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BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM

Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
BİRİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Tanımlar
Ceza Kanununun amacı
Madde 1- (1) Ceza Kanununun amacı; k�ş� hak ve özgürlükler�n�, kamu düzen ve güvenl�ğ�n�, hukuk devlet�n�, kamu sağlığını ve çevrey�, toplum barışını korumak, suç �şlenmes�n� önlemekt�r.

Kanunda, bu amacın gerçekleşt�r�lmes� �ç�n ceza sorumluluğunun temel esasları �le suçlar, ceza ve güvenl�k tedb�rler�n�n türler� düzenlenm�şt�r.
Suçta ve cezada kanunîl�k �lkes�
Madde 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı b�r f��l �ç�n k�mseye ceza ver�lemez ve güvenl�k tedb�r� uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenl�k tedb�rler�nden başka b�r ceza ve

güvenl�k tedb�r�ne hükmolunamaz.
(2) İdaren�n düzenley�c� �şlemler�yle suç ve ceza konulamaz.
(3) Kanunların suç ve ceza �çeren hükümler�n�n uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza �çeren hükümler, kıyasa yol açacak b�ç�mde gen�ş yorumlanamaz.
Adalet ve kanun önünde eş�tl�k �lkes�
Madde 3- (1) Suç �şleyen k�ş� hakkında �şlenen f��l�n ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenl�k tedb�r�ne hükmolunur.
(2) Ceza Kanununun uygulamasında k�ş�ler arasında ırk, d�l, d�n, mezhep, m�ll�yet, renk, c�ns�yet, s�yasal veya d�ğer f�k�r yahut düşünceler�, felsef� �nanç, m�ll� veya sosyal köken, doğum,

ekonom�k ve d�ğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve h�çb�r k�mseye ayrıcalık tanınamaz.
Kanunun bağlayıcılığı
Madde 4- (1) Ceza kanunlarını b�lmemek mazeret sayılmaz.
(2) (Mülga : 29/6/2005 – 5377/1 md.)
Özel kanunlarla �l�şk�
Madde 5- (1) Bu Kanunun genel hükümler�, özel ceza kanunları ve ceza �çeren kanunlardak� suçlar hakkında da uygulanır.

 
––––––––––––––––––––
(1) Bu Kanunun yürürlük ve uygulama şekl� ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununa çeş�tl� mevzuatta yapılan atıflarla �lg�l� olarak 4/11/2004 tar�hl� ve 5252 sayılı Kanuna bakınız.
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Tanımlar
Madde 6- (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında;
a) Vatandaş dey�m�nden; f��l� �şled�ğ� sırada Türk vatandaşı olan k�ş�,
b) Çocuk dey�m�nden; henüz onsek�z yaşını doldurmamış k�ş�,
c) Kamu görevl�s� dey�m�nden; kamusal faal�yet�n yürütülmes�ne atama veya seç�lme yoluyla ya da herhang� b�r surette sürekl�, sürel� veya geç�c� olarak katılan k�ş�,
d) Yargı görev� yapan dey�m�nden; yüksek mahkemeler, adlî ve idarî mahkemeler üye ve hak�mler� �le Cumhur�yet savcısı ve avukatlar, (1)
e) Gece vakt� dey�m�nden; güneş�n batmasından b�r saat sonra başlayan ve doğmasından b�r saat evvele kadar devam eden zaman süres�,
f) S�lah dey�m�nden;
1. Ateşl� s�lahlar,
2. Patlayıcı maddeler,
3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kes�c�, del�c� veya bereley�c� alet,
4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa b�le f��len saldırı ve savunmada kullanılmaya elver�şl� d�ğer şeyler,
5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zeh�rley�c�, sürekl� hastalığa yol açıcı nükleer, radyoakt�f, k�myasal, b�yoloj�k maddeler,
g) Basın ve yayın yolu �le dey�m�nden; her türlü yazılı, görsel, �ş�tsel ve elektron�k k�tle �let�ş�m aracıyla yapılan yayınlar,
h) İt�yad� suçlu dey�m�nden; kasıtlı b�r suçun temel şekl�n� ya da daha ağır veya daha az cezayı gerekt�ren n�tel�kl� şek�ller�n� b�r yıl �ç�nde ve farklı zamanlarda �k�den fazla �şleyen k�ş�,
�) Suçu meslek ed�nen k�ş� dey�m�nden; kısmen de olsa geç�m�n� suçtan elde ett�ğ� kazançla sağlamaya alışmış k�ş�,
j) Örgüt mensubu suçlu dey�m�nden; b�r suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına d�ğerler�yle b�rl�kte veya tek başına suç �şleyen k�ş�,
Anlaşılır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı

 
Zaman bakımından uygulama
Madde 7- (1) İşlend�ğ� zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan b�r f��lden dolayı k�mseye ceza ver�lemez ve güvenl�k tedb�r� uygulanamaz. İşlend�kten sonra yürürlüğe g�ren

kanuna göre suç sayılmayan b�r f��lden dolayı da k�mse cezalandırılamaz ve hakkında güvenl�k tedb�r� uygulanamaz. Böyle b�r ceza veya güvenl�k tedb�r� hükmolunmuşsa �nfazı ve kanun� net�celer�
kend�l�ğ�nden kalkar.

(2) Suçun �şlend�ğ� zaman yürürlükte bulunan kanun �le sonradan yürürlüğe g�ren kanunların hükümler� farklı �se, fa�l�n leh�ne olan kanun uygulanır ve �nfaz olunur.
(3) (Değ�ş�k: 29/6/2005 – 5377/2 md.) Hap�s cezasının ertelenmes�, koşullu salıver�lme ve tekerrürle �lg�l� olanlar har�ç; �nfaz rej�m�ne �l�şk�n hükümler, derhal uygulanır.

–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı KHK’n�n 156 ncı maddes�yle, bu bentte yer alan “ve adlî, �darî ve askerî” �bares� “, adlî ve idarî” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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(4) Geç�c� veya sürel� kanunların, yürürlükte bulundukları süre �ç�nde �şlenm�ş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam ed�l�r.
Yer bakımından uygulama
Madde 8- (1) Türk�ye'de �şlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. F��l�n kısmen veya tamamen Türk�ye'de �şlenmes� veya net�cen�n Türk�ye'de gerçekleşmes� hal�nde suç, Türk�ye'de

    Anasayfa

https://www.mevzuat.gov.tr/
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.doc
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/Anasayfa
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�şlenm�ş sayılır.

(2) Suç;
a) Türk kara ve hava sahaları �le Türk karasularında,
b) Açık den�zde ve bunun üzer�ndek� hava sahasında, Türk den�z ve hava araçlarında veya bu araçlarla,
c) Türk den�z ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla,
d) Türk�ye'n�n kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonom�k bölges�nde tes�s ed�lm�ş sab�t platformlarda veya bunlara karşı,
İşlend�ğ�nde Türk�ye'de �şlenm�ş sayılır.
Yabancı ülkede hüküm ver�lmes�
Madde 9- (1) Türk�ye'de �şled�ğ� suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm ver�lm�ş olan k�mse, Türk�ye'de yen�den yargılanır.
Görev suçları
Madde 10- (1) Yabancı ülkede Türk�ye namına memur�yet veya görev üstlenm�ş olup da bundan dolayı b�r suç �şleyen k�mse, bu f��le �l�şk�n olarak yabancı ülkede hakkında mahkûm�yet

hükmü ver�lm�ş bulunsa b�le, Türk�ye'de yen�den yargılanır.
Vatandaş tarafından �şlenen suç
Madde 11- (1) B�r Türk vatandaşı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı b�r yıldan az olmayan hap�s cezasını gerekt�ren b�r suçu yabancı ülkede �şled�ğ� ve

kend�s� Türk�ye'de bulunduğu takd�rde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm ver�lmem�ş olması ve Türk�ye'de kovuşturulab�l�rl�ğ�n bulunması koşulu �le Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
(2) Suç, aşağı sınırı b�r yıldan az hap�s cezasını gerekt�rd�ğ�nde yargılama yapılması zarar gören�n veya yabancı hükûmet�n ş�kayet�ne bağlıdır. Bu durumda ş�kayet, vatandaşın Türk�ye'ye

g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde yapılmalıdır.
Yabancı tarafından �şlenen suç
Madde 12- (1) B�r yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az b�r yıl hap�s cezasını gerekt�ren b�r suçu yabancı ülkede Türk�ye'n�n zararına �şled�ğ�

ve kend�s� Türk�ye'de bulunduğu takd�rde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet Bakanının �stem�ne bağlıdır.
(2) Yukarıdak� fıkrada bel�rt�len suçun b�r Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel k�ş�s�n�n zararına �şlenmes� ve fa�l�n Türk�ye'de bulunması hal�nde, bu

suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm ver�lmem�ş olması koşulu �le suçtan zarar gören�n ş�kayet� üzer�ne fa�l, Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
(3) Mağdur yabancı �se, aşağıdak� koşulların varlığı hal�nde fa�l, Adalet Bakanının �stem� �le yargılanır:
a) Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan hap�s cezasını gerekt�rmes�.
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b) Suçluların ger� ver�lmes� anlaşmasının bulunmaması veya ger� ver�lme �stem�n�n suçun �şlend�ğ� ülken�n veya fa�l�n uyruğunda bulunduğu devlet�n hükûmet� tarafından kabul ed�lmem�ş
olması.

(4) B�r�nc� fıkra kapsamına g�ren suçtan dolayı yabancı mahkemece mahkûm ed�len veya herhang� b�r nedenle davası veya cezası düşen veya beraat eden yahut suçu kovuşturulab�l�r olmaktan
çıkan yabancı hakkında Adalet Bakanının �stem� üzer�ne Türk�ye'de yen�den yargılama yapılır.

(5) (Ek: 18/6/2014-6545/56 md.) B�r�nc� fıkra kapsamına g�ren hâllerde rüşvet ve nüfuz t�caret� suçlarından dolayı yargılama yapılması Adalet Bakanının �stem�ne bağlı değ�ld�r.
D�ğer suçlar
Madde 13- (1) Aşağıdak� suçların, vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede �şlenmes� hal�nde, Türk kanunları uygulanır:
a) İk�nc� K�tap, B�r�nc� Kısım altında yer alan suçlar.
b) İk�nc� K�tap, Dördüncü Kısım altındak� Üçüncü, Dördüncü, Beş�nc�, Altıncı, Yed�nc� ve Sek�z�nc� Bölümlerde yer alan suçlar.
c) İşkence (madde 94, 95).
d) Çevren�n kasten k�rlet�lmes� (madde 181).
e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde �mal ve t�caret� (madde 188), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190).
f) Parada sahtec�l�k (madde 197), para ve kıymetl� damgaları �male yarayan araçların üret�m� ve t�caret� (madde 200), mühürde sahtec�l�k (madde 202).
g) Fuhuş (madde 227).
h) (Mülga : 26/6/2009 – 5918/1 md.)
�) Den�z, dem�ryolu veya havayolu ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması (madde 223, fıkra 2, 3) ya da bu araçlara karşı �şlenen zarar verme (madde 152) suçları.
(2) (Ek �k�nc� fıkra: 29/6/2005 – 5377/3 md.) İk�nc� K�tap, Dördüncü Kısım altındak� Üçüncü, Dördüncü, Beş�nc�, Altıncı ve Yed�nc� Bölümlerde yer alanlar har�ç; b�r�nc� fıkra kapsamına

g�ren suçlardan dolayı Türk�ye'de yargılama yapılması, Adalet Bakanının taleb�ne bağlıdır
(3) B�r�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler�nde yazılı suçlar dolayısıyla yabancı b�r ülkede mahkûm�yet veya beraat kararı ver�lm�ş olsa b�le, Adalet Bakanının taleb� üzer�ne Türk�ye'de yargılama

yapılır.(1)
Seç�ml�k cezalarda soruşturma
Madde 14- (1) 11 ve 12 nc� maddelerde bel�rt�len hallerde, soruşturma konusu suçun yer aldığı kanun maddes�nde hap�s cezası �le adl� para cezasından b�r�n�n uygulanması seç�ml�k sayılmış

�se soruşturma veya kovuşturma açılmaz.
Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması
Madde 15- (1) M�ktarının soruşturma koşulu oluşturduğu hallerde ceza, soruşturma evres�nde �ler� sürülen kanun� ağırlaştırıcı nedenler�n aşağı sınırı ve kanun� haf�flet�c� nedenler�n yukarı

sınırı göz önünde bulundurularak hesaplanır.
Cezadan mahsup
Madde 16- (1) Nerede �şlenm�ş olursa olsun b�r suçtan dolayı, yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı suçtan dolayı Türk�ye'de ver�lecek

cezadan mahsup ed�l�r.
Hak yoksunlukları
Madde 17- (1) Yukarıdak� maddelerde açıklanan hallerde mahkeme, yabancı mahkemelerden ver�len ve Türk hukuk düzen�ne aykırı düşmeyen hükmün, Türk kanunlarına göre b�r haktan

yoksunluğu gerekt�rmes� hal�nde, Cumhur�yet savcısının �stem� üzer�ne Türk kanunlarındak� sonuçlarının geçerl� olmasına karar ver�r.
 
________________________
(1) Bu fıkranın numarası (2) �ken, maddeye 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�yle, b�r�nc� fıkradan sonra  gelmek üzere �k�nc� fıkra eklend�ğ� �ç�n, (3) olarak teselsül
ett�r�lm�şt�r.
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Ger� verme
Madde 18- (Mülga: 23/4/2016-6706/36 md.)
Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması
Madde 19- (1) Türk�ye'n�n egemenl�k alanı dışında �şlenen suçlar dolayısıyla Türk�ye'de yargılama yapılırken, Türk kanununa göre ver�lecek olan ceza, suçun �şlend�ğ� ülke kanununda

öngörülen cezanın üst sınırından fazla olamaz.
(2) Ancak suçun;
a) Türk�ye'n�n güvenl�ğ�ne karşı veya zararına olarak,
b) Türk vatandaşına karşı ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel k�ş�s� zararına olarak,
İşlenmes� durumunda, yukarıdak� fıkra hükmü uygulanmaz.

 
İKİNCİ KISIM

Ceza Sorumluluğunun Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM

Ceza Sorumluluğunun Şahs�l�ğ�, Kast ve Taks�r
 

Ceza sorumluluğunun şahs�l�ğ�
Madde 20- (1) Ceza sorumluluğu şahs�d�r. K�mse başkasının f��l�nden dolayı sorumlu tutulamaz.
(2) Tüzel k�ş�ler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenl�k tedb�r� n�tel�ğ�ndek� yaptırımlar saklıdır.
Kast
Madde 21- (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanun� tanımındak� unsurların b�lerek ve �stenerek gerçekleşt�r�lmes�d�r.
(2) K�ş�n�n, suçun kanun� tanımındak� unsurların gerçekleşeb�leceğ�n� öngörmes�ne rağmen, f��l� �şlemes� hal�nde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasını gerekt�ren

suçlarda müebbet hap�s cezasına, müebbet hap�s cezasını gerekt�ren suçlarda y�rm� yıldan y�rm�beş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur; d�ğer suçlarda �se temel ceza üçte b�rden yarısına kadar
�nd�r�l�r.

Taks�r
Madde 22- (1) Taks�rle �şlenen f��ller, kanunun açıkça bel�rtt�ğ� hallerde cezalandırılır.
(2) Taks�r, d�kkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, b�r davranışın suçun kanun� tanımında bel�rt�len net�ces� öngörülmeyerek gerçekleşt�r�lmes�d�r.
(3) K�ş�n�n öngördüğü net�cey� �stememes�ne karşın, net�cen�n meydana gelmes� hal�nde b�l�nçl� taks�r vardır; bu halde taks�rl� suça �l�şk�n ceza üçte b�rden yarısına kadar artırılır.
(4) Taks�rle �şlenen suçtan dolayı ver�lecek olan ceza fa�l�n kusuruna göre bel�rlen�r.
(5) B�rden fazla k�ş�n�n taks�rle �şled�ğ� suçlarda, herkes kend� kusurundan dolayı sorumlu olur. Her fa�l�n cezası kusuruna göre ayrı ayrı bel�rlen�r.
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            (6) Taks�rl� hareket sonucu neden olunan net�ce, münhasıran fa�l�n k�ş�sel ve a�lev� durumu bakımından, artık b�r cezanın hükmed�lmes�n� gereks�z kılacak derecede mağdur olmasına yol
açmışsa ceza ver�lmez; b�l�nçl� taks�r hal�nde ver�lecek ceza yarıdan altıda b�re kadar �nd�r�leb�l�r.
            Net�ce sebeb�yle ağırlaşmış suç
            Madde 23- (1) B�r f��l�n, kasted�lenden daha ağır veya başka b�r net�cen�n oluşumuna sebeb�yet vermes� hal�nde, k�ş�n�n bundan dolayı sorumlu tutulab�lmes� �ç�n bu net�ce bakımından en
azından taks�rle hareket etmes� gerek�r.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

 
            Kanunun hükmü ve am�r�n emr�
            Madde 24- (1) Kanunun hükmünü yer�ne get�ren k�mseye ceza ver�lmez.
            (2) Yetk�l� b�r merc�den ver�l�p, yer�ne get�r�lmes� görev gereğ� zorunlu olan b�r emr� uygulayan sorumlu olmaz.
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            (3) Konusu suç teşk�l eden em�r h�çb�r surette yer�ne get�r�lemez. Aks� takd�rde yer�ne get�ren �le emr� veren sorumlu olur.
            (4) Emr�n, hukuka uygunluğunun denetlenmes�n�n kanun tarafından engellend�ğ� hallerde, yer�ne get�r�lmes�nden emr� veren sorumlu olur.
            Meşru savunma ve zorunluluk hal�
            Madde 25- (1) Gerek kend�s�ne ve gerek başkasına a�t b�r hakka yönelm�ş, gerçekleşen, gerçekleşmes� veya tekrarı muhakkak olan haksız b�r saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı �le
orantılı b�ç�mde defetmek zorunluluğu �le �şlenen f��llerden dolayı fa�le ceza ver�lmez.
            (2) Gerek kend�s�ne gerek başkasına a�t b�r hakka yönel�k olup, b�lerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak b�r tehl�keden kurtulmak veya
başkasını kurtarmak zorunluluğu �le ve tehl�ken�n ağırlığı �le konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu �le �şlenen f��llerden dolayı fa�le ceza ver�lmez.
            Hakkın kullanılması ve �lg�l�n�n rızası
            Madde 26- (1) Hakkını kullanan k�mseye ceza ver�lmez.
            (2) K�ş�n�n üzer�nde mutlak surette tasarruf edeb�leceğ� b�r hakkına �l�şk�n olmak üzere, açıkladığı rızası çerçeves�nde �şlenen f��lden dolayı k�mseye ceza ver�lmez.
            Sınırın aşılması
            Madde 27- (1) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması hal�nde, f��l taks�rle �şlend�ğ�nde de cezalandırılıyorsa, taks�rl� suç �ç�n kanunda yazılı cezanın altıda
b�r�nden üçte b�r�ne kadarı �nd�r�lerek hükmolunur.
            (2) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görüleb�lecek b�r heyecan, korku veya telaştan �ler� gelm�ş �se fa�le ceza ver�lmez.
            Ceb�r ve ş�ddet, korkutma ve tehd�t
            Madde 28- (1) Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı ceb�r ve ş�ddet veya muhakkak ve ağır b�r korkutma veya tehd�t sonucu suç �şleyen k�mseye ceza ver�lmez. Bu g�b� hallerde ceb�r
ve ş�ddet, korkutma ve tehd�d� kullanan k�ş� suçun fa�l� sayılır.
            Haksız tahr�k
            Madde 29- (1) Haksız b�r f��l�n meydana get�rd�ğ� h�ddet veya ş�ddetl� elem�n etk�s� altında suç �şleyen k�mseye, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası yer�ne onsek�z yıldan y�rm�dört yıla ve
müebbet hap�s cezası yer�ne on�k� yıldan onsek�z yıla kadar hap�s cezası ver�l�r. D�ğer hallerde ver�lecek cezanın dörtte b�r�nden dörtte üçüne kadarı �nd�r�l�r.
            Hata
            Madde 30- (1) F��l�n �crası sırasında suçun kanun� tanımındak� madd� unsurları b�lmeyen b�r k�mse, kasten hareket etm�ş olmaz. Bu hata dolayısıyla taks�rl� sorumluluk hal� saklıdır.
            (2) B�r suçun daha ağır veya daha az cezayı gerekt�ren n�tel�kl� haller�n�n gerçekleşt�ğ� hususunda hataya düşen k�ş�, bu hatasından yararlanır.
            (3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere a�t koşulların gerçekleşt�ğ� hususunda kaçınılmaz b�r hataya düşen k�ş�, bu hatasından yararlanır.
             (4) (Ek fıkra: 29/6/2005 – 5377/4 md.) İşled�ğ� f��l�n haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz b�r hataya düşen k�ş�, cezalandırılmaz.
            Yaş küçüklüğü
            Madde 31- (1) F��l� �şled�ğ� sırada on�k� yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu k�ş�ler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenl�k
tedb�rler� uygulanab�l�r.
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            (2) (Değ�ş�k: 29/6/2005 – 5377/5 md.) F��l� �şled�ğ� sırada on�k� yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların �şled�ğ� f��l�n hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya
davranışlarını yönlend�rme yeteneğ�n�n yeter�nce gel�şmem�ş olması hâl�nde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu k�ş�ler hakkında çocuklara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur. İşled�ğ� f��l�n
hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu f��lle �lg�l� olarak davranışlarını yönlend�rme yeteneğ�n�n varlığı hâl�nde, bu k�ş�ler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasını gerekt�rd�ğ�
takd�rde on�k� yıldan onbeş yıla; müebbet hap�s cezasını gerekt�rd�ğ� takd�rde dokuz yıldan onb�r yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur. D�ğer cezaların yarısı �nd�r�l�r ve bu hâlde her f��l �ç�n
ver�lecek hap�s cezası yed� yıldan fazla olamaz.
            (3) (Değ�ş�k: 29/6/2005 – 5377/5 md.) F��l� �şled�ğ� sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsek�z yaşını doldurmamış olan k�ş�ler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasını
gerekt�rd�ğ� takd�rde onsek�z yıldan y�rm�dört yıla; müebbet hap�s cezasını gerekt�rd�ğ� takd�rde on�k� yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur. D�ğer cezaların üçte b�r� �nd�r�l�r ve bu
hâlde her f��l �ç�n ver�lecek hap�s cezası on�k� yıldan fazla olamaz.
            Akıl hastalığı
            Madde 32- (1) Akıl hastalığı neden�yle, �şled�ğ� f��l�n hukuk� anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu f��lle �lg�l� olarak davranışlarını yönlend�rme yeteneğ� öneml� derecede azalmış olan
k�ş�ye ceza ver�lmez. Ancak, bu k�ş�ler hakkında güvenl�k tedb�r�ne hükmolunur.
            (2) B�r�nc� fıkrada yazılı derecede olmamakla b�rl�kte �şled�ğ� f��lle �lg�l� olarak davranışlarını yönlend�rme yeteneğ� azalmış olan k�ş�ye, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası yer�ne y�rm�beş
yıl, müebbet hap�s cezası yer�ne y�rm� yıl hap�s cezası ver�l�r. D�ğer hallerde ver�lecek ceza, altıda b�rden fazla olmamak üzere �nd�r�leb�l�r. Mahkûm olunan ceza, süres� aynı olmak koşuluyla, kısmen
veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenl�k tedb�r� olarak da uygulanab�l�r.
            Sağır ve d�ls�zl�k
            Madde 33- (1) Bu Kanunun, f��l� �şled�ğ� sırada on�k� yaşını doldurmamış olan çocuklara �l�şk�n hükümler�, onbeş yaşını doldurmamış olan sağır ve d�ls�zler hakkında; on�k� yaşını doldurmuş
olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlara �l�şk�n hükümler�, onbeş yaşını doldurmuş olup da onsek�z yaşını doldurmamış olan sağır ve d�ls�zler hakkında; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsek�z
yaşını doldurmamış olanlara �l�şk�n hükümler�, onsek�z yaşını doldurmuş olup da y�rm�b�r yaşını doldurmamış olan sağır ve d�ls�zler hakkında da uygulanır.
            Geç�c� nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etk�s�nde olma
            Madde 34- (1) Geç�c� b�r nedenle ya da �rade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etk�s�yle, �şled�ğ� f��l�n hukuk� anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu f��lle �lg�l� olarak
davranışlarını yönlend�rme yeteneğ� öneml� derecede azalmış olan k�ş�ye ceza ver�lmez.
            (2) İrad� olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etk�s�nde suç �şleyen k�ş� hakkında b�r�nc� fıkra hükmü uygulanmaz.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs

 
            Suça teşebbüs
            Madde 35- (1) K�ş�, �şlemey� kastett�ğ� b�r suçu elver�şl� hareketlerle doğrudan doğruya �craya başlayıp da el�nde olmayan nedenlerle tamamlayamaz �se teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.
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            (2) Suça teşebbüs hal�nde fa�l, meydana gelen zarar veya tehl�ken�n ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası yer�ne onüç yıldan y�rm� yıla kadar, müebbet hap�s cezası yer�ne
dokuz yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. D�ğer hallerde ver�lecek cezanın dörtte b�r�nden dörtte üçüne kadarı �nd�r�l�r.
            Gönüllü vazgeçme
            Madde 36- (1) Fa�l, suçun �cra hareketler�nden gönüllü vazgeçer veya kend� çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya net�cen�n gerçekleşmes�n� önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz;
fakat tamam olan kısım esasen b�r suç oluşturduğu takd�rde, sadece o suça a�t ceza �le cezalandırılır.

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Suça İşt�rak
 
            Fa�ll�k
            Madde 37- (1) Suçun kanun� tanımında yer alan f��l� b�rl�kte gerçekleşt�ren k�ş�lerden her b�r�, fa�l olarak sorumlu olur.
            (2) Suçun �şlenmes�nde b�r başkasını araç olarak kullanan k�ş� de fa�l olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneğ� olmayanları suçun �şlenmes�nde araç olarak kullanan k�ş�n�n cezası, üçte b�rden
yarısına kadar artırılır.
            Azmett�rme
            Madde 38- (1) Başkasını suç �şlemeye azmett�ren k�ş�, �şlenen suçun cezası �le cezalandırılır.
            (2) Üstsoy ve altsoy �l�şk�s�nden doğan nüfuz kullanılmak suret�yle suça azmett�rme hal�nde, azmett�ren�n cezası üçte b�rden yarısına kadar artırılır. Çocukların suça azmett�r�lmes� hal�nde, bu
fıkra hükmüne göre cezanın artırılab�lmes� �ç�n üstsoy ve altsoy �l�şk�s�n�n varlığı aranmaz.

(3) A � � b ll� l h l� d k� ld ğ k ğl f �l d�ğ ğ h kk d ğ l l ü bb h � � � � ld � �b l
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            (3) Azmett�ren�n bell� olmaması hal�nde, k�m olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fa�l veya d�ğer suç ortağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası yer�ne y�rm� yıldan y�rm�beş yıla
kadar, müebbet hap�s cezası yer�ne onbeş yıldan y�rm� yıla kadar hap�s cezasına hükmolunab�l�r. D�ğer hallerde ver�lecek cezada, üçte b�r oranında �nd�r�m yapılab�l�r.
            Yardım etme
            Madde 39- (1) Suçun �şlenmes�ne yardım eden k�ş�ye, �şlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasını gerekt�rmes� hal�nde, onbeş yıldan y�rm� yıla; müebbet hap�s cezasını gerekt�rmes�
hal�nde, on yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r. D�ğer hallerde cezanın yarısı �nd�r�l�r. Ancak, bu durumda ver�lecek ceza sek�z yılı geçemez.
            (2) Aşağıdak� hallerde k�ş� �şlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:
            a) Suç �şlemeye teşv�k etmek veya suç �şleme kararını kuvvetlend�rmek veya f��l�n �şlenmes�nden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.
            b) Suçun nasıl �şleneceğ� hususunda yol göstermek veya f��l�n �şlenmes�nde kullanılan araçları sağlamak.
            c) Suçun �şlenmes�nden önce veya �şlenmes� sırasında yardımda bulunarak �crasını kolaylaştırmak.
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            Bağlılık kuralı
            Madde 40- (1) Suça �şt�rak �ç�n kasten ve hukuka aykırı �şlenm�ş b�r f��l�n varlığı yeterl�d�r. Suçun �şlen�ş�ne �şt�rak eden her k�ş�, d�ğer�n�n cezalandırılmasını önleyen k�ş�sel nedenler göz
önünde bulundurulmaksızın kend� kusurlu f��l�ne göre cezalandırılır.
            (2) Özgü suçlarda, ancak özel fa�ll�k n�tel�ğ�n� taşıyan k�ş� fa�l olab�l�r. Bu suçların �şlen�ş�ne �şt�rak eden d�ğer k�ş�ler �se azmett�ren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur.
            (3) Suça �şt�rakten dolayı sorumlu tutulab�lmek �ç�n �lg�l� suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış olması gerek�r.
            İşt�rak hâl�nde �şlenen suçlarda gönüllü vazgeçme
            Madde 41- (1) İşt�rak hal�nde �şlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümler�nden yararlanır.
            (2) Suçun;
            a) Gönüllü vazgeçen�n gösterd�ğ� gayret� dışında başka b�r sebeple �şlenmem�ş olması,
            b) Gönüllü vazgeçen�n bütün gayret�ne rağmen �şlenm�ş olması,
            Haller�nde de gönüllü vazgeçme hükümler� uygulanır.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçların İçt�maı

 
            B�leş�k suç
            Madde 42- (1) B�r� d�ğer�n�n unsurunu veya ağırlaştırıcı neden�n� oluşturması dolayısıyla tek f��l sayılan suça b�leş�k suç den�r. Bu tür suçlarda �çt�ma hükümler� uygulanmaz.
            Z�nc�rleme suç
            Madde 43- (1) B�r suç �şleme kararının �crası kapsamında, değ�ş�k zamanlarda b�r k�ş�ye karşı aynı suçun b�rden fazla �şlenmes� durumunda, b�r cezaya hükmed�l�r. Ancak bu ceza, dörtte
b�r�nden dörtte üçüne kadar artırılır. B�r suçun temel şekl� �le daha ağır veya daha az cezayı gerekt�ren n�tel�kl� şek�ller�, aynı suç sayılır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/6 md.) Mağduru bell� b�r k�ş�
olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır.
            (2) Aynı suçun b�rden fazla k�ş�ye karşı tek b�r f��lle �şlenmes� durumunda da, b�r�nc� fıkra hükmü uygulanır.
            (3) Kasten öldürme, kasten yaralama, �şkence ve yağma suçlarında bu madde hükümler� uygulanmaz.(1)
            F�kr� �çt�ma
            Madde 44- (1) İşled�ğ� b�r f��l �le b�rden fazla farklı suçun oluşmasına sebeb�yet veren k�ş�, bunlardan en ağır cezayı gerekt�ren suçtan dolayı cezalandırılır.

