Bunun dışında, görevleri ve sıfatları nedeniyle özel soruşturma ve 

kovuşturma usullerine tabi olanlar ve suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen 

soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklı tutulmuştur. 

2. Suçun Yaptırımı 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde bugünkü görevi kötüye kullanma 

suçunun karşılığını oluşturan suçların cezaları, suçları oluşturan fiillerin yoğunluğuna 

göre farklılık göstermekteydi. Yeni düzenlemede de cezalar yine birbirinden farklı 

düzenlenmiştir. 257. maddenin birinci paragrafının karşılığını oluşturan 765 sayılı 

Kanunun 240. maddesinde belirtilen ceza, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıydı. 

Görevi kötüye kullanma suçunun icrai hareketle işlenmesi halinde verilecek ceza 

yine TCK m. 257/1 de aynen “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” 
                                                 
222 Bkz., Bektaş, s. 95; Karataş, (Yalçın), s. 112 vd. 
223 Kırmızıgül, Hüsamettin: Uygulamada ve Teoride Memurlar Hakkında Tahkikat ve Muhakeme 
Usulü, 2. Bası, İstanbul 1995, s. 68 vd.; Bakıcı, Sedat: Ceza Yargılaması ve Ceza Kanunu Genel 
Hükümleri, 3. Baskı, Ankara 2000, s. 545 vd. 
224 Bkz., Bektaş, s. 95; Karataş, (Yalçın), s. 113 vd. 
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hükmüyle korunmuştur. 765 sayılı Kanunun 230. maddesinde belirtilen 3 aydan 1 

yıla kadar olan hapis cezası TCK. m. 257/2 de iki katına çıkartılarak “6 aydan 2 yıla 

kadar hapis cezası” şeklinde düzenlenmiştir. Sonuç olarak görevi kötüye kullanma 

suçunun icrai hareketle işlenmesi halinde verilen ceza aynen korunurken, ihmali 

hareketle işlenmesi durumunda yeni düzenleme ile cezanın artırılması yoluna 

gidilmiştir. TCK. m. 257/3’de eski düzenlemedeki karşılığı olan basit rüşvet alma 

suçu ile kıyasladığımızda faile verilen cezanın düşürüldüğü görülmektedir. Basit 

rüşvet alma suçunun cezası 4 yıldan 10 yıla kadar hapis iken, TCK. m. 257/3’de ceza 

yönünden birinci fıkraya atıfta bulunarak faile verilecek cezayı 1 yıldan 3 yıla kadar 

hapis cezasına çevirmiştir. 

765 sayılı Kanun döneminde, görevi kötüye kullanma suçunun cezası 

derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapis şeklinde düzenlenmişti. TCK. m. 

240’ın ikinci cümlesi: “Cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halinde altı aydan bir 

yıla kadar hapis cezası verilebileceğini belirtmekteydi. Buna göre herhangi bir durum 

ve bu arada zararın derecesinin azlığı hafifletici sebep sayılabilmekteydi. Kanun sözü 

geçen hafifletici sebeplerin varlığı halinde cezanın indirileceğini düzenlemekle 

birlikte ne gibi hallerin hafifletici sebep sayılacağını düzenlememişti. Bu nedenle 

hangi sebeplerin hafifletici sebep sayılacağı hâkimin takdir yetkisine bırakılmıştı. 

TCK. m. 240’ın üçüncü cümlesi ise maddenin her iki durumunda da uygulanabilecek 

para cezalarını düzenlemiş ve ayrıca memuriyetten süreli veya sürekli olarak yoksun 

kılınabileceğini de hükme bağlamıştı.  

5237 sayılı Kanunda ise, 257. maddede, düzenlenen cezalar arasında hafifletici 

veya ağırlaştırıcı nedenlere ve özellikle kamu görevinden süreli veya sürekli olarak 

yoksun kılınmaya ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle, TCK. m. 

53’de düzenlenen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya ilişkin hükümler 

uygulanacaktır. Anılan maddeye göre, kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis 

cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; sürekli, süreli veya geçici bir kamu 

görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden 

veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan 

kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve 
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hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılmaktadır. İşlediği suç dolayısıyla 

toplumda kişiye karşı duyulan güven sarsılmaktadır. Bu nedenle, suçlu kişi özellikle 

güven ilişkisinin varlığını gerekli kılan belli hakların kullanmaktan yoksun 

bırakılmaktadır225. Ancak, bu hak yoksunluğu süresiz değildir. Cezalandırılmakla 

güdülen asıl amaç, işlediği suçtan dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayıp 

tekrar topluma kazandırılması olduğuna göre, suça bağlı hak yoksunluklarının da 

belli bir süreyle sınırlandırılması gerekmiştir. Bu nedenle, madde metninde söz 

konusu hak yoksunluklarının mahkûm olunan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar 

devam etmesi öngörülmüştür. Böylece kişi, mahkûm olduğu cezanın infazının 

gereklerine uygun davranarak bunun tamamlanmasıyla kendisinin tekrar güven 

duyulan bir kişi olduğu konusunda topluma da bir mesaj vermektedir. Bu bakımdan 

hak yoksunluklarının en geç cezanın infazının tamamlanması aşamasına kadar devam 

etmesi, suç ve ceza politikasıyla güdülen amaçlara daha uygun düşmektedir. Bu 

düzenlemeler doğrultusunda, süresiz bir hak yoksunluğu söz konusu olmadığı için, 

yasaklanmış hakların geri verilmesinden artık söz edilemeyecektir226. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
225 Hafızoğulları, s. 609 vd. 
226 Bkz., 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Gerekçesi. 
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XII. BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ 

1. Zimmet Suçu İle İlişkisi 

Zimmet suçu 765 sayılı Kanunun üçüncü babında devlet idaresi aleyhinde 

işlenen cürümler kapsamında ve birinci fasılda “Basit ve Nitelikli Zimmet ile Devlet 

Alım ve Satımlarında Menfaat Sağlama” başlığı altında 202. maddesinin birinci 

fıkrasında “Basit Zimmet”, ikinci fıkrasında ise “Nitelikli Zimmet” suçlarını 

düzenlemiştir227. Kişinin temel hak ve özgürlüklerine verilen önem nedeniyle,  5237 

sayılı Kanunda, 765 sayılı Kanunun aksine kişinin hak ve özgürlüklerini güvence 

altına alan hükümlerden sonra gelen dördüncü kısımda “Millete ve Devlete Karşı 

Suçlar” kapsamında birinci bölümde “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine 

Karşı Suçlar” başlığı altında 247. maddesinde düzenlemiştir. Bu düzenleme ile 

zimmet suçu, eski düzenlemeden tamamen farklı bir şekilde içerik ve sistematik 

tamamen değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, bugüne kadar ceza hukuku 

terminolojisinde yer almayan “kamu görevlisi”, “mal” ve “zilyetlik” gibi yeni 

kavramlara da yer vererek 247. maddenin birinci fıkrasında “Basit Zimmet”, ikinci 

fıkrasında ise “Nitelikli Zimmet” suçlarını düzenlemiştir. Aynı şekilde, 765 sayılı 

Kanunda yer alamamakla birlikte, uygulamada kabul edilen “Kullanma Zimmeti” de 

aynı maddenin 3. fıkrasında ayrıca düzenlemiştir.  

