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Yeni Türk Ceza Kanunu’nda konulan yeni suçlar 

MADDE YEN‹ TANIMLANAN SUÇ
1 76 SOYKIRIM
2 77 ‹NSANLI⁄A KARfiI ‹fiLENM‹fi SUÇLAR
3 78 ÖRGÜT
4 83 KASTEN ÖLDÜRMEN‹N ‹HMAL‹ DAVRANIfiLA ‹fiLENMES‹
5 90 ‹NSAN ÜZER‹NDE DENEY
6 91 ORGAN VE DOKU T‹CARET‹
7 92 ZORUNLULUK HAL‹
8 93 ETK‹N P‹fiMANLIK
9 96 EZ‹YET
10 118 SEND‹KAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMES‹
11 121 D‹LEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMES‹
12 122 AYRIMCILIK
13 133 K‹fi‹LER ARASINDAK‹ KONUfiMALARIN D‹NLENMES‹ VEYA KAYDA ALINMASI
14 134 ÖZEL HAYATIN G‹ZL‹L‹⁄‹N‹ ‹HLAL
15 135 K‹fi‹SEL VER‹LER‹N KAYDED‹LMES‹
16 136 VER‹LER‹ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇ‹RME
17 138 VER‹LER‹ YOK ETMEME
18 146 KULLANMA HIRSIZLI⁄I
19 150 DAHA AZ CEZAYI GEREKT‹REN HAL
20 164 fi‹RKET VEYA KOOPERAT‹FLER HAKKINDA YANLIfi B‹LG‹
21 166 B‹LG‹ VERMEME
22 173 ATOM ENERJ‹S‹YLE PATLAMAYA SEBEB‹YET VERME
23 179 TRAF‹K GÜVENL‹⁄‹N‹ TEHL‹KEYE SOKMA
24 180 TRAF‹K GÜVENL‹⁄‹N‹ TAKS‹RLE TEHL‹KEYE SOKMA
25 181 ÇEVREN‹N KASTEN K‹RLET‹LMES‹
26 182 ÇEVREN‹N TAKS‹RLE K‹RLET‹LMES‹
27 183 GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA
28 184 ‹MAR K‹RL‹L‹⁄‹NE NEDEN OLMA
29 191 KULLANMAK ‹Ç‹N UYUfiTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK KABUL

ETMEK VEYA BULUNDURMAK
30 194 SA⁄LIK ‹Ç‹N TEHfiKEL‹ MADDE TEM‹N‹
31 212 ‹ÇT‹MA
32 224 KITA SAHANLI⁄INDA VEYA EKONOM‹K BÖLGEDEK‹ SAB‹T PLATFORMLARIN ‹fiGAL‹
33 233 A‹LE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜ⁄ÜN ‹HLAL‹
34 241 TEFEC‹L‹K
35 245 BANKA VEYA KRED‹ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
36 268 BAfiKASINA A‹T K‹ML‹K VEYA K‹ML‹K B‹LG‹LER‹N‹N KULLANILMASI
37 278 SUÇU B‹LD‹RMEME
38 282 SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLI⁄I DE⁄ERLER‹N‹ AKLAMA
39 285 G‹ZL‹L‹⁄‹N ‹HLAL‹
40 286 SES VEYA GÖRÜNTÜLER‹N KAYDA ALINMASI
41 287 GEN‹TAL MUAYENE
42 288 AD‹L YARGILAMAYI ETK‹LEMEYE TEfiEBBÜS
43 324 SEFERBERL‹KLE ‹LG‹L‹ GÖREV‹N ‹HLAL‹
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Yeni Türk Ceza Kanunu 26/09/2004 tarihinde TBMM’de kabul edil-
mifl ve 12/10/2004 tarihinde Resmî Gazete’de yay›nlanm›flt›r.  1 Nisan
2005 tarihi itibar›yla yürürlü¤e girmesi kararlaflt›r›lan bu kanun Avrupa
Birli¤i müktesebat›na uyum çerçevesinde büyük bir reform olarak top-
luma empoze edilmifltir. Zinan›n suç say›lmas› gerekir diyen AKP Ge-
nel Baflkan› ve Baflbakan Tayyip Erdo¤an, bundan vazgeçmifl, Brük-
sel’den bu kanunun ç›kar›lmas› için TBMM’nin ola¤anüstü toplant›ya
ça¤r›lmas›n› sa¤lam›flt›r. TBMM ilk defa Brüksel’den taleple ola¤anüs-
tü toplanm›flt›r. 

MHP bu yasan›n ç›kmas›ndan önce mahzurlar›na de¤inmifl ve top-
lumun sosyal yap›s›nda ve devlet yönetiminde önemli zaafiyetler do¤u-
raca¤›n› ifade etmifltir. 

AKP Hükûmeti ve yandafllar› ise yeni TCK’y› en büyük reform diye
topluma sunmufl ve AB’ye uyum aç›s›ndan son derece önemli oldu¤u-
nu belirtmifltir. AB Komseri Verheugen de bu yasan›n önemli bir reform
oldu¤unu belirterek ertelenmesinin iliflkilere zarar verece¤ini ifade et-
mifltir. 

Yasan›n yürülü¤e girmesine k›sa bir zaman kala bu yasan›n bir re-
form olmaktan uzak, toplumumuzun yap›s›n› zedeleyecek bir yasa ol-
du¤una dair sesler ortaya ç›km›flt›r. AKP’nin büyük  bir reform olarak
sundu¤u yeni TCK’n›n kanunlaflmas› için TBMM’yi ola¤anüstü toplan-
t›ya ça¤›ran CHP, bu yasaya daha sonra itiraz etmifltir. 21 Eylül 2004’te
“TCK’n›n ertelenmesi mazur gösterilemez.” diyen DYP lideri bugün
“TCK ertelenmelidir.” diyebilmektedir. TCK’y› reform diye sunan med-
ya,  yürüyüfller düzenlemifltir.

Adalet Bakan› Cemil Çiçek, tasar› hakk›ndaki mahzurlar› ve eksik-
leri dile getirenlere karfl› ”zaman›nda söylenmeli” sözü vurdumduy-
mazl›¤› göstermifltir. 

Yasan›n mahzurlar›, özellikle medyan›n tepkisi üzerine çark eden
AKP, bu defa da yürürlü¤e girmesini 1 Haziran 2005’e kadar ertelemifl-
tir. 

G‹R‹fi
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1 Haziran 2005’te yürürlü¤e girecek yeni Türk Ceza Kanunu’nun
baz› maddeleri Devletimizin tekli¤i, ulusumuzun birli¤i ve  Ülkemizin
bütünlü¤ünün yan› s›ra  Devlet, millet ve toplum olarak  millî onurumu-
zu ve toplumsal ahlâk›m›z› tehdit eder mahiyettedir.

Yürürlükten kalkacak  olan ceza kanunu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ye-
ni Türk Ceza Kanunu’nun birtak›m bölücü ve y›k›c› mihraklar ile onla-
r›n sivil toplum içerisindeki uzant›lar› olan  marjinal guruplar›n taleple-
rini  önemli ölçüde karfl›lad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Gerek Yeni Ceza Kanunu gerekse Ceza Muhakemesi  Kanunu top-
lumsal kat›l›m ve tart›flma ortam› yarat›lmadan kanunlaflt›r›lm›flt›r. Ada-
let Komisyonu 8 gün çal›flarak haz›rlanan yeni tasar›y› kabul etmifltir.
TBMM 4 günlük bir çal›flma ile yeni tasar›y› kanunlaflt›rm›flt›r. Bu ace-
le nedir?  Kanun incelendi¤inde acelenin sebepleri anlafl›lmaktad›r.  

Söz konusu kanunun örnek olarak seçilen baz› maddeleri  karfl›lafl-
t›rmal› olarak gösterilmifltir.
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Ülkemizin içinde bulundu¤u yolsuzluk batakl›¤›na ra¤men, dev-
letin al›m ve sat›mlar›nda ifllenen fesat kar›flt›rma eylemlerini ve
özellikle yolsuzlu¤un en fazla yafland›¤› inflaat sektöründeki iha-
lelere fesat kar›flt›rma suçunu yeni düzenlemeyle suç olmaktan
ç›karmas›, özellikle bu suçlardan dolay› yarg›lananlar›n aff›yla so-
nuçlanacak bir düzenleme yapmas› hukukî ve siyasî bir skandald›r.
Skandal sun’î gündemlerle kamuoyundan saklanmakta, olay›n veha-
meti konunun uzman› olanlar›n dikkatinden kaç›r›lmaktad›r. 

Olay tamamen AKP iktidar›n›n bakanlar›n›n, milletvekillerinin,
bürokrat ve belediye baflkanlar›n›n yapacaklar› ihalelerden yarg›-
lanabilmelerini önleyecek ve hâlen bu suçlar› iflledi¤i iddialar›yla
yarg›lanan veya dokunulmazl›k z›rh›na bürünmüfl baflta Sn. Bafl-
bakan olmak üzere baz› AKP yöneticilerinin ve di¤er siyasîlerin,
bürokratlar›n affedilmesine yol açacak bir düzenlemedir. Oldukça
masumane görünen düzenleme esasen bir aklama operasyonu-
dur.

Yeni TCK 235. madde dikkatle incelendi¤inde 3 ayr› önemli sonu-
cun ortaya ç›kt›¤› görülecektir.