 
ÜÇÜNCÜ KISIM

Yaptırımlar
BİRİNCİ BÖLÜM

Cezalar
            Cezalar
            Madde 45- (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hap�s ve adlî para cezalarıdır.
____________________
(1)   Bu fıkrada geçen "c�nsel saldırı, çocukların c�nsel �st�smarı" �bares�, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�yle madde metn�nden çıkarılmıştır.
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         Hap�s cezaları
            Madde 46- (1) Hap�s cezaları şunlardır:
            a) Ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası.
            b) Müebbet hap�s cezası.
            c) Sürel� hap�s cezası.
            Ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası(1)
            Madde 47- (1) Ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmel�kte bel�rt�len sıkı güvenl�k rej�m�ne göre
çekt�r�l�r.
            Müebbet hap�s cezası
            Madde 48- (1) Müebbet hap�s cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.
            Sürel� hap�s cezası
            Madde 49- (1) Sürel� hap�s cezası, kanunda aks� bel�rt�lmeyen hallerde b�r aydan az, y�rm� yıldan fazla olamaz.
            (2) Hükmed�len b�r yıl veya daha az sürel� hap�s cezası, kısa sürel� hap�s cezasıdır.
            Kısa sürel� hap�s cezasına seçenek yaptırımlar
            Madde 50- (1) Kısa sürel� hap�s cezası, suçlunun k�ş�l�ğ�ne, sosyal ve ekonom�k durumuna, yargılama sürec�nde duyduğu p�şmanlığa ve suçun �şlenmes�ndek� özell�klere göre;
            a) Adlî para cezasına,
            b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen �ade, suçtan öncek� hale get�rme veya tazm�n suret�yle, tamamen g�der�lmes�ne,
            c) En az �k� yıl süreyle, b�r meslek veya sanat ed�nmey� sağlamak amacıyla, gerekt�ğ�nde barınma �mkanı da bulunan b�r eğ�t�m kurumuna devam etmeye,
            d) Mahkûm olunan cezanın yarısından b�r katına kadar süreyle, bel�rl� yerlere g�tmekten veya bel�rl� etk�nl�kler� yapmaktan yasaklanmaya,
            e) Sağladığı hak ve yetk�ler kötüye kullanılmak suret�yle veya gerekt�rd�ğ� d�kkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç �şlenm�ş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın
yarısından b�r katına kadar süreyle, �lg�l� ehl�yet ve ruhsat belgeler�n�n ger� alınmasına, bell� b�r meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,
            f) Mahkûm olunan cezanın yarısından b�r katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı b�r �şte çalıştırılmaya,
            Çevr�leb�l�r.
            (2) Suç tanımında hap�s cezası �le adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hap�s cezasına hükmed�lm�şse; bu ceza artık adlî para cezasına çevr�lmez.
            (3) Daha önce hap�s cezasına mahkûm ed�lmem�ş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az sürel� hap�s cezası �le f��l� �şled�ğ� tar�hte onsek�z yaşını doldurmamış veya altmışbeş
yaşını b�t�rm�ş bulunanların mahkûm ed�ld�ğ� b�r yıl veya daha az sürel� hap�s cezası, b�r�nc� fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan b�r�ne çevr�l�r.
            (4) Taks�rl� suçlardan dolayı hükmolunan hap�s cezası uzun sürel� de olsa; bu ceza, d�ğer koşulların varlığı hal�nde, b�r�nc� fıkranın (a) bend�ne göre adlî para cezasına çevr�leb�l�r. Ancak, bu
hüküm, b�l�nçl� taks�r hal�nde uygulanmaz.
            (5) Uygulamada asıl mahkûm�yet, bu madde hükümler�ne göre çevr�len adlî para cezası veya tedb�rd�r.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı KHK’n�n 156 ncı maddes�yle, bu maddede yer alan “tüzükte” �bares� “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmel�kte” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            (6) Hüküm kes�nleşt�kten sonra Cumhur�yet savcılığınca yapılan tebl�gata rağmen otuz gün �ç�nde seçenek tedb�r�n gerekler�n�n yer�ne get�r�lmes�ne başlanmaması veya başlanıp da devam
ed�lmemes� hal�nde, �nfaz hâk�ml�ğ� kısa sürel� hap�s cezasının tamamen veya kısmen �nfazına karar ver�r ve bu karar derhal �nfaz ed�l�r. Bu durumda, beş�nc� fıkra hükmü uygulanmaz. (1)(2)

            (7) Hükmed�len seçenek tedb�r�n hükümlünün el�nde olmayan nedenlerle yer�ne get�r�lememes� durumunda, �nfaz hâk�ml�ğ�nce tedb�r değ�şt�r�l�r.(2)
            Hap�s cezasının ertelenmes�
            Madde 51- (1) İşled�ğ� suçtan dolayı �k� yıl veya daha az süreyle hap�s cezasına mahkûm ed�len k�ş�n�n cezası erteleneb�l�r. Bu süren�n üst sınırı, f��l� �şled�ğ� sırada onsek�z yaşını
doldurmamış veya altmışbeş yaşını b�t�rm�ş olan k�ş�ler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının ver�leb�lmes� �ç�n k�ş�n�n;
            a) Daha önce kasıtlı b�r suçtan dolayı üç aydan fazla hap�s cezasına mahkûm ed�lmem�ş olması,
            b) Suçu �şled�kten sonra yargılama sürec�nde gösterd�ğ� p�şmanlık dolayısıyla tekrar suç �şlemeyeceğ� konusunda mahkemede b�r kanaat�n oluşması,
            Gerek�r.
            (2) Cezanın ertelenmes�, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen �ade, suçtan öncek� hale get�rme veya tazm�n suret�yle tamamen g�der�lmes� koşuluna bağlı tutulab�l�r. Bu durumda,
koşul gerçekleş�nceye kadar cezanın �nfaz kurumunda çekt�r�lmes�ne devam ed�l�r. Koşulun yer�ne get�r�lmes� hal�nde, �nfaz hâk�m� kararıyla hükümlü �nfaz kurumundan derhal salıver�l�r. (3)
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            (3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, b�r yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, b�r denet�m süres� bel�rlen�r. Bu süren�n alt sınırı, mahkûm olunan ceza süres�nden az olamaz.
            (4) Denet�m süres� �ç�nde;
            a) B�r meslek veya sanat sah�b� olmayan hükümlünün, bu amaçla b�r eğ�t�m programına devam etmes�ne,
            b) B�r meslek veya sanat sah�b� hükümlünün, b�r kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı �cra eden b�r başkasının gözet�m� altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
            c) Onsek�z yaşından küçük olan hükümlüler�n, b�r meslek veya sanat ed�nmeler�n� sağlamak amacıyla, gerekt�ğ�nde barınma �mkanı da bulunan b�r eğ�t�m kurumuna devam etmes�ne,
            Mahkemece karar ver�leb�l�r.
            (5) Mahkeme, denet�m süres� �ç�nde hükümlüye rehberl�k edecek b�r uzman k�ş�y� görevlend�reb�l�r. Bu k�ş�, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk b�l�nc�yle �y� b�r hayat
sürmes�n� tem�n hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğ�t�m gördüğü kurum yetk�l�ler� veya nezd�nde çalıştığı k�ş�lerle görüşerek, �st�şarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve
sorumluluk b�l�nc�ndek� gel�şme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek �nfaz hâk�m�ne ver�r. (3)
            (6) Mahkeme, hükümlünün k�ş�l�ğ�n� ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denet�m süres�n�n herhang� b�r yükümlülük bel�rlemeden veya uzman k�ş� görevlend�rmeden
geç�r�lmes�ne de karar vereb�l�r.
––––––––––––––
(1) 26/2/2008 tar�hl� ve 5739 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�yle bu fıkrada yer alan "yaptırımın" �bares� "tedb�r�n" olarak değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.
(2) 14/4/2020 tar�hl� ve 7242 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�yle, altıncı fıkrada yer alan “hükmü veren mahkeme” �bares� “�nfaz hâk�ml�ğ�” ve yed�nc� fıkrada yer alan “hükmü veren mahkemece”

�bares� “�nfaz hâk�ml�ğ�nce” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(3) 14/4/2020 tar�hl� ve 7242 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�yle, �k�nc� fıkrada yer alan “hak�m” �bares� “�nfaz hâk�m�”, beş�nc� fıkrada yer alan “hak�me” �bares� “�nfaz hâk�m�ne” şekl�nde

değ�şt�r�lm�şt�r.
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            (7) Hükümlünün denet�m süres� �ç�nde kasıtlı b�r suç �şlemes� veya kend�s�ne yüklenen yükümlülüklere, �nfaz hâk�m�n�n uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmes� hal�nde; ertelenen cezanın
kısmen veya tamamen �nfaz kurumunda çekt�r�lmes�ne �nfaz hâk�ml�ğ�nce karar ver�l�r. (3)
            (8) Denet�m süres� yükümlülüklere uygun veya �y� hall� olarak geç�r�ld�ğ� takd�rde, ceza �nfaz ed�lm�ş sayılır.
            Adlî para cezası
            Madde 52- (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aks�ne hüküm bulunmayan hallerde yed�yüzotuz günden fazla olmamak üzere bel�rlenen tam gün sayısının, b�r gün karşılığı olarak
takd�r ed�len m�ktar �le çarpılması suret�yle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Haz�nes�ne ödenmes�nden �barett�r.
            (2) En az y�rm� ve en fazla yüz Türk L�rası olan b�r gün karşılığı adlî para cezasının m�ktarı, k�ş�n�n ekonom�k ve d�ğer şahs� haller� göz önünde bulundurularak takd�r ed�l�r.
            (3) Kararda, adlî para cezasının bel�rlenmes�nde esas alınan tam gün sayısı �le b�r gün karşılığı olarak takd�r ed�len m�ktar ayrı ayrı göster�l�r.
            (4) Hak�m, ekonom�k ve şahs� haller�n� göz önünde bulundurarak, k�ş�ye adlî para cezasını ödemes� �ç�n hükmün kes�nleşme tar�h�nden �t�baren b�r yıldan fazla olmamak üzere meh�l
vereb�leceğ� g�b�, bu cezanın bel�rl� taks�tler hal�nde ödenmes�ne de karar vereb�l�r. Taks�t süres� �k� yılı geçemez ve taks�t m�ktarı dörtten az olamaz. Kararda, taks�tlerden b�r�n�n zamanında
ödenmemes� hal�nde ger� kalan kısmın tamamının tahs�l ed�leceğ� ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevr�leceğ� bel�rt�l�r.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Güvenl�k Tedb�rler�

 
            Bell� hakları kullanmaktan yoksun bırakılma (1)(2)
            Madde 53- (1) K�ş�, kasten �şlem�ş olduğu suçtan dolayı hap�s cezasına mahkûm�yet�n kanun� sonucu olarak;
            a) Sürekl�, sürel� veya geç�c� b�r kamu görev�n�n üstlen�lmes�nden; bu kapsamda, Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� üyel�ğ�nden veya Devlet, �l, beled�ye, köy veya bunların denet�m ve gözet�m�
altında bulunan kurum ve kuruluşlarca ver�len, atamaya veya seç�me tab� bütün memur�yet ve h�zmetlerde �st�hdam ed�lmekten,
            b) Seçme ve seç�lme ehl�yet�nden (…) (2) ,
            c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa a�t b�r h�zmette bulunmaktan,
            d) Vakıf, dernek, send�ka, ş�rket, kooperat�f ve s�yas� part� tüzel k�ş�l�kler�n�n yönet�c�s� veya denetç�s� olmaktan,
            e) B�r kamu kurumunun veya kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşunun �zn�ne tab� b�r meslek veya sanatı, kend� sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tac�r olarak �cra
etmekten,
            Yoksun bırakılır.
            (2) K�ş�, �şlem�ş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hap�s cezasının �nfazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.
––––––––––––––––––
(1) Anayasa Mahkemes�’n�n 8/10/2015 tar�hl� ve E.: 2014/140, K.: 2015/85 sayılı Kararı �le; bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “K�ş�, kasten �şlem�ş olduğu suçtan dolayı hap�s cezasına

mahkûm�yet�n kanun� sonucu olarak;…” bölümü, aynı fıkranın (b) bend�nde yer alan “…seç�lme ehl�yet�nden…” �bares� yönünden, y�ne aynı fıkrada yer alan “…hap�s cezasına…” �bares� �se (b)
bend�nde yer alan “Seçme ve…” �bares� yönünden �ptal ed�lm�şt�r.

(2) Anayasa Mahkemes�’n�n 8/10/2015 tar�hl� ve E.: 2014/140, K.: 2015/85 sayılı Kararı �le; bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “…ve d�ğer s�yas� hakları kullanmaktan” �bares� �le aynı
madden�n �k�nc� fıkrası, b�r�nc� fıkranın (b) bend�nde yer alan “Seçme ve seç�lme ehl�yet�nden…” �bares� yönünden �ptal ed�lm�şt�r.

(3) 14/4/2020 tar�hl� ve 7242 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�yle, bu fıkrada yer alan “hak�m�n” �bares� “�nfaz hâk�m�n�n” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya “çekt�r�lmes�ne” �bares�nden sonra
gelmek üzere “�nfaz hâk�ml�ğ�nce” �bares� eklenm�şt�r.
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            (3) Mahkûm olduğu hap�s cezası ertelenen veya denet�ml� serbestl�k tedb�r� uygulanarak cezası �nfaz ed�len ya da koşullu salıver�len hükümlünün kend� altsoyu üzer�ndek� velayet, vesayet ve
kayyımlık yetk�ler� açısından yukarıdak� fıkralar hükümler� uygulanmaz. Mahkûm olduğu hap�s cezası ertelenen veya denet�ml� serbestl�k tedb�r� uygulanarak cezası �nfaz ed�len ya da koşullu
salıver�len hükümlü hakkında b�r�nc� fıkranın (e) bend�nde söz konusu ed�len hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar ver�leb�l�r. (2)

            (4) Kısa sürel� hap�s cezası ertelenm�ş veya f��l� �şled�ğ� sırada onsek�z yaşını doldurmamış olan k�ş�ler hakkında b�r�nc� fıkra hükmü uygulanmaz. (1)
            (5) B�r�nc� fıkrada sayılan hak ve yetk�lerden b�r�n�n kötüye kullanılması suret�yle �şlenen suçlar dolayısıyla hap�s cezasına mahkûm�yet hal�nde, ayrıca, cezanın �nfazından sonra �şlemek
üzere, hükmolunan cezanın yarısından b�r katına kadar bu hak ve yetk�n�n kullanılmasının yasaklanmasına karar ver�l�r. Bu hak ve yetk�lerden b�r�n�n kötüye kullanılması suret�yle �şlenen suçlar
dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûm�yet hal�nde, hükümde bel�rt�len gün sayısının yarısından b�r katına kadar bu hak ve yetk�n�n kullanılmasının yasaklanmasına karar ver�l�r. Hükmün
kes�nleşmes�yle �craya konan yasaklama �le �lg�l� süre, adlî para cezasının tamamen �nfazından �t�baren �şlemeye başlar.
            (6) Bell� b�r meslek veya sanatın ya da traf�k düzen�n�n gerekt�rd�ğ� d�kkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla �şlenen taks�rl� suçtan mahkûm�yet hal�nde, üç aydan az ve üç yıldan
fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın �crasının yasaklanmasına ya da sürücü belges�n�n ger� alınmasına karar ver�leb�l�r. Yasaklama ve ger� alma hükmün kes�nleşmes�yle yürürlüğe g�rer ve
süre, cezanın tümüyle �nfazından �t�baren �şlemeye başlar.
            Eşya müsaderes�
            Madde 54- (1) İy�n�yetl� üçüncü k�ş�lere a�t olmamak koşuluyla, kasıtlı b�r suçun �şlenmes�nde kullanılan veya suçun �şlenmes�ne tahs�s ed�len ya da suçtan meydana gelen eşyanın
müsaderes�ne hükmolunur. Suçun �şlenmes�nde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenl�ğ�, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehl�kel� olması durumunda müsadere ed�l�r. (Ek cümle:
24/11/2016-6763/11 md.) Eşyanın üzer�nde �y�n�yetl� üçüncü k�ş�ler leh�ne tes�s ed�lm�ş sınırlı ayn� hakkın bulunması hâl�nde müsadere kararı, bu hak saklı kalmak şartıyla ver�l�r.
            (2) B�r�nc� fıkra kapsamına g�ren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüket�lmes� veya müsaderes�n�n başka b�r surette �mkansız kılınması hal�nde; bu eşyanın değer� kadar para
tutarının müsaderes�ne karar ver�l�r.
            (3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere ed�lmes�n�n �şlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkan�yete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderes�ne
hükmed�lmeyeb�l�r.
            (4) Üret�m�, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere ed�l�r.
            (5) B�r şey�n sadece bazı kısımlarının müsaderes� gerekt�ğ�nde, tümüne zarar ver�lmeks�z�n bu kısmı ayırmak olanaklı �se, sadece bu kısmın müsaderes�ne karar ver�l�r.
            (6) B�rden fazla k�ş�n�n paydaş olduğu eşya �le �lg�l� olarak, sadece suça �şt�rak eden k�ş�n�n payının müsaderes�ne hükmolunur.
            Kazanç müsaderes�
            Madde 55- (1) Suçun �şlenmes� �le elde ed�len veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun �şlenmes� �ç�n sağlanan madd� menfaatler �le bunların değerlend�r�lmes� veya dönüştürülmes�
sonucu ortaya çıkan ekonom�k kazançların müsaderes�ne karar ver�l�r. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı ver�leb�lmes� �ç�n madd� menfaat�n suçun mağduruna �ade ed�lememes� gerek�r.
––––––––––––––––––
(1) Anayasa Mahkemes�’n�n 8/10/2015 tar�hl� ve E.: 2014/140, K.: 2015/85 sayılı Kararı �le; bu fıkrada yer alan “Kısa sürel� hap�s cezası ertelenm�ş veya…” �bares�, aynı madden�n b�r�nc�

fıkrasında yer alan “…seç�lme ehl�yet�nden…” �bares� yönünden �ptal ed�lm�şt�r.
(2) 14/4/2020 tar�hl� ve 7242 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�yle, bu fıkranın b�r�nc� cümles�ne “ertelenen veya” �bares�nden sonra gelmek üzere “denet�ml� serbestl�k tedb�r� uygulanarak cezası

�nfaz ed�len ya da” �bares� ve �k�nc� cümles�ne “cezası ertelenen” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya denet�ml� serbestl�k tedb�r� uygulanarak cezası �nfaz ed�len ya da koşullu salıver�len”
�bares� eklenm�şt�r.
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            (2) Müsadere konusu eşya veya madd� menfaatlere elkonulamadığı veya bunların merc��ne tesl�m ed�lmed�ğ� hallerde, bunların karşılığını oluşturan değerler�n müsaderes�ne hükmed�l�r.
            (3) (Ek: 26/6/2009 – 5918/2 md.) Bu madde kapsamına g�ren eşyanın müsadere ed�leb�lmes� �ç�n, eşyayı sonradan �kt�sap eden k�ş�n�n 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Medenî
Kanununun �y�n�yet�n korunmasına �l�şk�n hükümler�nden yararlanamıyor olması gerek�r.

Çocuklara özgü güvenl�k tedb�rler�
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            Çocuklara özgü güvenl�k tedb�rler�
            Madde 56- (1) Çocuklara özgü güvenl�k tedb�rler�n�n neler olduğu ve ne suretle uygulanacakları �lg�l� kanunda göster�l�r.
            Akıl hastalarına özgü güvenl�k tedb�rler�
            Madde 57- (1) F��l� �şled�ğ� sırada akıl hastası olan k�ş� hakkında, koruma ve tedav� amaçlı olarak güvenl�k tedb�r�ne hükmed�l�r. Hakkında güvenl�k tedb�r�ne hükmed�len akıl hastaları,
yüksek güvenl�kl� sağlık kurumlarında koruma ve tedav� altına alınırlar.
            (2) Hakkında güvenl�k tedb�r�ne hükmed�lm�ş olan akıl hastası, yerleşt�r�ld�ğ� kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehl�kel�l�ğ�n�n ortadan kalktığının veya öneml�
ölçüde azaldığının bel�rt�lmes� üzer�ne �nfaz hâk�m� kararıyla serbest bırakılab�l�r.(1)
            (3) Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve �şlenen f��l�n n�tel�ğ�ne göre, güvenl�k bakımından k�ş�n�n tıbb� kontrol ve tak�b�n�n gerek�p gerekmed�ğ�, gerek�yor �se, bunun süre ve
aralıkları bel�rt�l�r.
            (4) Tıbb� kontrol ve tak�p, raporda göster�len süre ve aralıklarla, Cumhur�yet savcılığınca bu k�ş�ler�n tekn�k donanımı ve yetk�l� uzmanı olan sağlık kuruluşuna gönder�lmeler� �le sağlanır.
            (5) Tıbb� kontrol ve tak�pte, k�ş�n�n akıl hastalığı �t�barıyla toplum açısından tehl�kel�l�ğ�n�n arttığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, �nfaz hâk�ml�ğ�nce yen�den koruma ve tedav�
amaçlı olarak güvenl�k tedb�r�ne hükmed�l�r. Bu durumda, b�r ve devamı fıkralarda bel�rlenen �şlemler tekrarlanır.(1)
            (6) İşled�ğ� f��lle �lg�l� olarak hastalığı yüzünden davranışlarını yönlend�rme yeteneğ� azalmış olan k�ş� hakkında b�r�nc� ve �k�nc� fıkra hükümler�ne göre yerleşt�r�ld�ğ� yüksek güvenl�kl�
sağlık kuruluşunda düzenlenen kurul raporu üzer�ne, mahkûm olduğu hap�s cezası, süres� aynı kalmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, �nfaz hâk�m� kararıyla akıl hastalarına özgü güvenl�k tedb�r�
olarak da uygulanab�l�r.(1)
            (7) Suç �şleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı k�ş�ler�n, güvenl�k tedb�r� olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşunda tedav�
altına alınmasına karar ver�l�r. Bu k�ş�ler�n tedav�s�, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Bu k�ş�ler, yerleşt�r�ld�ğ� kurumun sağlık kurulunca
bu yönde düzenlenecek rapor üzer�ne �nfaz hâk�m� kararıyla serbest bırakılab�l�r.(1)
            Suçta tekerrür ve özel tehl�kel� suçlular
            Madde 58- (1) Önceden �şlenen suçtan dolayı ver�len hüküm kes�nleşt�kten sonra yen� b�r suçun �şlenmes� hal�nde, tekerrür hükümler� uygulanır. Bunun �ç�n cezanın �nfaz ed�lm�ş olması
gerekmez.
            (2) Tekerrür hükümler�, önceden �şlenen suçtan dolayı;
            a) Beş yıldan fazla süreyle hap�s cezasına mahkûm�yet hal�nde, bu cezanın �nfaz ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren beş yıl,
            b) Beş yıl veya daha az sürel� hap�s ya da adlî para cezasına mahkûm�yet hal�nde, bu cezanın �nfaz ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren üç yıl,
            Geçt�kten sonra �şlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.
______________

(1) 17/6/2021 tar�hl� ve 7328 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�yle, �k�nc� ve yed�nc� fıkrada yer alan “mahkeme veya hak�m” �bareler� “�nfaz hâk�m�” şekl�nde ve altıncı fıkrada yer alan “mahkeme”
�bares� “�nfaz hâk�m�” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, madden�n beş�nc� fıkrasına “dayanılarak,” �bares�nden sonra gelmek üzere “�nfaz hâk�ml�ğ�nce” �bares� eklenm�şt�r.
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            (3) Tekerrür hal�nde, sonrak� suça �l�şk�n kanun maddes�nde seç�ml�k olarak hap�s cezası �le adlî para cezası öngörülmüşse, hap�s cezasına hükmolunur.
            (4) Kasıtlı suçlarla taks�rl� suçlar ve sırf askerî suçlarla d�ğer suçlar arasında tekerrür hükümler� uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı
madde �mal ve t�caret� �le parada veya kıymetl� damgada sahtec�l�k suçları har�ç olmak üzere; yabancı ülke mahkemeler�nden ver�len hükümler tekerrüre esas olmaz.
            (5) F��l� �şled�ğ� sırada onsek�z yaşını doldurmamış olan k�ş�ler�n �şled�ğ� suçlar dolayısıyla tekerrür hükümler� uygulanmaz.
            (6) Tekerrür hal�nde hükmolunan ceza, mükerr�rlere özgü �nfaz rej�m�ne göre çekt�r�l�r. Ayrıca, mükerr�r hakkında cezanın �nfazından sonra denet�ml� serbestl�k tedb�r� uygulanır.
            (7) Mahkûm�yet kararında, hükümlü hakkında mükerr�rlere özgü �nfaz rej�m�n�n ve cezanın �nfazından sonra denet�ml� serbestl�k tedb�r�n�n uygulanacağı bel�rt�l�r.
            (8) Mükerr�rler�n mahkûm olduğu cezanın �nfazı �le denet�ml� serbestl�k tedb�r�n�n uygulanması, kanunda göster�len şek�lde yapılır.
            (9) Mükerr�rlere özgü �nfaz rej�m�n�n ve cezanın �nfazından sonra denet�ml� serbestl�k tedb�r�n�n, �t�yad� suçlu, suçu meslek ed�nen k�ş� veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına
hükmed�l�r.
            Sınır dışı ed�lme
            Madde 59- (Değ�ş�k: 31/3/2005 – 5328/1 md.)
            (1) İşled�ğ� suç neden�yle hap�s cezasına mahkûm ed�len yabancı, denet�ml� serbestl�k tedb�r� uygulanarak cezasının �nfazına veya koşullu salıver�lmes�ne karar ver�ld�kten ve her halde
cezasının �nfazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı �şlemler�yle �lg�l� olarak değerlend�r�lmek üzere derhal İç�şler� Bakanlığına b�ld�r�l�r.(1)
            Tüzel k�ş�ler hakkında güvenl�k tedb�rler�
            Madde 60- (1) B�r kamu kurumunun verd�ğ� �zne dayalı olarak faal�yette bulunan özel hukuk tüzel k�ş�s�n�n organ veya tems�lc�ler�n�n �şt�rak�yle ve bu �zn�n verd�ğ� yetk�n�n kötüye
kullanılması suret�yle tüzel k�ş� yararına �şlenen kasıtlı suçlardan mahkûm�yet hal�nde, �zn�n �ptal�ne karar ver�l�r.
            (2) Müsadere hükümler�, yararına �şlenen suçlarda özel hukuk tüzel k�ş�ler� hakkında da uygulanır.
            (3) Yukarıdak� fıkralar hükümler�n�n uygulanmasının �şlenen f��le nazaran daha ağır sonuçlar ortaya çıkarab�leceğ� durumlarda, hak�m bu tedb�rlere hükmetmeyeb�l�r.
            (4) Bu madde hükümler� kanunun ayrıca bel�rtt�ğ� hallerde uygulanır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Bel�rlenmes� ve B�reyselleşt�r�lmes�

 
            Cezanın bel�rlenmes�
            MADDE 61. - (1) Hak�m, somut olayda;
            a) Suçun �şlen�ş b�ç�m�n�,
            b) Suçun �şlenmes�nde kullanılan araçları,
            c) Suçun �şlend�ğ� zaman ve yer�,
            d) Suçun konusunun önem ve değer�n�,
            e) Meydana gelen zarar veya tehl�ken�n ağırlığını,
            f) Fa�l�n kast veya taks�re dayalı kusurunun ağırlığını,
______________
(1) 17/6/2021 tar�hl� ve 7328 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�yle, bu maddede yer alan “koşullu salıver�lmeden yararlandıktan” �bares� “denet�ml� serbestl�k tedb�r� uygulanarak cezasının �nfazına
veya koşullu salıver�lmes�ne karar ver�ld�kten” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            g) Fa�l�n güttüğü amaç ve sa�k�,
            Göz önünde bulundurarak, �şlenen suçun kanun� tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı bel�rler.
            (2) Suçun olası kastla ya da b�l�nçl� taks�rle �şlenmes� neden�yle �nd�r�m veya artırım, b�r�nc� fıkra hükmüne göre bel�rlenen ceza üzer�nden yapılır.
            (3) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len hususların suçun unsurunu oluşturduğu hallerde, bunlar temel cezanın bel�rlenmes�nde ayrıca göz önünde bulundurulmaz.
            (4) B�r suçun temel şekl�ne nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerekt�ren b�rden fazla n�tel�kl� haller�n gerçekleşmes� durumunda; temel cezada önce artırma sonra �nd�rme yapılır.
            (5) Yukarıdak� fıkralara göre bel�rlenen ceza üzer�nden sırasıyla teşebbüs, �şt�rak, z�nc�rleme suç, haksız tahr�k, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada �nd�r�m yapılmasını gerekt�ren şahs�
sebeplere �l�şk�n hükümler �le takd�r� �nd�r�m nedenler� uygulanarak sonuç ceza bel�rlen�r.
            (6) Hap�s cezasının süres� gün, ay ve yıl hesabıyla bel�rlen�r. B�r gün, y�rm�dört saat; b�r ay, otuz gündür. Yıl, resm� takv�me göre hesap ed�l�r. Hap�s cezası �ç�n b�r günün, adlî para cezası �ç�n
b�r Türk L�rasının artakalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar �nfaz ed�lmez.
             (7) (Ek: 29/6/2005 – 5377/7 md.)Sürel� hap�s cezasını gerekt�ren b�r suçtan dolayı bu madde hükümler�ne göre bel�rlenen sonuç ceza, otuz yıldan fazla olamaz.
             (8) (Ek: 29/6/2005 – 5377/7 md.) Adlî para cezası hesaplanırken, bu madde hükmüne göre cezanın bel�rlenmes� ve b�reyselleşt�r�lmes�ne yönel�k artırma ve �nd�r�mler, gün üzer�nden yapılır.
Adlî para cezası, bel�rlenen sonuç gün �le k�ş�n�n b�r gün karşılığı ödeyeb�leceğ� m�ktarın çarpılması suret�yle bulunur.
             (9) (Ek: 6/12/2006 – 5560/1 md.) Adlî para cezasının seç�ml�k ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya �l�şk�n gün b�r�m�n�n alt sınırı, o suç tanımındak� hap�s cezasının alt sınırından az;
üst sınırı da, hap�s cezasının üst sınırından fazla olamaz.
            (10) Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılab�l�r, ne eks�lt�leb�l�r, ne de değ�şt�r�leb�l�r.(1)(2)
            Takd�r� �nd�r�m nedenler�
            Madde 62- (1) Fa�l yararına cezayı haf�fletecek takd�r� nedenler�n varlığı hal�nde, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası yer�ne, müebbet hap�s; müebbet hap�s cezası yer�ne, y�rm�beş yıl hap�s
cezası ver�l�r. D�ğer cezaların altıda b�r�ne kadarı �nd�r�l�r. (3)
            (2) Takd�r� �nd�r�m neden� olarak, fa�l�n geçm�ş�, sosyal �l�şk�ler�, f��lden sonrak� ve yargılama sürec�ndek� davranışları, cezanın fa�l�n geleceğ� üzer�ndek� olası etk�ler� g�b� hususlar göz
önünde bulundurulab�l�r. Takd�r� �nd�r�m nedenler� kararda göster�l�r.
            Mahsup
            Madde 63- (1) Hüküm kes�nleşmeden önce gerçekleşen ve şahs� hürr�yet� sınırlama sonucunu doğuran bütün haller neden�yle geç�r�lm�ş süreler, hükmolunan hap�s cezasından �nd�r�l�r. Adlî
para cezasına hükmed�lmes� durumunda, b�r gün yüz Türk L�rası sayılmak üzere, bu cezadan �nd�r�m yapılır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmes�
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            Sanığın veya hükümlünün ölümü
            Madde 64- (1) Sanığın ölümü hal�nde kamu davasının düşürülmes�ne karar ver�l�r. Ancak, n�tel�ğ� �t�barıyla müsadereye tab� eşya ve madd� menfaatler hakkında davaya devam olunarak
bunların müsaderes�ne hükmolunab�l�r.