Kamu idaresinde dürüstlüğü vazgeçilmez bir unsur olarak kabul eden kanun 

koyucu, zimmet suçunun bir görev suçu, failinin ise devlete ait güç ve yetkileri 

kullanabilen “kamu görevlileri” tarafından işlenebileceğini kabul etmiştir. Kamu 

görevlerinin yapılması sırasında dürüstlükten en küçük sapmanın bile kamu 

idaresinin güvenilirliğini sarsacağı kaygısını duyarak böyle bir düzenleme ile 

toplumda mevcut olan “güvenin korunması” amaçlanmıştır228. Ancak doktrinde, bu 

suçun sadece kamunun dürüstlüğüne ilişkin menfaatin ve dolayısıyla “güvenin 

korunması” olmadığı, aynı zamanda kamu idaresinin malvarlığının korunmasının da 

                                                 
227 Bkz.,  Toroslu, s. 274 vd.; Soyaslan, s. 497 vd.; Akçin, İhsan: Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve 
İşleyişine Karşı Suçlar, Ankara 2007, s. 13 vd.; Tezcan/Erdem/Önok, s. 767 vd.  
228 Bkz., Turgut, Bayram: Basit ve Nitelikli Zimmet, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2002, s. 11 vd. 
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amaçlandığı kabul edilmektedir229. Bu şekilde, kamu görevlisinin görevi nedeniyle 

zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimi ile yükümlü olduğu 

malın mülkiyeti değil, kişilerin kamu idaresine ve işleyişine karşı mevcut güvenin 

korunmasındaki hukuki yarar gözetilmiştir230. Böylece, görevi nedeniyle zilyetliği 

kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı 

kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır (TCK. m. 247). Zimmet suçunun 

işlenebilmesi için her şeyden önce zimmetin maddi konusunu oluşturan malın 

zilyetliğinin faile görevi nedeniyle devredilmiş olması veya failin görevi nedeniyle 

malın koruma ve gözetimiyle yükümlü bulunması gerekir. Bu nedenle, görevi 

nedeniyle zilyet olmadığı bir malı alan memurun, zimmet suçunu değil, şartları varsa 

diğer suçlardan birisini işlemiş olduğu kabul edilmektedir231. 

Zimmet suçu da hukuki niteliği itibariyle kamu idaresinin güvenilirliğine ve 

işleyişine karşı suçlar kapsamında görevi kötüye kullanma suçunun özel bir şeklini 

oluşturmaktadır. Buna göre, görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan 

veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının 

zimmetine geçiren kamu görevlisi, kanunda öngörülen cezaya çarptırılmaktadır. 

Ayrıca, bu suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla 

işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılmakta ve bu suçun malın geçici 

bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde ise verilecek ceza 

yarı oranına kadar indirilebilmektedir232. Gerek görevi kötüye kullanma gerekse 

zimmet suçunda, her iki suçun da faili ancak kamu görevlisi olabilir. Kamu görevlisi 

olmayan bir kişinin ne zimmet ne de görevi kötüye kullanma suçundan 

cezalandırılması mümkün değildir.  

Zimmet suçunda kamu görevlisine görevi gereği zilyetliği devredilmiş veya 

koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu bir malın varlığı gerekmektedir. Eğer kamu 

                                                 
229 Soyaslan,  s. 497; Toroslu, s. 274; Turgut, s. 11-12. 
230 Toroslu, s. 274. 
231 Soyaslan, s. 498 vd.; Akçin, s. 38 vd. 
232 Bkz., Akçin, s. 176 vd.; Turgut, s. 15 vd.; Ayrıca bkz., Avsallı, s. 165 vd. 
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görevlisi bu nitelikleri taşımayan bir malı edinirse zimmet oluşmaz, görevi kötüye 

kullanma suçu oluşur. Nitekim Yargıtay da bir kararında233; “Oluş, kabul ve dosya 

içeriğine göre asliye ve sulh mahkemeleri zabıt kâtipleri olan sanıkların mahkeme 

yazı işleri müdürünce kendilerine teslim edilen dosyalarla ilgili olarak çıkarılan ve 

geri dönen tebligatlardaki pulları sökerek, başka dosyalar için verilen yeni pulları 

yanlarında alıkoyup yerine eskilerini yapıştırdıkları, elden tebligat yapmak suretiyle 

kullanmadıkları pulları mal edindikleri şeklinde kabul edilen maddi olayda Hukuk ve 

Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri ve Katipler Yönetmeliği hükümlerine göre zabıt 

katiplerinin yazı işleri müdürünün verdiği işleri görecekleri, hiçbir surette para 

işleriyle meşgul olmayacaklarının belirtilmesi karşısında eylemlerin oluşu da nazara 

alınarak yasal tevdi, muhafaza ve sorumluluktan söz edilmeyeceği ve bu nedenle 

zimmet suçunun unsurlarının oluşmadığı, eylemlerinin tümü müteselsil genel görevi 

kötüye kullanma suçu niteliğinde kaldığı gözetilmeden” hüküm verilmesi nedeniyle 

ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.  

Zimmet suçunda yasaklanan fiil zimmete geçirme, başka bir ifade ile mal 

edinmedir. Görevi kötüye kullanma suçunda fiil ise “görevinin gereklerine aykırı 

hareket etmektir. Kamu görevlisinin göreviyle ilgili haksız olarak mal edinmesi 

görevini kötüye kullanma suçunu oluşturabilirken, eğer mal görevi gereği zilyetliği 

kendisine tevdi edilmiş veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu bir mal ise 

zimmet suçunu oluşturur234. 

Zimmet suçunda, fail suç konusu malı kendisinin veya üçüncü kişinin 

zimmetine geçirirken, kasten hareket etmelidir, görevi kötüye kullanma suçu da 

kasten işlenebilir. 765 sayılı Kanun döneminde Yargıtay malı edinme kastının 

bulunmadığı durumlarda kamu görevlisinin zimmet suçunu değil görevi kötüye 

kullanma suçunu işlemiş sayılacağı kabul edilmekteydi. Nitekim Yargıtay Ceza 

Genel Kurulu da bir kararında; “Kooperatif başkanı olan sanık tarafından borç 

                                                 
233 5CD., T. 03.06.1999, E.1999/992, K. 1999/2755; Ayrıca bkz., Avsallı, s. 169-170; Turgut,  s. 15 
vd.; Bektaş, s. 103 vd. 
234 Avsallı, s. 170; Bektaş, s. 104 vd.; Turgut, s. 16 vd.; Ayrıca bkz., Okuyucu-Ergün, Güneş: Türk 
Ceza Hukukunda Zimmet Suçu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Ceza 
Hukuku) Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2007, s. 193. 
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verilen kooperatif parası kayıtlara işlenmiş olup, sanığın temellük etmek kastı 

bulunmadığından zimmet değil, görevi kötüye kullanma suçu oluşur” ifadelerine yer 

vermek suretiyle bu sonucu teyit etmiştir235. Aynı şekilde Yargıtay diğer bir 

kararında da, zimmet suçunun oluşmaması durumunda bir bütün olarak müteselsil 

görevi kötüye kullanma suçunun oluşacağına karar vermiştir236. 