1-‹haleye fesat kar›flt›rma suçunun sadece devletin mal ve
hizmet ihaleleri ile s›n›rland›r›larak yap›m iflleri ihalelerinin suç
kapsam›ndan ç›kar›ld›¤›n›,

2-Daha önce bu suçu iflleyen, bu suçtan dolay› hakk›nda ko-
vuflturma yap›lan, yarg›lamas› devam eden, yarg›lamas› bekleti-
len veya bu suçtan mahkum olan herkesin affa u¤rat›lm›fl oldu-
¤u,

3-Devletin ihale yapmaks›z›n do¤rudan al›m sat›m yapt›¤› hâl-
lerde söz konusu al›m ve sat›m ifllerine fesat kar›flt›ran kiflilerin
bu eylemlerinin art›k suç olmaktan ç›kar›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

Yeni TCK’n›n 7. maddesinde “ifllendikten sonra yürürlü¤e giren
kanuna göre suç say›lmayan bir fiilden dolay› kimse cezaland›-

‹HALEYE FESAT KARIfiTIRMAKTAN 
YARGILANANLARA AKLAMA VE ÖRTÜLÜ AF!
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r›lmaz. Böyle bir ceza hükmolunmuflsa infaz› ve kanunî neticele-
ri kendili¤inden ortadan kalkar. Suçun ifllendi¤i zaman yürürlük-
te bulunan kanun ile sonradan yürürlü¤e giren kanunlar›n hü-
kümleri farkl› ise failin lehine olan hüküm uygulan›r ve infaz olu-
nur.” hükmü gere¤ince de Baflta Baflbakan olmak üzere birçok ba-
kan, hâlen Yüce Divanda yarg›lanan eski bakanlar ve di¤er TCK 205.
maddeden dolay› hakk›nda kovuflturma ve yarg›lama bafllat›lanlar, do-
kunulmazl›klardan dolay› TBMM gündeminde bekletilen ya da hakla-
r›nda bu konularda müfettifl raporu tanzim edilen birçok kiflinin suçlar›
düflmüfl olacakt›r.

Yolsuzlukla mücadele taahhüdü olan, vatandafllar›n bu söylemlerle
oyunu alan iktidar, bir yandan kendi yolsuzluklar›n› affa u¤ratm›fl, di-
¤er yandan da yeni yolsuzluklar yapabilmek için gerekli yasal zemini
haz›rlam›flt›r. 

AKP’nin haz›rlad›¤› yeni TCK’da önemli oranda suçlarda indirime
gidilmifltir. Yap›lan bu indirim ve indirime gidilen suçlar›n niteli¤i dikka-
te al›nd›¤›nda bunlar›n hangi tür bir tercihin oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Ye-
ni TCK ile yaklafl›k flu ana kadar, daha yürürlü¤e girmeden 15 bin kifli
tahliye edilmifltir.

Cezalar›n alt ve üst s›n›r›nda indirime gidilen suçlar flunlard›r:

AHLAK EKONOM‹K GENEL GÜVENL‹K UYUfiTURUCU
Çocuk Düflürtme Taksirli ‹flâs Genel Güvenli¤in Uyuflturucu veya

Taksirle Tehlikeye Uyar›c› Madde
Sokulmas› Kullan›lmas›n› 

Kolaylaflt›rma;
Çocuk Düflürme K›ymetli Damgada Tehlikeli Maddelerin Zehirli Madde

Sahtecilik ‹zinsiz Olarak Bulundurulmas› Katma
veya El De¤ifltirilmesi

Reflit Olmayanla Aç›¤a ‹mzan›n Kötüye ‹flaret ve Engel Koymama Zehirli Madde ‹mal 
Cinsel ‹liflki Kullan›lmas› ve Ticareti
Cinsel Taciz Fiyatlar› Etkileme Sistemi Engelleme-Bozma
Kötü Muamele Mal veya Hizmet Biliflim Sistemine Girme

Sat›m›ndan Kaç›nma

CEZALARDA AKP ‹ND‹R‹M‹
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DEVLET YOLSUZLUK ÖRGÜT-SUÇ KAMU DÜZEN‹

Türklü¤ü, Rüflvet Silahl› Örgüt Kamu Görevinin 

Cumhuriyeti, Terki veya Yap›lmamas›

Devletin Kurum ve

Organlar›n›

Afla¤›lama

Savafl Zaman›nda Kamu Görevlisinin Tutuklu, Hükümlü Veya Denetim Görevinin 

Yükümlülükler Ticareti Suç Delillerini ‹hmali

Bildirmeme

Devletin Zimmet Yalan Tan›kl›k Muhaf›z›n Görevini 

Güvenili¤ine ‹liflin Kötüye Kullanmas›

Bilgileri Temin Etme

Uluslararas› ‹rtikap Suç Delilerini Yok Etme,

Casusluk Gizleme, Yer De¤ifltirme

Yasaklanan Hükümlü Veya Tutuklunun 

Bilgileri Siyasal Ayaklanmas›

veya Askeri

Casusluk

Maksad›yla

Aç›klama

Yasaklanan

Bilgilerin Casusluk Suç ‹çin Anlaflma

Maksad›yla Temin‹

Yasaklanan Hukuk Davalar›nda Yalan

Bilgileri Temin Yere Yemin

Kaçmaya ‹mkan Sa¤lama

Eski Ceza Muhakamesi Kanununda 104 ve sonraki maddelerde tu-
tuklama karar› önemli ölçüde hâkim takdirine ba¤l› olarak “toplumda in-
fial”, “asayifli bozmak” gibi hususlar dikkate al›nmaktayd›. Yeni Ceza
Muhakamesi Kanunu 2 y›la kadar hapis cezas› gerektiren suçlarda tu-
tuklama yap›lamayaca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r. 

SUÇ ‹fiLEMEYE N‹SPÎ ÖZGÜRLÜK
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Son günlerde bölücü hainlerin sokak gösterilerine a¤›rl›k verme-
si ve polisle çat›flmas› gibi olaylarda gözle görülür biçimde bir ar-
t›fl olmas›n›n nedeni bu yasal düzenlemedir.

Çocuk Düflürme, Reflit Olmayanla Cinsel ‹liflki, Cinsel Taciz, Konut
Dokunulmazl›¤›n›n ‹hlali, ‹fl Ve Çal›flma Hürriyetinin ‹hlali, Kiflinin Hat›-
ras›na Hakaret, Genel Güvenli¤in Taksirle Tehlikeye Sokulmas›, Zehirli
Madde ‹mal ve Ticareti, Resmi Belgelerin Düzenlenmesinde Yalan Be-
yan, Suçu ve Suçluyu Övme, Hayas›zca Hareket, Kumar Oynanmas›
‹çin Yer ve ‹mkan Sa¤lama, Hileli Evlenme, Dinsel Tören, Kötü Muame-
le, Çocu¤un Kaç›r›lmas› Ve Al›konulmas›, Fiyatlar› Etkileme,  Biliflim
Sistemine Girme, Kiflilerin Mallar› Üzerinde Usulsüz Tasarruf, Kamu
Görevinin Terki Veya Yap›lmamas›, Suç Üstlenme, Yalan Tan›kl›k, Yar-
g› Görevini Yapan› Etkileme, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi,
Suç Delilerini Yok Etme, Gizleme, Yer De¤ifltirme, Baflkas› Yerine Ceza
‹nfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme, Hükümlü veya Tutuklunun
Kaçmas›, Muhaf›z›n Görevini Kötüye Kullanmas›, Halk› Askerlikten So-
¤utma, Türklü¤ü, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlar›n› Afla¤›la-
ma, Cadde ve sokaklarda izinsiz gösteriler yapmak, fliddet gösterilerin-
de bulunmak, milli manevi tarihsel de¤erlere sövmek, bölücülük propo-
gandas› yapmak, Atatürkün manevi hat›ras›na hakaret etmek gibi suç-
lara öngörülen ceza süreleri genellikle 2 y›l›n alt›ndad›r. Bilindi¤i üzere
2 y›la kadar verilen hapis cezalar› da tecil kapsam›nda bulunmaktad›r.
Sözkonusu düzenleme tutuklamay› da imkans›z hale getirdi¤inden, bu
tür suçlar›n suçlar›n failleri büyük oranda cezas›z kalacak, ülkemizin ka-
mu düzeni önemli ölçüde bozulacak ve bölücü unsurlar›n fliddet göste-
rileri düflünce özgürlü¤ü ad› alt›nda art›fl gösterecektir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yap›lan düzenleme :

MADDE 100- f›kra (4) Sadece adlî para cezas›n› gerektiren veya
hapis cezas›n›n üst s›n›r› iki y›ldan fazla olmayan suçlarda tutuk-
lama karar› verilemez.
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1 Haziranda yürürlü¤e girecek olan yeni TCK’n›n ‘banka doland›r›-
c›l›¤›’ suçlar›nda verilen trilyonluk para cezalar›nda, ‘süper indirim’ yap-
t›¤› ortaya ç›km›flt›r.

Yeni TCK’da, banka doland›r›c›lar›na, ‘Elde edilen haks›z yarar›n 1-
2 kat›na kadar a¤›r para cezas› verilece¤ine’ iliflkin hükümler kald›r›la-
rak ceza indirimine gidildi. Bunun yerine san›klara ‘Befl bin güne kadar
adlî para cezas› verilmesi’ öngörüldü. Yeni TCK’ya göre, banka dolan-
d›r›c›lar›na günlü¤ü en az 20, en çok 100 YTL karfl›l›¤›, 5000 bin güne
kadar para cezas› verilebilecek. Böylece, banka doland›r›c›l›¤› suçla-
r›nda, sa¤lanan haks›z menfaat kriter al›nmaks›z›n 100 bin YTL’den
(100 milyar TL) 500 bin YTL’ye kadar (500 milyar TL) para cezas› ve-
rilecek. Bu cezan›n miktar›n› da san›¤›n ekonomik ve di¤er flahsî hâl-
lerini göz önünde bulundurarak, mahkeme takdir edecek. 

Böylece meselâ bir bankan›n içini boflaltt›klar› gerekçesiyle 35 sa-
n›¤a verilen 6.5 katrilyonluk ceza da 3.5 trilyona kadar inebilecektir.

Yeni TCK’n›n ‘Etkin piflmanl›¤›’ düzenleyen 168. maddesi, banka
doland›r›c›lar›n›n verdikleri zarar› ‘aynen ödemeleri’ ile, k›smen ödeme
halinde ise ‘ma¤durun r›zas›’ hâlinde, cezalar›n›n 3’te 1’den 3’te 2’ye
kadar indirilmesini de düzenliyor. 

Eski TCK’yla yeni TCK’n›n fark›

Mevcut TCK

TCK’n›n 503. maddesindeki ‘Doland›r›c›l›k’ suçu ‘1 y›ldan 3 y›la ka-
dar hapis sa¤lad›¤› haks›z menfaatin bir misli kadar a¤›r para cezas›’,
504. maddede ‘Nitelikli doland›r›c›l›k’ suçu ise ‘2 y›ldan 5 y›la kadar
a¤›r hapis ve sa¤lad›¤› haks›z menfaatin iki kat› kadar a¤›r para ceza-
s›’ olarak düzenlenmiflti.