(2) Hükümlünün ölümü, hap�s ve henüz �nfaz ed�lmem�ş adlî para cezalarını ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama g�derler�ne �l�şk�n olup ölümden önce kes�nleşm�ş bulunan
hüküm, �nfaz olunur.

 
 

––––––––––––––––––––
(1) Bu fıkranın numarası (7) �ken, maddeye 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�yle, altıncı  fıkradan sonra  gelmek üzere yed�nc� ve sek�z�nc� fıkra eklend�ğ� �ç�n, (9) olarak

teselsül ett�r�lm�şt�r.
(2)Bu fıkranın numarası (9) �ken, maddeye 6/12/2006 tar�hl� ve 5560 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�yle, sek�z�nc�  fıkradan sonra  gelmek üzere (9) numaralı fıkra eklend�ğ� �ç�n, (10) olarak teselsül

ett�r�lm�şt�r.
(3)Bu fıkrada yer alan “beşte” �bares�, 31/3/2005 tar�hl� ve 5328 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�yle “altıda” olarak değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.
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            Af
            Madde 65- (1) Genel af hal�nde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün net�celer� �le b�rl�kte ortadan kalkar.
            (2) Özel af �le hap�s cezasının �nfaz kurumunda çekt�r�lmes�ne son ver�leb�l�r veya �nfaz kurumunda çekt�r�lecek süres� kısaltılab�l�r ya da adlî para cezasına çevr�leb�l�r.
            (3) Cezaya bağlı olan veya hükümde bel�rt�len hak yoksunlukları, özel affa rağmen etk�s�n� devam ett�r�r.
            Dava zamanaşımı
            Madde 66- (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası;
            a) Ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasını gerekt�ren suçlarda otuz yıl,
            b) Müebbet hap�s cezasını gerekt�ren suçlarda y�rm�beş yıl,
            c) Y�rm� yıldan aşağı olmamak üzere hap�s cezasını gerekt�ren suçlarda y�rm� yıl,
            d) Beş yıldan fazla ve y�rm� yıldan az hap�s cezasını gerekt�ren suçlarda onbeş yıl,
            e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hap�s veya adlî para cezasını gerekt�ren suçlarda sek�z yıl,
            Geçmes�yle düşer.
            (2) F��l� �şled�ğ� sırada on�k� yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu süreler�n yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsek�z yaşını doldurmamış olan
k�ş�ler hakkında �se, üçte �k�s�n�n geçmes�yle kamu davası düşer.
            (3) Dava zamanaşımı süres�n�n bel�rlenmes�nde dosyadak� mevcut del�ller �t�barıyla suçun daha ağır cezayı gerekt�ren n�tel�kl� haller� de göz önünde bulundurulur.
            (4) Yukarıdak� fıkralarda yer alan süreler�n bel�rlenmes�nde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; seç�ml�k cezaları gerekt�ren suçlarda zamanaşımı
bakımından hap�s cezası esas alınır.
            (5) (Değ�ş�k: 29/6/2005 – 5377/8 md.) Aynı f��lden dolayı tekrar yargılamayı gerekt�ren hallerde, mahkemece bu husustak� taleb�n kabul ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren f��le �l�şk�n zamanaşımı
süres� yen� baştan �şlemeye başlar.
            (6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun �şlend�ğ� günden, teşebbüs hal�nde kalan suçlarda son hareket�n yapıldığı günden, kes�nt�s�z suçlarda kes�nt�n�n gerçekleşt�ğ� ve z�nc�rleme
suçlarda son suçun �şlend�ğ� günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzer�nde hüküm ve nüfuzu olan k�mseler tarafından �şlenen suçlarda çocuğun onsek�z yaşını b�t�rd�ğ� günden �t�baren
�şlemeye başlar.
            (7) Bu Kanunun İk�nc� K�tabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hap�s cezalarını gerekt�ren suçların yurt dışında �şlenmes� hal�nde dava
zamanaşımı uygulanmaz.
            Dava zamanaşımı süres�n�n durması veya kes�lmes�
            Madde 67- (1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, �z�n veya karar alınması veya d�ğer b�r merc�de çözülmes� gereken b�r meselen�n sonucuna bağlı bulunduğu hallerde; �z�n veya
kararın alınmasına veya meselen�n çözümüne veya kanun gereğ�nce hakkında kaçak olduğu hususunda karar ver�lm�ş olan suç fa�l� hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur.
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            (2) B�r suçla �lg�l� olarak;
            a) Şüphel� veya sanıklardan b�r�n�n savcı huzurunda �fades�n�n alınması veya sorguya çek�lmes�,
            b) Şüphel� veya sanıklardan b�r� hakkında tutuklama kararının ver�lmes�,
            c) Suçla �lg�l� olarak �dd�aname düzenlenmes�,
            d) Sanıklardan b�r kısmı hakkında da olsa, mahkûm�yet kararı ver�lmes�,
            Hal�nde, dava zamanaşımı kes�l�r.
            (3) Dava zamanaşımı kes�ld�ğ�nde, zamanaşımı süres� yen�den �şlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen b�rden fazla neden�n bulunması hal�nde, zamanaşımı süres� son kesme neden�n�n
gerçekleşt�ğ� tar�hten �t�baren yen�den �şlemeye başlar.
            (4) Kes�lme hal�nde, zamanaşımı süres� �lg�l� suça �l�şk�n olarak Kanunda bel�rlenen süren�n en fazla yarısına kadar uzar.
            Ceza zamanaşımı
            Madde 68- (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdak� süreler�n geçmes�yle �nfaz ed�lmez:
            a) Ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezalarında kırk yıl.
            b) Müebbet hap�s cezalarında otuz yıl.
            c) Y�rm� yıl ve daha fazla sürel� hap�s cezalarında y�rm�dört yıl.
            d) Beş yıldan fazla hap�s cezalarında y�rm� yıl.
            e) Beş yıla kadar hap�s ve adlî para cezalarında on yıl.
            (2) F��l� �şled�ğ� sırada on�k� yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu süreler�n yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsek�z yaşını doldurmamış olan
k�ş�ler hakkında �se, üçte �k�s�n�n geçmes�yle ceza �nfaz ed�lmez.
            (3) Bu Kanunun İk�nc� K�tabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında �şlenm�ş suçlar dolayısıyla ver�lm�ş ağırlaştırılmış müebbet hap�s veya müebbet hap�s veya on yıldan fazla hap�s
cezalarında zamanaşımı uygulanmaz.
            (4) Türler� başka başka cezaları �çeren hükümler, en ağır ceza �ç�n konulan süren�n geçmes�yle �nfaz ed�lmez.
            (5) Ceza zamanaşımı, hükmün kes�nleşt�ğ� veya �nfazın herhang� b�r suretle kes�nt�ye uğradığı günden �t�baren �şlemeye başlar ve kalan ceza m�ktarı esas alınarak süre hesaplanır.
            Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları
            Madde 69- (1) Cezaya bağlı olan veya hükümde bel�rt�len hak yoksunluklarının süres� ceza zamanaşımı doluncaya kadar devam eder.
            Müsaderede zamanaşımı
            Madde 70- (1) Müsadereye �l�şk�n hüküm, kes�nleşmeden �t�baren y�rm� yıl geçt�kten sonra �nfaz ed�lmez.
            Ceza zamanaşımının kes�lmes�
            Madde 71- (1) Mahkûm�yet hükmünün �nfazı �ç�n yetk�l� merc� tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan tebl�gat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser.
            (2) B�r suçtan dolayı mahkûm olan k�mse üst sınırı �k� yıldan fazla hap�s cezasını gerekt�ren kasıtlı b�r suç �şled�ğ� takd�rde, ceza zamanaşımı kes�l�r.
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            Zamanaşımının hesabı ve uygulanması
            Madde 72- (1) Dava ve ceza zamanaşımı süreler� gün, ay ve yıl hesabıyla bel�rlen�r. B�r gün, y�rm�dört saat; b�r ay, otuz gündür. Yıl, resm� takv�me göre hesap ed�l�r.
            (2) Dava ve ceza zamanaşımı re'sen uygulanır ve bundan şüphel�, sanık ve hükümlü vazgeçemezler.
            Soruşturulması ve kovuşturulması ş�kayete bağlı suçlar(1)
            Madde 73- (1) Soruşturulması ve kovuşturulması ş�kayete bağlı olan suç hakkında yetk�l� k�mse altı ay �ç�nde ş�kayette bulunmadığı takd�rde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.
            (2) Zamanaşımı süres�n� geçmemek koşuluyla bu süre, ş�kayet hakkı olan k�ş�n�n f��l� ve fa�l�n k�m olduğunu b�ld�ğ� veya öğrend�ğ� günden başlar.
            (3) Ş�kayet hakkı olan b�rkaç k�ş�den b�r�s� altı aylık sürey� geç�r�rse bundan dolayı d�ğerler�n�n hakları düşmez.
            (4) Kovuşturma yapılab�lmes� ş�kayete bağlı suçlarda kanunda aks� yazılı olmadıkça suçtan zarar gören k�ş�n�n vazgeçmes� davayı düşürür ve hükmün kes�nleşmes�nden sonrak� vazgeçme
cezanın �nfazına engel olmaz.
            (5) İşt�rak hal�nde suç �şlem�ş sanıklardan b�r� hakkındak� ş�kayetten vazgeçme, d�ğerler�n� de kapsar.
            (6) Kanunda aks� yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etk�lemez.
            (7) Kamu davasının düşmes�, suçtan zarar gören k�ş�n�n ş�kayetten vazgeçm�ş olmasından �ler� gelm�ş ve vazgeçt�ğ� sırada şahs� haklarından da vazgeçt�ğ�n� ayrıca açıklamış �se artık hukuk
mahkemes�nde de dava açamaz.
            (8) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.)
            Dava veya cezanın düşmes�n�n etk�s�
            Madde 74- (1) Genel af, özel af ve ş�kayetten vazgeçme, müsadere olunan şeyler�n veya ödenen adlî para cezasının ger� alınmasını gerekt�rmez.
            (2) Kamu davasının düşmes�, malların ger� alınması ve uğranılan zararın tazm�n� �ç�n açılan şahs� hak davasını etk�lemez.
            (3) Cezanın düşmes� şahs� haklar, tazm�nat ve yargılama g�derler�ne �l�şk�n hükümler� etk�lemez. Ancak, genel af hal�nde yargılama g�derler� de �stenemez.
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            Önödeme (2)
            Madde 75- (1) Uzlaşma kapsamındak� suçlar har�ç olmak üzere, yalnız adlî para cezasını gerekt�ren veya kanun maddes�nde öngörülen hap�s cezasının yukarı sınırı altı ayı aşmayan suçların
fa�l�;
            a) Adlî para cezası maktu �se bu m�ktarı, değ�lse aşağı sınırını,
            b) Hap�s cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün �ç�n otuz Türk L�rası üzer�nden bulunacak m�ktarı,
            c) Hap�s cezası �le b�rl�kte adlî para cezası da öngörülmüş �se, hap�s cezası �ç�n bu fıkranın    (b) bend�ne göre bel�rlenecek m�ktar �le adlî para cezasının aşağı sınırını,
–––––––––––––––––––––
(1)   Bu başlıkta yer alan “, uzlaşma” �bares�, 19/12/2006 tar�hl� ve 5560 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�yle met�nden çıkarılmıştır.
(2) 24/11/2016 tar�hl� ve 6763 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�yle, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “üç” �bares� “altı” şekl�nde, “y�rm�” �bares� “otuz” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            Soruşturma g�derler� �le b�rl�kte, Cumhur�yet savcılığınca yapılacak tebl�ğ üzer�ne on gün �ç�nde öded�ğ� takd�rde hakkında kamu davası açılmaz. (Ek cümleler:17/10/2019-7188/16 md.)
Fa�l�n on gün �ç�nde talep etmes� koşuluyla bu m�ktarın b�rer ay ara �le üç eş�t taks�t hâl�nde ödenmes�ne Cumhur�yet savcısı tarafından karar ver�l�r. Taks�tler�n süres�nde ödenmemes� hâl�nde
önödeme hükümsüz kalır ve soruşturmaya devam ed�l�r. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/12 md.) Taks�rl� suçlar har�ç olmak üzere, önödemeye bağlı olarak kovuşturmaya yer olmadığına veya kamu
davasının düşmes�ne karar ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren beş yıl �ç�nde önödemeye tab� b�r suçu �şleyen fa�le bu fıkra uyarınca tekl�f ed�lecek önödeme m�ktarı yarı oranında artırılır.
            (2) Özel kanun hükümler� gereğ�nce �ş�n doğrudan mahkemeye �nt�kal etmes� hal�nde de fa�l, hak�m tarafından yapılacak b�ld�r�m üzer�ne b�r�nc� fıkra hükümler�ne göre saptanacak
m�ktardak� parayı yargılama g�derler�yle b�rl�kte öded�ğ�nde kamu davası düşer.
            (3) Cumhur�yet savcılığınca madde kapsamına g�ren suç neden�yle önödeme �şlem� yapılmadan dava açılması veya dava konusu f��l�n n�tel�ğ�n�n değ�şmes� suret�yle madde kapsamına g�ren
b�r suça dönüşmes� hal�nde de yukarıdak� fıkra uygulanır.
            (4) Suçla �lg�l� kanun maddes�nde yukarı sınırı altı ayı aşmayan hap�s cezası veya adlî para cezasından yalnız b�r�n�n uygulanab�leceğ� hallerde ödenmes� gereken m�ktar, yukarıdak� fıkralara
göre adlî para cezası esas alınarak bel�rlen�r. (1)
            (5) Bu madde gereğ�nce kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması, k�ş�sel hakkın �stenmes�ne, malın ger� alınmasına ve müsadereye �l�şk�n hükümler� etk�lemez.
            (6) (Ek: 24/11/2016-6763/12 md.) Bu madde hükümler�;

a) Bu Kanunda yer alan;
1. Yardım veya b�ld�r�m yükümlülüğünün yer�ne get�r�lmemes� (98 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası),
2.  Genel güvenl�ğ�n taks�rle tehl�keye sokulması (madde 171),
3. Çevren�n taks�rle k�rlet�lmes� (182 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası),
4. Özel �şaret ve kıyafetler� usulsüz kullanma (264 üncü madden�n b�r�nc� fıkrası),
5. Suçu b�ld�rmeme (278 �nc� madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları),

                suçları,
             b)  31/8/1956 tar�hl� ve 6831 sayılı Orman Kanununun 108 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan suç,

c) (Ek:17/10/2019-7188/16 md.) 21/7/1983 tar�hl� ve 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanununun 74 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan suç,
d) (Ek:17/10/2019-7188/16 md.) 4/11/2004 tar�hl� ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�nde yer alan suç,

            bakımından da uygulanır. Bu fıkra kapsamındak� suçların beş yıl �ç�nde tekrar �şlenmes� hâl�nde fa�l hakkında aynı suçtan dolayı önödeme hükümler� uygulanmaz.
            (7) (Ek: 24/11/2016-6763/12 md.) Ödemede bulunulması üzer�ne ver�len kovuşturmaya yer olmadığına da�r kararlar �le düşme kararları, bunlara mahsus b�r s�steme kayded�l�r. Bu kayıtlar,
ancak b�r soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhur�yet savcısı, hâk�m veya mahkeme tarafından �stenmes� hâl�nde, bu maddede bel�rt�len amaç �ç�n kullanılab�l�r.
 
 
–––––––––––––––––––––
(1) 24/11/2016 tar�hl� ve 6763 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�yle, bu fıkrada yer alan “üç” �bares� “altı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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İKİNCİ KİTAP
Özel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM

Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
 
            Soykırım
            Madde 76- (1) B�r planın �crası suret�yle, m�ll�, etn�k, ırk� veya d�n� b�r grubun tamamen veya kısmen yoked�lmes� maksadıyla, bu grupların üyeler�ne karşı aşağıdak� f��llerden b�r�n�n
�şlenmes�, soykırım suçunu oluşturur:
            a) Kasten öldürme.
            b) K�ş�ler�n bedensel veya ruhsal bütünlükler�ne ağır zarar verme.
            c) Grubun, tamamen veya kısmen yoked�lmes� sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması.
            d) Grup �ç�nde doğumlara engel olmaya yönel�k tedb�rler�n alınması.
            e) Gruba a�t çocukların b�r başka gruba zorla nakled�lmes�.
            (2) Soykırım suçu fa�l�ne ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası ver�l�r. Ancak, soykırım kapsamında �şlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, bel�rlenen mağdur sayısınca
gerçek �çt�ma hükümler� uygulanır.
            (3) Bu suçlardan dolayı tüzel k�ş�ler hakkında da güvenl�k tedb�r�ne hükmolunur.
            (4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı �şlemez.
            İnsanlığa karşı suçlar
            Madde 77- (1) Aşağıdak� f��ller�n, s�yasal, felsef�, ırk� veya d�n� sa�klerle toplumun b�r kes�m�ne karşı b�r plan doğrultusunda s�steml� olarak �şlenmes�, �nsanlığa karşı suç oluşturur:
            a) Kasten öldürme.
            b) Kasten yaralama.
            c) İşkence, ez�yet veya köleleşt�rme.
            d) K�ş� hürr�yet�nden yoksun kılma.
            e) B�l�msel deneylere tab� kılma.
            f) C�nsel saldırıda bulunma, çocukların c�nsel �st�smarı.
            g) Zorla ham�le bırakma.
            h) Zorla fuhşa sevketme.
            (2) B�r�nc� fıkranın (a) bend�ndek� f��l�n �şlenmes� hal�nde, fa�l hakkında ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasına; d�ğer bentlerde tanımlanan f��ller�n �şlenmes� hal�nde �se, sek�z yıldan az
olmamak üzere hap�s cezasına hükmolunur. Ancak, b�r�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler� kapsamında �şlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, bel�rlenen mağdur sayısınca gerçek
�çt�ma hükümler� uygulanır.
            (3) Bu suçlardan dolayı tüzel k�ş�ler hakkında da güvenl�k tedb�r�ne hükmolunur.
            (4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı �şlemez.
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            Örgüt
            Madde 78- (1) Yukarıdak� maddelerde yazılı suçları �şlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten k�ş�, on yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. Bu örgütlere üye olanlara beş
yıldan on yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Bu suçlardan dolayı tüzel k�ş�ler hakkında da güvenl�k tedb�r�ne hükmolunur.
            (3) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı �şlemez.

İKİNCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan T�caret�

Göçmen kaçakçılığı(1)
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Göçmen kaçakçılığı(1)
            Madde 79- (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak madd� menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;
            a) B�r yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına �mkan sağlayan,
            b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına �mkan sağlayan,
             K�ş�, üç yıldan sek�z yıla kadar hap�s ve b�n günden onb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır. (Ek cümle: 22/7/2010 - 6008/6 md.) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dah�,
tamamlanmış g�b� cezaya hükmolunur. (2)
             (2) (Ek fıkra: 22/7/2010 - 6008/6 md.) Suçun, mağdurların;
             a) Hayatı bakımından b�r tehl�ke oluşturması,
             b) Onur kırıcı b�r muameleye maruz bırakılarak �şlenmes�,
            hâl�nde, ver�lecek ceza yarısından üçte �k�s�ne kadar artırılır. (1)
            (3) (Değ�ş�k:6/12/2019-7196/56 md.) Bu suçun; b�rden fazla k�ş� tarafından b�rl�kte �şlenmes� hal�nde ver�lecek ceza yarısına kadar, b�r örgütün faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hal�nde
ver�lecek ceza yarısından b�r katına kadar artırılır.
            (4) Bu suçun b�r tüzel k�ş�n�n faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hal�nde, tüzel k�ş� hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur. (1)
            İnsan t�caret�
            Madde 80- (1) (Değ�ş�k: 6/12/2006 – 5560/3 md.) Zorla çalıştırmak, h�zmet ett�rmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâb� kılmak ya da vücut organlarının ver�lmes�n� sağlamak maksadıyla
tehd�t, baskı, ceb�r veya ş�ddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya k�ş�ler üzer�ndek� denet�m olanaklarından veya çares�zl�kler�nden yararlanarak rızalarını elde etmek suret�yle
k�ş�ler� ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedar�k eden, kaçıran, b�r yerden başka b�r yere götüren veya sevk eden ya da barındıran k�mseye sek�z yıldan on�k� yıla kadar hap�s ve onb�n güne kadar
adlî para cezası ver�l�r.
            (2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len amaçlarla g�r�ş�len ve suçu oluşturan f��ller var olduğu takd�rde, mağdurun rızası geçers�zd�r.
 
–––––––––––––––
(1) 22/7/2010 tar�hl� ve 6008 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�yle bu maddeye b�r�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere yen� b�r fıkra eklenm�ş ve d�ğer fıkralar buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.
(2) 6/12/2019 tar�hl� 7196 sayılı Kanunun 56 ncı maddes�yle bu fıkraya “üç yıldan sek�z yıla kadar hap�s ve” �bares�nden sonra gelmek üzere “b�n günden” �bares� eklenm�şt�r.
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            (3) Onsek�z yaşını doldurmamış olanların b�r�nc� fıkrada bel�rt�len maksatlarla tedar�k ed�lmeler�, kaçırılmaları, b�r yerden d�ğer b�r yere götürülmeler� veya sevk ed�lmeler� veya
barındırılmaları haller�nde suça a�t araç f��llerden h�çb�r�ne başvurulmuş olmasa da fa�le b�r�nc� fıkrada bel�rt�len cezalar ver�l�r.
            (4) Bu suçlardan dolayı tüzel k�ş�ler hakkında da güvenl�k tedb�r�ne hükmolunur.

 
İKİNCİ KISIM

K�ş�lere Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM

Hayata Karşı Suçlar
 

            Kasten öldürme
            Madde 81- (1) B�r �nsanı kasten öldüren k�ş�, müebbet hap�s cezası �le cezalandırılır.
            N�tel�kl� haller
            Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;
            a) Tasarlayarak,
            b) Canavarca h�sle veya ez�yet çekt�rerek,
            c) Yangın, su baskını, tahr�p, batırma veya bombalama ya da nükleer, b�yoloj�k veya k�myasal s�lah kullanmak suret�yle,
            d) Üstsoy veya altsoydan b�r�ne ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,(3)
            e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kend�s�n� savunamayacak durumda bulunan k�ş�ye karşı,
            f) Gebe olduğu b�l�nen kadına karşı,
            g) K�ş�n�n yer�ne get�rd�ğ� kamu görev� neden�yle,
            h) B�r suçu g�zlemek, del�ller�n� ortadan kaldırmak veya �şlenmes�n� kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,(1)
            �) (Ek:29/6/2005 - 5377/9 md.)B�r suçu �şleyememekten dolayı duyduğu �nf�alle,
            j) Kan gütme sa�k�yle,(2)

            k) Töre sa�k�yle,(2)
            İşlenmes� hal�nde, k�ş� ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Kasten öldürmen�n �hmal� davranışla �şlenmes�
            Madde 83- (1) K�ş�n�n yükümlü olduğu bell� b�r �cra� davranışı gerçekleşt�rmemes� dolayısıyla meydana gelen ölüm net�ces�nden sorumlu tutulab�lmes� �ç�n, bu net�cen�n oluşumuna
sebeb�yet veren yükümlülük �hmal�n�n �cra� davranışa eşdeğer olması gerek�r.
            (2) İhmal� ve �cra� davranışın eşdeğer kabul ed�leb�lmes� �ç�n, k�ş�n�n;
            a) Bell� b�r �cra� davranışta bulunmak hususunda kanun� düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan b�r yükümlülüğünün bulunması,
            b) Önceden gerçekleşt�rd�ğ� davranışın başkalarının hayatı �le �lg�l� olarak tehl�kel� b�r durum oluşturması,
            Gerek�r.
            (3) Bell� b�r yükümlülüğün �hmal� �le ölüme neden olan k�ş� hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası yer�ne y�rm� yıldan y�rm�beş yıla kadar, müebbet hap�s cezası
yer�ne onbeş yıldan y�rm� yıla kadar, d�ğer hallerde �se on yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunab�leceğ� g�b�, cezada �nd�r�m de yapılmayab�l�r.
______________________
(1)   Bu bentte yer alan “kolaylaştırmak” �bares�nden sonra gelmek üzere, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�yle "ya da yakalanmamak" �bares� eklenm�ş  ve metne �şlenm�şt�r.
(2)   Maddeye, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�yle (h) bend�nden sonra gelmek üzere (�) bend� eklend�ğ�nden, d�ğer  bentler buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.
(3) 8/7/2021 tar�hl� ve 7331 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�yle, bu bentte yer alan “eş” �bares� “eş, boşandığı eş” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            İnt�hara yönlend�rme(1)
            Madde 84- (1) Başkasını �nt�hara azmett�ren, teşv�k eden, başkasının �nt�har kararını kuvvetlend�ren ya da başkasının �nt�harına herhang� b�r şek�lde yardım eden k�ş�, �k� yıldan beş yıla kadar
hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) İnt�harın gerçekleşmes� durumunda, k�ş� dört yıldan on yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (3) Başkalarını �nt�hara alenen teşv�k eden k�ş�, üç yıldan sek�z yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. (Mülga �k�nc� cümle: 29/6/2005 – 5377/10 md.)
            (4) İşled�ğ� f��l�n anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğ� gel�şmem�ş olan veya ortadan kaldırılan k�ş�ler� �nt�hara sevk edenlerle ceb�r veya tehd�t kullanmak suret�yle k�ş�ler� �nt�hara mecbur
edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.
            Taks�rle öldürme
            Madde 85- (1) Taks�rle b�r �nsanın ölümüne neden olan k�ş�, �k� yıldan altı yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) F��l, b�rden fazla �nsanın ölümüne ya da b�r veya b�rden fazla k�ş�n�n ölümü �le b�rl�kte b�r veya b�rden fazla k�ş�n�n yaralanmasına neden olmuş �se, k�ş� �k� yıldan onbeş yıla kadar hap�s
cezası �le cezalandırılır. (2)

İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

            Kasten yaralama (3)
            Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğ�n�n bozulmasına neden olan k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama f��l�n�n k�ş�  üzer�ndek�  etk�s�n�n bas�t  b�r  tıbbî  müdahaleyle g�der�leb�lecek ölçüde haf�f olması hâl�nde, mağdurun ş�kâyet� üzer�ne,
dört aydan b�r yıla kadar hap�s veya adlî para cezasına hükmolunur.
            (3) Kasten yaralama suçunun;
            a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,(5)
            b) Beden veya ruh bakımından kend�s�n� savunamayacak durumda bulunan k�ş�ye karşı,
            c) K�ş�n�n yer�ne get�rd�ğ� kamu görev� neden�yle,
            d) Kamu görevl�s�n�n sah�p bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suret�yle,
            e) S�lahla,

f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca h�sle,
            İşlenmes� hal�nde, ş�kâyet aranmaksızın, ver�lecek ceza yarı oranında, (f) bend� bakımından �se b�r kat artırılır. (4)
            Net�ces� sebeb�yle ağırlaşmış yaralama
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            Madde 87- (1) Kasten yaralama f��l�, mağdurun;
            a) Duyularından veya organlarından b�r�n�n �şlev�n�n sürekl� zayıflamasına,
            b) Konuşmasında sürekl� zorluğa,
            c) Yüzünde sab�t �ze,
            d) Yaşamını tehl�keye sokan b�r duruma,
            e) Gebe b�r kadına karşı �şlen�p de çocuğunun vakt�nden önce doğmasına,
           
––––––––––––––––––––––
(1)   Bu madden�n başlığı “İnt�har” �ken, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�yle "İnt�hara yönlend�rme" şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.
(2)   Bu maddede yer alan “üç  yıldan” �bareler�, 31/3/2005 tar�hl� ve 5328 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�yle “�k� yıldan” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.
(3)   Bu maddeye, 31/3/2005 tar�hl� ve 5328 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�yle  �k�nc� fıkra  eklenm�ş, �k�nc� fıkrasındak� "�k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur." �bares� "ş�kâyet

aranmaksızın, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır." şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve fıkra numaraları buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.
(4) 14/4/2020 tar�hl� ve 7242 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes�yle, bu fıkraya “oranında” �bares�nden sonra gelmek üzere “, (f) bend� bakımından �se b�r kat” �bares� eklenm�şt�r.
(5) 8/7/2021 tar�hl� ve 7331 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�yle, bu bentte yer alan “eşe” �bares� “eşe, boşandığı eşe” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            Neden olmuşsa, yukarıdak� maddeye göre bel�rlenen ceza, b�r kat artırılır. Ancak, ver�lecek ceza, b�r�nc� fıkraya g�ren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya g�ren hallerde beş yıldan az olamaz.
(1)
            (2) Kasten yaralama f��l�, mağdurun;
            a) İy�leşmes� olanağı bulunmayan b�r hastalığa veya b�tk�sel hayata g�rmes�ne,
            b) Duyularından veya organlarından b�r�n�n �şlev�n�n y�t�r�lmes�ne,
            c) Konuşma ya da çocuk yapma yetenekler�n�n kaybolmasına,
            d) Yüzünün sürekl� değ�ş�kl�ğ�ne,
            e) Gebe b�r kadına karşı �şlen�p de çocuğunun düşmes�ne,
            Neden olmuşsa, yukarıdak� maddeye göre bel�rlenen ceza, �k� kat artırılır. Ancak, ver�lecek ceza, b�r�nc� fıkraya g�ren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya g�ren hallerde sek�z yıldan az
olamaz.(1)
            (3) (Değ�ş�k: 6/12/2006 – 5560/4 md.) Kasten yaralamanın vücutta kem�k kırılmasına veya çıkığına neden olması hal�nde, yukarıdak� maddeye göre bel�rlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat
fonks�yonlarındak� etk�s�ne göre, yarısına kadar artırılır.
            (4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelm�şse, yukarıdak� madden�n b�r�nc� fıkrasına g�ren hallerde sek�z yıldan on�k� yıla kadar, üçüncü fıkrasına g�ren hallerde �se on�k� yıldan
onsek�z yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur. (2)(4)