Yukarıda verilen yargı kararları örnekleri de dikkate alındığında, tüm bu 

yönleri ile zimmet suçunun da bir tür görevi kötüye kullanılma şekli olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Başka bir ifade ile zimmet suçu görevi kötüye kullanmanın özel bir 

şeklidir. Görevin kötüye kullanılması, zimmet suçunda zimmete geçirmenin aracını 

oluştururken, görevi kötüye kullanma suçunun tipik davranışını oluşturmaktadır237.  

Zimmete konu eşyanın faile görevi dolayısıyla tevdii edilmiş olması gerekir. 

Fail de bu tevdiyi kabule yetkili olmalıdır. Yetkilendirme, kanun tarafından 

yapılabileceği gibi, usulüne uygun idari veya adli bir kararla da yapılabilir. Nitekim 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bir kararında238; “Sanık ilgili banka şubesinden ticari 

krediler servisi şefi olarak görevlidir. Suça konu senetler faile görevi nedeniyle tevdi 

edilmediği gibi onun denetim ve sorumluluğu altında da bulunmamaktadır. Sanığın 

senet bedellerini tahsile yetkisi yoktur. O halde zimmet suçunun oluştuğu 

söylenemez. Sanığın zimmet suçunu oluşturmayan senet bedellerinin tahsili için 

yapılması gereken işlemleri yapmayıp bedellerini elden alarak mal edinmesi 

biçimindeki eylemi görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur” ifadelerine yer vermek 

suretiyle zimmet suçunu oluşturmayan sanığın eylemlerinin görevi kötüye kullanma 

suçunu oluşturacağını açıkça kabul etmiştir. Sonuç olarak, zimmet suçu, kanun 

koyucu tarafından özel olarak düzenlenmiş bir görevi kötüye kullanma suçudur. 

Failin memur olması dışındaki zimmet suçunun unsurlarının bulunmaması halinde 

görevi kötüye kullanma suçunun varlığı kabul edilmelidir. 
                                                 
235 YCGK., T. 25.06.1990, E. 1990/174, K. 1990/193. 
236 5CD., T. 14.11.2001, E. 2001/1325, K. 2001/6839:  “Sanığın temellük kastı bulunmadığı oluşa 
uygun olarak kabul edilmiş olmasına göre tahsil ettiği paraları geç yatırması ve bu durumu mazur 
göstermek amacıyla makbuz dip koçanlarındaki tahsil tarihinde değişiklik yapmasından ibaret 
eylemleri kül halinde müteselsil görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur” 
237 Okuyucu-Ergün, s. 193. 
238 YCGK., T. 21.06.1993, E. 1993/148, K. 1993/178. 
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2. İrtikâp Suçu İle İlişkisi 

Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya 

başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar 

eden kamu görevlisinin irtikâp suçunu işlemiş sayılacağı da TCK. m. 250’de hükme 

bağlanmıştır. Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği 

hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda 

vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi de yine irtikâp suçu 

kapsamında cezalandırılmaktadır. İrtikâp suçunda, kamu görevlisi, idare ile ilişkisi 

olanlardan haksız bir kısım menfaatler sağlamak için meşru olmayan biçimde kendi 

konumundan yararlanmaktadır. Bu nedenle, TCK. m. 257’de özel olarak 

düzenlenmiş bulunan görevi kötüye kullanma suçunun özel bir şeklini oluşturduğu 

kabul edilmektedir239. İrtikâp suçunda suçun faili mutlaka bir kamu görevlisidir. 

Kamu görevlisi dışındaki kişilerin maddede sayılan filleri işlemesi halinde irtikâp 

suçu değil, şartlarına göre yağma veya dolandırıcılık gibi suçların söz konusu 

olabileceği kabul edilmektedir. İrtikâp suçunun maddi unsurunu oluşturan fiil 

zorlama yoluyla gerçekleşebileceği gibi, ikna yoluyla yada hatadan yararlanma 

suretiyle de gerçekleşebilmektedir.  

Zorlama yoluyla irtikâp suçunun oluşabilmesi için; kamu görevlisinin, bir 

başkasını kendisine veya başkasına yarar sağlamaya veya bu yolda vaatte bulunmaya 

zorlaması gerekir. Ayrıca bu zorlama, yürütülen görevin sağladığı nüfuzu kötüye 

kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmiş olması gerektiğinden zorlamanın, yağma 

suçunun oluşumuna neden olan zorlama veya tehdit boyutuna varmaması gerekir. 

Aksi takdirde işlenen suç, zorlama suretiyle irtikâp değil gasp suçunu 

oluşturmaktadır240. İkna suretiyle irtikâp suçunda ikna kavramı daha geniş bir 

kavram olup, suçtan zarar görenin herhangi bir şekilde davranmasına yol açan her 

türlü hileli davranışları içermektedir. Başka bir ifade ile kamu görevlisinin, kamu 

                                                 
239 Akçin, s. 137 vd.; Toroslu, s. 284; Pektaş, Alperen: Türk Ceza Hukukunda İrtikap Suçu, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Konya 2006, s. 6 vd. 
240 Pektaş, s. 68 vd.; Üzülmez, İlhan: “Yeni Ceza Kanunu'nda İrtikap Suçu (m. 250)”, Selçuk 
Üniversitesi hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, Yıl: 2006.  
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görevinin sağladığı güveni kötüye kullanarak; yalan, hile ve aldatma gibi bir takım 

araçlar kullanıp; herhangi bir kimseyi vermeye mecbur olmadığı herhangi bir 

menfaati kanunen vermeye mecbur olduğuna inandırmasıdır241. İrtikâp suçunun 

oluşabilmesi için, söz konusu menfaatin derhal gerçekleşmesi şart olmadığı gibi, 

mutlaka gerçekleşebilecek nitelikte bir menfaat olması da gerekmez. Başka bir ifade 

ile, irtikap suçunda önemli olan husus, mağdurun söz konusu menfaati sağlamaya 

gerek zorlama ile, gerek hile ile ve gerekse ikna yoluyla inandırılmış olması 

yeterlidir242.  

TCK. m. 250’de düzenlenmiş olan irtikap suçu da aslında görevi kötüye 

kullanma suçunun özel bir şeklini oluşturmaktadır. Buna göre, görevinin sağladığı 

nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına 

veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi zorlayan kamu görevlisi bu maddede 

düzenlenen irtikâp suçu nedeniyle cezalandırılmaktadır. Ayrıca, görevin sağladığı 

güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine 

veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi 

ikna eden kamu görevlisi de bu kapsamda cezalandırılmaktadır. Aynı şekilde bu 

suçun kişinin hatasından yararlanarak islenmiş olması halinde de kamu görevlisinin 

irtikâp suçunu işlemiş olduğu kabul edilmektedir. İrtikâp suçu, kanun tarafından özel 

olarak düzenlenmiş bir görevi kötüye kullanma suçudur. İrtikâp suçunu, görevi 

kötüye kullanma suçundan ayıran en önemli özelliği, kamu görevlisinin bu sıfat veya 

görevini kötüye kullanarak, zorlama, ikna veya karşı tarafın hatasından faydalanmak 

suretiyle kendisine veya başkasına haksız menfaat temin etmesidir243. Yargıtay 

görevin kötüye kullanılması suçu ile bu suçun özel hali sayılabilecek irtikâp suçunun 

ayrımında kullanılacak ölçütler konusunda önemli kararla vermiş bulunmaktadır. 