Yeni TCK

Yeni TCK 157. maddede de doland›r›c›lara ‘1 y›ldan 5 y›la kadar ha-
pis ve befl bin güne kadar adlî para cezas› verilmesi’ öngörüldü. Yeni

BATIK BANKA PATRONLARINA TCK ‹ND‹R‹M‹ 
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TCK 158. maddede ise ‘Nitelikli doland›r›c›l›¤›n’ cezas› ‘2-7 y›la kadar
hapis ve befl bin güne kadar adlî para cezas› oldu.

Devlete karfl› ifllenen suçlar genel olarak örgütlü ve kapsaml› oldu-
¤undan bu suçlar›n haz›rl›k tahkikat› ayr› bir usûl içinde düzenlenir. Oy-
sa Yeni Ceza Muhakemeleri Kanunu bölücü ve anarflist örgütler ile ç›-
kar amaçl› suç örgütlerine karfl› mücadeleyi etkisiz k›lacak flekilde dü-
zenlenmifl Terörle Mücadele Kanununun, 4422 say›l› Kanunu’nun usu-
le iliflkin hükümleri lâ¤vedilmifltir. 

Türklü¤e,   Cumhuriyete, Türkiye Büyük Millet Meclisine, hükûme-
tin manevi flahsiyetine, Bakanl›klara, Devletin askeri veya emniyet
kuvvetlerin veya Adliyenin manevî flahsiyetine aç›kça hakaret edenler
mevcut TCK’ya göre, bir seneden alt› seneye kadar a¤›r hapis ce-
zas› ile cezaland›r›lmakta iken, Yeni TCK’da yap›lan düzenleme ile,
söz konusu suçlara maruz kalabilecek Devlet organlar› iki guruba ay-
r›lm›fl, birinci guruptakilerin cezas› yar› yar›ya azalt›lm›fl, ikinci gu-
ruptakilerin cezas› ise  6 aydan iki y›la kadar indirilmifl ve tecil edi-
lebilir bir ceza hâline getirilmifltir.

Keza suçun yabanc› ülkede ifllenmesi halinde verilen cezada indi-
rim yap›lm›flt›r.                                  

Böylelikle, bölücü hainlerin sad›k ufla¤› olduklar› AB’nin bask›  me-
kanizmalar› arac›l›¤›yla, cezas›n›n a¤›r oldu¤unu ve indirilmesi gerek-
ti¤ini dile getirmekte olduklar› bu suçun cezas› indirilmifl ve talepleri
karfl›lanm›flt›r.

Mevcut TCK

Madde 159 - Türklü¤ü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, hükû-
metin manevî flahsiyetini, Bakanl›klar›, Devletin askerî veya emniyet
muhafaza kuvvetlerini veya Adliyenin manevi flahsiyetini alenen tahkir
ve tezyif edenler bir seneden alt› seneye kadar a¤›r hapis cezas› ile
cezaland›r›l›rlar.                                        

DEVLET ALEYH‹NE SUÇLARIN
CEZALARINDA ‹ND‹R‹M



Birinci f›krada beyan olunan cürümlerin irtikab›nda muhatap saraha-
ten zikredilmemifl olsa bile onlara matufiyetinde tereddüt edilmeyecek
derecede karineler varsa tecavüz sarahaten vuku bulmufl addolunur.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlar›na veya Büyük Millet Meclisi Kararla-
r›na alenen sövenler 15 günden 6 aya kadar hapis ve 100 liradan 500
liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›r.                                     

Türklü¤ü tahkir yabanc› memlekette bir Türk taraf›ndan ifllenirse ve-
rilecek ceza üçte birden yar›ya kadar art›r›l›r.

Yeni TCK

MADDE 301. - (1) Türklü¤ü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet
Meclisini alenen afla¤›layan kifli, alt› aydan üç y›la kadar hapis cezas›
ile cezaland›r›l›r. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yarg› organlar›n›, as-
kerî veya emniyet teflkilât›n› alenen afla¤›layan kifli, alt› aydan iki y›la
kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. 

(3) Türklü¤ü afla¤›laman›n yabanc› bir ülkede bir Türk vatandafl› ta-
raf›ndan ifllenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oran›nda art›r›l›r.

(4) Elefltiri amac›yla yap›lan düflünce aç›klamalar› suç oluflturmaz.

Mevcut kanuna göre, silâhl› terör örgütü kuran ve  yönetenlerin  ce-
zas› en az 15 y›l olup daha fazla bir ceza da verilebilmekteydi. Keza bu
örgütlere üye olanlar 10 y›ldan 15 y›la kadar hapsedilmekteydi. Ancak
yeni Kanunla bu suça öngörülen cezalarda indirime gidilmifl ve örgüt
kurma ve yönetme asgarî 15 y›l iken 10 y›la, örgüte üye olma ise
10 y›ldan 5 y›la indirilmifltir.

Ülkemizde cezalar›n  büyük ço¤unlu¤unun alt s›n›rdan verilmesi
nedeniyle birçok terör örgütü üyesi  bu indirim nedeniyle ceza evinden
tahliye edilmektedir.

YASA DIfiI ÖRGÜTLERE HÜRR‹YET
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Daha önce PKK terör örgütünü da¤dan indirme amac›yla ç›kar›lan
piflmanl›k yasas› ile binlerce hainin  ceza evinden tahliye edilmesiyle
yetinilmemifl olup, Yeni Ceza Kanunu ile de  1400 kadar terör suçlusu
bölücü veya y›k›c› katil daha  ceza evlerinden tahliye edilmifltir.  Söz
konusu tahliyeler hâlen devam etmektedir ve sürerek devam edece¤i
tahmin edilmektedir.  Dolay›s›yla asl›nda, kamuoyunun  haberi ol-
maks›z›n ülkemizde birçok vatan evlâd›n›n flehit olmas›na neden
olan  katillere gizli bir  af  daha ç›kart›lm›flt›r.  

Mevcut TCK

Madde 168 - Her kim, 125, 131, 146, 147, 149 ve 156’nc› mad-
delerde yaz›l› cürümleri ifllemek için silâhl› cemiyet ve çete teflkil eder
yahut böyle bir cemiyet ve çetede amirli¤i ve kumanday› ve hususî bir
vazifeyi haiz olursa on befl seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis
cezas›na mahkûm olur.

Cemiyet ve çetenin sair efrad› on y›ldan on befl y›la kadar a¤›r ha-
pisle cezaland›r›l›r.

Yeni TCK

MADDE 314. - (1) Bu k›sm›n dördüncü ve beflinci bölümlerinde yer
alan suçlar› ifllemek amac›yla, silâhl› örgüt kuran veya yöneten kifli, on
y›ldan on befl y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

(2) Birinci f›krada tan›mlanan örgüte üye olanlara, befl y›ldan on y›-
la kadar hapis cezas› verilir.

(3) Suç ifllemek amac›yla örgüt kurma suçuna iliflkin di¤er hüküm-
ler, bu suç aç›s›ndan aynen uygulan›r.

Bölücü ve y›k›c› mihraklar ülkemizin üniter ve ulus-devlet  yap›s›na
her türlü darbeyi vurabilmek  için bölücülük suçunun düflünce suçu
kapsam›nda de¤erlendirilmesini sürekli olarak bas›n ve medyada ileri

BÖLÜCÜLÜK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMIfiTIR
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sürmüfller ve bu ba¤lamda AB’nin çeflitli karanl›k lobilerini de arkalar›-
na alm›fllard›r.

Yürürlükteki kanuna göre, halk›; s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge
farkl›l›¤› gözeterek kin ve düflmanl›¤a aç›kça tahrik ederek bölücülük
yapan  kimse bir y›ldan üç y›la kadar hapis edilmekte ve suçun umu-
mun emniyetini tehlikeye düflürmesi hâlinde, ceza üçte birden yar›ya
kadar art›r›lmakta, böylece sonuç olarak ceza bir buçuk y›ldan alt› y›la
kadar olabilmekteydi. Di¤er taraftan suçun  haberleflme araçlar›yla ifl-
lenmesi hâlinde ayr›ca ceza 1 misli art›r›lmaktayd›. Oysa yeni TCK’da,
söz konusu suçun cezas› 1 y›ldan 3 y›la kadar  ceza ile kesin olarak
s›n›rland›r›lm›fl, ayr›ca kamu güvenli¤i aç›s›ndan aç›k ve yak›n bir
tehlikenin ortaya ç›kmas› flart›na ba¤lanm›flt›r. Yani isteyen istedi¤i
gibi bölücülük yapabilecektir. Çünkü suçun alt s›n›r› tecil kapsam›nda-
d›r ve aç›k ve yak›n bir tehlike ortaya ç›kmad›¤› sürece suç olufl-
mayacakt›r ki, her bölücü aç›klaman›n ard›ndan kamu güvenli¤i için
aç›k ve yak›n bir tehlikenin ortaya ç›kmas› beklenemez.

Mevcut TCK

Madde 312 - Kanunun cürüm sayd›¤› bir fiili aç›kça öven veya iyi
gördü¤ünü söyleyen veya halk› kanuna itaatsizli¤e tahrik eden kimse
alt› aydan iki y›la kadar hapis ve iki bin liradan on bin liraya kadar a¤›r
para cezas›na mahkûm olur.

Halk›; s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge farkl›l›¤› gözeterek kin ve
düflmanl›¤a aç›kça tahrik eden kimse bir y›ldan üç y›la kadar hapis ve
üç bin liradan on iki bin liraya kadar a¤›r para cezas›yla cezaland›r›l›r.
Bu tahrik umumun  emniyeti için tehlikeli olabilecek bir flekilde yap›ld›-
¤› takdirde faile verilecek ceza üçte birden yar›ya kadar art›r›l›r.            

Yukar›daki f›kralarda yaz›l› suçlar› 311’nci maddenin ikinci f›kras›n-
da say›lan vas›talarla iflleyenlere verilecek cezalar bir misli art›r›l›r.  