            Kasten yaralamanın �hmal� davranışla �şlenmes� (3)
            Madde 88- (1) Kasten yaralamanın �hmal� davranışla �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza üçte �k�s�ne kadar �nd�r�leb�l�r. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmen�n �hmal� davranışla
�şlenmes�ne �l�şk�n koşullar göz önünde bulundurulur.
            Taks�rle yaralama
            Madde 89- (1) Taks�rle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğ�n�n bozulmasına neden olan k�ş�, üç aydan b�r yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le
cezalandırılır.
            (2) Taks�rle yaralama f��l�, mağdurun;
            a) Duyularından veya organlarından b�r�n�n �şlev�n�n sürekl� zayıflamasına,
            b) Vücudunda kem�k kırılmasına,
            c) Konuşmasında sürekl� zorluğa,
            d) Yüzünde sab�t �ze,
            e) Yaşamını tehl�keye sokan b�r duruma,
            f) Gebe b�r kadının çocuğunun vakt�nden önce doğmasına,
            Neden olmuşsa, b�r�nc� fıkraya göre bel�rlenen ceza, yarısı oranında artırılır.
            (3) Taks�rle yaralama f��l�, mağdurun;
            a) İy�leşmes� olanağı bulunmayan b�r hastalığa veya b�tk�sel hayata g�rmes�ne,
            b) Duyularından veya organlarından b�r�n�n �şlev�n�n y�t�r�lmes�ne,
            c) Konuşma ya da çocuk yapma yetenekler�n�n kaybolmasına,
            d) Yüzünün sürekl� değ�ş�kl�ğ�ne,
            e) Gebe b�r kadının çocuğunun düşmes�ne,
            Neden olmuşsa, b�r�nc� fıkraya göre bel�rlenen ceza, b�r kat artırılır.
            (4) F��l�n b�rden fazla k�ş�n�n yaralanmasına neden olması hal�nde, altı aydan üç yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (5) (Değ�ş�k: 6/12/2006 – 5560/5 md.) Taks�rle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması ş�kâyete bağlıdır. Ancak, b�r�nc� fıkra kapsamına g�ren yaralama har�ç, suçun b�l�nçl�
taks�rle �şlenmes� hal�nde ş�kâyet aranmaz.
–––––––––––––––––––
(1)   Bu fıkralarda geçen “�k�nc�” �bareler�, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes�yle “üçüncü” olarak değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.
(2)   Bu fıkrada yer alan “�k�nc�” �bares�, 31/3/2005 tar�hl� ve 5328 sayılı Kanunun  5 �nc�  maddes�yle “üçüncü” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.
(3)   Bu madde başlığı “Daha az cezayı gerekt�ren haller” �ken, 31/3/2005 tar�hl� ve 5328 sayılı Kanunun  6 ncı  maddes�yle metne �şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, sözkonusu madden�n  b�r�nc� fıkrası

met�nden çıkarılmış, �k�nc� fıkra b�r�nc� fıkra olarak teselsül ett�r�lm�şt�r.
(4) 14/4/2020 tar�hl� ve 7242 sayılı Kanunun 12 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer alan “onaltı” �bares� “onsek�z” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            İnsan üzer�nde deney
            Madde 90- (1) İnsan üzer�nde b�l�msel b�r deney yapan k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) İnsan üzer�nde yapılan rızaya dayalı b�l�msel deney�n ceza sorumluluğunu gerekt�rmemes� �ç�n;
            a) Deneyle �lg�l� olarak yetk�l� kurul veya makamlardan gerekl� �zn�n alınmış olması,
            b) Deney�n öncel�kle �nsan dışı deney ortamında veya yeterl� sayıda hayvan üzer�nde yapılmış olması,
            c) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzer�nde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan b�l�msel ver�ler�n, varılmak �stenen hedefe ulaşmak açısından bunların �nsan üzer�nde de
yapılmasını gerekl� kılması,
            d) Deney�n, �nsan sağlığı üzer�nde öngörüleb�l�r zararlı ve kalıcı b�r etk� bırakmaması,
            e) Deney sırasında k�ş�ye �nsan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı ver�c� yöntemler�n uygulanmaması,
            f) Deneyle varılmak �stenen amacın, bunun k�ş�ye yükled�ğ� külfete ve k�ş�n�n sağlığı üzer�ndek� tehl�keye göre daha ağır basması,
            g) Deney�n mah�yet ve sonuçları hakkında yeterl� b�lg�lend�rmeye dayalı olarak açıklanan rızanın yazılı olması ve herhang� b�r menfaat tem�n�ne bağlı bulunmaması,
            Gerek�r.
             (3) (Değ�ş�k: 31/3/2005 – 5328/7 md.) Çocuklar üzer�nde b�l�msel deney�n ceza sorumluluğunu gerekt�rmemes� �ç�n �k�nc� fıkrada aranan koşulların yanı sıra;
             a) Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan b�l�msel ver�ler�n, varılmak �stenen hedefe ulaşmak açısından bunların çocuklar üzer�nde de yapılmasını gerekl� kılması,
             b) Rıza açıklama yeteneğ�ne sah�p çocuğun kend� rızasının yanı sıra ana ve babasının veya vas�s�n�n yazılı muvafakat�n�n de alınması,
             c) Deneyle �lg�l� �z�n verecek yetk�l� kurullarda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının bulunması,
             Gerek�r.
            (4) Hasta olan �nsan üzer�nde rıza olmaksızın tedav� amaçlı denemede bulunan k�ş�, b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. Ancak, b�l�nen tıbb� müdahale yöntemler�n�n uygulanmasının
sonuç vermeyeceğ�n�n anlaşılması üzer�ne, k�ş� üzer�nde yapılan rızaya dayalı b�l�msel yöntemlere uygun tedav� amaçlı deneme, ceza sorumluluğunu gerekt�rmez. Açıklanan rızanın, denemen�n
mah�yet ve sonuçları hakkında yeterl� b�lg�lend�rmeye dayalı olarak yazılı olması ve tedav�n�n uzman hek�m tarafından b�r hastane ortamında yapılması gerek�r.
            (5) B�r�nc� fıkrada tanımlanan suçun �şlenmes� sonucunda mağdurun yaralanması veya ölmes� hal�nde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır.
            (6) Bu maddede tanımlanan suçların b�r tüzel k�ş�n�n faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hal�nde, tüzel k�ş� hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.
            Organ veya doku t�caret�
            Madde 91- (1) Hukuken geçerl� rızaya dayalı olmaksızın, k�ş�den organ alan k�mse, beş yıldan dokuz yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması hal�nde, �k�
yıldan beş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan k�mse, b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden k�ş� hakkında, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len cezalara hükmolunur.
            (4) B�r ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların b�r örgütün faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hal�nde, sek�z yıldan onbeş yıla kadar hap�s ve onb�n güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
            (5) Hukuka aykırı yollarla elde ed�lm�ş olan organ veya dokuyu saklayan, nakleden veya aşılayan k�ş�, �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
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            (6) Bell� b�r çıkar karşılığında organ veya doku tem�n�ne yönel�k olarak �lan veya reklam veren veya yayınlayan k�ş�, b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (7) Bu maddede tanımlanan suçların b�r tüzel k�ş�n�n faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hal�nde, tüzel k�ş� hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.
            (8) B�r�nc� fıkrada tanımlanan suçun �şlenmes� sonucunda mağdurun ölmes� hal�nde, kasten öldürme suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır.
            Zorunluluk hal�
            Madde 92- (1) Organ veya dokularını satan k�ş�n�n �ç�nde bulunduğu sosyal ve ekonom�k koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında ver�lecek cezada �nd�r�m yapılab�leceğ� g�b�, ceza
vermekten de vazgeç�leb�l�r.
            Etk�n p�şmanlık
            Madde 93- (1) Organ veya dokularını satan k�ş�, resm� makamlar tarafından haber alınmadan önce durumu merc��ne haber vererek suçluların yakalanmalarını kolaylaştırırsa, hakkında cezaya
hükmolunmaz.
            (2) Bu suç haber alındıktan sonra, organ veya dokularını satan k�ş�, gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve d�ğer suçluların yakalanmasına h�zmet ve yardım ederse; hakkında ver�lecek
cezanın, yardımın n�tel�ğ�ne göre, dörtte b�rden yarısına kadarı �nd�r�l�r.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Ez�yet

            İşkence
            Madde 94- (1) B�r k�ş�ye karşı �nsan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmes�ne, algılama veya �rade yeteneğ�n�n etk�lenmes�ne, aşağılanmasına yol açacak
davranışları gerçekleşt�ren kamu görevl�s� hakkında üç yıldan on�k� yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (2) Suçun;
            a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kend�s�n� savunamayacak durumda bulunan k�ş�ye ya da gebe kadına karşı,
            b) Avukata veya d�ğer kamu görevl�s�ne karşı görev� dolayısıyla,
            İşlenmes� hal�nde, sek�z yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (3) F��l�n c�nsel yönden tac�z şekl�nde gerçekleşmes� hal�nde, on yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (4) Bu suçun �şlen�ş�ne �şt�rak eden d�ğer k�ş�ler de kamu görevl�s� g�b� cezalandırılır.
            (5) Bu suçun �hmal� davranışla �şlenmes� hal�nde, ver�lecek cezada bu nedenle �nd�r�m yapılmaz.
            (6) (Ek: 11/4/2013-6459/9 md.) Bu suçtan dolayı zamanaşımı �şlemez.
            Net�ces� sebeb�yle ağırlaşmış �şkence
            Madde 95- (1) İşkence f��ller�, mağdurun;
            a) Duyularından veya organlarından b�r�n�n �şlev�n�n sürekl� zayıflamasına,
            b) Konuşmasında sürekl� zorluğa,
            c) Yüzünde sab�t �ze,
            d) Yaşamını tehl�keye sokan b�r duruma,
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            e) Gebe b�r kadına karşı �şlen�p de çocuğunun vakt�nden önce doğmasına,
            Neden olmuşsa, yukarıdak� maddeye göre bel�rlenen ceza, yarı oranında artırılır.
            (2) İşkence f��ller�, mağdurun;
            a) İy�leşmes� olanağı bulunmayan b�r hastalığa veya b�tk�sel hayata g�rmes�ne,
            b) Duyularından veya organlarından b�r�n�n �şlev�n�n y�t�r�lmes�ne,
            c) Konuşma ya da çocuk yapma yetenekler�n�n kaybolmasına,
            d) Yüzünün sürekl� değ�ş�kl�ğ�ne,
            e) Gebe b�r kadına karşı �şlen�p de çocuğunun düşmes�ne,
            Neden olmuşsa, yukarıdak� maddeye göre bel�rlenen ceza, b�r kat artırılır.
            (3) İşkence f��ller�n�n vücutta kem�k kırılmasına neden olması hal�nde, kırığın hayat fonks�yonlarındak� etk�s�ne göre sek�z yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelm�şse, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasına hükmolunur.
            Ez�yet
            Madde 96- (1) B�r k�msen�n ez�yet çekmes�ne yol açacak davranışları gerçekleşt�ren k�ş� hakkında �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (2) Yukarıdak� fıkra kapsamına g�ren f��ller�n;
            a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kend�s�n� savunamayacak durumda bulunan k�ş�ye ya da gebe kadına karşı,
            b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe veya boşandığı eşe karşı,(1)
İşlenmes� hal�nde, k�ş� hakkında üç yıldan sek�z yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Gözet�m, Yardım veya B�ld�r�m Yükümlülüğünün İhlâl�

           
            Terk
            Madde 97- (1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kend�n� �dare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözet�m yükümlülüğü altında bulunan b�r k�msey� kend� hal�ne terk eden k�ş�,
üç aydan �k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Terk dolayısıyla mağdur b�r hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, net�ces� sebeb�yle ağırlaşmış suç hükümler�ne göre cezaya hükmolunur.
            Yardım veya b�ld�r�m yükümlülüğünün yer�ne get�r�lmemes�
            Madde 98- (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhang� b�r nedenle kend�n� �dare edemeyecek durumda olan k�mseye hal ve koşulların elverd�ğ� ölçüde yardım
etmeyen ya da durumu derhal �lg�l� makamlara b�ld�rmeyen k�ş�, b�r yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.
            (2) Yardım veya b�ld�r�m yükümlülüğünün yer�ne get�r�lmemes� dolayısıyla k�ş�n�n ölmes� durumunda, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
___________
(1) 8/7/2021 tar�hl� ve 7331 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�yle, bu bende “eşe” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya boşandığı eşe” �bares� eklenm�şt�r.

8993
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

 
            Çocuk düşürtme
            Madde 99- (1) Rızası olmaksızın b�r kadının çocuğunu düşürten k�ş�, beş yıldan on yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Tıbb� zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa b�le, gebel�k süres� on haftadan fazla olan b�r kadının çocuğunu düşürten k�ş�, �k� yıldan dört yıla kadar hap�s cezası �le
cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşürtülmes�ne rıza gösteren kadın hakkında b�r yıla kadar hap�s veya adlî para cezasına hükmolunur.
            (3) B�r�nc� fıkrada yazılı f��l kadının beden veya ruh sağlığı bakımından b�r zarara uğramasına neden olmuşsa, k�ş� altı yıldan on�k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır; f��l�n kadının
ölümüne neden olması hal�nde, onbeş yıldan y�rm� yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (4) İk�nc� fıkrada yazılı f��l kadının beden veya ruh sağlığı bakımından b�r zarara uğramasına neden olmuşsa, k�ş� üç yıldan altı yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır; f��l�n kadının ölümüne
neden olması hal�nde, dört yıldan sek�z yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (5) Rızaya dayalı olsa b�le, gebel�k süres� on haftayı doldurmamış olan b�r kadının çocuğunun yetk�l� olmayan b�r k�ş� tarafından düşürtülmes� hal�nde; �k� yıldan dört yıla kadar hap�s cezasına
hükmolunur. Yukarıdak� fıkralarda tanımlanan d�ğer f��ller yetk�l� olmayan b�r k�ş� tarafından �şlend�ğ� takd�rde, bu fıkralara göre ver�lecek ceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur.
            (6) Kadının mağduru olduğu b�r suç sonucu gebe kalması hal�nde, süres� y�rm� haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebel�ğ� sona erd�rene ceza ver�lmez. Ancak, bunun
�ç�n gebel�ğ�n uzman hek�mler tarafından hastane ortamında sona erd�r�lmes� gerek�r.
            Çocuk düşürme
            Madde 100- (1) Gebel�k süres� on haftadan fazla olan kadının çocuğunu �steyerek düşürmes� hal�nde, b�r yıla kadar hap�s veya adlî para cezasına hükmolunur.
            Kısırlaştırma
            Madde 101- (1) B�r erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıran k�mse, üç yıldan altı yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. F��l, kısırlaştırma �şlem� yapma yetk�s� olmayan b�r k�mse
tarafından yapılırsa, ceza üçte b�r oranında artırılır.
            (2) Rızaya dayalı olsa b�le, kısırlaştırma f��l�n�n yetk�l� olmayan b�r k�ş� tarafından �şlenmes� hal�nde, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
 

ALTINCI BÖLÜM
C�nsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

 
         C�nsel saldırı
            Madde 102- (Değ�ş�k: 18/6/2014-6545/58 md.)

(1) C� l d l l b� k� � ü d k l l ğ �hlâl d k� � ğd �kâ � ü � b ld l k d h � �l l d l C� l d k l k
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   (1) C�nsel davranışlarla b�r k�msen�n vücut dokunulmazlığını �hlâl eden k�ş�, mağdurun ş�kâyet� üzer�ne, beş yıldan on yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. C�nsel davranışın sarkıntılık
düzey�nde kalması hâl�nde �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) F��l�n vücuda organ veya sa�r b�r c�s�m sokulması suret�yle gerçekleşt�r�lmes� durumunda, on �k� yıldan az olmamak üzere hap�s cezasına hükmolunur. Bu f��l�n eşe karşı �şlenmes� hâl�nde,
soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun ş�kâyet�ne bağlıdır.
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(3) Suçun;
a) Beden veya ruh bakımından kend�s�n� savunamayacak durumda bulunan k�ş�ye karşı,
b) Kamu görev�n�n, vesayet veya h�zmet �l�şk�s�n�n sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suret�yle,
c) Üçüncü derece dâh�l kan veya kayın hısımlığı �l�şk�s� �ç�nde bulunan b�r k�ş�ye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat ed�nen veya evlatlık tarafından,
d) S�lahla veya b�rden fazla k�ş� tarafından b�rl�kte,
e) İnsanların toplu olarak b�r arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suret�yle,
�şlenmes� hâl�nde, yukarıdak� fıkralara göre ver�len cezalar yarı oranında artırılır.
(4) C�nsel saldırı �ç�n başvurulan ceb�r ve ş�ddet�n kasten yaralama suçunun ağır net�celer�ne neden olması hâl�nde, ayrıca kasten yaralama suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır.
(5) Suç sonucu mağdurun b�tk�sel hayata g�rmes� veya ölümü hâl�nde, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasına hükmolunur.

            Çocukların c�nsel �st�smarı
            Madde 103- (Değ�ş�k: 18/6/2014-6545/59 md.) (1)

(1) (Yen�den düzenlenen b�r�nc� ve �k�nc� cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Çocuğu c�nsel yönden �st�smar eden k�ş�, sek�z yıldan on beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. C�nsel
�st�smarın sarkıntılık düzey�nde kalması hâl�nde üç yıldan sek�z yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Mağdurun on �k� yaşını tamamlamamış olması hâl�nde
ver�lecek ceza, �st�smar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzey�nde kalmış suçun fa�l�n�n çocuk olması hâl�nde soruşturma ve kovuşturma yapılması
mağdurun, vel�s�n�n veya vas�s�n�n ş�kâyet�ne bağlıdır. C�nsel �st�smar dey�m�nden; (1)

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla b�rl�kte f��l�n hukuk� anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğ� gel�şmem�ş olan çocuklara karşı gerçekleşt�r�len her türlü c�nsel
davranış,

b) D�ğer çocuklara karşı sadece ceb�r, tehd�t, h�le veya �radey� etk�leyen başka b�r nedene dayalı olarak gerçekleşt�r�len c�nsel davranışlar,
anlaşılır.
(2) (Yen�den düzenleme: 24/11/2016-6763/13 md.) C�nsel �st�smarın vücuda organ veya sa�r b�r c�s�m sokulması suret�yle gerçekleşt�r�lmes� durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere

hap�s cezasına hükmolunur. Mağdurun on �k� yaşını tamamlamamış olması hâl�nde ver�lecek ceza on sek�z yıldan az olamaz.
______________
(1)  Bu madden�n (1) numaralı fıkrasının (a) bend�nde yer alan ‘…tamamlamamış…’ sözcüğü yönünden  (1) numaralı fıkranın b�r�nc� ve �k�nc� cümleler� Anayasa Mahkemes�’n�n 26/5/2016 tar�hl�

ve E.: 2015/108, K.: 2016/46 sayılı Kararı �le �ptal ed�lm�ş olup, Kararın Resm� Gazete’de yayımlandığı 13/7/2016 tar�h�nden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe g�rmes� hüküm altına alınmıştır.
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(3) Suçun;
a) B�rden fazla k�ş� tarafından b�rl�kte,
b) İnsanların toplu olarak b�r arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suret�yle,
c) Üçüncü derece dâh�l kan veya kayın hısımlığı �l�şk�s� �ç�nde bulunan b�r k�ş�ye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat ed�nen tarafından,
d) Vas�, eğ�t�c�, öğret�c�, bakıcı, koruyucu a�le veya sağlık h�zmet� veren ya da koruma, bakım veya gözet�m yükümlülüğü bulunan k�ş�ler tarafından,
e) Kamu görev�n�n veya h�zmet �l�şk�s�n�n sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suret�yle,
�şlenmes� hâl�nde, yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) C�nsel �st�smarın, b�r�nc� fıkranın (a) bend�ndek� çocuklara karşı ceb�r veya tehd�tle ya da (b) bend�ndek� çocuklara karşı s�lah kullanmak suret�yle gerçekleşt�r�lmes� hâl�nde, yukarıdak�

fıkralara göre ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) C�nsel �st�smar �ç�n başvurulan ceb�r ve ş�ddet�n kasten yaralama suçunun ağır net�celer�ne neden olması hâl�nde, ayrıca kasten yaralama suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır.
(6) Suç sonucu mağdurun b�tk�sel hayata g�rmes� veya ölümü hâl�nde, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasına hükmolunur.

            Reş�t olmayanla c�nsel �l�şk�
            Madde 104- (1) Ceb�r, tehd�t ve h�le olmaksızın, onbeş yaşını b�t�rm�ş olan çocukla c�nsel �l�şk�de bulunan k�ş�, ş�kayet üzer�ne, �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.(1)
            (2) (İptal: Ana.Mah.n�n 23/11/2005 tar�hl� ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı �le; Yen�den düzenleme: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun mağdur �le arasında evlenme yasağı bulunan
k�ş� tarafından �şlenmes� hâl�nde, ş�kâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
             (3) (Ek: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun, evlat ed�neceğ� çocuğun evlat ed�nme önces� bakımını üstlenen veya koruyucu a�le �l�şk�s� çerçeves�nde koruma, bakım ve gözet�m yükümlülüğü
bulunan k�ş� tarafından �şlenmes� hâl�nde, ş�kâyet aranmaksızın �k�nc� fıkraya göre cezaya hükmolunur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________
(1) 18/6/2014 tar�hl� ve 6545 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�yle bu fıkrada yer alan “altı aydan �k�” �bares� “�k� yıldan beş” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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         C�nsel tac�z
            Madde 105- (1) B�r k�msey� c�nsel amaçlı olarak tac�z eden k�ş� hakkında, mağdurun ş�kayet� üzer�ne, üç aydan �k� yıla kadar hap�s cezasına veya adlî para cezasına f��l�n çocuğa karşı
�şlenmes� hâl�nde altı aydan üç yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.(1)

   (2) (Değ�ş�k: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;

a) Kamu görev�n�n veya h�zmet �l�şk�s�n�n ya da a�le �ç� �l�şk�n�n sağladığı kolaylıktan faydalanmak suret�yle, 
b) Vas�, eğ�t�c�, öğret�c�, bakıcı, koruyucu a�le veya sağlık h�zmet� veren ya da koruma, bakım veya gözet�m yükümlülüğü bulunan k�ş�ler tarafından,
c) Aynı �şyer�nde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suret�yle,
d) Posta veya elektron�k haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suret�yle,
e) Teşh�r suret�yle,
�şlenmes� hâl�nde yukarıdak� fıkraya göre ver�lecek ceza yarı oranında artırılır. Bu f��l neden�yle mağdur; �ş� bırakmak, okuldan veya a�les�nden ayrılmak zorunda kalmış �se ver�lecek ceza b�r

yıldan az olamaz.
 

YEDİNCİ BÖLÜM
Hürr�yete Karşı Suçlar

            Tehd�t
            Madde 106- (1) B�r başkasını, kend�s�n�n veya yakınının hayatına, vücut veya c�nsel dokunulmazlığına yönel�k b�r saldırı gerçekleşt�receğ�nden bah�sle tehd�t eden k�ş�, altı aydan �k� yıla
kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. Malvarlığı �t�barıyla büyük b�r zarara uğratacağından veya sa�r b�r kötülük edeceğ�nden bah�sle tehd�tte �se, mağdurun ş�kayet� üzer�ne, altı aya kadar hap�s veya
adlî para cezasına hükmolunur.
            (2) Tehd�d�n;
            a) S�lahla,
            b) K�ş�n�n kend�s�n� tanınmayacak b�r hale koyması suret�yle, �mzasız mektupla veya özel �şaretlerle,
            c) B�rden fazla k�ş� tarafından b�rl�kte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütler�n�n oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak
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            d) Var olan veya var sayılan suç örgütler�n�n oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
            İşlenmes� hal�nde, fa�l hakkında �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (3) Tehd�t amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun �şlenmes� hal�nde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza ver�l�r.
            Şantaj
            Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu b�r şey� yapacağından veya yapmayacağından bah�sle, b�r k�msey� kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı b�r şey� yapmaya veya
yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.
            (2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kend�s�ne veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla b�r k�ş�n�n şeref veya saygınlığına zarar verecek n�tel�ktek� hususların açıklanacağı veya �snat
ed�leceğ� tehd�d�nde bulunulması hal�nde de b�r�nc� fıkraya göre cezaya hükmolunur.
            Ceb�r
            Madde 108- (1) B�r şey� yapması veya yapmaması ya da kend�s�n�n yapmasına müsaade etmes� �ç�n b�r k�ş�ye karşı ceb�r kullanılması hal�nde, kasten yaralama suçundan ver�lecek ceza üçte
b�r�nden yarısına kadar artırılarak hükmolunur.

   K�ş�y� hürr�yet�nden yoksun kılma
Madde 109- (1) B�r k�msey� hukuka aykırı olarak b�r yere g�tmek veya b�r yerde kalmak hürr�yet�nden yoksun bırakan k�ş�ye, b�r yıldan beş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
   (2) K�ş�, f��l� �şlemek �ç�n veya �şled�ğ� sırada ceb�r, tehd�t veya h�le kullanırsa, �k� yıldan yed� yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.

______________
(1) 18/6/2014 tar�hl� ve 6545 sayılı Kanunun 61 �nc� maddes�yle bu fıkrada yer alan “hükmolunur” �bares� “, “f��l�n çocuğa karşı �şlenmes� hâl�nde altı aydan üç yıla kadar hap�s cezasına
hükmolunur”  şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            (3) Bu suçun;
            a) S�lahla,
            b) B�rden fazla k�ş� tarafından b�rl�kte,
            c) K�ş�n�n yer�ne get�rd�ğ� kamu görev� neden�yle,
            d) Kamu görev�n�n sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suret�yle,
            e) Üstsoy, altsoy veya eşe ya da boşandığı eşe karşı,(3)
            f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kend�n� savunamayacak durumda bulunan k�ş�ye karşı,
            İşlenmes� hal�nde, yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek ceza b�r kat artırılır.
            (4) Bu suçun mağdurun ekonom�k bakımdan öneml� b�r kaybına neden olması hal�nde, ayrıca b�n güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
            (5) Suçun c�nsel amaçla �şlenmes� hal�nde, yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek cezalar yarı oranında artırılır.
            (6) Bu suçun �şlenmes� amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun net�ces� sebeb�yle ağırlaşmış haller�n�n gerçekleşmes� durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna �l�şk�n hükümler
uygulanır.
            Etk�n p�şmanlık
            Madde 110- (1) Yukarıdak� maddede tanımlanan suçu �şleyen k�ş�, bu suç neden�yle soruşturmaya başlanmadan önce mağdurun şahsına zararı dokunmaksızın, onu kend�l�ğ�nden güvenl� b�r
yerde serbest bırakacak olursa cezanın üçte �k�s�ne kadarı �nd�r�l�r.
            Tüzel k�ş�ler hakkında güvenl�k tedb�r� uygulanması
            Madde 111- (1) Tehd�t, şantaj, ceb�r veya k�ş�y� hürr�yet�nden yoksun kılma suçlarının �şlenmes� sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k
tedb�rler�ne hükmolunur.
            Eğ�t�m ve öğret�m hakkının engellenmes� (1)

Madde 112- (Değ�ş�k: 2/3/2014-6529/12 md.)
(1) Ceb�r veya tehd�t kullanılarak ya da hukuka aykırı başka b�r davranışla;
a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verd�ğ� �zne dayalı olarak yürütülen her türlü eğ�t�m ve öğret�m faal�yetler�ne,
b) K�ş�n�n eğ�t�m ve öğret�m hakkını kullanmasına,
c) Öğrenc�ler�n toplu olarak oturdukları b�nalara veya bunların eklent�ler�ne g�r�lmes�ne veya orada kalınmasına,
engel olunması hâl�nde, fa�l hakkında �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.

            Kamu h�zmetler�nden yararlanma hakkının engellenmes� (2)
Madde 113- (Değ�ş�k: 2/3/2014-6529/13 md.)
(1) Ceb�r veya tehd�t kullanılarak ya da hukuka aykırı başka b�r davranışla;
a) B�r kamu faal�yet�n�n yürütülmes�ne,
b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarında ver�len ya da kamu makamlarının verd�ğ� �zne dayalı olarak sunulan h�zmetlerden yararlanılmasına,
engel olunması hâl�nde, fa�l hakkında �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.

            S�yas� hakların kullanılmasının engellenmes�
            Madde 114- (1) B�r k�mseye karşı;
            a) B�r s�yas� part�ye üye olmaya veya olmamaya, s�yas� part�n�n faal�yetler�ne katılmaya veya katılmamaya, s�yas� part�den veya s�yas� part� yönet�m�ndek� görev�nden ayrılmaya,
            b) Seç�m yoluyla gel�nen b�r kamu görev�ne aday olmamaya veya seç�ld�ğ� görevden ayrılmaya,
–––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Eğ�t�m ve öğret�m�n engellenmes�” �ken, 2/3/2014 tar�hl� ve 6529 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�yle metne �şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
(2) Bu madde başlığı “Kamu kurumu veya kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının faal�yetler�n�n engellenmes�” �ken, 2/3/2014 tar�hl� ve 6529 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�yle metne

�şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
(3) 8/7/2021 tar�hl� ve 7331 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�yle, bu bende “eşe” �bares�nden sonra gelmek üzere “ya da boşandığı eşe” �bares� eklenm�şt�r.
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            Zorlamak amacıyla, ceb�r veya tehd�t kullanan k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Ceb�r veya tehd�t kullanılarak ya da hukuka aykırı başka b�r davranışla b�r s�yas� part�n�n faal�yetler�n�n engellenmes� hal�nde, �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            İnanç, düşünce ve kanaat hürr�yet�n�n kullanılmasını engelleme
            Madde 115- (1) Ceb�r veya tehd�t kullanarak, b�r k�msey� d�n�, s�yas�, sosyal, felsef� �nanç, düşünce ve kanaatler�n� açıklamaya veya değ�şt�rmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan,
yaymaktan meneden k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

(2) (Değ�ş�k: 2/3/2014-6529/14 md.) D�n� �nancın gereğ�n�n yer�ne get�r�lmes�n�n veya d�n� �badet veya ay�nler�n b�reysel ya da toplu olarak yapılmasının, ceb�r veya tehd�t kullanılarak ya da
hukuka aykırı başka b�r davranışla engellenmes� hâl�nde, fa�l hakkında b�r�nc� fıkraya göre cezaya hükmolunur.