Örneğin Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir kararında244; “olayda sanıkların icbar 

                                                 
241 Bkz., Pektaş,  s. 81; Aynı yönde, 5 CD., T. 31.01.1973, E. 1973/37, K. 1973/187. 
242 Toroslu, s. 287-288; Çağlayan, H. Muhtar: “İrtikâp Cürümü ve Tatbikatımız, İkna Suretiyle 
İrtikâp (TCK. m. 210/1)”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 1955, Sayı: 4, s. 283-290; Cinsel hazza yönelik 
menfaat sağlamanın irtikap suçu yönünden menfaat sayılıp sayılmayacağı konusu ise tartışmalıdır. 
Bkz., Toroslu, s. 287-288. 
243 Bkz., Çetin, Erol: Ceza Hukukunda Memur ve Memur Suçları, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 
2003, s. 838 vd.; Pektaş, s. 37 vd. 
244 YCGK., T. 18.05.1999, E. 1999/119, K. 1999/121. 
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boyutuna varan bir davranışları bulunmadığından ve tarafların karşılıklı rızalarına 

dayanan bir rüşvet anlaşması da söz konusu olmadığından irtikâp ve rüşvet suçları 

değil, görevi kötüye kullanma suçu oluşur” düşüncesine yer vermiştir. Aynı şekilde 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, diğer bir kararında da aynen245; “Cebri irtikâp 

memurun memurluk sıfatını veya görevini kötüye kullanarak bir kimseyi kendisine 

veya başkasına haksız olarak para vermeye veya sair menfaatler temin veya vaadine 

zorlamasıdır. Maddede yer alan cebir, manevi cebirdir. Manevi icbarın belirli bir 

şiddete ulaşması, ciddi olması, mağdurun baskının etkisinden kolaylıkla kurtulma 

olanağının bulunmaması gereklidir. Sanığın isteklerinin yasa dışı olduğu mağdur 

tarafından bilinmekte, ancak zorlama nedeniyle faile çıkar sağlamaktadır. Açıklanan 

bu hususlar göz önünde tutulduğunda yasa ve nizamlara aykırı şekilde görev yaptığı 

anlaşılan sanığın eyleminin görevi kötüye kullanmak oluşturduğunun kabulünde 

zorunluluk vardır” ifadelerine yer vermek suretiyle iki suçu bir birinden ayıran 

ölçütleri açıkça ortaya koymuştur. O halde, kamu görevlisi tarafından işlenen fiilin 

irtikâp veya görevi kötüye kullanma suçunu oluşturup oluşturmadığı tespit edilirken, 

öncelikle, kamu görevlisi tarafından yapılan hareketlerin icbar suretiyle islenen 

irtikâp suçunda manevi zor niteliğinde bulunup bulunmadığına dikkat etmek 

gerekecektir.  

İkna suretiyle işlenen irtikâp suçunun tespiti yapılırken de, kamu görevlisinin 

fiillerinin mağduru kandırmaya yönelik olup olmadığına veya kandırıcı ya da ikna 

edici niteliği bulunup bulunmadığına dikkat etmek gerekir246. Ancak, mağdurun, 

kamu görevlisinin manevi zor niteliğinde olmayan veya zor boyutuna ulaşmayan 

davranışlarını bu nitelikte sanarak; ya da ikna ve kandırmaya yönelmeyen basit 

tavsiye ve öneri niteliğinde bulunan davranışlar karsısında isinin daha kolay 

görüleceği düşüncesi ile veya bir başka saik ve dürtüyle yarar sağlaması görevi 

kötüye kullanma suçunu oluşturur. Kamu görevlisinin, görevini yapması karşılığında, 

                                                 
245 YCGK., T. 06.11.1989, E. 1989/265, K. 1989/335. 
246 Pektaş, s. 57; 5CD., T. 28.12.2001, E. 2001/6879, K. 2001/7925: “İcbar boyutuna varan bir zor 
kullanma söz konusu değilse irtikap suçu, taraflar arasında rüşvet anlaşması yoksa rüşvet suçu 
oluşmaz. Israrlı isteklerle ancak zorlamadan görev gereklerine aykırı çıkar sağlama görevi kötüye 
kullanma suçuna uyar”. 
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mağdurun sağladığı yararı iade etmesi gerekirken alması ve kabul etmesi, görevi 

kötüye kullanma suçuna yol açmaktadır247. 

3. Denetim Görevinin İhmali Suçu İle İlişkisi 

Zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle 

yükümlü kamu görevlisi de işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulmuş ve 

bu kapsamda cezalandırılması hükme bağlanmıştır (TCK. m. 251). Denetim görevini 

ihmal suçu, aslında doğrudan zimmet ve irtikâp suçlarıyla ilgili bir suçtur. Başka bir 

ifade ile zimmet ve irtikâp yönünden düzenlenmiş özel bir görevi ihmal suçudur. 

TCK. m. 251’de yer alan fiillerin gerçekleşmesi halinde, TCK. m. 257/2’de yer alan 

genel nitelikli görevi ihmal değil, TCK. m. 251 hükmü uygulanacaktır.  

Kanun maddesine göre, denetim görevini ihmal suçu, “göz yumma” veya 

“imkân sağlama” şeklinde ortaya çıkmaktadır. Göz yumma şeklinde işlenen denetim 

görevinin ihmali suçunda, fail, zimmet veya irtikâp suçlarının başkaları tarafından 

işlenmesine göz yummakta, yani bu suçların işlenmesini görmezlikten 

gelmektedir248. Bu nedenle, söz konusu suçun oluşabilmesi için görevi ihmal tek 

başına yeterli olmayıp, zimmet ve irtikâp suçlarının işlendiğini bilerek bu suçların 

görmezlikten gelinmesi yani denetim görevinin yapılmaması gerekir249. Aynı şekilde, 

denetim görevi ihmal edilerek zimmet veya irtikâp suçlarının işlenmesine imkan 

sağlamak da bu suçun oluşması sonucunu doğurmaktadır.  

Denetim görevini ihmal suçunun diğer bir özelliği de, bu suçun bütün kamu 

görevlileri tarafından değil, sadece denetim görevi olan kamu görevlileri tarafından 

işlenebilen bir suç olmasıdır250. Gerçekten de, TCK. m. 251’de, “denetimle yükümlü 

                                                 
247 Pektaş, s. 38. 
248 Toroslu, s. 289-290, Soyaslan, s. 510; Akçin, s. 175 vd. 
249 Soyaslan, s. 510; Akçin, s. 177-178; 5CD., T. 04.10.1990, E. 1990/2974, K. 1990/4108: “Cezaevi 
saymanı olan sanığın Nisan 1986 tarihinde diğer sanık İ’nin cezaevi kantinine ait parayı bankaya 
noksan yatırdığını fark ettiği halde bu duruma göz yumduğunun kendi ikrarı ve dosya içeriğinden 
anlaşılmış bulunması karşısında sabit olan bu eyleminin görevi ihmal suçunun özel ve olaya uygun 
şekli olan TCY’nin 203. maddesine girdiği gözetilmeden sonucu itibariyle, oluşa uygun düşmeyen 
bilirkişi raporu dayanak yapılarak yazılı şekilde görevi ihmal suçundan mahkumiyetine karar 
verilmesi bozmayı gerektirmiştir” (Akçin, s. 178-179).  
250 Artuk/Gökçen/Yenidünya, s. 878. 
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kamu görevlisi” kavramına yer verildiği için, failin yalnızca kamu görevlisi olması,  

suçun oluşumu için yeterli olmayıp, denetim veya teftişle yetkili ve görevli bir kamu 

görevlisi olması zorunludur. Bu anlamda, failin, zimmet veya irtikâp suçunu işleyen 

kişinin amiri olması da şart değildir251. Bu bakımdan, denetim görevini ihmal 

suçunun bir görev suçu olması nedeniyle, her somut olayda kamu görevlisinin 

hukuki olarak denetim veya teftişle yetkili ve görevli olup olmadığının belirlenmesi 

gerekecektir252. Uygulamada ise, denetimle görevli kamu memurlarının tespitinde 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan 

üst yönetici kavramından hareket edilerek, burada sayılan üst yöneticilerin, belediye 

başkanlarının, birim başkan, amir ve müdürler ile muhasebe müdürlerinin denetimle 

görevli oldukları kabul edilmektedir253. 