Madde 311 -(2)Tahrik, her türlü kitle haberleflme araçlar›, ses kay›t
bantlar›, plak,film, gazete, mecmua ile veya sair bas›n aletleriyle veya
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elle yaz›l›p ço¤alt›larak yay›nlanan veya da¤›t›lan yaz›lar ile ya da
umumi yerlerde levha ve ilân asmak  suretiyle olursa, yukar›daki bent-
ler uyar›nca suçlu hakk›nda tayin olunacak  a¤›r hapis ve hapis ceza-
lar› bir misli art›r›l›r. Para cezas› hükmolunacak hâllerde bu ceza suçun
nevine göre iki bin befl yüz liradan onbin liraya kadar a¤›r para cezas›
olmak üzere tayin olunur.              

Yeni TCK

MADDE 216. - (1) Halk›n sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge
bak›m›ndan farkl› özelliklere sahip bir kesimini, di¤er bir kesimi aleyhi-
ne kin ve düflmanl›¤a alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu gü-
venli¤i aç›s›ndan aç›k ve yak›n bir tehlikenin ortaya ç›kmas› halin-
de, bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. 

(2) Halk›n bir kesimini, sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep, cinsiyet veya
bölge farkl›l›¤›na dayanarak alenen afla¤›layan kifli, alt› aydan bir y›la
kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. 

(3) Halk›n bir kesiminin benimsedi¤i dinî de¤erleri alenen afla¤›la-
yan kifli, fiilin kamu bar›fl›n› bozmaya elveriflli olmas› hâlinde, alt› ay-
dan bir y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Ülkemizin sözde Ermeni soy k›r›m›yla suçlanmaya çal›fl›ld›¤› bir dö-
nemde hiçbir  sebep yokken Yeni TCK’n›n 76.maddesinde  soyk›r›m›
suçunun düzenlenmifl olmas› akla kötü fleyler getirmektedir. Çünkü bu
tür düzenlemeler baz› bölücü unsurlar taraf›ndan kötüye kullan›lmaya
aç›k oldu¤u gibi ülkemizden toprak ve tazminat talebinde bulunmaya
cürret gösterebilen Ermenistan ve onun diyasporas›n›n da ifltah›n› ka-
bartacakt›r. Çünkü bir ülkenin kanunlar›nda bu tür düzenlemelerin ol-
mas›, her zaman kötüye kullan›labilir. Özellikle bir uluslararas› mahke-
mede görülen bir davada veya BM Güvenlik Konseyinde ele al›nan bir
meselede, ulusal mevzuatta yer alan bu tür düzenlemeler her zaman
bafl›m›za dert açabilecek cinsten düzenlemelerdir.

ERMEN‹ SOY KIRIMI ‹DD‹ALARINA KAPI ARALAMA
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Avrupa Birli¤ine dâhil ülkelerden Finlandiya, Fransa, ‹talya, Alman-
ya ve ‹ngiltere d›fl›ndaki ülkeler soy k›r›m› suçunu iç hukuklar›na henüz
dâhil etmedikleri hâlde Uluslararas› Ceza Divan›nda K›br›s Harekât›na
kat›lan Türk Silahl› Kuvvetleri mensuplar›n› ve PKK terör örgütüne kar-
fl› mücadele eden güvenlik güçlerinin yarg›lanmas›na yol açabilecek
flekilde kanuna dâhil edilmifltir. 

Bu madde Ülke bütünlü¤ünün korunmas› ve d›fl millî siyasetimizin
gereklerinin yerine getirilmesinde görev alan ve bu vatan görevini ifa
eden kiflilerin hukukî de¤il uluslararas› siyasî senaryocular›n oyunu hâ-
line gelen uluslararas› yarg›lama mercilerinin önüne konulmas› anla-
m›n› tafl›maktad›r. (Lousidou davas›) 

Keza, insanl›¤a karfl› ifllenen suçlar ad› alt›nda 77. maddede konu-
lan düzenleme de ülkemizdeki bölücü mihraklar ile ülke d›fl›ndaki di-
yasporalar› taraf›ndan istismar edilebilecek ve kötüye kullan›labilecek
türdendir. Zaten TCK kapsam›nda bu maddede gösterilen suçlar›n ta-
mam› cezaland›r›lmaktad›r. O hâlde neden böyle bir özel madde dü-
zenlenmifltir? Ülkemizde yaflayan hiçbir fert, grup, zümre vb. her-
hangi bir soy k›r›m ya da insanl›¤a karfl› suç tehdidi  alt›nda bu-
lunmad›¤›na göre bu maddeler niçin düzenlenmifltir? Ne amaç-
lanmaktad›r?

Söz konusu maddelerin sür’atle yürürlükten kald›r›lmas› ge-
rekmektedir. Çünkü ileride aleyhimize gelifltirilecek olan senaryo-
lar›n yasal zeminlerini haz›rlamaya yönelik düzenlemelerdir ve
bölücülük kokmaktad›r.                                                                  

Soy k›r›m› 

MADDE 76. - (1) Bir plan›n icras› suretiyle, millî, etnik, ›rkî veya di-
nî bir grubun tamamen veya k›smen yok edilmesi maksad›yla, bu grup-
lar›n üyelerine karfl› afla¤›daki fiillerden birinin ifllenmesi, soy k›r›m› su-
çunu oluflturur: 

a) Kasten öldürme
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b) Kiflilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine a¤›r zarar verme

c) Grubun, tamamen veya k›smen yok edilmesi sonucunu do¤ura-
cak koflullarda yaflamaya zorlanmas›

d) Grup içinde do¤umlara engel olmaya yönelik tedbirlerin al›nmas›

e) Gruba ait çocuklar›n bir baflka gruba zorla nakledilmesi 

(2) Soy k›r›m› suçu failine a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis cezas› ve-
rilir. Ancak, soy k›r›m› kapsam›nda ifllenen kasten öldürme ve kasten
yaralama suçlar› aç›s›ndan, belirlenen ma¤dur say›s›nca gerçek içtima
hükümleri uygulan›r.

(3) Bu suçlardan dolay› tüzel kifliler hakk›nda da güvenlik tedbirine
hükmolunur.

(4) Bu suçlardan dolay› zaman afl›m› ifllemez.

‹nsanl›¤a karfl› suçlar 

MADDE 77. - (1) Afla¤›daki fiillerin, siyasal, felsefî, ›rkî veya dinî sa-
iklerle toplumun bir kesimine karfl› bir plan do¤rultusunda sistemli ola-
rak ifllenmesi, insanl›¤a karfl› suç oluflturur:

a) Kasten öldürme
b) Kasten yaralam
c) ‹flkence, eziyet veya kölelefltirme
d) Kifli hürriyetinden yoksun k›lma
e) Bilimsel deneylere tâbi k›lma
f) Cinsel sald›r›da bulunma, çocuklar›n cinsel istismar›
g) Zorla hamile b›rakma
h) Zorla fuhfla sevk etme

(2) Birinci f›kran›n (a) bendindeki fiilin ifllenmesi halinde, fail hakk›n-
da a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis cezas›na; di¤er bentlerde tan›mlanan
fiillerin ifllenmesi hâlinde ise sekiz y›ldan az olmamak üzere hapis ce-
zas›na hükmolunur. Ancak birinci f›kran›n (a) ve (b) bentleri kapsam›n-
da ifllenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçlar› aç›s›ndan, be-
lirlenen ma¤dur say›s›nca gerçek içtima hükümleri uygulan›r.
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(3) Bu suçlardan dolay› tüzel kifliler hakk›nda da güvenlik tedbirine
hükmolunur.

(4) Bu suçlardan dolay› zaman afl›m› ifllemez

Örgüt 

MADDE 78. - (1) Yukar›daki maddelerde yaz›l› suçlar› ifllemek mak-
sad›yla örgüt kuran veya yöneten kifli, on y›ldan on befl y›la kadar ha-
pis cezas› ile cezaland›r›l›r. Bu örgütlere üye olanlara befl y›ldan on y›-
la kadar hapis cezas› verilir.

(2) Bu suçlardan dolay› tüzel kifliler hakk›nda da güvenlik tedbirine
hükmolunur.

(3) Bu suçlardan dolay› zamanafl›m› ifllemez

Türk Ceza Kanunu toplum ahlâk›na iliflkin hususlar› da düzenlemifl-
tir. Bu çerçevede beflerî cinselli¤in kötüye kullan›lmas› suç say›lm›flt›r.
Aile kurumu, çocuk ve insan iradesi bu konuda dikkate al›nmaktad›r. 

Yeni TCK,  k›z kaç›rmay› kald›rm›fl, suç olmaktan ç›karm›flt›r. Eski
kanuna göre, “her kim cebir ve fliddet veya tehdit veya hile, flehvet his-
si ve evlenme maksad›yla bir kimseyi kaç›r›rsa...” suç ifllemifltir. fiimdi
yeni kanuna göre; 18 yafl›ndan küçük çocuklar, “evlenece¤iz, annemiz
babam›z müsaade etmiyor, velimiz müsaade etmiyor. Onlar›n müsa-
adesine tâbiyiz medenî hukukta. Onlar müsaade edinceye kadar biz bu-
rada oturaca¤›z, yafl›m›z geldi¤i zaman evlenece¤iz...” dedi¤inde buna
bir fley yapabilmek mümkün de¤ildir. Yeni TCK’da böyle bir suç yoktur.
Yeni TCK’ya göre, 18 yafl›ndan küçük çocuklar birbirlerini al›p götürür-
lerse, evlenme kast›yla giderlerse hiçbir fley yap›lamayacakt›r. Evlen-
meden, evlenme maksad›yla bir araya gelen 18 yafl›ndan küçük çocuk-
lar›n birlikte yaflamas› “toplum ahlâk›” aç›s›ndan suç addedilmemifltir.

TOPLUM AHLÂKINA DARBE
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Cinsel Suçlar

Devletimizin ve Cumhuriyetimizin temelini, millî, ahlâkî, toplumsal,
tarihî ve kültürel de¤erlerimiz teflkil etmektedir. Aile Türk toplumunun
temel tafl›d›r ve yasalar›m›z ailenin ve bu nedenle çocu¤un   namus ve
iffetinin  korunmas› için birtak›m koruyucu düzenlemeler getirmifltir. 