(3) (Ek: 2/3/2014-6529/14 md.) Ceb�r veya tehd�t kullanarak ya da hukuka aykırı başka b�r davranışla b�r k�msen�n �nanç, düşünce veya kanaatler�nden kaynaklanan yaşam tarzına �l�şk�n
terc�hler�ne müdahale eden veya bunları değ�şt�rmeye zorlayan k�ş�ye b�r�nc� fıkra hükmüne göre ceza ver�l�r.
            Konut dokunulmazlığının �hlal�
            Madde 116- (1) B�r k�msen�n konutuna, konutunun eklent�ler�ne rızasına aykırı olarak g�ren veya rıza �le g�rd�kten sonra buradan çıkmayan k�ş�, mağdurun ş�kayet� üzer�ne, altı aydan �k� yıla
kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
             (2) (Değ�ş�k: 31/3/2005 – 5328/8 md.) B�r�nc� fıkra kapsamına g�ren f��ller�n, açık b�r rızaya gerek duyulmaksızın g�r�lmes� mutat olan yerler dışında kalan �şyerler� ve eklent�ler� hakkında
�şlenmes� hâl�nde, mağdurun ş�kâyet� üzer�ne altı aydan b�r yıla kadar hap�s veya adlî para cezasına hükmolunur.
             (3) (Değ�ş�k: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Evl�l�k b�rl�ğ�nde a�le b�reyler�nden ya da konutun veya �şyer�n�n b�rden fazla k�ş� tarafından ortak kullanılması durumunda, bu k�ş�lerden b�r�n�n rızası
varsa, yukarıdak� fıkralar hükümler� uygulanmaz. Ancak bunun �ç�n rıza açıklamasının meşru b�r amaca yönel�k olması gerek�r.
            (4) F��l�n, ceb�r veya tehd�t kullanılmak suret�yle ya da gece vakt� �şlenmes� hal�nde, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            İş ve çalışma hürr�yet�n�n �hlal�
            Madde 117- (1) Ceb�r veya tehd�t kullanarak ya da hukuka aykırı başka b�r davranışla, �ş ve çalışma hürr�yet�n� �hlal eden k�ş�ye, mağdurun ş�kayet� hal�nde, altı aydan �k� yıla kadar hap�s
veya adlî para cezası ver�l�r.
            (2) Çares�zl�ğ�n�, k�mses�zl�ğ�n� ve bağlılığını sömürmek suret�yle k�ş� veya k�ş�ler� ücrets�z olarak veya sağladığı h�zmet �le açık b�r şek�lde orantısız düşük b�r ücretle çalıştıran veya bu
durumda bulunan k�ş�y�, �nsan onuru �le bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tab� kılan k�mseye altı aydan üç yıla kadar hap�s veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası
ver�l�r.
            (3) Yukarıdak� fıkrada bel�rt�len durumlara düşürmek üzere b�r k�msey� tedar�k veya sevk veya b�r yerden d�ğer b�r yere nakleden k�ş�ye de aynı ceza ver�l�r.
            (4) Ceb�r veya tehd�t kullanarak, �şç�y� veya �şverenler�n� ücretler� azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul ed�lenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da b�r �ş�n
durmasına, sona ermes�ne veya durmanın devamına neden olan k�ş�ye altı aydan üç yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            Send�kal hakların kullanılmasının engellenmes�
            Madde 118- (1) B�r k�mseye karşı b�r send�kaya üye olmaya veya olmamaya, send�kanın faal�yetler�ne katılmaya veya katılmamaya, send�kadan veya send�ka yönet�m�ndek� görev�nden
ayrılmaya zorlamak amacıyla, ceb�r veya tehd�t kullanan k�ş�, altı aydan �k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
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            (2) Ceb�r veya tehd�t kullanılarak ya da hukuka aykırı başka b�r davranışla b�r send�kanın faal�yetler�n�n engellenmes� hal�nde, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
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            Ortak hüküm
            Madde 119- (1) Eğ�t�m ve öğret�m�n engellenmes�, kamu kurumu veya kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının faal�yetler�n�n engellenmes�, s�yas� hakların kullanılmasının
engellenmes�, �nanç, düşünce ve kanaat hürr�yet�n�n kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının �hlal� �le �ş ve çalışma hürr�yet�n�n �hlal� suçlarının;
            a) S�lahla,
            b) K�ş�n�n kend�s�n� tanınmayacak b�r hale koyması suret�yle, �mzasız mektupla veya özel �şaretlerle,
            c) B�rden fazla k�ş� tarafından b�rl�kte,
            d) Var olan veya var sayılan suç örgütler�n�n oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
            e) Kamu görev�n�n sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suret�yle,
            İşlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza b�r kat artırılır.
            (2) Bu suçların �şlenmes� sırasında kasten yaralama suçunun net�ces� sebeb�yle ağırlaşmış haller�n�n gerçekleşmes� durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır.
            Haksız arama
            Madde 120- (1) Hukuka aykırı olarak b�r k�msen�n üstünü veya eşyasını arayan kamu görevl�s�ne üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            D�lekçe hakkının kullanılmasının engellenmes�
            Madde 121- (1) K�ş�n�n bell� b�r hakkı kullanmak �ç�n yetk�l� kamu makamlarına verd�ğ� d�lekçen�n hukuk� b�r neden olmaksızın kabul ed�lmemes� hal�nde, fa�l hakkında altı aya kadar hap�s
cezasına hükmolunur.
            Nefret ve ayırımcılık (1)
            Madde 122- (Değ�ş�k: 2/3/2014-6529/15 md.)

(1) D�l, ırk, m�ll�yet, renk, c�ns�yet, engell�l�k, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret neden�yle;
a) B�r k�ş�ye kamuya arz ed�lm�ş olan b�r taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devr�n� veya k�raya ver�lmes�n�,
b) B�r k�ş�n�n kamuya arz ed�lm�ş bell� b�r h�zmetten yararlanmasını,
c) B�r k�ş�n�n �şe alınmasını,
d) B�r k�ş�n�n olağan b�r ekonom�k etk�nl�kte bulunmasını,
engelleyen k�mse, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

            K�ş�ler�n huzur ve sükununu bozma
            Madde 123- (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla b�r k�mseye ısrarla; telefon ed�lmes�, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka b�r davranışta bulunulması
hal�nde, mağdurun ş�kayet� üzer�ne fa�le üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            Haberleşmen�n engellenmes�
            Madde 124- (1) K�ş�ler arasındak� haberleşmen�n hukuka aykırı olarak engellenmes� hal�nde, altı aydan �k� yıla kadar hap�s veya adlî para cezasına hükmolunur.
            (2) Kamu kurumları arasındak� haberleşmey� hukuka aykırı olarak engelleyen k�ş�, b�r yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı b�r şek�lde engellenmes� hal�nde, �k�nc� fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.
__________________
(1) Bu madde başlığı “Ayırımcılık” �ken, 2/3/2014 tar�hl� ve 6529 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes�yle metne �şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

8999
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar

 
            Hakaret
            Madde 125- (1) B�r k�mseye onur, şeref ve saygınlığını renc�de edeb�lecek n�tel�kte somut b�r f��l veya olgu �snat eden (...) (1) veya sövmek suret�yle b�r k�msen�n onur, şeref ve saygınlığına
saldıran k�ş�, üç aydan �k� yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaret�n cezalandırılab�lmes� �ç�n f��l�n en az üç k�ş�yle �ht�lat ederek �şlenmes� gerek�r.
            (2) F��l�n, mağduru muhatap alan sesl�, yazılı veya görüntülü b�r �let�yle �şlenmes� hal�nde, yukarıdak� fıkrada bel�rt�len cezaya hükmolunur.
            (3) Hakaret suçunun;
            a) Kamu görevl�s�ne karşı görev�nden dolayı,
            b) D�n�, s�yas�, sosyal, felsef� �nanç, düşünce ve kanaatler�n� açıklamasından, değ�şt�rmes�nden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu d�n�n em�r ve yasaklarına uygun davranmasından
dolayı,
            c) K�ş�n�n mensup bulunduğu d�ne göre kutsal sayılan değerlerden bah�sle,
            İşlenmes� hal�nde, cezanın alt sınırı b�r yıldan az olamaz.
             (4) (Değ�ş�k: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaret�n alenen �şlenmes� hal�nde ceza altıda b�r� oranında artırılır.
             (5) (Değ�ş�k: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâl�nde çalışan kamu görevl�ler�ne görevler�nden dolayı hakaret ed�lmes� hâl�nde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı �şlenm�ş sayılır. Ancak, bu
durumda z�nc�rleme suça �l�şk�n madde hükümler� uygulanır.
            Mağdurun bel�rlenmes�
            Madde 126- (1) Hakaret suçunun �şlenmes�nde mağdurun �sm� açıkça bel�rt�lmem�ş veya �snat üstü kapalı geç�şt�r�lm�ş olsa b�le, eğer n�tel�ğ�nde ve mağdurun şahsına yönel�k bulunduğunda
duraksanmayacak b�r durum varsa, hem �sm� bel�rt�lm�ş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.
            İsnadın �spatı
            Madde 127- (1) İsnat ed�len ve suç oluşturan f��l�n �spat ed�lm�ş olması hal�nde k�ş�ye ceza ver�lmez. Bu suç neden�yle hakaret ed�len hakkında kes�nleşm�ş b�r mahkûm�yet kararı ver�lmes�
hal�nde, �snat �spatlanmış sayılır. Bunun dışındak� hallerde �snadın �spat �stem�n�n kabulü, ancak �snat olunan f��l�n doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya ş�kayetç�n�n
�spata razı olmasına bağlıdır.

(2)     İspat ed�lm�ş f��l�nden söz ed�lerek k�ş�ye hakaret ed�lmes� hal�nde, cezaya hükmed�l�r.
            İdd�a ve savunma dokunulmazlığı
            Madde 128- (1) Yargı merc�ler� veya �dar� makamlar nezd�nde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, �dd�a ve savunmalar kapsamında, k�ş�lerle �lg�l� olarak somut �snadlarda ya da olumsuz
değerlend�rmelerde bulunulması hal�nde, ceza ver�lmez. Ancak, bunun �ç�n �snat ve değerlend�rmeler�n, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerek�r.
___________________
(1)   Bu arada yer alan "ya da yakıştırmalarda bulunmak" �bares�, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377  sayılı Kanunun 15 �nc� maddes�yle madde met�nden çıkarılmıştır.
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            Haksız f��l neden�yle veya karşılıklı hakaret
            Madde 129- (1) Hakaret suçunun haksız b�r f��le tepk� olarak �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza üçte b�r�ne kadar �nd�r�leb�leceğ� g�b�, ceza vermekten de vazgeç�leb�l�r.
            (2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepk� olarak �şlenmes� hal�nde, k�ş�ye ceza ver�lmez.
            (3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak �şlenmes� hal�nde, olayın mah�yet�ne göre, taraflardan her �k�s� veya b�r� hakkında ver�lecek ceza üçte b�r�ne kadar �nd�r�leb�leceğ� g�b�, ceza vermekten
de vazgeç�leb�l�r.
            K�ş�n�n hatırasına hakaret
            Madde 130- (1) B�r k�msen�n öldükten sonra hatırasına en az üç k�ş�yle �ht�lat ederek hakaret eden k�ş�, üç aydan �k� yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır. Ceza, hakaret�n
alenen �şlenmes� hal�nde, altıda b�r� oranında artırılır.
            (2) B�r ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kem�kler�n� alan veya ceset veya kem�kler hakkında tahk�r ed�c� f��llerde bulunan k�ş�, üç aydan �k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Soruşturma ve kovuşturma koşulu
            Madde 131- (1) Kamu görevl�s�ne karşı görev�nden dolayı �şlenen har�ç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun ş�kayet�ne bağlıdır.
            (2) Mağdur, ş�kayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan k�ş�n�n hatırasına karşı �şlenm�ş �se; ölen�n �k�nc� dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşler� tarafından ş�kayette
bulunulab�l�r.
 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Özel Hayata ve Hayatın G�zl� Alanına Karşı Suçlar

 
            Haberleşmen�n g�zl�l�ğ�n� �hlal(1)
            Madde 132- (1) K�ş�ler arasındak� haberleşmen�n g�zl�l�ğ�n� �hlal eden k�mse, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. Bu g�zl�l�k �hlal� haberleşme �çer�kler�n�n kaydı suret�yle
gerçekleş�rse, ver�lecek ceza b�r kat artırılır.(1)

            (2) K�ş�ler arasındak� haberleşme �çer�kler�n� hukuka aykırı olarak �fşa eden k�mse, �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.(1)
            (3) Kend�s�yle yapılan haberleşmeler�n �çer�ğ�n� d�ğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak  alenen �fşa eden k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. (Ek cümle:
2/7/2012-6352/79 md.) İfşa ed�len bu ver�ler�n basın ve yayın yoluyla yayımlanması hal�nde de aynı cezaya hükmolunur.(1)
            (4) (Mülga: 2/7/2012-6352/79 md.)
            K�ş�ler arasındak� konuşmaların d�nlenmes� ve kayda alınması(2)
            Madde 133- (1) K�ş�ler arasındak� alen� olmayan konuşmaları, taraflardan herhang� b�r�n�n rızası olmaksızın b�r aletle d�nleyen veya bunları b�r ses alma c�hazı �le kaydeden k�ş�, �k� yıldan
beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.(2)
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            (2) Katıldığı alen� olmayan b�r söyleş�y�, d�ğer konuşanların rızası olmadan ses alma c�hazı �le kayda alan k�ş�, altı aydan �k� yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.(2)
            (3) (Değ�ş�k: 2/7/2012-6352/80 md.) K�ş�ler arasındak� alen� olmayan konuşmaların kayded�lmes� suret�yle elde ed�len ver�ler� hukuka aykırı olarak �fşa eden k�ş�, �k� yıldan beş yıla kadar
hap�s ve dörtb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır. İfşa ed�len bu ver�ler�n basın ve yayın yoluyla yayımlanması hal�nde de aynı cezaya hükmolunur.
_________________
(1) 2/7/2012 tar�hl� ve 6352 sayılı Kanunun 79 uncu maddes�yle, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “altı aydan �k� yıla kadar hap�s veya adlî para” �bares� “b�r yıldan üç yıla kadar hap�s” ve

“b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur” �bares� �se “ver�lecek ceza b�r kat artırılır” şekl�nde; �k�nc� fıkrasında yer alan “b�r yıldan üç yıla kadar hap�s” �bares� “�k� yıldan beş yıla
kadar hap�s” şekl�nde; üçüncü fıkrasında yer alan “altı aydan �k� yıla kadar hap�s veya adlî para” �bares� “b�r yıldan üç yıla kadar hap�s” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, fıkraya “rızası olmaksızın”
�bares�nden sonra gelmek üzere “hukuka aykırı olarak” �bares� eklenm�şt�r.

(2) 2/7/2012 tar�hl� ve 6352 sayılı Kanunun 80 �nc� maddes�yle, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “�k� aydan altı aya kadar hap�s” �bares� “�k� yıldan beş yıla kadar hap�s” şekl�nde; �k�nc�
fıkrasında yer alan “altı aya kadar hap�s” �bares� “altı aydan �k� yıla kadar hap�s” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            Özel hayatın g�zl�l�ğ�n� �hlal(1)
            Madde 134- (1) K�ş�ler�n özel hayatının g�zl�l�ğ�n� �hlal eden k�mse, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. G�zl�l�ğ�n görüntü veya sesler�n kayda alınması suret�yle �hlal
ed�lmes� hal�nde, ver�lecek ceza b�r kat artırılır.(1)
            (2) (Değ�ş�k: 2/7/2012-6352/81 md.) K�ş�ler�n özel hayatına �l�şk�n görüntü veya sesler� hukuka aykırı olarak �fşa eden k�mse �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. İfşa
ed�len bu ver�ler�n basın ve yayın yoluyla yayımlanması hal�nde de aynı cezaya hükmolunur.
            K�ş�sel ver�ler�n kayded�lmes�
            Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak k�ş�sel ver�ler� kaydeden k�mseye b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.(2)
            (2) K�ş�sel ver�n�n, k�ş�ler�n s�yas�, felsef� veya d�n� görüşler�ne, ırk� kökenler�ne; hukuka aykırı olarak ahlak� eğ�l�mler�ne, c�nsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya send�kal bağlantılarına
�l�şk�n olması durumunda b�r�nc� fıkra uyarınca ver�lecek ceza yarı oranında artırılır. (3)
            Ver�ler� hukuka aykırı olarak verme veya ele geç�rme
            Madde 136- (1) K�ş�sel ver�ler�, hukuka aykırı olarak b�r başkasına veren, yayan veya ele geç�ren k�ş�, �k� yıldan dört yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.(4)

(2) (Ek:17/10/2019-7188/17 md.) Suçun konusunun, Ceza Muhakemes� Kanununun 236 ncı maddes�n�n beş�nc� ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması
durumunda ver�lecek ceza b�r kat artırılır.
            N�tel�kl� haller
            Madde 137- (1) Yukarıdak� maddelerde tanımlanan suçların;
            a) Kamu görevl�s� tarafından ve görev�n�n verd�ğ� yetk� kötüye kullanılmak suret�yle,
            b) Bell� b�r meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suret�yle,
            İşlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            Ver�ler� yok etmeme
            Madde 138- (1) Kanunların bel�rled�ğ� süreler�n geçm�ş olmasına karşın ver�ler� s�stem �ç�nde yok etmekle yükümlü olanlara görevler�n� yer�ne get�rmed�kler�nde b�r yıldan �k� yıla kadar
hap�s cezası ver�l�r.(5)
            (2) (Ek: 21/2/2014-6526/5 md.) Suçun konusunun Ceza Muhakemes� Kanunu hükümler�ne göre ortadan kaldırılması veya yok ed�lmes� gereken ver� olması hâl�nde ver�lecek ceza b�r kat
artırılır.
_________________
(1) 2/7/2012 tar�hl� ve 6352 sayılı Kanunun 81 �nc� maddes�yle, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “altı aydan �k� yıla kadar hap�s veya adlî para” �bares� “b�r yıldan üç yıla kadar hap�s” ve

“cezanın alt sınırı b�r yıldan az olamaz” �bares� �se “ver�lecek ceza b�r kat artırılır” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(2) 21/2/2014 tar�hl� ve 6526 sayılı kanunun 3 üncü maddes�yle bu fıkrada yer alan “altı aydan” �bares� “b�r yıldan” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(3) 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�yle, bu fıkrada yer alan “K�ş�ler�n” �bares� “K�ş�sel ver�n�n, k�ş�ler�n” şekl�nde; “b�lg�ler� k�ş�sel ver� olarak kaydeden k�mse,

yukarıdak� fıkra hükmüne göre cezalandırılır” �bares� “olması durumunda b�r�nc� fıkra uyarınca ver�lecek ceza yarı oranında artırılır” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(4) 21/2/2014 tar�hl� ve 6526 sayılı kanunun 4 üncü maddes�yle bu fıkrada yer alan “b�r yıldan” �bares� “�k� yıldan” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(5) 21/2/2014 tar�hl� ve 6526 sayılı kanunun 5 �nc� maddes�yle bu fıkrada yer alan “altı aydan b�r yıla kadar hap�s” �bares� “b�r yıldan �k� yıla kadar hap�s” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            Ş�kayet
            Madde 139- (1) K�ş�sel ver�ler�n kayded�lmes�, ver�ler� hukuka aykırı olarak verme veya ele geç�rme ve ver�ler� yok etmeme har�ç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve
kovuşturulması ş�kayete bağlıdır.
            Tüzel k�ş�ler hakkında güvenl�k tedb�r� uygulanması
            Madde 140- (1) Yukarıdak� maddelerde tanımlanan suçların �şlenmes� dolayısıyla tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.

ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar

            Hırsızlık
            Madde 141- (1) Z�lyed�n�n rızası olmadan başkasına a�t taşınır b�r malı, kend�s�ne veya başkasına b�r yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan k�mseye b�r yıldan üç yıla kadar
hap�s cezası ver�l�r.
            (2) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)
            N�tel�kl� hırsızlık(1)
            Madde 142- (1) Hırsızlık suçunun;
            a) K�me a�t olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya �badete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya h�zmet�ne tahs�s ed�len eşya hakkında,
            b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.)  
            c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı �ç�nde veya bunların bell� varış veya kalkış yerler�nde bulunan eşya hakkında,
            d) B�r afet veya genel b�r felaket�n meydana get�reb�leceğ� zararları önlemek veya haf�fletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
            e) Adet veya tahs�s veya kullanımları gereğ� açıkta bırakılmış eşya hakkında,
            f) (Mülga: 2/7/2012-6352/82 md.)  
            İşlenmes� hâl�nde, üç yıldan yed� yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.(1)
            (2) Suçun;
            a) K�ş�n�n malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmes�nden yararlanarak,
            b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çek�p almak suret�yle ya da özel becer�yle,
            c) Doğal b�r afet�n veya sosyal olayların meydana get�rd�ğ� korku veya kargaşadan yararlanarak,
            d) Haksız yere elde bulundurulan veya takl�t anahtarla ya da d�ğer b�r aletle k�l�t açmak veya k�l�tlenmes�n� engellemek suret�yle,(1)
            e) B�l�ş�m s�stemler�n�n kullanılması suret�yle,
            f) Tanınmamak �ç�n tedb�r alarak veya yetk�s� olmadığı halde resm� sıfat takınarak,
            g) (…) (1) büyük veya küçük baş hayvan hakkında,(1)
–––––––––––
(1) 18/6/2014 tar�hl� ve 6545 sayılı Kanunun 62 nc� maddes�yle bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “�k� yıldan beş” �bares� “üç yıldan yed�” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, �k�nc� fıkrasının (d) bend�ne

“k�l�t açmak” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya k�l�tlenmes�n� engellemek” �bares� eklenm�ş, (g) bend�nde yer alan “Barınak yerler�nde, sürüde veya açık yerlerde bulunan” �bares� madde
metn�nden çıkarılmış, aynı fıkrada  yer alan “üç yıldan yed�” �bares� “beş yıldan on” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            h) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Herkes�n g�reb�leceğ� b�r yerde bırakılmakla b�rl�kte k�l�tlenmek suret�yle ya da b�na veya eklent�ler� �ç�nde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,
            İşlenmes� hâl�nde, beş yıldan on yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bend�nde bel�rt�len surette, beden veya ruh bakımından kend�s�n� savunamayacak durumda olan
k�mseye karşı �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza üçte b�r� oranına kadar artırılır.(1)
            (3) Suçun, sıvı veya gaz hâl�ndek� enerj� hakkında ve bunların nakl�ne, �şlenmes�ne veya depolanmasına a�t tes�slerde �şlenmes� hal�nde, beş yıldan on�k� yıla kadar hap�s cezasına
hükmolunur. Bu f��l�n b�r örgütün faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hal�nde, ceza yarı oranında artırılır ve onb�n güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (2)
            (4) (Ek: 6/12/2006 – 5560/6 md.) Hırsızlık suçunun �şlenmes� amacıyla konut dokunulmazlığının �hlâl� veya mala zarar verme suçunun �şlenmes� hal�nde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve
kovuşturma yapılab�lmes� �ç�n ş�kâyet aranmaz.
            (5) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Hırsızlık suçunun �şlenmes� sonucunda haberleşme, enerj� ya da dem�ryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu h�zmet�n�n geç�c� de olsa aksaması
hâl�nde, yukarıdak� fıkralar hükümler�ne göre ver�lecek ceza yarısından �k� katına kadar artırılır.
            Suçun gece vakt� �şlenmes�

(3)
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            Madde 143- (1) Hırsızlık suçunun gece vakt� �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.(3)
            Daha az cezayı gerekt�ren haller
            Madde 144- (1) Hırsızlık suçunun;
            a) Paydaş veya elb�rl�ğ� �le mal�k olunan mal üzer�nde,
            b) B�r hukuk� �l�şk�ye dayanan alacağı tahs�l amacıyla,
            İşlenmes� hal�nde, ş�kayet üzer�ne, fa�l hakkında �k� aydan b�r yıla kadar hap�s veya adlî para cezasına hükmolunur.
            Malın değer�n�n az olması
             Madde 145- (1) (Değ�ş�k: 29/6/2005 – 5377/16 md.) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değer�n�n azlığı neden�yle, ver�lecek cezada �nd�r�m yapılab�leceğ� g�b�, suçun �şlen�ş şekl�
ve özell�kler� de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeç�leb�l�r.
 
 
–––––––––––
(1) 18/6/2014 tar�hl� ve 6545 sayılı Kanunun 62 nc� maddes�yle bu fıkrada  yer alan “üç yıldan yed�” �bares� “beş yıldan on” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(2)  2/7/2012 tar�hl� ve 6352 sayılı Kanunun 82 nc� maddes�yle, bu fıkrada yer alan “�k�nc� fıkraya göre cezaya” �bares� “beş yıldan on�k� yıla kadar hap�s cezasına”, “onbeş yıla kadar hap�s”

�bares� �se “ceza yarı oranında artırılır” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(3) 18/6/2014 tar�hl� ve 6545 sayılı Kanunun 63 üncü maddes�yle bu fıkrada yer alan “üçte b�r�ne kadar” �bares� “yarı oranında” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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         Kullanma hırsızlığı
            Madde 146- (1) Hırsızlık suçunun, malın geç�c� b�r süre kullanılıp z�lyed�ne �ade ed�lmek üzere �şlenmes� hal�nde, ş�kayet üzer�ne, ver�lecek ceza yarı oranına kadar �nd�r�l�r. Ancak malın suç
�şlemek �ç�n kullanılmış olması hal�nde bu hüküm uygulanmaz.
            Zorunluluk hâl�
            Madde 147- (1) Hırsızlık suçunun ağır ve ac�l b�r �ht�yacı karşılamak �ç�n �şlenmes� hal�nde, olayın özell�ğ�ne göre, ver�lecek cezada �nd�r�m yapılab�leceğ� g�b�, ceza vermekten de
vazgeç�leb�l�r.
            Yağma
            Madde 148- (1) B�r başkasını, kend�s�n�n veya yakınının hayatına, vücut veya c�nsel dokunulmazlığına yönel�k b�r saldırı gerçekleşt�receğ�nden ya da malvarlığı �t�barıyla büyük b�r zarara
uğratacağından bah�sle tehd�t ederek veya ceb�r kullanarak, b�r malı tesl�me veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan k�ş�, altı yıldan on yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Ceb�r veya tehd�t kullanılarak mağdurun, kend�s�n� veya başkasını borç altına sokab�lecek b�r sened� veya var olan b�r sened�n hükümsüz kaldığını açıklayan b�r ves�kayı vermeye, böyle
b�r sened�n alınmasına karşı koymamaya, �lerde böyle b�r senet hal�ne get�r�leb�lecek b�r kağıdı �mzalamaya veya var olan b�r sened� �mha etmeye veya �mhasına karşı koymamaya mecbur ed�lmes�
hal�nde de aynı ceza ver�l�r.
            (3) Mağdurun, herhang� b�r vasıta �le kend�s�n� b�lmeyecek ve savunamayacak hale get�r�lmes� de, yağma suçunda ceb�r sayılır.
            N�tel�kl� yağma
            Madde 149- (1) Yağma suçunun;
            a) S�lahla,
            b) K�ş�n�n kend�s�n� tanınmayacak b�r hale koyması suret�yle,
            c) B�rden fazla k�ş� tarafından b�rl�kte,
            d) (Değ�ş�k: 18/6/2014-6545/64 md.) Yol kesmek suret�yle ya da konutta, �şyer�nde veya bunların eklent�ler�nde,
            e) Beden veya ruh bakımından kend�s�n� savunamayacak durumda bulunan k�ş�ye karşı,
            f) Var olan veya var sayılan suç örgütler�n�n oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
            g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
            h) Gece vakt�nde,
İşlenmes� hal�nde, fa�l hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (2) Yağma suçunun �şlenmes� sırasında kasten yaralama suçunun net�ces� sebeb�yle ağırlaşmış haller�n�n gerçekleşmes� durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır.
            Daha az cezayı gerekt�ren hâl
            Madde 150- (1) K�ş�n�n b�r hukuk� �l�şk�ye dayanan alacağını tahs�l amacıyla tehd�t veya ceb�r kullanması hal�nde, ancak tehd�t veya kasten yaralama suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır.
            (2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değer�n�n azlığı neden�yle, ver�lecek ceza üçte b�rden yarıya kadar �nd�r�leb�l�r.(1)
_______________________
(1) Bu fıkrada yer alan “�nd�r�l�r” �bares�, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 17 nc� maddes�yle “�nd�r�leb�l�r” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.
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         Mala zarar verme
            Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahr�p eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale get�ren veya k�rleten k�ş�, mağdurun ş�kayet� üzer�ne,
dört aydan üç yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.
            (2) (Mülga:9/7/2021-7332/17 md.)
            Mala zarar vermen�n n�tel�kl� haller�(1)
            Madde 152- (1) Mala zarar verme suçunun;
            a) Kamu kurum ve kuruluşlarına a�t, kamu h�zmet�ne tahs�s ed�lm�ş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, b�na, tes�s veya d�ğer eşya hakkında,
            b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve d�ğer felaketlere karşı korunmaya tahs�s ed�lm�ş her türlü eşya veya tes�s hakkında,
            c) Devlet ormanı statüsündek� yerler har�ç, nerede olursa olsun, her türlü d�k�l� ağaç, f�dan veya bağ çubuğu hakkında,
            d) Sulamaya, �çme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tes�sler hakkında,
            e) Grev veya lokavt haller�nde �şverenler�n veya �şç�ler�n veya �şveren veya �şç� send�ka veya konfederasyonlarının mal�k� olduğu veya kullanımında olan b�na, tes�s veya eşya hakkında,
            f) S�yas� part�ler�n, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının mal�k� olduğu veya kullanımında olan b�na, tes�s veya eşya hakkında,
            g) Sona erm�ş olsa b�le, görev�nden ötürü öç almak amacıyla b�r kamu görevl�s�n�n zararına olarak,
            İşlenmes� hal�nde, fa�l hakkında b�r yıldan dört yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.(1)
            (2) Mala zarar verme suçunun;
            a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
            b) Toprak kaymasına, çığ düşmes�ne, sel veya taşkına neden olmak suret�yle,
            c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, b�yoloj�k veya k�myasal s�lah kullanarak,
İşlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza b�r katına kadar artırılır.(1)
            (3) (Ek: 18/6/2014-6545/65 md.) Mala zarar verme suçunun �şlenmes� sonucunda haberleşme, enerj� ya da dem�ryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu h�zmet�n�n geç�c� de olsa
aksaması hâl�nde, yukarıdak� fıkralar hükümler�ne göre ver�lecek ceza yarısından �k� katına kadar artırılır.
            İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
            Madde 153- (1) İbadethanelere, bunların eklent�ler�ne, buralardak� eşyaya, mezarlara, bunların üzer�ndek� yapılara, mezarlıklardak� tes�slere, mezarlıkların korunmasına yönel�k olarak
yapılan yapılara yıkmak, bozmak veya kırmak suret�yle zarar veren k�ş�, b�r yıldan dört yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len yerler� ve yapıları k�rleten k�ş�, üç aydan b�r yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.
            (3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkralardak� f��ller�n, �lg�l� d�n� �nanışı ben�mseyen toplum kes�m�n� tahk�r maksadıyla �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza üçte b�r� oranında artırılır.
            Hakkı olmayan yere tecavüz
            Madde 154- (1) (Değ�ş�k: 25/2/2009-5841/1 md.) B�r hakka dayanmaksızın başkasına a�t taşınmaz mal veya eklent�ler�n� mal�km�ş g�b� tamamen veya kısmen �şgal eden veya sınırlarını
değ�şt�ren veya bozan veya hak sah�b�n�n bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan k�mseye, suçtan zarar gören�n ş�kâyet� üzer�ne altı aydan üç yıla kadar hap�s ve b�n güne kadar adlî para
cezası ver�l�r.
_______________
(1) 18/6/2014 tar�hl� ve 6545 sayılı Kanunun 65 �nc� maddes�yle, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “altı” �bares� “dört”, �k�nc� fıkrasında yer alan “�k�” �bares� “b�r” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            (2) Köy tüzel k�ş�l�ğ�ne a�t olduğunu veya öteden ber� köylünün ortak yararlanmasına terk ed�lm�ş bulunduğunu b�lerek mera, harman yer�, yol ve sulak g�b� taşınmaz malları kısmen veya
tamamen zapt eden, bunlar üzer�nde tasarrufta bulunan veya sürüp eken k�mse hakkında b�r�nc� fıkrada yazılı cezalar uygulanır.
            (3) Kamuya veya özel k�ş�lere a�t suların mecrasını değ�şt�ren k�mse hakkında b�r�nc� fıkrada yazılı cezalar uygulanır.
            Güven� kötüye kullanma
            Madde 155- (1) Başkasına a�t olup da, muhafaza etmek veya bel�rl� b�r şek�lde kullanmak üzere z�lyedl�ğ� kend�s�ne devred�lm�ş olan mal üzer�nde, kend�s�n�n veya başkasının yararına
olarak, z�lyedl�ğ�n devr� amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu dev�r olgusunu �nkar eden k�ş�, ş�kayet üzer�ne, altı aydan �k� yıla kadar hap�s ve adlî para cezası �le cezalandırılır.(1)
            (2) Suçun, meslek ve sanat, t�caret veya h�zmet �l�şk�s�n�n ya da hang� nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını �dare etmek yetk�s�n�n gereğ� olarak tevd� ve tesl�m ed�lm�ş eşya
hakkında �şlenmes� hal�nde, b�r yıldan yed� yıla kadar hap�s ve üçb�n güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
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            Bedels�z sened� kullanma
            Madde 156- (1) Bedels�z kalmış b�r sened� kullanan k�mseye, ş�kayet üzer�ne, altı aydan �k� yıla kadar hap�s ve adlî para cezası ver�l�r.
            Dolandırıcılık
            Madde 157- (1) H�lel� davranışlarla b�r k�msey� aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kend�s�ne veya başkasına b�r yarar sağlayan k�ş�ye b�r yıldan beş yıla kadar hap�s ve beşb�n
güne kadar adlî para cezası ver�l�r.
            N�tel�kl� dolandırıcılık
            Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;
            a) D�nî �nanç ve duyguların �st�smar ed�lmes� suret�yle,
            b) K�ş�n�n �ç�nde bulunduğu tehl�kel� durum veya zor şartlardan yararlanmak suret�yle,
            c) K�ş�n�n algılama yeteneğ�n�n zayıflığından yararlanmak suret�yle,
            d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, s�yas� part�, vakıf veya dernek tüzel k�ş�l�kler�n�n araç olarak kullanılması suret�yle,
            e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
            f) B�l�ş�m s�stemler�n�n, banka veya kred� kurumlarının araç olarak kullanılması suret�yle,
            g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suret�yle,
            h) Tac�r veya ş�rket yönet�c�s� olan ya da ş�rket adına hareket eden k�ş�ler�n t�car� faal�yetler� sırasında; kooperat�f yönet�c�ler�n�n kooperat�f�n faal�yet� kapsamında,
            �) Serbest meslek sah�b� k�ş�ler tarafından, meslekler�nden dolayı kend�ler�ne duyulan güven�n kötüye kullanılması suret�yle,
            j) Banka veya d�ğer kred� kurumlarınca tahs�s ed�lmemes� gereken b�r kred�n�n açılmasını sağlamak maksadıyla,
            k) S�gorta bedel�n� almak maksadıyla,
            l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) K�ş�n�n, kend�s�n� kamu görevl�s� veya banka, s�gorta ya da kred� kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla �l�şk�l� olduğunu
söylemes� suret�yle,
             İşlenmes� hal�nde, üç yıldan on yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değ�ş�k: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f),
(j), (k) ve (l) bentler�nde sayılan hâllerde hap�s cezasının alt sınırı dört yıldan, adl� para cezasının m�ktarı suçtan elde ed�len menfaat�n �k� katından az olamaz. (2)
__________________
(1)   Bu fıkrada geçen "Başkasına a�t olup da," �bares�nden sonra gelmek üzere, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 18 �nc� maddes�yle "muhafaza etmek veya" �bares� eklenm�ş ve metne