4. Rüşvet Suçu İle İlişkisi 

Rüşvet suçu, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar 

kapsamında TCK. m. 252 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Rüşvet suçu, kamu 

hizmetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun 

yürütüldüğü, kamu görevlilerinin rüşvet kabul etmez ve “satın alınamaz” oldukları 

hususunda toplumda hâkim olan güvenin, inancın sarsılmaması gerektiği esasına 

dayanmaktadır254. Bu nedenle rüşvete suçu söz konusu güvenin korunması amacıyla 

kabul edilmiştir.  

Kanuna göre, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi 

yapması veya yapmaması amacıyla kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar 

sağlaması, rüşvet olarak tanımlanmıştır. Bu bakımdan rüşvet suçunun oluşabilmesi 

                                                 
251 Toroslu, s. 290; Karş. Artuk/Gökçen/Yenidünya, s. 878. 
252 Akçin, s. 176. 
253 Akçin,  s. 176. 
254 Bkz., Akbulut, Berrin Bozdoğan: “Rüşvet Suçları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 
Milenyum Armağanı Cilt: 8, Sayı 1-2, Konya 2000, s. 633-652; Toroslu, s. 291 vd.; Tanrıseven, 
Hasan: Hukuksal ve Yönetsel Açıdan Rüsvet (Nedenleri ve Çözüm Önerileri), Dicle Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Diyarbakır 2006, s. 30 vd.; Kılıç, Memun: 5237 Sayılı TCK’da Rüşvet Suçu, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 2006, s. 18 vd. 
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için, kamu görevlisinin elde ettiği menfaatin belli bir amaca yönelik olması gerekir. 

Başka bir ifadeyle, haksız menfaat, hukukî olmayan bir işin yapılması ya da 

yapılmaması amacıyla temin edilmiş olmalıdır. Buna karşılık, haklı bir işin 

gördürülmesi amacıyla kamu görevlisine menfaat temininin, rüşvet suçunu 

oluşturmayacağı kabul edilmiştir. Çünkü bu gibi durumlarda, menfaati temin eden 

kişi, işinin en azından zamanında yapılmayacağı konusunda bir endişeyle hareket 

etmektedir. Bu nedenle, haklı bir işin gördürülmesi amacına yönelik olarak menfaat 

sağlanması hâlinde, icbar suretiyle irtikâp suçunu oluştuğunu kabul edilmesi 

gerektiği savunulmaktadır255.  

Rüşvet suçu, genel suç teorisi bakımından menfaatin kamu görevlisi tarafından 

temin edildiği anda tamamlanmış olur. Ancak, rüşvet suçunun kamu görevlisi ile iş 

sahibi arasında belli bir işin yapılması veya yapılmaması amacına yönelik menfaat 

teminini öngören bir anlaşmanın yapılması durumunda dahi rüşvet suçu 

tamamlanmış gibi cezaya hükmedilmesi gerektiği kabul edilmektedir.  

Rüşvet suçu, bir karşılaşma suçudur; bu nedenle, çok failli bir suçtur256. Bir 

tarafta, rüşvet veren; diğer tarafta ise rüşvet alan kamu görevlisi yer almaktadır. 

Rüşvet veren ve alan, aynı amacın gerçekleşmesini hedeflemektedirler. Bu itibarla, 

rüşvet veren ve alan açısından rüşvet suçu tek bir suçtur. Söz konusu suç, menfaatin 

temin edildiği anda tamamlanmış bulunmaktadır. Menfaat temin edilinceye kadar 

suça iştirak mümkündür257. Bu nedenle, söz konusu suç tanımı kapsamında “rüşvete 

aracılık eden” kavramına yer verilmemiştir. Gerçekten de, TCK. m. 252’nin 

gerekçesinde, “…söz konusu suç, menfaatin temin edildiği anda tamamlanmış olur. 

Menfaat temin edilinceye kadar suça iştirak mümkündür. Bu nedenle, söz konusu 

suçun tanımı kapsamında rüşvete aracılık eden kavramına yer verilmemiştir” 

ifadesine yer verilmiştir. Rüşvet suçunun oluşabilmesi için amaçlanan şeyin 

yapılmasına veya yapılmamasına gerek yoktur. Rüşvet suçunun oluşabilmesi için, 

                                                 
255 Toroslu,  s. 294; Küçükince, s. 122 vd.; Gürbüz, Raşit: Türk Ceza Hukukunda Rüşvet Suçu, 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006, s. 86 vd. 
256 Bkz., Kılıç, s. 14 vd.; Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 628 vd.; Toroslu, s. 295. 
257 Bkz., Gürbüz, s. 69 vd.; Toroslu, s. 298. 
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amaçlanan şeyin kamu görevlisinin görevine giren bir iş olması gerekir. Kamu 

görevlisinin görevine girmeyen bir işin yapılması amacıyla menfaat temini hâlinde, 

rüşvet suçu oluşmamaktadır. Diğer taraftan bu suçun oluşabilmesi için, rüşvet alan 

kişinin kamu görevlisi olması gerekir. TCK. m. 252/2’de, bu kişinin yargı görevi 

yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması hâlinde, cezanın 

artırılması öngörülmüştür. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda rüşvet suçunun uygulama alanı, sadece 

kamu görevlisine rüşvet verilmesiyle sınırlı tutulmayıp, genişletilmiştir (TCK. m. 

252/4). Buna göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya 

kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle 

kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına 

çalışan dernekler, kooperatifler ya da halka açık anonim şirketlerle hukukî ilişki 

tesisinde veya tesis edilmiş hukukî ilişkinin devamı sürecinde, bu tüzel kişiler adına 

hareket eden kişilere görevinin gereklerine aykırı olarak yarar sağlanması hâlinde de 

rüşvet suçuna ilişkin hükümler uygulanmaktadır. Burada sayılan tüzel kişiler adına 

hareket eden kişilere, görevlerinin gereklerine aykırı olarak sağlanan yararlar da, 

rüşvet olarak nitelendirilmiştir.  