Dolay›s›yla yürürlükteki TCK, reflit olmayan bir  çocuk ile r›zas›yla
bile olsa cinsî münasebette bulunanlar›  6 aydan üç y›la kadar ceza-
land›rmaktad›r. 

Oysa  Yeni TCK’da  15 yafl›n› bitiren bir çocuk ile cinsel iliflkide bu-
lunanlara flikâyet üzerine 6 aydan 2 y›la kadar ceza verilebilece¤i
düzenlenmifl,  böylece suçun cezas› 1 y›l indirilerek tecil edilebi-
len ceza kapsam›na sokulmufltur. Üstelik bu suç için flikâyet ko-
flulu getirilmifltir.

Netice itibar›yla ma¤durdan 5 yafl büyük olmayanlar bak›m›n-
dan bir nevi cinsel özgürlük getirilmifl ve toplumsal  ve ahlâkî de-
¤erlerimize  büyük bir darbe vurulmufltur.

Mevcut TCKvcut TCK:

Madde 416 - On befl yafl›n› bitiren bir kimsenin cebir ve fliddet ve-
ya tehdit kullanmak suretiyle ›rz›na geçen veyahut ak›l veya beden
hastal›¤›ndan veya kendi fiilinden baflka bir sebepten veya kulland›¤›
hileli vas›talardan dolay› fiile mukavemet   edemeyecek bir hâlde bulu-
nan bir kimseye karfl› bu fiili iflleyen kimse yedi seneden afla¤› olma-
mak üzere a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.                   

Yine bu suretle ›rz ve namusa tasaddiyi tazammun eden di¤er bir
fiil ve harekette bulunursa üç seneden befl seneye kadar hapsolunur.   

Reflit olmayan bir kimse ile r›zasiyle cinsî münasebette bulunanlar
fiil daha a¤›r cezay› müstelzim bulunmad›¤› takdirde alt› aydan üç se-
neye kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
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Yeni TCKYeni TCK:

MADDE 104. - (1) Cebir, tehdit ve hile olmaks›z›n, on befl yafl›n› bi-
tirmifl olan çocukla cinsel iliflkide bulunan kifli, flikâyet üzerine, alt› ay-
dan iki y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. 

(2) Fail, ma¤durdan befl yafltan daha büyük ise, flikâyet koflulu
aranmaks›z›n, cezas› iki kat art›r›l›r. 

Kumar oynatmak

Kumar oynatmak ile ilgili 228. madde kumar oynamay› suç olmak-
tan ç›karm›flt›r. Maddenin gerekçesinde; sosyal bak›mdan ortaya koy-
du¤u büyük tehlike ve meydana gelmesi mümkün facialar› önlemekten
bahsedildi¤ine göre; kumar oynayan kiflilerin bu fiillerinin suç say›lma-
mas› eksikliktir.

Aile düzenini korumak ve zina

Aile düzenini koruyan 230. madde resmî nikâh ve dinî nikâh yapt›r-
madan birlikte yaflayanlar hakk›nda bir düzenleme yapmam›flt›r. Yani
zina suç say›lmam›flt›r. Buna karfl›l›k yani  zinan›n suç say›lmad›¤› ah-
valde, resmî nikah olmadan dini nikâh yapt›ranlar cezaland›r›lm›flt›r.

Yeni Türk Ceza Kanunu bas›n ve yay›n yolunu tan›mlam›fl ve bu ta-
n›ma göre gazete, dergi, radyo, TV ve internet yay›n› “bas›n yay›n yo-
lu ile”  tan›m› içine al›nm›flt›r.

Yeni Türk Ceza Kanunu bas›n yolu ile ifllenen suçlara verilecek ce-
zalar› ayr›ca belirlemifl ve art›r›ml› cezalar öngörmüfltür. Bunlar, bas›n
üzerinde bask› mahiyetindeki düzenlemelerdir. Meselâ; 

Hakaret ve sövme fiillerini düzenleyen 125,127,128 ve 130.madde-
ler kiflilik hakk›n›n korunmas› ile ifade hürriyeti, toplumun bilgi edinme
hakk› ve bas›n›n kamu oyunu  bilgilendirme görevi aras›nda tutarl› bir
denge kurulamam›flt›r. 

BASIN ÜZER‹NDE BASKI

18

Bas›n yoluyla ifllenen bu fiillere verilecek ceza  26.06.2004 tarihin-
de yürürlü¤e giren 5187 say›l› Bas›n Kanunda para cezas› olarak be-
nimsenmifl iken Yeni Türk Ceza Kanunu’nda hapis cezas›n›n a¤›rlaflt›-
r›c› sebebi olarak de¤erlendirilmesi siyasî tutars›zl›k, hukukî öngörü-
süzlüktür.

‹ftira suçunu düzenleyen 267. maddede bas›n ve yay›n yoluyla fiilin
ifllenilmesi hâli, bas›n hürriyeti ve ifade hürriyeti ile ba¤daflt›r›larak tan-
zim edilmemifltir. Bas›n mensuplar› kamu oyunu bilgilendirme görevini
yerine getirirken, hapis cezas› tehdidi alt›na al›nm›flt›r.

Bu durum ya iftira suçundan hüküm giyen ve ceza evlerini dolduran
bas›n ordusu mensubu yaratacak ya da oto sansür nedeniyle  haber
veremeyen haberci türü türetecektir. 

Soruflturman›n gizlili¤ini ihlâl ile ilgili 285.maddenin 3. f›kras› bas›-
n›n kamu oyunu bilgilendirme görevi ve ifade hürriyeti ile telif edilerek
yaz›lmal› idi. Bu madde mevcut hâliyle; kamu oyunu ilgilendiren  adlî
bir olay›n topluma duyurulmas› görevi ile mükellef bas›n önünde ciddi
bir engel oluflturmakta ve bas›n mensuplar›n› ceza tehdidi alt›nda gö-
revini yapamaz hale getirmektedir. 

Cumhurbaflkan›na hakareti düzenleyen 299.madde bafll›¤› hakaret
olmas›na ra¤men afla¤›lamak gibi hukukî anlam yüklenemeyen bir ke-
limenin metinde yer almas› ve afla¤›lamak kelimesinin gerekçede ta-
n›mlanmaya çal›fl›lmas› özensizliktir. 

Günümüzde suç, özellikle örgütlenerek daha etkin ve kulland›¤› yön-
temler itibar›yla daha fazla yayg›nlaflma e¤ilimi göstermektedir. Bu ba-
k›mdan, suçla mücadelede, suç örgütlerini dikkate alan tedbirlerin ve
kavramlar›n gelifltirilmesi gerekmektedir. Örgütlü suçlar aç›s›ndan 4422
say›l› Ç›kar Amaçl› Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu MHP’nin hükû-
met ortakl›¤› döneminde 30/07/1999 tarihinde ç›kar›lm›flt›r.  Bu kanun

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ‹LE MÜCADELEDE ZAAF‹YET
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özellikle banka hortumlar›na iliflkin operasyonlar›n gerçekleflmesinde
de önemli bir araç olmufltur. Bu kanunun “Kay›t ve verilerin incelenme-
sine” iliflkin 4. maddesi yeni TCK’ya aktar›lmam›flt›r. 

MADDE 4. – Bu kanunda öngörülen suçlar›n veya delillerinin orta-
ya ç›kar›lmas› için, suçlar›n ifllenifl biçimlerine benzer tutum ve davra-
n›fllarda bulunan kiflilere iliflkin yer, kurulufl, çevre ve kurumdaki, Dev-
letin ulusal güvenli¤i bak›m›ndan gizli kalmas› zorunlu olanlar hariç her
türlü resmî ve özel kay›tlarla bilgisayar verileri incelenebilir.

Bu durum ç›kar amaçl› suç örgütleriyle mücadelede zaafiyet yara-
tabilecektir.

TBMM’de 4.12.2004 tarihinde kabul edilen ve 1 Haziran 2005
tarihinde yürürlü¤e girecek olan 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanu-
nu, Avrupa Birli¤i mevzuat›na uyum çerçevesinde 17 Aral›k 2004 ta-
rihinden önce yürürlü¤e konulmas› gerekti¤i bahanesiyle, ülkemizin
bekas› için vazgeçilmez olan birtak›m hassasiyetler hiçe say›lmak su-
retiyle Parlamentoda kabul edilmifltir.

Söz konusu kanunun içeri¤i incelendi¤inde baz› maddelerinde
yer alan düzenlemelerin PKK-KADEK terör örgütünün Imral› cezaevin-
deki elebafl› ile bu hainin savunmas›n› üstlenen ve kuryelik yapmak
suretiyle cinayet örgütü ile aras›ndaki iliflkilerini düzenleyen avukat-
lar›n›n bas›nda ve medyada yay›nlanan söylem ve talepleriyle aynen
örtüfltü¤ü görülmektedir.

Yani kim ne derse desin, baz› hain eller bilerek ve isteyerek bu ka-
nuna, terör örgütü mensuplar› ile terör örgütleri aras›ndaki iletiflim

TERÖR‹STBAfiI VE AVUKATLARININ TALEPLER‹YLE
ÖRTÜfiEN DÜZENLEMELER
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ve yönetiflim faaliyetlerini kolaylaflt›ran, hatta bu faaliyetleri yasal ko-
ruma alt›na ald›ran düzenlemelerin dahil edilmesini sa¤lam›fllard›r.

fiimdi bu ihanet odaklar›n›n söylem ve talepleri ile buna paralel ola-
rak Parlamentoda kabul edilerek yürürlü¤e konulan düzenlemelere bir
göz atal›m ve aras›ndaki benzerlikleri hayretle ve ibretle izleyelim!!

Teröristbafl› ve avukatlar›n›n talebi  

Polis veya jandarmadaki gözalt› sürelerinde indirim yap›ls›n, Cum-
huriyet savc›lar›n›n örgütsel suçlarda hâkimden ek gözalt› süresi alma-
s› uygulamas›na son verilsin !

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yap›lan düzenleme

MADDE 91. - (1) Yukar›daki maddeye göre yakalanan kifli, Cum-
huriyet Savc›l›¤›nca b›rak›lmazsa, soruflturman›n tamamlanmas›
için gözalt›na al›nmas›na karar verilebilir. Gözalt› süresi, yakalama
an›ndan itibaren yirmi dört saati geçemez.