�şlenm�şt�r.
(2)   24/11/2016 tar�hl� ve 6763 sayılı Kanunun 14 üncü maddes�yle, bu fıkrada yer alan “�k� yıldan yed� yıla” �bares� “üç yıldan on yıla” şekl�nde, “(j) ve (k)” �bares� “(j), (k) ve (l)” şekl�nde ve “üç

yıldan” �bares� “dört yıldan” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            (2) Kamu görevl�ler�yle �l�şk�s�n�n olduğundan, onlar nezd�nde hatırı sayıldığından bah�sle ve bell� b�r �ş�n gördürüleceğ� vaad�yle aldatarak, başkasından menfaat tem�n eden k�ş�, yukarıdak�
fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde �le 157 nc� maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla k�ş� tarafından b�rl�kte �şlenmes� hâl�nde ver�lecek ceza yarı oranında; suç �şlemek
�ç�n teşk�l ed�lm�ş b�r örgütün faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hâl�nde ver�lecek ceza b�r kat artırılır.
            Daha az cezayı gerekt�ren hal
            Madde 159- (1) Dolandırıcılığın, b�r hukuk� �l�şk�ye dayanan alacağı tahs�l amacıyla �şlenmes� hal�nde, ş�kayet üzer�ne, altı aydan b�r yıla kadar hap�s veya adlî para cezasına hükmolunur.
            Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçm�ş eşya üzer�nde tasarruf
            Madde 160- (1) Kaybed�lm�ş olması neden�yle mal�k�n�n z�lyedl�ğ�nden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geç�r�len eşya üzer�nde, �ade etmeks�z�n veya yetk�l� merc�ler� durumdan haberdar
etmeks�z�n, mal�k g�b� tasarrufta bulunan k�ş�, ş�kayet üzer�ne, b�r yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.
            H�lel� �flâs
            Madde 161- (1) Malvarlığını eks�ltmeye yönel�k h�lel� tasarruflarda bulunan k�ş�, bu h�lel� tasarruflardan önce veya sonra �flasa karar ver�lm�ş olması hal�nde, üç yıldan sek�z yıla kadar hap�s
cezası �le cezalandırılır. H�lel� �flasın varlığı �ç�n;
            a) Alacaklıların alacaklarının tem�natı mah�yet�nde olan malların kaçırılması, g�zlenmes� veya değer�n�n azalmasına neden olunması,
            b) Malvarlığını kaçırmaya yönel�k tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek �ç�n t�car� defter, kayıt veya belgeler�n g�zlenmes� veya yok ed�lmes�,
            c) Gerçekte b�r alacak ve borç �l�şk�s� olmadığı halde, sank� böyle b�r �l�şk� mevcutmuş g�b�, borçların artmasına neden olacak şek�lde belge düzenlenmes�,
            d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte b�lanço tanz�m�yle akt�f�n olduğundan az göster�lmes�,
            Gerek�r.
            Taks�rl� �flas
            Madde 162- (1) Tac�r olmanın gerekl� kıldığı d�kkat ve özen�n göster�lmemes� dolayısıyla �flasa sebeb�yet veren k�ş�, �flasa karar ver�lm�ş olması hal�nde, �k� aydan b�r yıla kadar hap�s cezası
�le cezalandırılır.
            Karşılıksız yararlanma
            Madde 163- (1) Otomatlar aracılığı �le sunulan ve bedel� ödend�ğ� takd�rde yararlanılab�len b�r h�zmetten ödeme yapmadan yararlanan k�ş�, �k� aydan altı aya kadar hap�s veya adlî para cezası
�le cezalandırılır.
            (2) Telefon hatları �le frekanslarından veya elektromanyet�k dalgalarla yapılan ş�frel� veya ş�fres�z yayınlardan sah�b�n�n veya z�lyed�n�n rızası olmadan yararlanan k�ş�, altı aydan �k� yıla
kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.

(3) (Ek: 2/7/2012-6352/83 md.) Abonel�k esasına göre yararlanılab�len elektr�k enerj�s�n�n, suyun veya doğal gazın sah�b�n�n rızası olmaksızın ve tüket�m m�ktarının bel�rlenmes�n�
engelleyecek şek�lde tüket�lmes� hal�nde k�ş� hakkında b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            Ş�rket veya kooperat�fler hakkında yanlış b�lg�
            Madde 164- (1) B�r ş�rket veya kooperat�f�n kurucu, ortak, �darec�, müdür veya tems�lc�ler� veya yönet�m veya denet�m kurulu üyeler� veya tasf�ye memuru sıfatını taşıyanlar, kamuya
yaptıkları beyanlarda veya genel kurula sundukları raporlarda veya öner�lerde �lg�l�ler�n zarara uğramasına neden olab�lecek n�tel�kte gerçeğe aykırı öneml� b�lg�ler verecek veya verd�rtecek olurlarsa
altı aydan üç yıla kadar hap�s veya b�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılırlar.
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            Suç eşyasının satın alınması veya kabul ed�lmes�
            Madde 165 - (Değ�ş�k: 26/6/2009 – 5918/3 md.)
            (1) B�r suçun �şlenmes�yle elde ed�len eşyayı veya d�ğer malvarlığı değer�n�, bu suçun �şlenmes�ne �şt�rak etmeks�z�n, satan, devreden, satın alan veya kabul eden k�ş�, altı aydan üç yıla kadar
hap�s ve onb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.
            B�lg� vermeme
            Madde 166- (1) B�r hukuk� �l�şk�ye dayalı olarak elde ett�ğ� eşyanın, esasında suç �şlemek suret�yle veya suç �şlemek dolayısıyla elde ed�ld�ğ�n� öğrenmes�ne rağmen, suçu tak�be yetk�l�
makamlara vak�t geç�rmeks�z�n b�ld�r�mde bulunmayan k�ş�, altı aya kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.
            Şahs� cezasızlık sebeb� veya cezada �nd�r�m yapılmasını gerekt�ren şahs� sebep
            Madde 167- (1) Yağma ve n�tel�kl� yağma har�ç, bu bölümde yer alan suçların;
            a) Haklarında ayrılık kararı ver�lmem�ş eşlerden b�r�n�n,
            b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından b�r�n�n veya evlat ed�nen veya evlatlığın,
            c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden b�r�n�n,
            Zararına olarak �şlenmes� hal�nde, �lg�l� akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.     
            (2) Bu suçların, haklarında ayrılık kararı ver�lm�ş olan eşlerden b�r�n�n, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden b�r�n�n, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze,
yeğen veya �k�nc� derecede kayın hısımlarının zararına olarak �şlenmes� hal�nde; �lg�l� akraba hakkında ş�kayet üzer�ne ver�lecek ceza, yarısı oranında �nd�r�l�r.
            Etk�n p�şmanlık
            Madde 168 – (Değ�ş�k: 29/6/2005 – 5377/20 md.)

(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güven� kötüye kullanma, dolandırıcılık, h�lel� �flâs, taks�rl� �flâs (…)(1) suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan
önce, fa�l�n, azmett�ren�n veya yardım eden�n b�zzat p�şmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen ger� verme veya tazm�n suret�yle tamamen g�dermes� hal�nde, ver�lecek cezanın üçte �k�s�ne
kadarı �nd�r�l�r.(1)
             (2) Etk�n p�şmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm ver�lmezden önce göster�lmes� hal�nde, ver�lecek cezanın yarısına kadarı �nd�r�l�r.
             (3) Yağma suçundan dolayı etk�n p�şmanlık gösteren k�ş�ye ver�lecek cezanın, b�r�nc� fıkraya g�ren hallerde yarısına, �k�nc� fıkraya g�ren hallerde üçte b�r�ne kadarı �nd�r�l�r.
             (4) Kısmen ger� verme veya tazm�n hal�nde etk�n p�şmanlık hükümler�n�n uygulanab�lmes� �ç�n, ayrıca mağdurun rızası aranır.

(5) (Ek: 2/7/2012 – 6352/84 md.) Karşılıksız yararlanma suçunda, fa�l, azmett�ren veya yardım eden�n p�şmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel k�ş�s�n�n uğradığı
zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazm�n etmes� hal�nde kamu davası açılmaz; zararın hüküm ver�l�nceye kadar tamamen tazm�n ed�lmes� hal�nde �se, ver�lecek ceza üçte b�r�ne
kadar �nd�r�l�r. Ancak k�ş�, bu fıkra hükmünden �k� defadan fazla yararlanamaz.
            Tüzel k�ş�ler hakkında güvenl�k tedb�r� uygulanması
            Madde 169- (1) Hırsızlık, güven� kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarının �şlenmes� suret�yle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne
hükmolunur.

 
ÜÇÜNCÜ KISIM
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Ç
Topluma Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehl�ke Yaratan Suçlar

 
            Genel güvenl�ğ�n kasten tehl�keye sokulması
            Madde 170- (1) K�ş�ler�n hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehl�kel� olacak b�ç�mde ya da k�ş�lerde korku, kaygı veya pan�k yaratab�lecek tarzda;
            a) Yangın çıkaran,
            b) B�na çökmes�ne, toprak kaymasına, çığ düşmes�ne, sel veya taşkına neden olan,
__________________
(1) 2/7/2012 tar�hl� ve 6352 sayılı Kanunun 84 üncü maddes�ye bu fıkrada yer alan “ve karşılıksız yararlanma” �bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.
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            c) S�lahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,
            K�ş�, altı aydan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Yangın, b�na çökmes�, toprak kayması, çığ düşmes�, sel veya taşkın tehl�kes�ne neden olan k�ş�, üç aydan b�r yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.
            Genel güvenl�ğ�n taks�rle tehl�keye sokulması
            Madde 171- (1) Taks�rle;
            a) Yangına,
            b) B�na çökmes�ne, toprak kaymasına, çığ düşmes�ne, sel veya taşkına,
            Neden olan k�ş�, f��l�n başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehl�kel� olması hal�nde, üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Radyasyon yayma
            Madde 172- (1) B�r başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleşt�rmeye elver�şl� olacak surette, radyasyona tab� tutan k�ş�, üç yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezası �le
cezalandırılır.
            (2) B�r�nc� fıkradak� f��l�n bel�rs�z sayıda k�ş�lere karşı �şlenm�ş olması hal�nde, beş yıldan az olmamak üzere hap�s cezasına hükmolunur.
            (3) B�r başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına öneml� ölçüde zarar vermeye elver�şl� olacak b�ç�mde radyasyon yayan veya atom çek�rdekler�n�n parçalanması sürec�ne etk�de bulunan
k�ş�, �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (4) Radyasyon yayılmasına veya atom çek�rdekler�n�n parçalanması sürec�ne, b�r laboratuvar veya tes�s�n �şlet�lmes� sırasında gerekl� d�kkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak neden olan
k�ş�, f��l�n b�r başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına öneml� ölçüde zarar vermeye elver�şl� olması hal�nde, altı aydan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Atom enerj�s� �le patlamaya sebeb�yet verme
            Madde 173- (1) Atom enerj�s�n� serbest bırakarak b�r patlamaya ve bu suretle b�r başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında öneml� ölçüde tehl�keye sebeb�yet veren k�ş�, beş yıldan
az olmamak üzere hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Yukarıdak� fıkrada tanımlanan f��l�n taks�rle �şlenmes� hal�nde, �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            Tehl�kel� maddeler�n �z�ns�z olarak bulundurulması veya el değ�şt�rmes� (1)
            Madde 174- (1) Yetk�l� makamlardan gerekl� �zn� almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zeh�rley�c�, sürekl� hastalığa yol açıcı nükleer, radyoakt�f, k�myasal, b�yoloj�k
maddey� �mal, �thal veya �hraç eden, ülke �ç�nde b�r yerden d�ğer b�r yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan veya �şleyen k�ş�, dört yıldan sek�z yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adlî para
cezası �le cezalandırılır. Yetk�l� makamların �zn� olmaksızın, bu fıkra kapsamına g�ren maddeler� �mal etmek, �şlemek veya kullanmak amacıyla, gerekl� olan malzeme ve teçh�zatı �thal eden, �hraç
eden, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduran k�ş� de aynı ceza �le cezalandırılır. (1)

            (2) Bu f��ller�n suç �şlemek �ç�n teşk�l ed�lm�ş b�r örgütün faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza b�r kat artırılır. (1)
            (3) Önems�z tür ve m�ktarda patlayıcı maddey� satın alan, kabul eden veya bulunduran k�ş� hakkında, kullanılış amacı gözet�lerek, b�r yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
–––––––––––––––––
(1)  24/11/2016 tar�hl� ve 6763 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes�yle, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “üç yıldan” �bares� “dört yıldan” şekl�nde, “maddeler�n �mal�nde, �şlenmes�nde veya

kullanılmasında gerekl� olan malzeme ve teçh�zatı �hraç eden” �bares� “maddeler� �mal etmek, �şlemek veya kullanmak amacıyla, gerekl� olan malzeme ve teçh�zatı �thal eden, �hraç eden, satışa
arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduran” şekl�nde, �k�nc� fıkrasında yer alan “yarı oranında” �bares� “b�r kat” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            Akıl hastası üzer�ndek� bakım ve gözet�m yükümlülüğünün �hlal�
            Madde 175- (1) Akıl hastası üzer�ndek� bakım ve gözet�m yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehl�kel� olab�lecek şek�lde �hmal eden k�ş�, altı aya kadar
hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.
            İnşaat veya yıkımla �lg�l� emn�yet kurallarına uymama
            Madde 176- (1) İnşaat veya yıkım faal�yet� sırasında, �nsan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekl� olan tedb�rler� almayan k�ş�, üç aydan b�r yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le
cezalandırılır.
            Hayvanın tehl�ke yaratab�lecek şek�lde serbest bırakılması
            Madde 177- (1) Gözet�m� altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehl�kel� olab�lecek şek�lde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında �hmal
gösteren k�ş�, altı aya kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.
            İşaret ve engel koymama
            Madde 178- (1) Herkes�n gel�p geçt�ğ� yerlerde yapılmakta olan �şlerden veya bırakılan eşyadan doğan tehl�key� önlemek �ç�n gerekl� �şaret veya engeller� koymayan, konulmuş olan �şaret
veya engeller� kaldıran ya da bunların yer�n� değ�şt�ren k�ş�, �k� aydan altı aya kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.
            Traf�k güvenl�ğ�n� tehl�keye sokma
            Madde 179- (1) Kara, den�z, hava veya dem�ryolu ulaşımının güven �ç�nde akışını sağlamak �ç�n konulmuş her türlü �şaret� değ�şt�rerek, kullanılamaz hale get�rerek, konuldukları yerden
kaldırarak, yanlış �şaretler vererek, geç�ş, varış, kalkış veya �n�ş yolları üzer�ne b�r şey koyarak ya da tekn�k �şlet�m s�stem�ne müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı
bakımından b�r tehl�keye neden olan k�ş�ye b�r yıldan altı yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Kara, den�z, hava veya dem�ryolu ulaşım araçlarını k�ş�ler�n hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehl�kel� olab�lecek şek�lde sevk ve �dare eden k�ş�,  üç aydan �k� yıla kadar hap�s cezası
�le cezalandırılır. (1)
            (3) Alkol veya uyuşturucu madde etk�s�yle ya da başka b�r nedenle emn�yetl� b�r şek�lde araç sevk ve �dare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan k�ş� yukarıdak� fıkra hükmüne
göre cezalandırılır.
            Traf�k güvenl�ğ�n� taks�rle tehl�keye sokma
            Madde 180- (1) Den�z, hava veya dem�ryolu ulaşımında, k�ş�ler�n hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından b�r tehl�keye taks�rle neden olan k�mseye üç aydan üç yıla kadar hap�s cezası
ver�l�r.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Karşı Suçlar

            Çevren�n kasten k�rlet�lmes�
            Madde 181- (1) İlg�l� kanunlarla bel�rlenen tekn�k usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şek�lde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren k�ş�, altı aydan �k� yıla
kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
–––––––––––––––––
(1)  24/11/2016 tar�hl� ve 6763 sayılı Kanunun 16 ncı  maddes�yle, bu fıkraya “�dare eden k�ş�,” �bares�nden sonra gelmek üzere “üç aydan” �bares� eklenm�şt�r.
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            (2) Atık veya artıkları �z�ns�z olarak ülkeye sokan k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özell�k göstermes� hal�nde, yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek ceza �k� katı kadar artırılır.
            (4) B�r ve �k�nc� fıkralarda tanımlanan f��ller�n, �nsan veya hayvanlar açısından tedav�s� zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğ�n�n körelmes�ne, hayvanların veya b�tk�ler�n doğal
özell�kler�n� değ�şt�rmeye neden olab�lecek n�tel�klere sah�p olan atık veya artıklarla �lg�l� olarak �şlenmes� hal�nde, beş yıldan az olmamak üzere hap�s cezasına ve b�n güne kadar adlî para cezasına
hükmolunur.
            (5) Bu madden�n �k�, üç ve dördüncü fıkrasındak� f��llerden dolayı tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.
            Çevren�n taks�rle k�rlet�lmes�
            Madde 182- (1) Çevreye zarar verecek şek�lde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya ver�lmes�ne taks�rle neden olan k�ş�, adlî para cezası �le cezalandırılır. Bu atık veya artıkların,
toprakta, suda veya havada kalıcı etk� bırakması hal�nde, �k� aydan b�r yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (2) İnsan veya hayvanlar açısından tedav�s� zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğ�n�n körelmes�ne, hayvanların veya b�tk�ler�n doğal özell�kler�n� değ�şt�rmeye neden olab�lecek
n�tel�klere sah�p olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taks�rle ver�lmes�ne neden olan k�ş�, b�r yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Gürültüye neden olma
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            Madde 183- (1) İlg�l� kanunlarla bel�rlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka b�r k�msen�n sağlığının zarar görmes�ne elver�şl� b�r şek�lde gürültüye neden olan k�ş�, �k� aydan �k� yıla kadar
hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.
            İmar k�rl�l�ğ�ne neden olma
            Madde 184- (1) Yapı ruhsat�yes� alınmadan veya ruhsata aykırı olarak b�na yapan veya yaptıran k�ş�, b�r yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Yapı ruhsat�yes� olmadan başlatılan �nşaatlar dolayısıyla kurulan şant�yelere elektr�k, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden k�ş�, yukarıdak� fıkra hükmüne göre
cezalandırılır.
            (3) Yapı kullanma �zn� alınmamış b�nalarda herhang� b�r sına� faal�yet�n �crasına müsaade eden k�ş� �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (4) Üçüncü fıkra har�ç, bu madde hükümler� ancak beled�ye sınırları �ç�nde veya özel �mar rej�m�ne tab� yerlerde uygulanır.
            (5) K�ş�n�n, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı b�nayı �mar planına ve ruhsatına uygun hale get�rmes� hal�nde, b�r ve �k�nc� fıkra hükümler� gereğ�nce kamu davası
açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.
            (6) (Ek: 29/6/2005 – 5377/21 md.) İk�nc� ve üçüncü fıkra hükümler�, 12 Ek�m 2004 tar�h�nden önce yapılmış yapılarla �lg�l� olarak uygulanmaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

            Zeh�rl� madde katma
            Madde 185- (1) İç�lecek sulara veya yen�lecek veya �ç�lecek veya kullanılacak veya tüket�lecek her çeş�t bes�n veya şeylere zeh�r katarak veya başka suretlerle bunları bozarak k�ş�ler�n
hayatını ve sağlığını tehl�keye düşüren k�mseye �k� yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Yukarıdak� fıkrada bel�rt�len f��ller�n d�kkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak �şlenmes� hal�nde, üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            Bozulmuş veya değ�şt�r�lm�ş gıda veya �laçların t�caret�
            Madde 186- (1) K�ş�ler�n hayatını ve sağlığını tehl�keye sokacak b�ç�mde bozulmuş, değ�şt�r�lm�ş her tür yen�lecek veya �ç�lecek şeyler� veya �laçları satan, tedar�k eden, bulunduran k�mseye
b�r yıldan beş yıla kadar hap�s ve b�nbeşyüz güne kadar adlî para cezası ver�l�r.
            (2) Bu suçun, resm� �zne dayalı olarak yürütülen b�r meslek ve sanatın �crası kapsamında �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza üçte b�r oranında artırılır.
            K�ş�ler�n hayatını ve sağlığını tehl�keye sokacak b�ç�mde �laç yapma veya satma
            Madde 187- (1) K�ş�ler�n hayatını ve sağlığını tehl�keye sokacak b�ç�mde �laç üreten veya satan k�mseye b�r yıldan beş yıla kadar hap�s ve adlî para cezası ver�l�r.
            (2) Bu suçun tab�p veya eczacı tarafından ya da resm� �zne dayalı olarak yürütülen b�r meslek ve sanatın �crası kapsamında �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza üçte b�r oranında artırılır.
            Uyuşturucu veya uyarıcı madde �mal ve t�caret�(2)(3)
            Madde 188- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler� ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak �mal, �thal veya �hraç eden k�ş�, y�rm� yıldan otuz yıla kadar hap�s ve �k�b�n günden y�rm�b�n güne
kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.(2)(3)
            (2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde �hracı f��l�n�n d�ğer ülke açısından �thal olarak n�telend�r�lmes� dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın �nfaz ed�len kısmı,
Türk�ye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde �hracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup ed�l�r.
            (3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler� ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke �ç�nde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden,
bulunduran k�ş�, on yıldan az olmamak üzere hap�s ve b�n günden y�rm�b�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.(1)(2) (Ek cümle: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı
madde ver�len veya satılan k�ş�n�n çocuk olması hâl�nde, veren veya satan k�ş�ye ver�lecek hap�s cezası on beş yıldan az olamaz. (3)
_________________________
(1)   Bu fıkralarda geçen "nakleden" �bares�nden önce gelmek üzere, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 22 nc� maddes�yle, "sevk eden," �bares� eklenm�ş ve metne �şlenm�şt�r.
(2)  18/6/2014 tar�hl� ve 6545 sayılı Kanunun 66 ncı maddes�yle, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “on yıldan az olmamak üzere” �bares� “y�rm� yıldan otuz yıla kadar” şekl�nde, üçüncü

fıkrasında yer alan “beş yıldan onbeş yıla kadar” �bares� “on yıldan az olmamak üzere”  ve yed�nc� fıkrasında yer alan “dört” �bares� “sek�z” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(3) 15/8/2017 tar�hl� ve 694 sayılı KHK’n�n 137 nc� maddes�yle, bu madden�n b�r�nc� fıkrasına “y�rm� yıldan otuz yıla kadar hap�s ve” �bares�nden sonra gelmek üzere “�k�b�n günden” �bares�,

üçüncü fıkrasına “on yıldan az olmamak üzere hap�s ve” �bares�nden sonra gelmek üzere “b�n günden” �bares� eklenm�ş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tar�hl� ve 7078 sayılı Kanunun 132 nc�
maddes�yle aynen kabul ed�lerek kanunlaşmıştır.
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(4) (Değ�ş�k: 27/3/2015-6638/11 md.) a) Yukarıdak� fıkralarda bel�rt�len uyuşturucu veya uyarıcı maddeler�n ero�n, koka�n, morf�n, sentet�k kannab�no�d ve türevler� veya bazmorf�n olması,
b) Üçüncü fıkradak� f��ller�n; okul, yurt, hastane, kışla veya �badethane g�b� tedav�, eğ�t�m, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan b�na ve tes�sler �le bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya

benzer� engel veya �şaretlerle bel�rlenen sınırlarına �k� yüz metreden yakın mesafe �ç�ndek� umum� veya umuma açık yerlerde �şlenmes�,
hâl�nde ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.

            (5) (Değ�ş�k: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Yukarıdak� fıkralarda göster�len suçların, üç veya daha fazla k�ş� tarafından b�rl�kte �şlenmes� hâl�nde ver�lecek ceza yarı oranında, suç �şlemek �ç�n
teşk�l ed�lm�ş b�r örgütün faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hâl�nde, ver�lecek ceza b�r kat artırılır.
            (6) Üret�m� resm� makamların �zn�ne veya satışı yetk�l� tab�p tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etk�s� doğuran her türlü madde açısından da
yukarıdak� fıkralar hükümler� uygulanır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/22 md.) Ancak, ver�lecek ceza yarısına kadar �nd�r�leb�l�r.
            (7) Uyuşturucu veya uyarıcı etk� doğurmamakla b�rl�kte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üret�m�nde kullanılan ve �thal veya �mal� resm� makamların �zn�ne bağlı olan maddey� ülkeye �thal
eden, �mal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya �hraç eden k�ş�, sek�z  yıldan az olmamak üzere hap�s ve b�n günden y�rm�b�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.(1)
(2)(3)
            (8) Bu maddede tanımlanan suçların tab�p, d�ş tab�b�, eczacı, k�myager, veter�ner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemş�re, d�ş tekn�syen�, hastabakıcı, sağlık h�zmet� veren, k�myacılıkla veya
ecza t�caret� �le �şt�gal eden k�ş� tarafından �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            Tüzel k�ş�ler hakkında güvenl�k tedb�r� uygulanması
            Madde 189- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde �mal ve t�caret� suçlarının b�r tüzel k�ş�n�n faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hal�nde, tüzel k�ş� hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne
hükmolunur.
            Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma(4)
            Madde 190- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak �ç�n;
            a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,
            b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,
            c) Kullanma yöntemler� konusunda başkalarına b�lg� veren,
            K�ş�, beş yıldan on yıla kadar hap�s ve b�n günden onb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.(4) (5)
_________________________
(1)   Bu fıkralarda geçen "nakleden" �bares�nden önce gelmek üzere, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 22 nc� maddes�yle, "sevk eden," �bares� eklenm�ş ve metne �şlenm�şt�r.
(2)  18/6/2014 tar�hl� ve 6545 sayılı Kanunun 66 ncı maddes�yle, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “on yıldan az olmamak üzere” �bares� “y�rm� yıldan otuz yıla kadar” şekl�nde, üçüncü

fıkrasında yer alan “beş yıldan onbeş yıla kadar” �bares� “on yıldan az olmamak üzere”  ve yed�nc� fıkrasında yer alan “dört” �bares� “sek�z” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(3) 15/8/2017 tar�hl� ve 694 sayılı KHK’n�n 137 nc� maddes�yle, bu fıkrada yer alan  “sek�z yıldan az olmamak üzere hap�s ve” �bares�nden sonra gelmek üzere “b�n günden” �bares� eklenm�ş, daha

sonra bu hüküm 1/2/2018 tar�hl� ve 7078 sayılı Kanunun 132 nc� maddes�yle aynen kabul ed�lerek kanunlaşmıştır.
(4)  18/6/2014 tar�hl� ve 6545 sayılı Kanunun 67 nc� maddes�yle, bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında yer alan “�k� yıldan beş” �bareler� “beş yıldan on” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(5) 15/8/2017 tar�hl� ve 694 sayılı KHK’n�n 138 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer alan  ““on yıla kadar hap�s” �bares�nden sonra gelmek üzere “ve b�n günden onb�n güne kadar adlî para” �bares�

eklenm�ş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tar�hl� ve 7078 sayılı Kanunun 133 üncü maddes�yle aynen kabul ed�lerek kanunlaşmıştır.
 

9012-1
           
            (2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özend�ren veya bu n�tel�kte yayın yapan k�ş�, beş yıldan on yıla kadar hap�s ve b�n günden onb�n güne kadar adlî para cezası �le
cezalandırılır.(1)(2)(3)
            (3) Bu maddede tanımlanan suçların tab�p, d�ş tab�b�, eczacı, k�myager, veter�ner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemş�re, d�ş tekn�syen�, hastabakıcı, sağlık h�zmet� veren, k�myacılıkla veya
ecza t�caret� �le �şt�gal eden k�ş� tarafından �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.(1)

            Kullanmak �ç�n uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (4)
            Madde 191- (Değ�ş�k: 18/6/2014 – 6545/68 md.)

(1) Kullanmak �ç�n uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan k�ş�, �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le
cezalandırılır.

(2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüphel� hakkında 4/12/2004 tar�hl� ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes� Kanununun 171 �nc� maddes�ndek� şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu
davasının açılmasının ertelenmes�ne karar ver�l�r. Cumhur�yet savcısı, bu durumda   şüphel�y�, erteleme süres� zarfında kend�s�ne yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları �hlal
ett�ğ� takd�rde kend�s� bakımından ortaya çıkab�lecek sonuçlar konusunda uyarır.

(3) Erteleme süres� zarfında şüphel� hakkında asgar� b�r yıl süreyle denet�ml� serbestl�k tedb�r� uygulanır. Bu süre Cumhur�yet savcısının kararı �le üçer aylık sürelerle en fazla b�r yıl daha
uzatılab�l�r. Hakkında denet�ml� serbestl�k tedb�r� ver�len k�ş�, gerek görülmes� hâl�nde denet�ml� serbestl�k süres� �ç�nde tedav�ye tab� tutulab�l�r.