TCK. m. 252/5’de yer alan düzenleme ile, Uluslararası Ticarî İşlemlerde 

Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi hükümlerinin 

uygulanmasına imkan tanınmıştır258. Bu düzenleme ile rüşvet suçuna yeni bir içerik 

kazandırılarak, yabancı kamu görevlisine rüşvet verilmesi de suç kapsamına 

alınmaya çalışılmıştır. Burada söz konusu olan yabancı kamu görevlilerinin yabancı 

bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idarî veya adlî bir görevi yürüten 

kamu kurum veya kuruluşlarının memur veya görevlileri olması gerekir. Aynı 

şekilde, yabancı bir ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine getirenler de 

yabancı kamu görevlisi olarak kabul edilmiştir. Bu kişilere uluslararası ticari işlemler 

nedeniyle, bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir menfaatin elde 
                                                 
258 Bu sözleşme 17 Aralık 1997’de, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu otuz ülke tarafından Paris’te 
imzalanmış ve Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD) üyesi 10 ülkenin onay belgelerini 
tevdi etmeleri ile 15 Şubat 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu uluslar arası sözleşmenin, 
01.02.2000 tarih ve 4518 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulmuştur. Bakanlar Kurulu’nun 
09.03.2000 tarih ve 2000/385 sayılı Kararı ile de Sözleşme onaylanmıştır. 
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edilmesi veya muhafazası amacıyla maddî bir menfaat temin edilmiş ve hatta bu 

yönde vaadde bulunulmuş olması da, rüşvet olarak nitelendirilmiştir. Bu anlamda 

rüşvetten söz edebilmek için, yabancı kamu görevlisine uluslararası ticari işlemler 

nedeniyle maddî menfaat temin veya vaadinde bulunulmalıdır. Ayrıca, yabancı kamu 

görevlisine bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir menfaatin elde 

edilmesi veya muhafazası amacıyla maddî bir menfaat temin edilmiş ve hatta bu 

yönde vaadde bulunulmuş olması hâlinde de rüşvet suçunun söz konusu olacağı 

kabul edilmektedir.  

Rüşvet suçunun söz konusu olabilmesi için yapılması veya yapılmaması 

istenen işin kamu görevlisinin görev alanına girmesi gerekir. Başka bir ifade ile 

rüşvet söz konusu olmadan da kamu görevlisi tarafından yapılması veya yapılmaması 

gereken bir iş olmalıdır. Bu nedenle, kamu görevlisinin görevine girmeyen bir işin 

yapılması amacıyla bir menfaat sağlanmışsa, bu durumda rüşvet suçu söz konusu 

olmayacaktır259.  

Rüşvet suçunun oluşabilmesi için, kamu görevlisinin elde ettiği menfaatin 

belirli bir amaca yönelik olması şarttır. Yani, haksız menfaatin hukuki olmayan bir 

işin yapılması, ya da yapılmaması amacıyla temin edilmiş olması gerekir260. Buna 

karşılık, haklı bir işin gördürülmesi amacıyla kamu görevlisine menfaat temininin, 

rüşvet suçunu oluşturmayacağı kabul edilmektedir261. Bu nedenle, haklı bir işin 

gördürülmesi amacına yönelik olarak menfaat sağlanması halinde, icbar suretiyle 

irtikâp suçunu oluştuğu kabul edilmektedir262. 765 sayılı Kanunun 212. maddesinde 

                                                 
259 CGKK. T. 30.10.2007, E. 2007/5-174, K. 2007/213: “Yapması gereken işi yapmak için menfaat 
temin eden kamu görevlisinin, irtikâp düzeyine ulaşmayan eylemi 5237 sayılı Kanunun 257/3. 
maddesinde yaptırıma bağlanan görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluşturur. Hastane 
polikliniğine muayene olmak için gelen mağdura ameliyat olması gerektiğini söyleyip, ameliyattan 
sonra da …. TL. alan sanık hekimin eylemi, paranın verilmesi konusunda ameliyat öncesi sanıktan 
gelen ve icbara dönüşen bir teklifin bulunmaması ve sanıkla mağdur arasında yapılmış bir rüşvet 
anlaşmasının bulunmaması nedeniyle irtikap ve rüşvet suçlarını oluşturmaz. Sanığın, ücretsiz olarak 
ameliyat etmek zorunda olduğu hastasından, ameliyattan sonra ...TL. alması, gerek 765 sayılı 
Kanunun 240. maddesi gerekse sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı Kanunun 257. maddesinde 
tanımlanan “görevde yetkiyi kötüye kullanma” kapsamında değerlendirilmelidir”.  
260 Akbulut, 640 vd; Toroslu, s. 291 vd.; Tanrıseven, s. 30 vd.; Kılıç, 47 vd. 
261 Bektaş, s. 99 vd.; Akçin, s. 176 vd. 
262 Bkz., 5CD., T. 23.12.2005, E. 2005/17305, K. 2005/23175. 
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düzenlenen basit rüşvet alma suçu, 5237 sayılı Kanunun 257/3. maddesinde 

düzenlendiğinden 5237 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, bir işin 

yapılması amacıyla kişilerden bir menfaat veya çıkarın sağlanması görevi kötüye 

kullanma suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Nitekim konuyla ilgili olarak da, 

Yargıtay bir kararında bu durumu aşağıdaki ifadelerle teyit etmektedir. Buna göre; 

“765 sayılı Kanunun 212. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında basit ve nitelikli 

rüşvet alma suçları ayrı ayrı düzenlenip, yaptırım altına alındığı halde; 5237 sayılı 

Yasanın rüşveti tanımlayan 252/3. maddesinde sadece nitelikli rüşvete yer 

verilmiştir. Kamu görevlisinin yapması gereken bir işi yapması ya da yapmaması 

gereken bir işi yapmaması için yarar sağlanması rüşvet suçu kapsamından 

çıkarılmıştır. Bu durumda kesinleşen mahkûmiyet kararına göre sabit görülen, 

yapması gereken işi yapmak için rüşvet alma, bunun vasıtası olma eylemlerinin, aynı 

yasanın 257/3. maddesinde düzenlenen “görevinin gereklerine uygun davranmak için 

çıkar sağlama ve buna iştirak” mahiyetinde olduğu gözetilerek karar verilmelidir”263. 

5. Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama Suçu İle İlişkisi 

Rüşvet suçu dışında, kamu görevlisinin görevine girmeyen ve yetkili olmadığı 

bir işi yapabileceği veya yaptırabileceği düşüncesinden hareketle kişiden menfaat 

temin etmesi, bağımsız bir suç olarak TCK. m. 255’de düzenlenmiştir. Yetkili 

olmadığı bir iş için menfaat sağlama suçunun oluşabilmesi için, menfaati temin eden 

kişinin, yapılmasını arzuladığı işin kamu görevlisinin görevine girmediğini ve bu 

hususta yetkisi olmadığını bilmesi gerekir. Ancak, kamu görevlisi, özel ilişkileri 

nedeniyle bu konuda yetkili olan kişilere işi yaptırabileceğine veya herhangi bir 

şekilde işi yapabileceğine inandırarak menfaat temin etmektedir264.  

Kamu görevlisi, görülmesi istenen iş konusunda kendisi esasen görevli ve 

yetkili olmadığı hâlde, görevli ve yetkili olduğundan ve işi yapacağından bahisle 

kişiyi yanıltarak menfaat temin etmiş ise, artık bu suçun değil, dolandırıcılık suçunun 

oluştuğu kabul edilmektedir265. TCK. m. 255 kapsamına giren olaylarda kişi, kamu 

                                                 
263 Bkz., 5CD., T. 19.6.2006, E. 2006/6032, K. 2006/5755. 
264 Soyaslan, s. 519.  
265 Soyaslan, s. 519; Tezcan/Erdem/Önok, s. 745. 
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görevlisine sağladığı menfaatin haksız bir menfaat olduğunu bilmektedir. Kişi, yasal 

olan veya olmayan bir işinin görülmesi amacına yönelik olarak kamu görevlisine bir 

menfaat temin etmektedir. Söz konusu suç, kamu görevlisinin, görevine girmeyen ve 

yetkili olmadığı bir işi yapacağı veya yaptıracağı kanaatini uyandırarak menfaat sağ-

lamasıyla tamamlanmış olur. Bu durumda, söz konusu suçun oluşumu açısından, 

menfaati sağlayan kişinin işinin görülüp görülmediğini araştırmaya gerek yoktur.  