(2)  Gözalt›na alma, bu tedbirin soruflturma yönünden zorunlu
olmas›na ve kiflinin bir suçu iflledi¤ini düflündürebilecek emarelerin
varl›¤›na ba¤l›d›r.

(3) Toplu olarak ifllenen suçlarda, delillerin toplanmas›ndaki güçlük
veya flüpheli say›s›n›n çoklu¤u nedeniyle; Cumhuriyet savc›s› gözalt›
süresinin, her defas›nda bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle
uzat›lmas›na yaz›l› olarak emir verebilir. Gözalt› süresinin uzat›lmas›
emri gözalt›na al›nana derhâl tebli¤ edilir.

Aç›klama 

Mevcut Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile DGM Kanunu’nda
yer alan toplu ya da örgütlü suçlarda Cumhuriyet savc›s›n›n hâkimden
ek süre isteme hakk› önceki uyum yasalar›yla tamamen ortadan kald›-
r›lm›fl, bununla kalmay›p, karmafl›k, çok san›kl› toplu veya örgütsel
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suçlarda savc›lar›n gerekti¤i gibi soruflturma yapmas›, delilleri topla-
mas›, suç faillerini yakalatmas›, bunlar› mahkeme önüne ç›karmas› ve
davas›n› ispatlamas› âdeta imkâns›z hâle getirilerek, zaten daha ön-
ce 4 güne indirilmifl olan gözalt› süresi, bir kez daha indirilerek her de-
fas›nda birer gün olmak üzere 3 günle s›n›rland›r›lm›flt›r.

Oysa bir baflka uyum yasas›yla kiflilerin gözalt›na al›nd›¤› andan
itibaren istisnas›z olarak avukat›na ulaflma ve hukukî yard›mdan ya-
rarlanma hakk› tan›nm›flt›r. Mademki her an avukat› yan›nda olan ve
hukuki yard›m alan kifliler söz konusudur, o hâlde neden gözalt› süre-
leri k›salt›lm›flt›r? Çünkü savc›lar›n elleri kollar› ba¤lanarak terör ör-
gütlerince ifllenen cinayetlere iliflkin soruflturmalar›n gerekti¤i gibi yü-
rütülmesi ve katillerin cezaland›r›lmas› istenilmemektedir.

Teröristbafl› ve avukatlar›n›n talebi:

K›sa süreli cezalar gerektiren suçlarda tutuklama karar› verilme-
sin!
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yap›lan düzenleme 

MADDE 100 - f›kra (4) Sadece adlî para cezas›n› gerektiren ve-
ya hapis cezas›n›n üst s›n›r› iki y›ldan fazla olmayan suçlarda tu-
tuklama karar› verilemez.

Aç›klama 

Bu düzenlemeyle âdeta suç iflleme özgürlü¤ü getirilmifltir. Son gün-
lerde bölücü hainlerin sokak gösterilerine a¤›rl›k vermesi ve polis-
le çat›flmas› gibi olaylarda gözle görülür biçimde bir art›fl olmas›-
n›n nedeni bu yasal düzenlemedir.

Cadde ve sokaklarda izinsiz gösteriler yapmak, atefl yakmak,
fliddet gösterilerinde bulunmak, millî manevî tarihsel de¤erlere söv-
mek, bölücülük propogandas› yapmak, Atatürk’ün manevî hat›ras›na
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hakaret etmek vb. gibi birtak›m suçlara öngörülen ceza süreleri genel-
likle 2 y›l›n alt›ndad›r. Bilindi¤i üzere 2 y›la kadar verilen hapis cezala-
r› da tecil kapsam›nda bulunmaktad›r. Söz konusu düzenleme tutuk-
lamay› da imkans›z hale getirdi¤inden, bu tür suçlar›n failleri büyük
oranda cezas›z kalacak, ülkemizin kamu düzeni önemli ölçüde bozu-
lacak ve bölücü unsurlar›n fliddet gösterileri düflünce özgürlü¤ü ad›
alt›nda art›fl gösterecektir.

Teröristbafl› ve avukatlar›n›n talebi 

Tutuklu ve hükümlülerin ceza evlerinden yak›nlar›na yazd›klar›
veya bu kiflilerden onlara gelen mektuplar okunmas›n !

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yap›lan düzenleme

MADDE  126- San›k ile tan›kl›ktan çekilme hakk› bulunan yak›nla-
r› aras›ndaki mektuplara el konulamaz.

Aç›klama

Tan›kl›ktan çekilme hakk› bulunanlar san›k ya da hükümlünün 3.
dereceye kadar olan tüm akrabalar›n› kapsamaktad›r. Uygulamada
san›klar›n resmî mercilerle yapt›klar› d›fl›ndaki yaz›flmalar› denet-
lenmekte ve suç unsuru tafl›yanlara el konulmaktad›r. Oysa yap›lan
düzenlemeyle üçüncü dereceye kadar olan tüm akrabalarla yap›lan
yaz›flmalara el konamayacak ve böylece örgütlerin kuryelik, haberlefl-
me, bilgi al›flverifli ve eylem talimatlar› verme imkânlar› yasal güvence-
ye kavuflmufl olacakt›r.

Teröristbafl› ve avukatlar›n›n talebi

Avukat bürolar› aranmas›n, aranacaksa mahkeme karar› gereksin!
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yap›lan düzenleme

MADDE 130. - (1) Avukat bürolar› ancak mahkeme karar› ile ve
kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savc›s›n›n deneti-
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minde aranabilir. Baro baflkan› veya onu temsil eden bir avukat ara-
mada haz›r bulundurulur.

Aç›klama

Avukat bürolar› ancak mahkeme karar›yla ve Cumhuriyet savc›s›-
n›n denetiminde aranabilecektir. Oysa mevcut kanuna göre suçüstü
hâllerinde ve gecikmesinde sak›nca bulunan hâllerde Cumhuriyet
savc›s›n›n emriyle aranabilmekteydi. Bilindi¤i gibi ülkemizde terör
örgütlerinin savunmas›n› yapan birtak›m avukatlara örgüt üyeli¤i,
yard›m ve yatakl›k ya da suç delillerini gizleme suçlar›ndan davalar
aç›lmakta ve mahkûm olmaktad›rlar. Bu düzenlemeyle art›k bu tür
avukatlar›n mahkeme karar› olmadan bürolar› aranam›yaca¤› için
mahkeme karar›n›n al›nmas› için geçecek süre zarf›nda suç delilleri
yok edilecek böylece adaletin icras› derin bir yara alacakt›r.

Teröristbafl› ve avukatlar›n›n talebi 

Hakk›nda takipsizlik ya da beraat karar› verilen kiflilere devlet taz-
minat ödesin ve bu tazminat ilgili devlet memurundan rücu edilsin!

Ceza Muhakemesi Kanununda yap›lan düzenleme :

MADDE 141. e) Kanuna uygun olarak yakaland›ktan veya tutuk-
land›ktan sonra haklar›nda kovuflturmaya yer olmad›¤›na veya bera-
atlerine karar verilen, Kifliler, maddî ve manevî her türlü zararlar›n›,
Devlet’ten isteyebilirler.

MADDE 143 (2) Devlet, ödedi¤i tazminattan dolay›, koruma ted-
biriyle ilgili olarak görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine rücu
eder.

Aç›klama

Mevcut yasalara göre haks›z yere hürriyetinin k›s›tland›¤› anlafl›lan
kifliler Devlet’ten tazminat isteme hakk›na sahiptirler. Ancak bu tazmi-
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nat›n memurdan rücu edilmesi söz konusu de¤ildir. Bu düzenleme-
nin getirilmesinin nedeni hâkim ve savc›lar› bask› alt›na almakt›r.
Ülkemizde delil toplama ve tan›kl›k müesseseleri iyi ifllemedi¤inden
kimi zaman suçluda olsa suçu iflledi¤i ispatlanamad›¤›ndan baz›
suçlular beraat edebilmekte, yada yine ayn› nedenlerle haklar›nda
takipsizlik kararlar› verilebilmektedir. Dolay›s›yla soruflturma veya
yarg›laman›n do¤al ak›fl› içerisinde savc›lar gözalt›, hâkimler tutukla-
ma karar› verebilmekteyken, bu yasal düzenlemeyle bu tür kiflilere
tazminat ödeme durumuna sokulmufl oldu¤undan, görevini gerekti¤i
gibi yapamayacak ve gözalt› yada tutuklama karar› veremeyecek,
ülkemiz suç cenneti haline gelecek, toplumun adalete olan inanc› sar-
s›lacakt›r. 

Çünkü öyle suçlar vard›r ki kamu vicdan›n›n rahat edebilmesi için,
san›¤›n sür’atle tutuklanmas› gerekmektedir.Dünyada hiçbir hukuk
sisteminde yarg›y› bu denli   bask› alt›na alan bir düzenleme mevcut
de¤ildir.

Teröristbafl› ve avukatlar›n›n talebi

Müvekkiller ile avukatlar rahat ve serbest bir ortamda görüfleme-
mektedirler. Bu görüflmeler engellenmesin k›s›tlanmas›n !

Ceza Muhakemesi Kanununda yap›lan düzenleme : 

MADDE-149 (3) Soruflturma ve kovuflturma evrelerinin her aflama-
s›nda avukat›n, flüpheli veya san›kla görüflme, ifade alma veya sorgu
süresince yan›nda olma ve hukukî yard›mda bulunma hakk› engellene-
mez, k›s›tlanamaz.

Aç›klama

Daha önceki düzenlemelerde tutuklu san›¤›n avukat›n›n hukukî yar-
d›m›ndan yararlanma hakk› bulunmakla birlikte bu hak özellikle te-



rör suçlular› bak›m›ndan k›s›tlanabilmekte, yani san›k ile avukat› ge-
rekli görülen hallerde ancak bizzat hakim yahut naip yada istinabe olu-
nan bir hakim huzurunda görüflebilmekteydi. Böylece örgüt avukatlar›-
n›n kuryelik yapmas› veya suç delillerini istimrar etmesi önlenmifl
oluyordu. Halbuki, getirilen yeni düzenlemeyle bu teminat terör ör-
gütlerinin lehine olacak flekilde ortadan kald›r›lm›flt›r.