(4) K� � � t l ü � f d
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(4) K�ş�n�n, erteleme süres� zarfında;
a) Kend�s�ne yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedav�n�n gerekler�ne uygun davranmamakta ısrar etmes�,
b) Tekrar kullanmak �ç�n uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmes� veya bulundurması,
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,
hâl�nde, hakkında kamu davası açılır.
(5) Erteleme süres� zarfında k�ş�n�n kullanmak �ç�n tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmes� veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,

dördüncü fıkra uyarınca �hlal neden� sayılır ve ayrı b�r soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.
__________________________
(1)  18/6/2014 tar�hl� ve 6545 sayılı Kanunun 67 nc� maddes�yle, bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında yer alan “�k� yıldan beş” �bareler� “beş yıldan on” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(2) 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 23 üncü maddes�yle, bu madden�n �k�nc� fıkrası üçüncü fıkra, üçüncü fıkrası �se �k�nc� fıkra  olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
(3) 15/8/2017 tar�hl� ve 694 sayılı KHK’n�n 138 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer alan  ““on yıla kadar hap�s” �bares�nden sonra gelmek üzere “ve b�n günden onb�n güne kadar adlî para” �bares�

eklenm�ş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tar�hl� ve 7078 sayılı Kanunun 133 üncü maddes�yle aynen kabul ed�lerek kanunlaşmıştır.
(4) Bu madden�n başlığı “Kullanmak �ç�n uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” �ken, 18/6/2014 tar�hl� ve 6545 sayılı Kanunun 68 �nc� maddes�yle metne

�şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
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 (6) Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, b�r�nc� fıkrada tanımlanan suçun tekrar �şlend�ğ� �dd�asıyla açılan soruşturmalarda �k�nc� fıkra uyarınca kamu davasının
açılmasının ertelenmes� kararı ver�lemez.

(7) Şüphel� erteleme süres� zarfında dördüncü fıkrada bel�rt�len yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları �hlal etmed�ğ� takd�rde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı ver�l�r.
(8) Bu Kanunun;
a) 188 �nc� maddes�nde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde �mal ve t�caret�,
b) 190 ıncı maddes�nde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
suçundan dolayı yapılan kovuşturma evres�nde, suçun münhasıran bu madde kapsamına g�rd�ğ�n�n anlaşılması hâl�nde, sanık hakkında bu madde hükümler� çerçeves�nde hükmün

açıklanmasının ger� bırakılması kararı ver�l�r.
(9) Bu maddede aks�ne düzenleme bulunmayan hâllerde, Ceza Muhakemes� Kanununun kamu davasının açılmasının ertelenmes�ne �l�şk�n 171 �nc� maddes� veya hükmün açıklanmasının ger�

bırakılmasına �l�şk�n 231 �nc� maddes� hükümler� uygulanır.
(10) (Ek: 27/3/2015-6638/12 md.) B�r�nc� fıkradak� f��ller�n; okul, yurt, hastane, kışla veya �badethane g�b� tedav�, eğ�t�m, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan b�na ve tes�sler �le bunların

varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzer� engel veya �şaretlerle bel�rlenen sınırlarına �k� yüz metreden yakın mesafe �ç�ndek� umum� veya umuma açık yerlerde �şlenmes� hâl�nde ver�lecek ceza yarı
oranında artırılır.
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            Etk�n p�şmanlık
            Madde 192- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde �mal ve t�caret� suçlarına �şt�rak etm�ş olan k�ş�, resm� makamlar tarafından haber alınmadan önce, d�ğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya
uyarıcı maddeler�n saklandığı veya �mal ed�ld�ğ� yerler� merc��ne haber ver�rse, ver�len b�lg�n�n suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı madden�n ele geç�r�lmes�n� sağlaması
hal�nde, hakkında cezaya hükmolunmaz.
            (2) Kullanmak �ç�n uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran k�ş�, resm� makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddey� k�mden, nerede ve ne zaman
tem�n ett�ğ�n� merc��ne haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı madden�n ele geç�r�lmes�n� kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.
            (3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fa�l veya d�ğer suç ortaklarının yakalanmasına h�zmet ve yardım eden k�ş� hakkında ver�lecek ceza, yardımın
n�tel�ğ�ne göre dörtte b�rden yarısına kadarı �nd�r�l�r.
            (4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan k�ş�, hakkında kullanmak �ç�n uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan
önce resm� makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedav� ett�r�lmes�n� �sterse, cezaya hükmolunmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/16 md.) Bu durumda kamu görevl�ler� �le sağlık mesleğ�
mensuplarının 279 uncu ve 280 �nc� maddeler uyarınca suçu b�ld�rme yükümlülüğü doğmaz. (1)
            Zeh�rl� madde �mal ve t�caret�
            Madde 193- (1) İçer�ğ�nde zeh�r bulunan ve üret�lmes�, bulundurulması veya satılması �zne bağlı olan maddey� �z�ns�z olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden k�ş�, �k� aydan b�r yıla
kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Sağlık �ç�n tehl�kel� madde tem�n�
            Madde 194- (1) Sağlık �ç�n tehl�ke oluşturab�lecek maddeler� çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüket�m�ne sunan k�ş�, altı aydan b�r yıla kadar hap�s
cezası �le cezalandırılır.
            Bulaşıcı hastalıklara �l�şk�n tedb�rlere aykırı davranma
            Madde 195- (1) Bulaşıcı hastalıklardan b�r�ne yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş k�msen�n bulunduğu yer�n karant�na altına alınmasına da�r yetk�l� makamlarca alınan tedb�rlere
uymayan k�ş�, �k� aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Usulsüz ölü gömülmes�
            Madde 196- (1) Ölü gömülmes�ne ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren k�ş�, altı aya kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Güven�ne Karşı Suçlar

 
            Parada sahtec�l�k
            Madde 197- (1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan k�ş�, �k� yıldan on�k�
yıla kadar hap�s ve onb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.
            (2) Sahte parayı b�lerek kabul eden k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s ve adlî para cezası �le cezalandırılır.
–––––––––––––––––
(1)  24/11/2016 tar�hl� ve 6763 sayılı Kanunun 17 nc�  maddes�yle, bu fıkraya “makamlara” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya sağlık kuruluşlarına” �bares� eklenm�şt�r.
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            (3) Sahtel�ğ�n� b�lmeden kabul ett�ğ� parayı bu n�tel�ğ�n� b�lerek tedavüle koyan k�ş�, üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Paraya eş�t sayılan değerler
            Madde 198- (1) Devlet tarafından �hraç ed�l�p de ham�l�ne yazılı bonolar, h�sse senetler�, tahv�ller ve kuponlar, yetk�l� kurumlar tarafından çıkarılmış olup da kanunen tedavül eden senetler,
tahv�ller ve evrak �le m�ll� z�ynet altınları, para hükmünded�r.
            Kıymetl� damgada sahtec�l�k
            Madde 199- (1) Kıymetl� damgayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan k�ş�, b�r yıldan beş yıla kadar hap�s ve adlî para cezası �le cezalandırılır.
            (2) Sahte olarak üret�lm�ş kıymetl� damgayı b�lerek kabul eden k�ş�, üç aydan b�r yıla kadar hap�s ve adlî para cezası �le cezalandırılır.
            (3) Sahtel�ğ�n� b�lmeden kabul ett�ğ� kıymetl� damgayı bu n�tel�ğ�n� b�lerek tedavüle koyan k�ş�, b�r aydan altı aya kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (4) Damgalı kağıtlar, damga ve posta pulları ve muayyen b�r m�ktar verg� veya harcın ödend�ğ�n� belgelemek amacıyla kullanılan pullar, kıymetl� damga sayılır.
            Para ve kıymetl� damgaları yapmaya yarayan araçlar
            Madde 200- (1) Paralarla kıymetl� damgaların üret�m�nde kullanılan alet veya malzemey� �z�ns�z olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul eden veya muhafaza eden k�ş�,
b�r yıldan dört yıla kadar hap�s ve adlî para cezası �le cezalandırılır.
            Etk�n p�şmanlık
            Madde 201- (1) Sahte olarak para veya kıymetl� damga üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya kabul eden k�ş�, bu para veya kıymetl� damgaları tedavüle koymadan ve resm�
makamlar tarafından haber alınmadan önce, d�ğer suç ortaklarını ve sahte olarak üret�len para veya kıymetl� damgaların üret�ld�ğ� veya saklandığı yerler� merc��ne haber ver�rse, ver�len b�lg�n�n suç
ortaklarının yakalanmasını ve sahte olarak üret�len para veya kıymetl� damgaların ele geç�r�lmes�n� sağlaması hal�nde, hakkında cezaya hükmolunmaz.
            (2) Sahte para veya kıymetl� damga üret�m�nde kullanılan alet ve malzemey� �z�ns�z olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul eden veya muhafaza eden k�ş�, resm�
makamlar tarafından haber alınmadan önce, d�ğer suç ortaklarını ve bu malzemen�n üret�ld�ğ� veya saklandığı yerler� �lg�l� makama haber ver�rse, ver�len b�lg�n�n suç ortaklarının yakalanmasını ve
bu malzemen�n ele geç�r�lmes�n� sağlaması hal�nde, hakkında cezaya hükmolunmaz.
            Mühürde sahtec�l�k
            Madde 202- (1) Cumhurbaşkanlığı, Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya kullanan k�ş�, �k� yıldan sek�z yıla kadar
hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarınca kullanılan onaylayıcı veya belgeley�c� mührü sahte olarak üreten veya kullanan k�ş�, b�r yıldan altı
yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Mühür bozma
            Madde 203- (1) Kanun veya yetk�l� makamların emr� uyarınca b�r şey�n saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak �ç�n konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı
hareket eden k�ş�, altı aydan üç yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.
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            Resm� belgede sahtec�l�k
            Madde 204- (1) B�r resm� belgey� sahte olarak düzenleyen, gerçek b�r resm� belgey� başkalarını aldatacak şek�lde değ�şt�ren veya sahte resm� belgey� kullanan k�ş�, �k� yıldan beş yıla kadar
hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Görev� gereğ� düzenlemeye yetk�l� olduğu resm� b�r belgey� sahte olarak düzenleyen, gerçek b�r belgey� başkalarını aldatacak şek�lde değ�şt�ren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen
veya sahte resm� belgey� kullanan kamu görevl�s� üç yıldan sek�z yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (3) Resm� belgen�n, kanun hükmü gereğ� sahtel�ğ� sab�t oluncaya kadar geçerl� olan belge n�tel�ğ�nde olması hal�nde, ver�lecek ceza yarısı oranında artırılır.
            Resmî belgey� bozmak, yok etmek veya g�zlemek
            Madde 205- (1) Gerçek b�r resm� belgey� bozan, yok eden veya g�zleyen k�ş�, �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. Suçun kamu görevl�s� tarafından �şlenmes� hal�nde,
ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            Resm� belgen�n düzenlenmes�nde yalan beyan
            Madde 206- (1) B�r resm� belgey� düzenlemek yetk�s�ne sah�p olan kamu görevl�s�ne yalan beyanda bulunan k�ş�, üç aydan �k� yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.
            Özel belgede sahtec�l�k
            Madde 207- (1) B�r özel belgey� sahte olarak düzenleyen veya gerçek b�r özel belgey� başkalarını aldatacak şek�lde değ�şt�ren ve kullanan k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le
cezalandırılır.
            (2) B�r sahte özel belgey� bu özell�ğ�n� b�lerek kullanan k�ş� de yukarıdak� fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
            Özel belgey� bozmak, yok etmek veya g�zlemek
           Madde 208 - (1) Gerçek b�r özel belgey� bozan, yok eden veya g�zleyen k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Açığa �mzanın kötüye kullanılması
            Madde 209- (1) Bel�rl� b�r tarzda doldurulup kullanılmak üzere kend�s�ne tesl�m olunan �mzalı ve kısmen veya tamamen boş b�r kağıdı, ver�lme neden�nden farklı b�r şek�lde dolduran k�ş�,
ş�kayet üzer�ne, üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş b�r kağıdı hukuka aykırı olarak ele geç�r�p veya elde bulundurup da hukuk� sonuç doğuracak şek�lde dolduran k�ş�, belgede sahtec�l�k hükümler�ne
göre cezalandırılır.
            Resm� belge hükmünde belgeler
            Madde 210- (1) Özel belgede sahtec�l�k suçunun konusunun, emre veya ham�le yazılı kamb�yo sened�, emt�ayı tems�l eden belge, h�sse sened�, tahv�l veya vas�yetname olması hal�nde, resm�
belgede sahtec�l�k suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır.
            (2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tab�p, d�ş tab�b�, eczacı, ebe, hemş�re veya d�ğer sağlık mesleğ� mensubu, üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. Düzenlenen belgen�n
k�ş�ye haksız b�r menfaat sağlaması ya da kamunun veya k�ş�ler�n zararına b�r sonuç doğurucu n�tel�k taşıması hal�nde, resm� belgede sahtec�l�k hükümler�ne göre cezaya hükmolunur.
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            Daha az cezayı gerekt�ren hal
            Madde 211- (1) B�r hukuk� �l�şk�ye dayanan alacağın �spatı veya gerçek b�r durumun belgelenmes� amacıyla belgede sahtec�l�k suçunun �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza, yarısı oranında
�nd�r�l�r.
            İçt�ma

             Madde 212- (1) Sahte resm� veya özel belgen�n b�r başka suçun �şlenmes� sırasında kullanılması hal�nde, hem sahtec�l�k hem de �lg�l� suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar

            Halk arasında korku ve pan�k yaratmak amacıyla tehd�t
            Madde 213- (1) Halk arasında end�şe, korku ve pan�k yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya c�nsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehd�tte bulunan k�ş�, �k� yıldan
dört yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Suçun s�lahla �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza, kullanılan s�lahın n�tel�ğ�ne göre yarı oranına kadar artırılab�l�r.
            Suç �şlemeye tahr�k
            Madde 214- (1) Suç �şlemek �ç�n alenen tahr�kte bulunan k�ş�, altı aydan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Halkın b�r kısmını d�ğer b�r kısmına karşı s�lahlandırarak, b�rb�r�n� öldürmeye tahr�k eden k�ş�, onbeş yıldan y�rm�dört yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (3) Tahr�k konusu suçların �şlenmes� hal�nde, tahr�k eden k�ş�, bu suçlara azmett�ren sıfatıyla cezalandırılır.
            Suçu ve suçluyu övme (1)
            Madde 215- (1) İşlenm�ş olan b�r suçu veya �şlem�ş olduğu suçtan dolayı b�r k�ş�y� alenen öven k�mse, bu nedenle kamu düzen� açısından açık ve yakın b�r tehl�ken�n ortaya çıkması hâl�nde,
�k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Halkı k�n ve düşmanlığa tahr�k veya aşağılama
            Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, d�n, mezhep veya bölge bakımından farklı özell�klere sah�p b�r kes�m�n�, d�ğer b�r kes�m� aleyh�ne k�n ve düşmanlığa alenen tahr�k eden k�mse, bu
nedenle kamu güvenl�ğ� açısından açık ve yakın b�r tehl�ken�n ortaya çıkması hal�nde, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Halkın b�r kes�m�n�, sosyal sınıf, ırk, d�n, mezhep, c�ns�yet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan k�ş�, altı aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (3) Halkın b�r kes�m�n�n ben�msed�ğ� d�n� değerler� alenen aşağılayan k�ş�, f��l�n kamu barışını bozmaya elver�şl� olması hal�nde, altı aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Kanunlara uymamaya tahr�k
            Madde 217- (1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahr�k eden k�ş�, tahr�k�n kamu barışını bozmaya elver�şl� olması hal�nde, altı aydan �k� yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le
cezalandırılır.
            Ortak hüküm
            Madde 218- (1) (Değ�ş�k: 29/6/2005 – 5377/25 md.) Yukarıdak� maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla �şlenmes� hâl�nde, ver�lecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak,
haber verme sınırlarını aşmayan ve eleşt�r� amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
––––––––––––––––
(1) 11/4/2013 tar�hl� ve 6459 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�yle, bu maddede yer alan “k�mse,” �bares�nden sonra gelmek üzere “bu nedenle kamu düzen� açısından açık ve yakın b�r tehl�ken�n

ortaya çıkması hâl�nde,” �bares� eklenm�şt�r.
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            Görev sırasında d�n h�zmetler�n� kötüye kullanma
            Madde 219- (1) İmam, hat�p, va�z, rah�p, haham g�b� d�n� re�slerden b�r� vaz�fes�n� �fa sırasında alenen hükümet �dares�n� ve Devlet kanunlarını ve hükümet �craatını takb�h ve tezy�f ederse b�r
aydan b�r seneye kadar hap�s ve adlî para cezası �le cezalandırılır veya bunlardan b�r�ne hükmolunab�l�r.
            (2) Yukarıdak� fıkrada göster�len k�mselerden b�r� �şbu sıfattan b�l�st�fade hükümet�n �dares�n� ve kanun ve n�zam ve em�rler� ve da�relerden b�r�ne a�t olan vaz�fe ve salah�yet� takb�h ve tezy�fe
veya halkı kanunlara yahut hükümet em�rler�n� �craya veya memuru memur�yet�n�n vaz�fes� �cabına karşı �taats�zl�ğe tahr�k ve teşv�k edecek olursa üç aydan �k� seneye kadar hapse ve adlî para cezası
ve müebbeden veya muvakkaten b�lf��l o vaz�fey� �cradan ve onun menfaat ve a�datını almaktan memnu�yet�ne hükmolunur.
            (3) Kend� sıfatlarından �st�fade ederek kanuna göre kazanılmış olan haklara muhal�f �ş ve sözlerde bulunmaya, b�r k�msey� �cbar ve �kna eden d�n re�s ve memurları hakkında dah� baladak�
fıkrada yazılı ceza tert�p olunur.
            (4) Bunlardan b�r� d�n� sıfatından �st�fade ederek, b�r�nc� fıkrada yazılı f��llerden başka b�r cürüm �şlerse altıda b�r m�ktarı çoğaltılmak şartıyla o cürüm �ç�n kanunda yazılı olan ceza �le
mahkûm olur.
            (5) Şu kadar k� kanun �şbu sıfatı esasen nazarı�t�bara almış �se cezayı çoğaltmaya mahal yoktur.
            Suç �şlemek amacıyla örgüt kurma
            Madde 220- (1) Kanunun suç saydığı f��ller� �şlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sah�p bulunduğu üye sayısı �le araç ve gereç bakımından amaç suçları �şlemeye
elver�şl� olması hal�nde, dört yıldan sek�z yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı �ç�n üye sayısının en az üç k�ş� olması gerek�r. (2)

            (2) Suç �şlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, �k� yıldan dört yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. (2)
            (3) Örgütün s�lahlı olması hal�nde, yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek ceza dörtte b�r�nden yarısına kadar artırılır.
            (4) Örgütün faal�yet� çerçeves�nde suç �şlenmes� hal�nde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.
            (5) Örgüt yönet�c�ler�, örgütün faal�yet� çerçeves�nde �şlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fa�l olarak cezalandırılır.
            (6) (Değ�ş�k: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüte üye olmamakla b�rl�kte örgüt adına suç �şleyen k�ş�, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı
ver�lecek ceza yarısına kadar �nd�r�leb�l�r.(Ek cümle: 11/4/2013-6459/11 md.) Bu fıkra hükmü sadece s�lahlı örgütler hakkında uygulanır.
            (7) (Değ�ş�k: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüt �ç�ndek� h�yerarş�k yapıya dah�l olmamakla b�rl�kte, örgüte b�lerek ve �steyerek yardım eden k�ş�, örgüt üyes� olarak cezalandırılır. Örgüt
üyel�ğ�nden dolayı ver�lecek ceza, yapılan yardımın n�tel�ğ�ne göre üçte b�r�ne kadar �nd�r�leb�l�r.
            (8) Örgütün ceb�r, ş�ddet veya tehd�t �çeren yöntemler�n� meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşv�k edecek şek�lde propagandasını yapan k�ş�, b�r yıldan üç yıla
kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu �le �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır. (1)
––––––––––––
(1) 11/4/2013 tar�hl� ve 6459 sayılı Kanunun  11 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer alan “veya amacının” �bares� “ceb�r, ş�ddet veya tehd�t �çeren yöntemler�n� meşru gösterecek veya övecek ya da bu

yöntemlere başvurmayı teşv�k edecek şek�lde” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(2) 14/4/2020 tar�hl� ve 7242 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�yle b�r�nc� fıkrada yer alan “�k� yıldan altı yıla” �bares� “dört yıldan sek�z yıla” ve �k�nc� fıkrada yer alan “b�r yıldan üç yıla” �bares�
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(2) 14/4/2020 tar�hl� ve 7242 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�yle, b�r�nc� fıkrada yer alan �k� yıldan altı yıla  �bares� dört yıldan sek�z yıla  ve �k�nc� fıkrada yer alan b�r yıldan üç yıla  �bares�
“�k� yıldan dört yıla” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            Etk�n p�şmanlık
            Madde 221- (1) Suç �şlemek amacıyla örgüt kurma suçu neden�yle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç �şlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verd�ğ� b�lg�lerle
örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yönet�c�ler hakkında cezaya hükmolunmaz.
            (2) Örgüt üyes�n�n, örgütün faal�yet� çerçeves�nde herhang� b�r suçun �şlen�ş�ne �şt�rak etmeks�z�n, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını �lg�l� makamlara b�ld�rmes� hal�nde, hakkında cezaya
hükmolunmaz.
            (3) Örgütün faal�yet� çerçeves�nde herhang� b�r suçun �şlen�ş�ne �şt�rak etmeden yakalanan örgüt üyes�n�n, p�şmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını
sağlamaya elver�şl� b�lg� vermes� hal�nde, hakkında cezaya hükmolunmaz.
            (4) Suç �şlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla b�rl�kte örgüt adına suç �şleyen veya örgüte b�lerek ve �steyerek yardım eden k�ş�n�n, gönüllü olarak
tesl�m olup, örgütün yapısı ve faal�yet� çerçeves�nde �şlenen suçlarla �lg�l� b�lg� vermes� hal�nde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.
K�ş�n�n bu b�lg�ler� yakalandıktan sonra vermes� hal�nde, hakkında bu suçtan dolayı ver�lecek cezada üçte b�rden dörtte üçe kadar �nd�r�m yapılır.(1)
            (5) Etk�n p�şmanlıktan yararlanan k�ş�ler hakkında b�r yıl süreyle denet�ml� serbestl�k tedb�r�ne hükmolunur. Denet�ml� serbestl�k tedb�r�n�n süres� üç yıla kadar uzatılab�l�r.
            (6) (Ek: 6/12/2006 – 5560/8 md.) K�ş� hakkında, bu maddedek� etk�n p�şmanlık hükümler� b�rden fazla uygulanmaz.
            Şapka ve Türk harfler�
            Madde 222- (Mülga: 2/3/2014-6529/16 md.)

 
ALTINCI BÖLÜM

Ulaşım Araçlarına veya Sab�t Platformlara Karşı Suçlar
 
            Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
            Madde 223- (1) Ceb�r veya tehd�t kullanarak ya da hukuka aykırı başka b�r davranışla kara ulaşım aracının hareket etmes�n� engelleyen, bu aracı hareket hal�nde �ken durduran veya g�tmekte
olduğu yerden başka yere götüren k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Suçun konusunun den�z veya dem�ryolu ulaşım aracı olması hal�nde, �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (3) Ceb�r veya tehd�t kullanarak ya da hukuka aykırı başka b�r davranışla hava ulaşım aracının hareket etmes�n� engelleyen veya bu aracı g�tmekte olduğu yerden başka yere götüren k�ş�, beş
yıldan on yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (4) Bu suçların �şlenmes� sırasında k�ş�ler�n hürr�yet�n�n tahd�t ed�lmes� dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolunur.
            (5) Bu suçların �şlenmes� sırasında kasten yaralama suçunun net�ces� sebeb�yle ağırlaşmış haller�n�n gerçekleşmes� durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır.
            Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonom�k bölgedek� sab�t platformların �şgal�
            Madde 224- (1) Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonom�k bölgede kurulmuş sab�t b�r platformu ceb�r veya tehd�t kullanarak ya da hukuka aykırı başka b�r davranışla ele geç�ren, zapteden
veya kontrolü altına alan k�ş�, beş yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
______________________
(1)   Bu fıkrada geçen  "örgüte üye olan" �bares�nden sonra gelmek üzere, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 26 ncı maddes�yle "ya da üye olmamakla b�rl�kte örgüt adına suç �şleyen veya

örgüte b�lerek ve �steyerek yardım eden" �bares� eklenm�şt�r.
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            (2) Bu suçun �şlenmes� sırasında k�ş�ler�n hürr�yet�n�n tahd�t ed�lmes� dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolunur.
            (3) Bu suçun �şlenmes� sırasında kasten yaralama suçunun net�ces� sebeb�yle ağırlaşmış haller�n�n gerçekleşmes� durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır.
 

YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlaka Karşı Suçlar

            Hayasızca hareketler
            Madde 225- (1) Alenen c�nsel �l�şk�de bulunan veya teşh�rc�l�k yapan k�ş�, altı aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Müstehcenl�k
            Madde 226- (1) a) B�r çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözler� �çeren ürünler� veren ya da bunların �çer�ğ�n� gösteren, okuyan, okutan veya d�nleten,
            b) Bunların �çer�kler�n� çocukların g�reb�leceğ� veya göreb�leceğ� yerlerde ya da alenen gösteren, görüleb�lecek şek�lde serg�leyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,
            c) Bu ürünler�, �çer�ğ�ne vakıf olunab�lecek şek�lde satışa veya k�raya arz eden,
            d) Bu ürünler�, bunların satışına mahsus alışver�ş yerler� dışında, satışa arz eden, satan veya k�raya veren,
            e) Bu ürünler�, sa�r mal veya h�zmet satışları yanında veya dolayısıyla bedels�z olarak veren veya dağıtan,
            f) Bu ürünler�n reklamını yapan,
            K�ş�, altı aydan �k� yıla kadar hap�s ve adlî para cezası �le cezalandırılır.
            (2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözler� basın ve yayın yolu �le yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden k�ş� altı aydan üç yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adlî para cezası �le
cezalandırılır.
            (3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözler� �çeren ürünler�n üret�m�nde çocukları, tems�l� çocuk görüntüler�n� veya çocuk g�b� görünen k�ş�ler� kullanan k�ş�, beş yıldan on yıla kadar hap�s ve
beşb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır. Bu ürünler� ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, �hraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan k�ş�,
�k� yıldan beş yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır. (1)
            (4) Ş�ddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş �nsan beden� üzer�nde veya doğal olmayan yoldan yapılan c�nsel davranışlara �l�şk�n yazı, ses veya görüntüler� �çeren ürünler� üreten, ülkeye sokan,
satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran k�ş�, b�r yıldan dört yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.
            (5) Üç ve dördüncü fıkralardak� ürünler�n �çer�ğ�n� basın ve yayın yolu �le yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmes�n�, d�nlemes�n� veya okumasını sağlayan
k�ş�, altı yıldan on yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.
            (6) Bu suçlardan dolayı, tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.
–––––––––––––––
(1)  24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�yle, bu fıkrada yer alan “çocukları” �bares� “çocukları, tems�l� çocuk görüntüler�n� veya çocuk g�b� görünen k�ş�ler�” şekl�nde

değ�şt�r�lm�şt�r.
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            (7) Bu madde hükümler�, b�l�msel eserlerle; üçüncü fıkra har�ç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edeb� değer� olan eserler hakkında uygulanmaz.
            Fuhuş
            Madde 227- (1) Çocuğu fuhşa teşv�k eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedar�k eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden k�ş�, dört yıldan on yıla kadar hap�s ve
beşb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır. Bu suçun �şlen�ş�ne yönel�k hazırlık hareketler� de tamamlanmış suç g�b� cezalandırılır.
            (2) B�r k�msey� fuhşa teşv�k eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş �ç�n aracılık eden veya yer tem�n eden k�ş�, �k� yıldan dört yıla kadar hap�s ve üçb�n güne kadar adlî para cezası �le
cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen k�ş�n�n kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geç�m�n sağlanması, fuhşa teşv�k sayılır.
            (3) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.; Yen�den düzenleme: 24/11/2016-6763/18 md.) Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözler� �çeren
ürünler� veren, dağıtan veya yayan k�ş� b�r yıldan üç yıla kadar hap�s ve �k� yüz günden �k� b�n güne kadar adl� para cezası �le cezalandırılır.
            (4) Ceb�r veya tehd�t kullanarak, h�le �le ya da çares�zl�ğ�nden yararlanarak b�r k�msey� fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan k�ş� hakkında yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek ceza
yarısından �k� katına kadar artırılır.
            (5) Yukarıdak� fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat ed�nen, vas�, eğ�t�c�, öğret�c�, bakıcı, koruma ve gözet�m yükümlülüğü bulunan d�ğer k�ş�ler tarafından ya
da kamu görev� veya h�zmet �l�şk�s�n�n sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suret�yle �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            (6) Bu suçların, suç �şlemek amacıyla teşk�l ed�lm�ş örgüt faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hal�nde, yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            (7) Bu suçlardan dolayı, tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.
            (8) Fuhşa sürüklenen k�ş�, tedav�ye veya ps�koloj�k terap�ye tâb� tutulab�l�r. (1)
            Kumar oynanması �ç�n yer ve �mkan sağlama
            Madde 228- (1) Kumar oynanması �ç�n yer ve �mkan sağlayan k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s ve �k� yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası �le cezalandırılır. (2)
            (2) Çocukların kumar oynaması �ç�n yer ve �mkan sağlanması hal�nde, ver�lecek ceza b�r katı oranında artırılır.
–––––––––––––––––––––––
(1) Bu fıkrada yer alan “ tedav� veya terap�ye tab� tutulur.” �bares�, 6/12/2006 tar�hl� ve 5560 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�yle "tedav�ye veya ps�koloj�k terap�ye tâb� tutulab�l�r." Şekl�nde

değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.
(2) 24/11/2016 tar�hl� ve 6763 sayılı Kanunun 19 uncu maddes�yle, bu fıkrada yer alan “b�r yıla kadar hap�s ve” �bares� “b�r yıldan üç yıla kadar hap�s ve �k� yüz günden aşağı olmamak üzere”

şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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(3) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun b�l�ş�m s�stemler�n�n kullanılması suret�yle �şlenmes� hal�nde üç yıldan beş yıla kadar hap�s ve b�n
günden onb�n güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
            (4) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun b�r örgütün faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            (5) Bu suçtan dolayı, tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur. (1)

            (6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla �cra ed�len ve kar ve zararın tal�he bağlı olduğu oyunlardır. (1)
            D�lenc�l�k

             Madde 229- (1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kend�n� �dare edemeyecek durumda bulunan k�mseler� d�lenc�l�kte araç olarak kullanan k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le
cezalandırılır.
            (2) Bu suçun üçüncü derece dah�l kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından �şlenmes� hal�nde ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            (3) Bu suçun örgüt faal�yet� çerçeves�nde �şlenm�ş olması hal�nde, ver�lecek ceza b�r kat artırılır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––

(1) 15/8/2017 tar�hl� ve 694 sayılı KHK’n�n 139 uncu maddes�yle, 228 �nc� maddeye �k�nc� fıkradan sonra gelmek üzere (3), (4) numaralı fıkralar eklenm�ş ve d�ğer fıkralar buna göre teselsül
ett�r�lm�ş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tar�hl� ve 7078 sayılı Kanunun 134 üncü maddes�yle aynen kabul ed�lerek kanunlaşmıştır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
A�le Düzen�ne Karşı Suçlar

 
            B�rden çok evl�l�k, h�lel� evlenme, d�nsel tören
            Madde 230- (1) Evl� olmasına rağmen, başkasıyla evlenme �şlem� yaptıran k�ş�, altı aydan �k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Kend�s� evl� olmamakla b�rl�kte, evl� olduğunu b�ld�ğ� b�r k�mse �le evl�l�k �şlem� yaptıran k�ş� de yukarıdak� fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
            (3) Gerçek k�ml�ğ�n� saklamak suret�yle b�r başkasıyla evlenme �şlem� yaptıran k�ş�, üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (4) Yukarıdak� fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı zamanaşımı, evlenmen�n �ptal� kararının kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren �şlemeye başlar.
            (5) (İptal: Anayasa Mahkemes�’n�n 27/5/2015 tar�hl� ve E.: 2014/36, K.: 2015/51 sayılı Kararı �le.)
            (6) (İptal: Anayasa Mahkemes�’n�n 27/5/2015 tar�hl� ve E.: 2014/36, K.: 2015/51 sayılı Kararı �le.)
            Çocuğun soybağını değ�şt�rme
            Madde 231- (1) B�r çocuğun soybağını değ�şt�ren veya g�zleyen k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundak� b�r çocuğun başka b�r çocukla karışmasına neden olan k�ş�, b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Kötü muamele
            Madde 232- (1) Aynı konutta b�rl�kte yaşadığı k�ş�lerden b�r�ne karşı kötü muamelede bulunan k�mse, �k� aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) İdares� altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya b�r meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu k�ş� üzer�nde, sah�b� bulunduğu terb�ye hakkından
doğan d�s�pl�n yetk�s�n� kötüye kullanan k�ş�ye, b�r yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            A�le hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün �hlal�
            Madde 233- (1) A�le hukukundan doğan bakım, eğ�t�m veya destek olma yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyen k�ş�, ş�kayet üzer�ne, b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Ham�le olduğunu b�ld�ğ� eş�n� veya sürekl� b�rl�kte yaşadığı ve kend�s�nden gebe kalmış bulunduğunu b�ld�ğ� evl� olmayan b�r kadını çares�z durumda terk eden k�mseye, üç aydan b�r yıla
kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (3) Velayet hakları kaldırılmış olsa da, �t�yad� sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler�n kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketler�n sonucu madd� ve manev� özen noksanlığı
neden�yle çocuklarının ahlak, güvenl�k ve sağlığını ağır şek�lde tehl�keye sokan ana veya baba, üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
            Madde 234- (1) Velayet yetk�s� el�nden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dah�l kan hısmının, onaltı yaşını b�t�rmem�ş b�r çocuğu vel�, vas� veya bakım ve gözet�m� altında
bulunan k�msen�n yanından ceb�r veya tehd�t kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması hal�nde, üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
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            (2) F��l ceb�r veya tehd�t kullanılarak �şlenm�ş ya da çocuk henüz on�k� yaşını b�t�rmem�ş �se ceza b�r katı oranında artırılır.
            (3) (Ek: 6/12/2006 – 5560/10 md.) Kanunî tems�lc�s�n�n b�lg�s� veya rızası dışında ev� terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, a�les�n� veya yetk�l� makamları durumdan haberdar etmeks�z�n
yanında tutan k�ş�, ş�kâyet üzer�ne, üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonom�, Sanay� ve T�carete İl�şk�n Suçlar

            İhaleye fesat karıştırma
            Madde 235- (1) (Değ�ş�k: 11/4/2013-6459/12 md.) Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya h�zmet alım veya satımlarına ya da k�ralamalara �l�şk�n �haleler �le yapım
�haleler�ne fesat karıştıran k�ş�, üç yıldan yed� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Aşağıdak� hallerde �haleye fesat karıştırılmış sayılır:
            a) H�lel� davranışlarla;
            1. İhaleye katılma yeterl�ğ�ne veya koşullarına sah�p olan k�ş�ler�n �haleye veya �hale sürec�ndek� �şlemlere katılmalarını engellemek,
            2. İhaleye katılma yeterl�ğ�ne veya koşullarına sah�p olmayan k�ş�ler�n �haleye katılmasını sağlamak,
            3. Tekl�f ed�len malları, şartnames�nde bel�rt�len n�tel�klere sah�p olduğu halde, sah�p olmadığından bah�sle değerlend�rme dışı bırakmak,
            4. Tekl�f ed�len malları, şartnames�nde bel�rt�len n�tel�klere sah�p olmadığı halde, sah�p olduğundan bah�sle değerlend�rmeye almak.
            b) Tekl�flerle �lg�l� olup da �hale mevzuatına veya şartnamelere göre g�zl� tutulması gereken b�lg�lere başkalarının ulaşmasını sağlamak.
            c) Ceb�r veya tehd�t kullanmak suret�yle ya da hukuka aykırı d�ğer davranışlarla, �haleye katılma yeterl�ğ�ne veya koşullarına sah�p olan k�ş�ler�n �haleye, �hale sürec�ndek� �şlemlere
katılmalarını engellemek.
            d) İhaleye katılmak �steyen veya katılan k�ş�ler�n �hale şartlarını ve özell�kle f�yatı etk�lemek �ç�n aralarında açık veya g�zl� anlaşma yapmaları.