Bu suç, çok failli bir suçtur. İşinin gördürülmesini isteyen ve bu amaçla kamu 

görevlisine menfaat temin eden kişi de aslında hukuka aykırı bir zemindedir. Bu 

itibarla, hem kamu görevlisi hem de işinin gördürülmesini isteyen ve bu amaçla 

kamu görevlisine menfaat temin eden kişi söz konusu suçun failidirler266. Bu suçun 

oluşabilmesi için kamu görevlisinin görevi başında bulunması da gerekmez. Görev 

mahalli dışında da bu suç oluşabilir. Bu suç açısından önemli olan, haksız menfaati 

temin eden kişinin bir kamu görevlisi olması ve aslında görevine girmediği bilinen 

bir işi özel bağlantıları nedeniyle yapabileceğinden söz ederek kişilerden haksız bir 

menfaat temin etmesidir. Kamu görevlisinin, görülmesi istenen iş konusunda kendisi 

esasen görevli ve yetkili olmadığı hâlde, görevli ve yetkili olduğundan ve işi yapaca-

ğından bahisle kişiyi yanıltarak menfaat temin etmiş olması hâlinde ise, do-

landırıcılık suçunun oluştuğu kabul edilmektedir267.   

6. Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması Suçu İle İlişkisi 

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması da TCK. m. 256’da özel bir suç 

tipi olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu suç tipi de görevi kötüye kullanma 

suçunun özel bir şeklini oluşturmaktadır. Bu nedenle, zor kullanma yetkisine ilişkin 

sınırın aşılması suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan 

ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi TCK. m. 257’de düzenlenen 

görevi kötüye kullanma suçundan değil, TCK. m. 256’de düzenlenen zor kullanma 

yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçundan cezalandırılacaktır.  

                                                 
266 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Gerekçesi. 
267 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Gerekçesi. 
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Bazı kamu görevlileri, görevlerinin gereği olarak zor kullanma yetkisine 

sahiptir. Örneğin kolluk kuvvetleri, suç şüphesi altında bulunan kişiyi yakalamakla 

yetkili ve görevlidirler. Bu nedenle yakalanan kişi, gerekli soruşturma işlemlerinin 

yapılabilmesi için, kolluk kuvvetlerinin görevlerinin gereği olarak mevzuattan 

kaynaklanan talimatlara uygun davranmak yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüğe 

aykırı davranan kişinin örneğin hâkim veya savcı huzuruna çıkarılmamak için 

direnmesi hâlinde, emniyet görevlileri zor kullanarak bu kişiyi hâkim veya savcı 

huzuruna çıkarabilirler. Aynı şekilde bir meydanda hukuka uygun olmayan, örneğin 

gece yarısı gösteri yürüyüşü yapmak isteyen kişilerin, dağılmaları hususunda çağrıda 

bulunan emniyet görevlilerinin bu çağrısına rağmen, dağılmasını sağlamak amacıyla 

kuvvet kullanılabilir268.  

Kullanılan zorun, birinci örnekte suç şüphesi altında bulunan kişinin hâkim 

veya savcı huzuruna çıkmamak konusundaki direncini kırmaya yetecek ölçüde, 

ikinci örnekte ise hukuka aykırı gösteri yürüyüşü yapan kişilerin dağılmasını 

sağlamaya yetecek ölçüde olması gerekir. Bu ölçünün dışında kuvvet kullanılması 

durumunda, bunun ceza sorumluluğunu gerektireceği muhakkaktır269. Örneğin 

hukuka aykırı gösteri yürüyüşü yapan kişilerin dağılmamakta direnmenin ötesinde, 

kamu görevlilerine karşı bir saldırıda bulunmamalarına rağmen, bu kişilere karşı 

vücutlarının yaralanmasını sonuçlayacak şekilde silâh kullanılması hâlinde, emniyet 

görevlileri açısından artık hukuka uygun bir davranışın varlığından söz edilemez. Bu 

durumda, zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlilerinin, kasten yaralama suçuna 

ilişkin hükümlere göre cezalandırılması gerekmektedir. Ancak, bunun için, emniyet 

görevlisinin kasten hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde, sorunun hukuka uygunluk 

sebeplerinde sınırın aşılmasına ilişkin hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 
                                                 
268 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 932 vd.; YCGK., T. 10.06.1957, E. 1957/125, K. 1957/130: “Bir 
tahkikat dolayısıyla götürülmek istenen mağdurenin gitmeyerek muhalefet etmesine kızan sanığın 
mağdureye hakaret ettiği gibi şahadet veçhile aynı zamanda tekme ile de vurmuş olduğu anlaşılmakta 
olduğuna göre, kuvvei cebriye imaline memur ve aynı zamanda bir zabıta memuru bulunan sanığın 
kül halindeki bu hareketinin 245. maddeye (5237 sayılı TCK. m. 256) uygun bir suç olacağının 
düşünülmeyerek……” (Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 934, dn. 430). 
269 Soyaslan, s. 529 vd.; Tezcan/Erdem/Önok, s. 208. 
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SONUÇ 

765 sayılı Kanunda farklı maddelerde, farklı suç tipleri olarak düzenlenmiş 

olan suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257. maddesinde tek madde halinde 

görevi kötüye kullanma suçu başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. Böylece 765 

sayılı Kanunda yer alan basit rüşvet alma (m. 212/1), görevi ihmal (m. 230) ve görevi 

kötüye kullanma (m. 240) suçları tek maddede toplanmıştır. TCK. m. 257’de görevi 

kötüye kullanma suçu başlığı altında esas itibariyle üç ayrı şekilde işlenebilen suça 

yer verilmiştir. Bunlardan ilki birinci fıkrada düzenlenmiş olan görevin gereklerine 

aykırı hareketle görevi kötüye kullanma suçudur. İkinci fıkrada görevin gereklerini 

yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösterme suçu düzenlenirken, üçüncü fıkrada 

da görevin gereklerine uygun davranmak için çıkar sağlama suçlarına yer verilmiş 

bulunmaktadır. 765 sayılı Kanundan farklı olarak 5237 sayılı Kanunda, görevi 

kötüye kullanma suçunun söz konusu olabilmesi için, görevin gereklerine aykırı 

hareketlerin kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olma ya da haksız 

kazanç sağlama şartları öngörülerek, bu suç bir zarar suçu haline getirilmiştir. 