Oysa özellikle terörle mücadele eden baz› Avrupa Birli¤i ülkelerin-
de de bu tür k›s›tlamalar bulunmaktad›r.

Teröristbafl› ve avukatlar›n›n talebi

Tutuklu ile avukat› aras›ndaki yaz›flmalar denetlenmemelidir!

Ceza Muhakemesi Kanununda yap›lan düzenleme

MADDE 154. - (1) fiüpheli veya san›k, vekâletname aranmaks›z›n
müdafii ile her zaman ve konuflulanlar› baflkalar›n›n duyamayaca¤› bir
ortamda görüflebilir. Bu kiflilerin müdafii ile yaz›flmalar› denetime tâbi
tutulamaz.

Aç›klama

Avukat ile tutuklu san›¤›n yaz›flmalar›n›n denetlenmemesi savunma
hakk› çerçevesinde ele al›nd›¤›nda hakl› bir uygulama olarak karfl›n›za
ç›kabilir. Ancak bu durum, terör örgütünü avukatlar› arac›l›¤› ile yöne-
ten terör örgütünün elebafl› söz konusu oldu¤unda, ya da ceza evleri
aras›ndaki örgütsel haberleflme ve koordinasyonu sa¤layan avukatla-
r›n varl›¤› durumunda hayatî önem kazanmaktad›r. Dolay›s›yla söz ko-
nusu düzenlemede bu tehlikeyi bertaraf eden bir hüküm yer almal›yd›.
Meselâ terör örgütü üyelerinin avukatlar›yla yaz›flmalar›n›n denetlene-
bilmesini öngören bir istisna eklenmeliydi.
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Yeni Türk Ceza Kanunu’nda, eski Kanun’dan farkl› cezalar›n öngörüldü¤ü

maddeleri ve bafll›klar›

SAYI MADDE
(Eski-Yeni) BAfiLIK ESK‹ SÜRE YEN‹ SÜRE

1 201/a-79 Zorla Çal›flt›rma-GÖÇMEN KAÇAKÇILI⁄I 1-5 A⁄IR HAP‹S 3-8 y›l HAP‹S

2 201/b-80 ‹NSAN T‹CARET‹ 5-10 A. HAP‹S 8-12 y›l HAP‹S

3 448-81 KASTEN ÖLDÜRME 24-30 y›l A. HAP‹S MÜEB. HAP‹S

4 449-82 N‹TEL‹KL‹ HALLER MÜEB. HAP‹S A. MÜEB. HAP‹S

5 454-84 ‹NT‹HAR 3-10 y›l A.HAP‹S 2-5 y›l HAP‹S

6 455-85 TAKS‹RLE ÖLDÜRME 2-5 y›l HAP‹S 3-6 y›l HAP‹S

7 459-89 TAKS‹RLE YARALAMA 6 ay-1 y›l HAP‹S 3 ay-1 y›l HAP‹S 

8 243-94 ‹fiKENCE max. 8 y›l HAP‹S 3-12 y›l HAP‹S

9 473-97 TERK 3ay-30ay HAP‹S 3ay-2y›l HAP‹S

10 476-98 YARDIM VEYA B‹LD‹R‹M 
YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü ‹HLAL‹ 5lira-50lira 1 y›l HAP‹S

11 468-99 ÇOCUK DÜfiÜRTME 7-12 y›l  HAP‹S 5-10 HAP‹S

12 469-100 ÇOCUK DÜfiÜRME 1-4 y›l HAP‹S max 1y›l  HAP‹S

13 471-101 KISIRLAfiTIRMA 2-5 y›l HAP‹S 3-6 y›l HAP‹S

14 416/3-104 REfi‹T OLMAYANLA C‹NSEL ‹L‹fiK‹ 6ay-3y›l HAP‹S 6ay-2y›l HAP‹S

15 421-105 C‹NSEL TAC‹Z 6ay-2y›l  HAP‹S 3ay-2y›l HAP‹S

16 174-114 S‹YAS‹ HAKLARIN ENGELLENMES‹ 7ay-30ay HAP‹S 1y›l-3y›l HAP‹S

17 175-115 ‹NANÇ, DÜfiÜNCE VE KANAAT
HÜRR‹YET‹N‹N KULLANIMINI
ENGELLEME 6ay-1y›l  HAP‹S 1-3 y›l HAP‹S

18 193-116 KONUT DOKUNULMAZLI⁄ININ ‹HLAL‹ 1ay-6ay  HAP‹S 6ay-2y›l HAP‹S

19 201-117 ‹fi VE ÇALIfiMA HÜRR‹YET‹N‹N ‹HLAL‹ 3ay-2y›l  HAP‹S 6ay-2y›l HAP‹S

20 183-120 HAKSIZ ARAMA max. 6ay  HAP‹S 3ay-1y›l

21 178-130 K‹fi‹N‹N HATIRASINA HAKARET 3ay-1y›l HAP‹S 3ay-2y›l HAP‹S

22 200-137 ÖZEL HAYAT G‹ZL‹L‹K- N‹TEL‹KL‹
HALLER 3ay-3y›l HAP‹S 18ay-6y›l HAP‹S

23 497-149 N‹TEL‹KL‹ YA⁄MA 15-20  HAP‹S 10-15 y›l HAP‹S

24 509-156 BEDELS‹Z SENED‹ KULLANMA 3ay- 1y›l HAP‹S 6ay-2y›l HAP‹S

25 506-161 H‹LEL‹ ‹FLAS 2-5 y›l HAP‹S 3-8 y›l HAP‹S
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26 507-162 TAKS‹RL‹ ‹FLAS 1ay-2y›l HAP‹S 2ay-1y›l HAP‹S

27 521/b-163 KARfiILIKSIZ YARARLANMA 15gün-3ay HAP‹S 2ay-6ay HAP‹S

28 512-165 SUÇ EfiYASININ SATIN ALINMASI 
VEYA KABUL ED‹LMES‹ max.3y›l HAP‹S 6ay-3y›l HAP‹S

29 383-171 GENEL GÜVENL‹⁄‹N TAKS‹RLE 
TEHL‹KEYE SOKULMASI max.30ay  HAP‹S 2ay-1y›l HAP‹S

30 264-174 TEHL‹KEL‹ MADDELER‹N ‹Z‹NS‹Z 
OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ 5-8 y›l HAP‹S 3-8 y›l HAP‹S

31 560,562-175 AKIL HASTASININ ÜZER‹NDEK‹ BAKIM
VE GÖZET‹M YÜKÜMLÜLÜ⁄ÜNÜN
‹HLAL‹ meslek tatili cezas› max.6ay HAP‹S

32 552,554-176 ‹NfiAAT VEYA YIKIMLA ‹LG‹L‹ EMN‹YET
KURALLARINA UYMAMA min.30lira 3ay-1y›l  HAP‹S

33 563,564-177 HAYVANI TEHL‹KE YARATAB‹LECEK
fiEK‹LDE SERBEST BIRAKMA max.1ay HAP‹S max.6ay HAP‹S

34 555-178 ‹fiARET VE ENGEL KOYMAMA 2ay-6ay HAP‹S 15gün-1ay HAP‹S

35 394-185 ZEH‹RL‹ MADDE KATMA 5-15 y›l HAP‹S 2-15 y›l HAP‹S

36 397-187 K‹fi‹LER‹N HAYATINI VEYA SA⁄LI⁄INI
TEHL‹KEYE SOKACAK B‹Ç‹MDE ‹LAÇ
YAPMA VEYA SATMA 6AY-1YIL HAP‹S 1-5 y›l  HAP‹S

37 404-190 UYUfiTURUCU VEYA UYARICI MADDE
KULLANILMASINI KOLAYLAfiTIRMA 4-12 y›l HAP‹S 2-5 y›l HAP‹S

38 409-193 ZEH‹RL‹ MADDE ‹MAL VE T‹CARET‹ 15gün-2y›l HAP‹S 2ay-1y›l HAP‹S

39 263-195 BULAfiICI HASTALIKLARA ‹L‹fiK‹N
TEDB‹RLERE AYKIRI DAVRANMA 1ay-1y›l HAP‹S 2ay-1y›l HAP‹S

40 322-199 KIYMETL‹ DAMGADA SAHTEC‹L‹K 18ay-6y›l HAP‹S 1y›l-5y›l HAP‹S

41 324-200 PARA VE KIYMETL‹ DAMGALAR
YAPMAYA YARAYAN ARAÇLAR 1-5 HAP‹S 1-4 y›l HAP‹S

42 274-203 MÜHÜR BOZMA 3ay-2y›l  HAP‹S 6ay-3y›l HAP‹S

43 343-206 RESM‹ BELGELER‹N DÜZENLEN-
MES‹NDE YALAN BEYAN 3ay-1y›l HAP‹S 3ay-2y›l HAP‹S

44 509-209 AÇI⁄A ‹MZANIN KÖTÜYE KULLNILMASI 3ay-3y›l HAP‹S 3ay-1y›l HAP‹S

45 312-215 SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME 6ay-2y›l HAP‹S max.2y›l HAP‹S

46 313-220 SUÇ ‹fiLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT
KURMAK 1-2 y›l HAP‹S 2-6 y›l HAP‹S

47 576-225 HAYASIZCA HAREKET max.1ay HAP‹S 6ay-1y›l HAP‹S

48 426,428-226 MÜSTEHCENL‹K a¤›r para HAP‹S

49 435-227 FUHUfi min. 2y›l HAP‹S 4-10 y›l HAP‹S

50 567-228 KUMAR OYNANMASI ‹Ç‹N YER VE
‹MKAN SA⁄LAMA 2ay-1y›l HAP‹S max.1y›l HAP‹S

51 545-229 D‹LENC‹L‹K min.3ay HAP‹S 1-3 y›l HAP‹S

52 237-230 B‹RDEN ÇOK EVL‹L‹K, H‹LEL‹ EVLENME,
D‹NSEL TÖREN 3ay-2y›l  HAP‹S 6ay-2y›l HAP‹S

53 445-231 ÇOCU⁄UN SOY BA⁄INI DE⁄‹fiT‹RME 1-5 y›l HAP‹S 1-3 y›l HAP‹S

54 477-232 KÖTÜ MUAMELE max.18ay HAP‹S max.1y›l HAP‹S

55 182-234 ÇOCU⁄UN KAÇIRILMASI VE
ALIKONULMASI max.1y›l HAP‹S 3ay-1y›l HAP‹S

56 205-235 ‹HALEYE FESAT KARIfiTIRMA min.10y›l HAP‹S 5-12 y›l HAP‹S

57 368-236 ED‹M‹N ‹FASINA FESAT KARIfiTIRMA max.6ay HAP‹S 3-7 y›l HAP‹S

58 358-237 F‹YATLARI ETK‹LEME 3ay-3y›l HAP‹S 3ay-2y›l HAP‹S

59 364-239 T‹CAR‹ SIR BANKACILIK SIRRI VE
YA MÜfiTER‹ SIRRI N‹TEL‹⁄‹NDEK‹
B‹LG‹ VEYA BELGELER‹N AÇIKLANMASI max.6ay HAP‹S 1-3 y›l HAP‹S