765 sayılı Kanun döneminde özellikle görevi kötüye kullanma suçunun 

unsurları bakımından hem doktrinde hem de yargı kararlarında ortaya çıkan 

tartışmalara son verme düşüncesiyle, TCK. m. 257’de, suçun unsurları tek tek 

gösterilmiştir. Buna göre, görevi kötüye kullanma suçunun maddi unsurlarını, 

görevin gereklerine aykırı hareket etmek, ihmal ve gecikme göstermek ve görevin 

gereklerine uygun davranmak için çıkar sağlamak fiilleri oluşturmaktadır. Ancak 765 

sayılı Kanundan yine farklı olarak söz konusu fillerin görevi kötüye kullanma suçunu 

oluşturabilmesi için kişilerin mağduriyetine, kamunun zararına ve kişilere haksız 

kazanç sağlama koşullarına tabi tutulması şartı aranmıştır. Böylece, kişilerin 

mağduriyetine veya kamunun zararına yol açmayan ya da ve kişilere haksız kazanç 

sağlamayan eylemlerin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmayacağı kabule 

dilmektedir. Doktrinde, TCK. m. 257’de öngörülen kişilerin mağduriyeti, kamunun 

zararı veya kişilerin haksız kazancı gibi olguların maddi unsur kapsamına giren bir 

sonuç mu yoksa objektif cezalandırılabilme şartı mı olduğu konusunda önemli 

tartışmalar yaşanmaktadır. Yargıtay’da bir kısım kararlarında bu hususları objektif 
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cezalandırılabilme şartı olarak kabul ederken diğer bir kısım kararlarında da maddi 

unsur kapsamına giren birer netice olduğunu kabul ettiğinden bir içtihat birliği 

bulunmamaktadır. 

TCK. m. 257/1’de düzenlenen görevin gereklerine aykırı hareket etme suçu 

ancak kastla işlenebilen bir suç olduğundan taksirle işlenemez. Bu nedenle kamu 

görevlisinin taksirli davranışlarıyla söz konusu fiili gerçekleştirmesi halinde görevi 

kötüye kullanma suçu söz konusu olamayacağı için, ancak disiplin sorumluluğunun 

söz konusu olacağı kabul edilmektedir. Bu suç sadece kast yoluyla işlenebileceği 

için, kamu görevlisi olan failin suçun kurucu unsurlarını bilerek ve isteyerek hareket 

etmesi gerekir. Başka bir ifade ile failin, kamu görevlisi olduğunu, yaptığı hareketin 

görevinin gereklerine aykırılık oluşturduğunu bilmesi ve ayrıca kişilerin 

mağduriyetine veya kamu zararına neden olma ya da kişilere haksız kazanç sağlama 

bilinç ve iradesine de sahip olması gerekmektedir. Böylece, eylemlerinin görevinin 

sınırları içinde kaldığı veya kişilerin mağduriyetine veya kamu zararına neden 

olmayacağı ya da kişilere haksız bir kazanç sağlamayacağı bilinç ve iradesi ile 

hareket eden kamu görevlisinin bu davranışlarında kast söz konusu olmayacağı için, 

görevi kötüye kullanma suçu da oluşmayacaktır. 

TCK. m. 257/2’de düzenlenen görevi ihmal suçu da sadece kasten işlenebilen 

bir suçtur. Burada fail olan kamu görevlisinin kastı özel bir kast olmayıp sadece 

memuriyetin gereği olarak yapması gereken işlemleri yapmamak veya zamanında 

yapmamak iradesinden, yani genel kasttan oluşmaktadır. Burada failin kasıtlı 

hareketinden söz edebilmek için bilerek hareketsiz kalması veya hiçbir şey yapmama 

ya da herhangi bir şey yapma konusunda karar almış olması gerekmektedir. Görevi 

ihmal suçunun oluşması için, görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme irade 

ve bilinci ile hareket edilmiş olması şart ve yeterli olup özel bir saikin varlığı 

aranmamaktadır.  

TCK. m. 257/3’de düzenlenmiş olan suçun oluşabilmesi için kamu görevlisinin 

bilerek ve isteyerek menfaat temin etmesi gerektiğinden, kamu görevlisinin 

görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine 

veya bir başkasına çıkar sağlaması suçu, kasten işlenebilen bir suçtur. Buradaki kastı 
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ise, kamu görevlisinin görevinin gereklerine uygun davranması için veya davrandığı 

için verildiğini bilerek, gerekli olmayan bir karşılığı kendisi veya başkası için almak 

bilinç ve iradesi oluşturmaktadır. Ayrıca, bu maddede geçen söz konusu fiilin taksirli 

şekli cezalandırılmamıştır.  

TCK. m. 257’de düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu, zarar suçu şeklinde 

düzenlendiğinden suçun tamamlanabilmesi için kamu görevlisinin görevinin 

gereklerine aykırı hareket etmesi veya görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya 

gecikme göstermesinin, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zarara uğramasına ya 

da kişilere haksız kazanç sağlanmasına neden olması gerekmektedir. Bu özelliği 

nedeniyle görevi kötüye kullanma suçunda teşebbüsün mümkün olduğu kabul 

edilmektedir. 

Görevi kötüye kullanma suçunda, kamu görevlisi, hem fail hem de suça iştirak 

eden kişi olarak sorumlu tutulabilirken, kamu görevlisi olmayan kişiler suçun faili 

olamazlar. Birden fazla kamu görevlisinin bu suçu birlikte işlemesi halinde ise TCK. 

m. 37/1 gereğince her bir kamu görevlisi müşterek fail olarak cezalandırılır. Kamu 

görevlisi olmayan kişilerin suça iştirak etmeleri halinde, iştirake ilişin hükümler 

gereğince sadece azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulmaktadırlar. 

Kamu görevlisi olmayan kişi hakkında iştirake ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi 

için, bu kişinin kamu görevlisinin eylemini kolaylaştırmak amacıyla veya eylemden 

yararlanmak için kamu görevlisinin suç sayılan eylemlerine katkıda bulunması 

gerekir. 

TCK. m. 257’de düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu, genel ve 

tamamlayıcı bir suç tipi olduğu için, görevi kötüye kullanma fiiline unsur olarak yer 

veren özel nitelikli bir hüküm varsa, söz konusu özel hükümde yer alan ceza daha 

hafif bir ceza olsa bile, faile TCK. m. 257’de düzenlenen ceza verilemez. Aynı 

durum, TCK. m. 257/2 için de geçerlidir. Aynı suç işlem kastının varlığı şartıyla, 

birden fazla işlenen görevi kötüye kullanma suçunun zincirleme suçu 

oluşturabileceği kabul edilmektedir. Ancak, zincirleme suç hükümlerinin 

uygulanabilmesi için suçların aynı kişiye karşı işlenmesi şartı arandığından, buradaki 
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suç kişisel zarar veya mağduriyete neden olsa bile, kamu idaresine karşı işlenmiş 

olduğundan aynı suç işleme kastının varlığı aranmalıdır.  

Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar kapsamında 

düzenlenen rüşvet, zimmet ve irtikâp suçları aslında görevin kötüye kullanılması 

suçunun özel bir şeklini oluşturmaktadır. 765 sayılı Kanunun 212. maddesinde 

düzenlenen basit rüşvet alma suçu, 5237 sayılı Kanunun 257/3. maddesinde 

düzenlendiğinden 5237 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, bir işin 

yapılması amacıyla kişilerden bir menfaat veya çıkarın sağlanması görevi kötüye 

kullanma suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Aynı şekilde, zimmet veya irtikâp 

suçlarına ilişkin kanunda öngörülen unsurların oluşmadığı durumlarda failin görevi 

kötüye kullanma suçu kapsamında cezalandırılacağı kabul edilmektedir. 
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