60 401-240 MAL VEYA H‹ZMET SATIMINDAN
KAÇINMA 2-10 y›l HAP‹S 6ay-2y›l HAP‹S

61 525/a-243 B‹L‹fi‹M S‹STEM‹NE G‹RME 1-3 y›l HAP‹S max1y›l HAP‹S

62 525/b-244 S‹STEM‹ ENGELLEME, BOZMA 2-6 y›l HAP‹S 1-5 y›l HAP‹S

63 202-247 Z‹MMET 6-12 y›l HAP‹S 5-12 y›l HAP‹S

64 209-250 ‹RT‹KAP min.6y›l HAP‹S 5-10 y›l HAP‹S

65 203-251 DENET‹M GÖREV‹N‹N ‹HMAL‹ 3ay-2y›l HAP‹S 3ay-3y›l HAP‹S

66 212-252 RÜfiVET 4-10 y›l HAP‹S 4-12 y›l HAP‹S

67 245-256 ZOR KULLANMA YETK‹S‹NE ‹L‹fiK‹N
SINIRIN AfiILMASI 3ay-5y›l HAP‹S 1-3 y›l HAP‹S

68 228-257 GÖREV‹ KÖTÜYE KULLANMA 6ay-3y›l HAP‹S 1-3 y›l HAP‹S

69 229-258 GÖREVE ‹L‹fiK‹N SIRRIN AÇIKLANMASI 6ay-2y›l HAP‹S 1-4 y›l HAP‹S

70 208-259 KAMU GÖREVL‹S‹N‹N T‹CARET‹ min.3y›l HAP‹S max.6ay HAP‹S

71 236-260 KAMU GÖREV‹N‹N TERK‹ VEYA YA-
PILMAMASI 4ay-1y›l HAP‹S 3ay-1y›l HAP‹S

72 246-261 K‹fi‹LER‹NMALLARI ÜZER‹NDE

USULSÜZ TASARRUF 3ay-2y›l HAP‹S 6ay-2y›l HAP‹S
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73 261-263 KANUNA AYKIRI E⁄‹T‹M KURUMU 6ay-2y›l HAP‹S 6ay-3y›l HAP‹S

74 153-265 GÖREV YAPTIRMAMAK ‹Ç‹N D‹RENME 1-3 y›l HAP‹S 6ay-3y›l HAP‹S

75 285-267 ‹FT‹RA 3ay-3y›l HAP‹S 1-4 y›l HAP‹S

76 284-270 SUÇ ÜSTLENME suçun cezas› max.2y›l HAP‹S

77 283-271 SUÇ UYDURMA max.30ay HAP‹S max.3y›l HAP‹S

80 286-272 YALAN TANIKLIK max.3y›l HAP‹S 4ay-1y›l HAP‹S

81 287-275 HUKUK DAVALARINDA YALAN YERE
YEM‹N 6ay-3y›l HAP‹S 1-5 y›l HAP‹S

82 232-277 YARGI GÖREV‹N‹ YAPANI ETK‹LEME min 2y›l HAP‹S 2-4 y›l HAP‹S

83 235-279 KAMU GÖREVL‹S‹N‹N SUÇU B‹L-
D‹RMEMES‹ 4ay-2y›l HAP‹S 6ay-2y›l HAP‹S

84 530-280 SA⁄LIK MESLE⁄‹ MENSUPLARININ
SUÇU B‹LD‹RMEMES‹ max.30lira max.1y›l HAP‹S

85 296-281 SUÇ DEL‹LER‹N‹ YOK ETME, G‹ZLEME,
YER DE⁄‹fiT‹RME 6ay-2y›l HAP‹S max.1y›l HAP‹S

86 296-283 SUÇLUYU KAYIRMA 6ay-2y›l HAP‹S 6ay-5y›l HAP‹S

87 296-284 TUTUKLU, HÜKÜMLÜ VEYA SUÇ
DEL‹LLER‹N‹ B‹LD‹RMEME 6ay-2y›l HAP‹S max.1y›l HAP‹S

88 309-290 RESMEN TESL‹M OLUNAN MALA EL
KONULMASI VE BOZULMASI 2ay-1y›l HAP‹S 3ay-1y›l HAP‹S

89 284-291 BAfiKASI YER‹NE CEZA ‹NFAZ KU-
RUMUNA VEYA TUTUKEV‹NE G‹RME 1ay-1y›l HAP‹S 6ay-2y›l HAP‹S

90 298-292 HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN
KAÇMASI 2ay-6ay HAP‹S 6ay-1y›l HAP‹S

91 301-294 KAÇMAYA ‹MKAN SA⁄LAMA 1-5 y›l HAP‹S 1-3 y›l HAP‹S

92 303-295 MUHAFIZIN GÖREV‹N‹ KÖTÜYE
KULLANMASI 1-3 y›l HAP‹S 6ay-2y›l HAP‹S

93 304-296 HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN
AYAKLANMASI 3-5 y›l HAP‹S 6ay-3y›l HAP‹S

94 158-299 CUMHURBAfiKANINA HAKARET 1-3 y›l HAP‹S 1-4 y›l HAP‹S

95 159-301 TÜRKLÜ⁄Ü, CUMHUR‹YET‹, DEVLE-
T‹N KURUM VE ORGANLARINI
AfiA⁄ILAMA 6ay-3y›l HAP‹S 6ay-2y›l HAP‹S

96 129-307 ASKER‹ TES‹SLER‹ TAHR‹P VE DÜfi-
MAN ASKER‹ HAREKETLER‹ YARA-
RINA ANLAfiMA min.10y›l HAP‹S A. MÜEB. HAP‹S

97 149-313 TC. HÜKÜMET‹NE KARfiI S‹LAHLI ‹SYAN min.20y›l HAP‹S 20-25 y›l HAP‹S

98 168-314 S‹LAHLI ÖRGÜT min.15y›l HAP‹S 10-15 y›l HAP‹S

99 150-315 S‹LAH SA⁄LAMA muvakkaten A.H 10-15 y›l HAP‹S

100 171-316 SUÇ ‹Ç‹N ANLAfiMA 8-15 y›l HAP‹S 3-12 y›l HAP‹S

101 155-318 HALKI ASKERL‹KTEN SO⁄UTMA 2ay-2y›l HAP‹S 6ay-2y›l HAP‹S

102 130-322 SAVAfi ZAMANINDA YÜKÜMLÜLÜKLER 3-12 y›l HAP‹S 3-10 y›l HAP‹S

103 161-323 SAVAfiTA YALAN HABER min.5y›l HAP‹S 5-10 y›l HAP‹S

104 161-325 DÜfiMANDAN UNVAN VE BENZER‹
PAYELER KABULÜ max.1y›l HAP‹S 1-3 y›l HAP‹S

105 132-326 DEVLET‹N GÜVENL‹⁄‹NE ‹L‹fiK‹N
BELGELER min.8y›l 8-12 y›l HAP‹S

106 132-327 DEVLET‹N GÜVEN‹L‹⁄‹NE ‹L‹fi‹N B‹L-
G‹LER‹ TEM‹N ETME 3-10 y›l HAP‹S 3-8 y›l HAP‹S

107 136-329 DEVLET‹N GÜVENL‹⁄‹NE VE S‹YASAL
YARARLARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER‹
AÇIKLAMA min.5y›l HAP‹S 5-10 y›l HAP‹S

108 137-330 G‹ZL‹ KALMASI GEREKEN BELGELER‹
AÇIKLAMA min.15y›l HAP‹S MÜEB. HAP‹S

109 133-331 ULUSLARARASI CASUSLUK max.5 y›l HAP‹S 1-4 y›l HAP‹S

110 135-332 ASKER‹ YASAK BÖLGELERE G‹RME 1-5 y›l HAP‹S 2-5 y›l HAP‹S

111 138-333 DEVLET SIRLARINDAN YARARLANMA,
H‹ZMETLER‹NDE SADAKATS‹ZL‹K min.5y›l HAP‹S 5-10 y›l HAP‹S

112 132-334 YASAKLANAN B‹LG‹LER‹ TEM‹N 2-8 y›l HAP‹S 1-3 y›l HAP‹S

113 133-335 YASAKLANAN B‹LG‹LER‹N CASUSULUK
MAKSADIYLA TEM‹N‹ min.10 y›l HAP‹S 8-12 y›l HAP‹S

114 137-336 YASAKLANAN B‹LG‹LER‹ AÇIKLAMA min.3 y›l HAP‹S 3-5 y›l HAP‹S

115 137-337 YASAKLANAN B‹LG‹LER‹ S‹YASAL
VEYA ASKER‹ CASUSLUK MAKSADIYLA
AÇIKLAMA min.15 y›l HAP‹S 10-15 y›l HAP‹S

116 134-338 TAKS‹R SONUCU CASUSLUK F‹‹LE-
R‹N‹N ‹fiLENMES‹ 1-5 HAP‹S 6 ay-3 y›l HAP‹S

117 135-339 DEVLET GÜVENL‹⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹ BEL-
GELER‹ EL‹NDE BULUNDURMA 3-10 HAP‹S 1-5 y›l HAP‹S

KIRMIZI ‹LE YAZILI SUÇLARIN CEZALARININ ALT VE/VEYA ÜST

SINIRLARINDA YEN‹ TCK ‹LE ‹ND‹R‹M YAPILMIfiTIR.