(3) (Değ�ş�k: 11/4/2013-6459/12 md.) İhaleye fesat karıştırma suçunun;
a) Ceb�r veya tehd�t kullanmak suret�yle �şlenmes� hâl�nde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz. Ancak, kasten yaralama veya tehd�t suçunun daha ağır cezayı gerekt�ren n�tel�kl�

hâller�n�n gerçekleşmes� durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunur.
b) İşlenmes� sonucunda �lg�l� kamu kurumu veya kuruluşu açısından b�r zarar meydana gelmem�ş �se, bu fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len hâller har�ç olmak üzere, fa�l hakkında b�r yıldan üç yıla

kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat tem�n eden görevl� k�ş�ler, ayrıca bu nedenle �lg�l� suç hükmüne göre cezalandırılırlar.
            (5) Yukarıdak� fıkralar hükümler�, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı �le yapılan artırma veya eks�ltmeler �le kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları, kamu kurum veya
kuruluşlarının ya da kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının �şt�rak�yle kurulmuş ş�rketler, bunların bünyes�nde faal�yet �cra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya
kooperat�fler adına yapılan mal veya h�zmet alım veya satımlarına ya da k�ralamalara fesat karıştırılması hal�nde de uygulanır.
            Ed�m�n �fasına fesat karıştırma
            Madde 236- (1) Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları, bunların �şt�rak�yle kurulmuş ş�rketler, bunların bünyes�nde faal�yet �cra eden vakıflar, kamu
yararına çalışan dernekler ya da kooperat�flere karşı taahhüt altına g�r�len ed�m�n �fasına fesat karıştıran k�ş�, üç yıldan yed� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
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            (2) Aşağıdak� f��ller�n h�lel� olarak yapılması hal�nde, ed�m�n �fasına fesat karıştırılmış sayılır:
            a) İhale kararında veya sözleşmede evsafı bel�rt�len maldan başka b�r malın tesl�m veya kabul ed�lmes�.
            b) İhale kararında veya sözleşmede bel�rt�len m�ktardan eks�k malın tesl�m veya kabul ed�lmes�.
            c) Ed�m�n �hale kararında veya sözleşmede bel�rt�len sürede �fa ed�lmemes�ne rağmen, süres�nde �fa ed�lm�ş g�b� kabul ed�lmes�.
            d) Yapım �haleler�nde eser�n veya kullanılan malzemen�n şartname veya sözleşmes�nde bel�rlenen şartlara, m�ktar veya n�tel�klere uygun olmamasına rağmen kabul ed�lmes�.
            e) H�zmet n�tel�ğ�ndek� ed�m�n, �hale kararında veya sözleşmede bel�rt�len şartlara göre ver�lmemes�ne veya eks�k ver�lmes�ne rağmen ver�lm�ş g�b� kabul ed�lmes�.
            (3) Ed�m�n �fasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat tem�n eden görevl� k�ş�ler, ayrıca bu nedenle �lg�l� suç hükmüne göre cezalandırılırlar.
            F�yatları etk�leme
            Madde 237- (1) İşç� ücretler�n�n veya bes�n veya malların değerler�n�n artıp eks�lmes� sonucunu doğurab�lecek b�r şek�lde ve bu maksatla yalan haber veya havad�s yayan veya sa�r h�lel�
yollara başvuran k�mseye üç aydan �k� yıla kadar hap�s ve adlî para cezası ver�l�r.
            (2) F��l sonucu bes�n veya malların değerler� veya �şç� ücretler� artıp eks�ld�ğ� takd�rde ceza üçte b�r� oranında artırılır.
            (3) Fa�l, ruhsatlı s�msar veya borsa tellalı �se ceza ayrıca sek�zde b�r oranında artırılır.
            Kamuya gerekl� şeyler�n yokluğuna neden olma
            Madde 238- (1) Taahhüt ett�ğ� �ş� yer�ne get�rmeyerek, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu h�zmet� veya genel b�r felaket�n önlenmes� �ç�n zorunlu eşya veya bes�nler�n ortadan kalkmasına
veya öneml� ölçüde azalmasına neden olan k�mseye b�r yıldan üç yıla kadar hap�s ve b�n güne kadar adlî para cezası ver�l�r.
            T�carî sır, bankacılık sırrı veya müşter� sırrı n�tel�ğ�ndek� b�lg� veya belgeler�n açıklanması
            Madde 239- (1) Sıfat veya görev�, meslek veya sanatı gereğ� vakıf olduğu t�car� sır, bankacılık sırrı veya müşter� sırrı n�tel�ğ�ndek� b�lg� veya belgeler� yetk�s�z k�ş�lere veren veya �fşa eden
k�ş�, ş�kayet üzer�ne, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır. Bu b�lg� veya belgeler�n, hukuka aykırı yolla elde eden k�ş�ler tarafından yetk�s�z k�ş�lere
ver�lmes� veya �fşa ed�lmes� hal�nde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur.
            (2) B�r�nc� fıkra hükümler�, fenn� keş�f ve buluşları veya sına� uygulamaya �l�şk�n b�lg�ler hakkında da uygulanır.
            (3) Bu sırlar, Türk�ye'de oturmayan b�r yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takd�rde, fa�le ver�lecek ceza üçte b�r� oranında artırılır. Bu halde ş�kayet koşulu aranmaz.
            (4) Ceb�r veya tehd�t kullanarak b�r k�msey� bu madde kapsamına g�ren b�lg� veya belgeler� açıklamaya mecbur kılan k�ş�, üç yıldan yed� yıla kadar hap�s cezasıyla cezalandırılır.
            Mal veya h�zmet satımından kaçınma
            Madde 240- (1) Bell� b�r mal veya h�zmet� satmaktan kaçınarak kamu �ç�n ac�l b�r �ht�yacın ortaya çıkmasına neden olan k�ş�, altı aydan �k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

9024
 

            Tefec�l�k
 

            Madde 241- (1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren k�ş�, �k� yıldan altı yıla kadar hap�s ve beşyüz günden beşb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır. (2)
            (2) (Ek:14/4/2020-7242/14 md.) Suçun b�r örgütün faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hâl�nde ver�lecek ceza b�r kat artırılır.

Tüzel k�ş�ler hakkında güvenl�k tedb�r� uygulanması
            Madde 242- (1) Bu bölümde yer alan suçların �şlenmes� suret�yle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.
 

ONUNCU BÖLÜM
B�l�ş�m Alanında Suçlar

 
            B�l�ş�m s�stem�ne g�rme
            Madde 243- (1) B�r b�l�ş�m s�stem�n�n bütününe veya b�r kısmına, hukuka aykırı olarak g�ren veya orada kalmaya devam eden k�mseye b�r yıla kadar hap�s veya adlî para cezası ver�l�r. (1)
            (2) Yukarıdak� fıkrada tanımlanan f��ller�n bedel� karşılığı yararlanılab�len s�stemler hakkında �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranına kadar �nd�r�l�r.
            (3) Bu f��l neden�yle s�stem�n �çerd�ğ� ver�ler yok olur veya değ�ş�rse, altı aydan �k� yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) B�r b�l�ş�m s�stem�n�n kend� �ç�nde veya b�l�ş�m s�stemler� arasında gerçekleşen ver� nak�ller�n�, s�steme g�rmeks�z�n tekn�k araçlarla hukuka aykırı olarak
�zleyen k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            S�stem� engelleme, bozma, ver�ler� yok etme veya değ�şt�rme
            Madde 244- (1) B�r b�l�ş�m s�stem�n�n �şley�ş�n� engelleyen veya bozan k�ş�, b�r yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) B�r b�l�ş�m s�stem�ndek� ver�ler� bozan, yok eden, değ�şt�ren veya er�ş�lmez kılan, s�steme ver� yerleşt�ren, var olan ver�ler� başka b�r yere gönderen k�ş�, altı aydan üç yıla kadar hap�s
cezası �le cezalandırılır.
            (3) Bu f��ller�n b�r banka veya kred� kurumuna ya da b�r kamu kurum veya kuruluşuna a�t b�l�ş�m s�stem� üzer�nde �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            (4) Yukarıdak� fıkralarda tanımlanan f��ller�n �şlenmes� suret�yle k�ş�n�n kend�s�n�n veya başkasının yararına haksız b�r çıkar sağlamasının başka b�r suç oluşturmaması hal�nde, �k� yıldan altı
yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
            Banka veya kred� kartlarının kötüye kullanılması
            Madde 245 – (Değ�ş�k: 29/6/2005 – 5377/27 md.)
             (1) Başkasına a�t b�r banka veya kred� kartını, her ne suretle olursa olsun ele geç�ren veya el�nde bulunduran k�mse, kart sah�b�n�n veya kartın kend�s�ne ver�lmes� gereken k�ş�n�n rızası
olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kend�s�ne veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.
––––––––––––
(1) 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�yle, bu fıkrada yer alan “ve” �bares� “veya” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(2) 14/4/2020 tar�hl� ve 7242 sayılı Kanunun 14 üncü maddes�yle, bu fıkrada yer alan “beş yıla kadar hap�s ve” �bares� “altı yıla kadar hap�s ve beşyüz günden” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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             (2) Başkalarına a�t banka hesaplarıyla �l�şk�lend�r�lerek sahte banka veya kred� kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden k�ş� üç yıldan yed� yıla kadar hap�s ve onb�n güne
kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.
             (3) Sahte oluşturulan veya üzer�nde sahtec�l�k yapılan b�r banka veya kred� kartını kullanmak suret�yle kend�s�ne veya başkasına yarar sağlayan k�ş�, f��l daha ağır cezayı gerekt�ren başka b�r
suç oluşturmadığı takd�rde, dört yıldan sek�z yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.
             (4) B�r�nc� fıkrada yer alan suçun;
             a) Haklarında ayrılık kararı ver�lmem�ş eşlerden b�r�n�n,
             b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından b�r�n�n veya evlat ed�nen veya evlâtlığın,
             c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden b�r�n�n,
             Zararına olarak �şlenmes� hâl�nde, �lg�l� akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.
             (5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) B�r�nc� fıkra kapsamına g�ren f��llerle �lg�l� olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara �l�şk�n etk�n p�şmanlık hükümler� uygulanır.

Yasak c�haz veya programlar
             Madde 245/A- (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.)
             (1) B�r c�hazın, b�lg�sayar programının, ş�fren�n veya sa�r güvenl�k kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar �le b�l�ş�m s�stemler�n�n araç olarak kullanılması suret�yle �şleneb�len
d�ğer suçların �şlenmes� �ç�n yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları �mal eden, �thal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren
veya bulunduran k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adl� para cezası �le cezalandırılır.
            Tüzel k�ş�ler hakkında güvenl�k tedb�r� uygulanması
            Madde 246- (1) Bu bölümde yer alan suçların �şlenmes� suret�yle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
M�llete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdares�n�n Güven�l�rl�ğ�ne ve İşley�ş�ne Karşı Suçlar

            Z�mmet
            Madde 247- (1) Görev� neden�yle z�lyedl�ğ� kend�s�ne devred�lm�ş olan veya koruma ve gözet�m�yle yükümlü olduğu malı kend�s�n�n veya başkasının z�mmet�ne geç�ren kamu görevl�s�, beş
yıldan on�k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Suçun, z�mmet�n açığa çıkmamasını sağlamaya yönel�k h�lel� davranışlarla �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            (3) Z�mmet suçunun, malın geç�c� b�r süre kullanıldıktan sonra �ade ed�lmek üzere �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranına kadar �nd�r�leb�l�r.
            Etk�n p�şmanlık
            Madde 248- (1) Soruşturma başlamadan önce, z�mmete geç�r�len malın aynen �ade ed�lmes� veya uğranılan zararın tamamen tazm�n ed�lmes� hal�nde, ver�lecek cezanın üçte �k�s� �nd�r�l�r.
            (2) Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, z�mmete geç�r�len malın aynen �ade ed�lmes� veya uğranılan zararın tamamen tazm�n ed�lmes� hal�nde, ver�lecek cezanın yarısı �nd�r�l�r.
Etk�n p�şmanlığın hükümden önce gerçekleşmes� hal�nde, ver�lecek cezanın üçte b�r� �nd�r�l�r.
            Daha az cezayı gerekt�ren hal
            Madde 249- (1) Z�mmet suçunun konusunu oluşturan malın değer�n�n azlığı neden�yle, ver�lecek ceza üçte b�rden yarıya kadar �nd�r�l�r.
            İrt�kap
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            Madde 250- (1) (Değ�ş�k: 2/7/2012-6352/86 md.) (1) Görev�n�n sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suret�yle kend�s�ne veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte
bulunulmasına b�r k�msey� �cbar eden kamu görevl�s�, beş yıldan on yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. Kamu görevl�s�n�n haksız tutum ve davranışları karşısında, k�ş�n�n haklı b�r �ş�n�n gereğ�
g�b�, h�ç veya en azından vakt�nde görülmeyeceğ� end�şes�yle, kend�s�n� mecbur h�ssederek, kamu görevl�s�ne veya yönlend�receğ� k�ş�ye menfaat tem�n etm�ş olması hal�nde, �cbarın varlığı kabul
ed�l�r.
            (2) Görev�n�n sağladığı güven� kötüye kullanmak suret�yle gerçekleşt�rd�ğ� h�lel� davranışlarla, kend�s�ne veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına b�r k�msey�
�kna eden kamu görevl�s�, üç yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (3) İk�nc� fıkrada tanımlanan suçun k�ş�n�n hatasından yararlanarak �şlenm�ş olması hal�nde, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (4) (Ek: 2/7/2012-6352/86 md.) İrt�kap ed�len menfaat�n değer� ve mağdurun ekonom�k durumu göz önünde bulundurularak, yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek ceza yarısına kadar
�nd�r�leb�l�r.
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            Denet�m görev�n�n �hmal�
            Madde 251- (1) Z�mmet veya �rt�kap suçunun �şlenmes�ne kasten göz yuman denet�mle yükümlü kamu görevl�s�, �şlenen suçun müşterek fa�l� olarak sorumlu tutulur.
            (2) Denet�m görev�n� �hmal ederek, z�mmet veya �rt�kap suçunun �şlenmes�ne �mkan sağlayan kamu görevl�s�, üç aydan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Rüşvet
            Madde 252- (Değ�ş�k: 2/7/2012-6352/87 md.) 

(1) Görev�n�n �fasıyla �lg�l� b�r �ş� yapması veya yapmaması �ç�n, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, b�r kamu görevl�s�ne veya göstereceğ� b�r başka k�ş�ye menfaat sağlayan k�ş�, dört yıldan
on�k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

(2) Görev�n�n �fasıyla �lg�l� b�r �ş� yapması veya yapmaması �ç�n, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kend�s�ne veya göstereceğ� b�r başka k�ş�ye menfaat sağlayan kamu görevl�s� de b�r�nc�
fıkrada bel�rt�len ceza �le cezalandırılır.

(3) Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması hal�nde, suç tamamlanmış g�b� cezaya hükmolunur.
(4) Kamu görevl�s�n�n rüşvet taleb�nde bulunması ve fakat bunun k�ş� tarafından kabul ed�lmemes� ya da k�ş�n�n kamu görevl�s�ne menfaat tem�n� konusunda tekl�f veya vaatte bulunması ve

fakat bunun kamu görevl�s� tarafından kabul ed�lmemes� hâller�nde fa�l hakkında, b�r�nc� ve �k�nc� fıkra hükümler�ne göre ver�lecek ceza yarı oranında �nd�r�l�r.
(5) Rüşvet tekl�f veya taleb�n�n karşı tarafa �let�lmes�, rüşvet anlaşmasının sağlanması veya rüşvet�n tem�n� hususlarında aracılık eden k�ş�, kamu görevl�s� sıfatını taşıyıp taşımadığına

bakılmaksızın, müşterek fa�l olarak cezalandırılır.
(6) Rüşvet �l�şk�s�nde dolaylı olarak kend�s�ne menfaat sağlanan üçüncü k�ş� veya tüzel k�ş�n�n menfaat� kabul eden yetk�l�s�, kamu görevl�s� sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın,

müşterek fa�l olarak cezalandırılır.
(7) Rüşvet alan veya taleb�nde bulunan ya da bu konuda anlaşmaya varan k�ş�n�n; yargı görev� yapan, hakem, b�l�rk�ş�, noter veya yem�nl� mal� müşav�r olması hal�nde, ver�lecek ceza üçte

b�rden yarısına kadar artırılır.
(8) Bu madde hükümler�;
a) Kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları,
b) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının �şt�rak�yle kurulmuş ş�rketler,
c) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının bünyes�nde faal�yet �cra eden vakıflar,
d) Kamu yararına çalışan dernekler,
e) Kooperat�fler,
f) Halka açık anon�m ş�rketler,
adına hareket eden k�ş�lere, kamu görevl�s� sıfatını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın, görevler�n�n �fasıyla �lg�l� b�r �ş�n yapılması veya yapılmaması amacıyla doğrudan veya aracılar

vasıtasıyla, menfaat tem�n, tekl�f veya vaat ed�lmes�; bu k�ş�ler tarafından talep veya kabul ed�lmes�; bunlara aracılık ed�lmes�; bu �l�şk� dolayısıyla b�r başkasına menfaat tem�n ed�lmes� hal�nde de
uygulanır.
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(9) Bu madde hükümler�;
a) Yabancı b�r devlette seç�lm�ş veya atanmış olan kamu görevl�ler�ne,
b) Uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da yabancı devlet mahkemeler�nde görev yapan hâk�mlere, jür� üyeler�ne veya d�ğer görevl�lere,
c) Uluslararası veya uluslarüstü parlamento üyeler�ne,
d) Kamu kurumu ya da kamu �şletmeler� de dah�l olmak üzere, yabancı b�r ülke �ç�n kamusal b�r faal�yet yürüten k�ş�lere,
e) B�r hukuk� uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulan tahk�m usulü çerçeves�nde görevlend�r�len vatandaş veya yabancı hakemlere,
f) Uluslararası b�r anlaşmaya dayalı olarak kurulan uluslararası veya uluslarüstüörgütler�n görevl�ler�ne veya tems�lc�ler�ne,
görevler�n�n �fasıyla �lg�l� b�r �ş�n yapılması veya yapılmaması ya da uluslararası t�car� �şlemler neden�yle b�r �ş�n veya haksız b�r yararın elde ed�lmes� yahut muhafazası amacıyla; doğrudan

veya aracılar vasıtasıyla, menfaat tem�n, tekl�f veya vaat ed�lmes� ya da bunlar tarafından talep veya kabul ed�lmes� hal�nde de uygulanır.
(10) Dokuzuncu fıkra kapsamına g�ren rüşvet suçunun yurt dışında yabancı tarafından �şlenmekle b�rl�kte;
a) Türk�ye’n�n,
b) Türk�ye’dek� b�r kamu kurumunun,
c) Türk kanunlarına göre kurulmuş b�r özel hukuk tüzel k�ş�s�n�n,
d) Türk vatandaşının,
tarafı olduğu b�r uyuşmazlık ya da bu kurum veya k�ş�lerle �lg�l� b�r �şlem�n yapılması veya yapılmaması �ç�n �şlenmes� hal�nde, rüşvet veren, tekl�f veya vaat eden; rüşvet alan, talep eden, tekl�f

veya vaad�n� kabul eden; bunlara aracılık eden; rüşvet �l�şk�s� dolayısıyla kend�s�ne menfaat tem�n ed�len k�ş�ler hakkında, Türk�ye’de bulundukları takd�rde, resen soruşturma ve kovuşturma yapılır.
            Tüzel k�ş�ler hakkında güvenl�k tedb�r� uygulanması
            Madde 253- (1) Rüşvet suçunun �şlenmes� suret�yle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.
            Etk�n p�şmanlık

Madde 254- (1) (Değ�ş�k: 2/7/2012-6352/88 md.) Rüşvet alan k�ş�n�n, durum resm� makamlarca öğren�lmeden önce, rüşvet konusu şey� soruşturmaya yetk�l� makamlara aynen tesl�m etmes�
hal�nde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Rüşvet alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu görevl�s�n�n durum resm� makamlarca öğren�lmeden önce durumu yetk�l�
makamlara haber vermes� hal�nde de hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.

(2) (Değ�ş�k: 2/7/2012-6352/88 md.) Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevl�s�yle anlaşmaya varan k�ş�n�n, durum resm� makamlarca öğren�lmeden önce, p�şmanlık duyarak durumdan
yetk�l� makamları haberdar etmes� hal�nde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.
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            (3) (Değ�ş�k: 2/7/2012-6352/88 md.) Rüşvet suçuna �şt�rak eden d�ğer k�ş�ler�n, durum resm� makamlarca öğren�lmeden önce, p�şmanlık duyarak durumdan yetk�l� makamları haberdar etmes�
hal�nde, hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.
            (4) (Ek: 26/6/2009 – 5918/4 md.) Bu madde hükümler�, yabancı kamu görevl�ler�ne rüşvet veren k�ş�lere uygulanmaz.
            Nüfuz t�caret� (1)
            Madde 255- (Değ�ş�k: 2/7/2012-6352/89 md.)

(1) Kamu görevl�s� üzer�nde nüfuz sah�b� olduğundan bah�sle, haksız b�r �ş�n gördürülmes� amacıyla g�r�ş�mde bulunması �ç�n, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kend�s�ne veya b�r başkasına
menfaat tem�n eden k�ş�, �k� yıldan beş yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adl� para cezası �le cezalandırılır. K�ş�n�n kamu görevl�s� olması hal�nde, ver�lecek hap�s cezası yarı oranında artırılır.
İş�n�n gördürülmes� karşılığında veya gördürüleceğ� beklent�s�yle menfaat sağlayan k�ş� �se, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

(2) Menfaat tem�n� konusunda anlaşmaya varılması hal�nde dah�, suç tamamlanmış g�b� cezaya hükmolunur.
(3) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len amaç doğrultusunda menfaat taleb�nde bulunulması ve fakat bunun kabul ed�lmemes� ya da menfaat tekl�f veya vaad�nde bulunulması ve fakat bunun kabul

ed�lmemes� haller�nde, b�r�nc� fıkra hükmüne göre ver�lecek ceza yarı oranında �nd�r�l�r.
(4) Nüfuz t�caret� suçuna aracılık eden k�ş�, müşterek fa�l olarak, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len ceza �le cezalandırılır.
(5) Nüfuz t�caret� �l�şk�s�nde dolaylı olarak kend�s�ne menfaat sağlanan üçüncü gerçek k�ş� veya tüzel k�ş�n�n menfaat� kabul eden yetk�l�ler�, müşterek fa�l olarak, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len ceza

�le cezalandırılır.
(6) İş�n gördürülmes� amacıyla g�r�ş�mde bulunmanın müstak�l b�r suç oluşturduğu hallerde k�ş�ler ayrıca bu suç neden�yle cezalandırılır.
(7) Bu madde hükümler�, 252 nc� madden�n dokuzuncu fıkrasında sayılan k�ş�ler üzer�nde nüfuz t�caret� yapılması hal�nde de uygulanır. Bu k�ş�ler hakkında, Türk�ye’de bulunmaları hal�nde,

vatandaş veya yabancı olduklarına bakılmaksızın, resen soruşturma ve kovuşturma yapılır.
            Zor kullanma yetk�s�ne �l�şk�n sınırın aşılması
            Madde 256- (1) Zor kullanma yetk�s�ne sah�p kamu görevl�s�n�n, görev�n� yaptığı sırada, k�ş�lere karşı görev�n�n gerekt�rd�ğ� ölçünün dışında kuvvet kullanması hal�nde, kasten yaralama
suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır.
 
 
 
–––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Yetk�l� olmadığı b�r �ş �ç�n yarar sağlama” �ken, 2/7/2012 tar�hl� ve 6352 sayılı Kanunun 89 uncu maddes�yle metne �şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            Görev� kötüye kullanma (1)
            Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görev�n�n gerekler�ne aykırı hareket etmek suret�yle, k�ş�ler�n mağdur�yet�ne veya kamunun zararına neden olan ya da
k�ş�lere haksız b�r menfaat sağlayan kamu görevl�s�, altı aydan �k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görev�n�n gerekler�n� yapmakta �hmal veya gec�kme göstererek, k�ş�ler�n mağdur�yet�ne veya kamunun zararına neden olan ya da
k�ş�lere haksız b�r menfaat sağlayan kamu görevl�s�, üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (3) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)
            Göreve �l�şk�n sırrın açıklanması
            Madde 258- (1) Görev� neden�yle kend�s�ne ver�len veya aynı nedenle b�lg� ed�nd�ğ� ve g�zl� kalması gereken belgeler�, kararları ve em�rler� ve d�ğer tebl�gatı açıklayan veya yayınlayan veya
ne suretle olursa olsun başkalarının b�lg� ed�nmes�n� kolaylaştıran kamu görevl�s�ne, b�r yıldan dört yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Kamu görevl�s� sıfatı sona erd�kten sonra, b�r�nc� fıkrada yazılı f��ller� �şleyen k�mseye de aynı ceza ver�l�r.
            Kamu görevl�s�n�n t�caret�
            Madde 259- (1) Yürüttüğü görev�n sağladığı nüfuzdan yararlanarak, b�r başkasına mal veya h�zmet satmaya çalışan kamu görevl�s�, altı aya kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır.
            Kamu görev�n�n terk� veya yapılmaması
            Madde 260- (1) Hukuka aykırı olarak ve toplu b�ç�mde, görevler�n� terk eden, görevler�ne gelmeyen, görevler�n� geç�c� de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu
görevl�ler�n�n her b�r� hakkında üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası ver�l�r. Kamu görevl�s� sayısının üçten fazla olmaması hal�nde cezaya hükmolunmaz.
            (2) Kamu görevl�ler�n�n meslek� ve sosyal hakları �le �lg�l� olarak, h�zmet� aksatmayacak b�ç�mde, geç�c� ve kısa sürel� �ş bırakmaları veya yavaşlatmaları hal�nde, ver�lecek cezada �nd�r�m
yapılab�leceğ� g�b�, ceza da ver�lmeyeb�l�r.
            K�ş�ler�n malları üzer�nde usulsüz tasarruf
            Madde 261- (1) İlg�l� kanunlarda bel�rlenen koşullara aykırı olduğunu b�lerek, k�ş�ler�n taşınır veya taşınmaz malları üzer�nde, karşılık ödenmek suret�yle de olsa, zorla tasarrufta bulunan
kamu görevl�s�, f��l daha ağır cezayı gerekt�ren b�r suç oluşturmadığı takd�rde, altı aydan �k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Kamu görev�n�n usulsüz olarak üstlen�lmes�
            Madde 262- (1) B�r kamu görev�n�, kanun ve n�zamlara aykırı olarak yer�ne get�rmeye teşebbüs eden veya terk emr� kend�s�ne b�ld�r�lm�ş olduğu halde görev� sürdüren k�mseye üç aydan �k�
yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
–––––––––––
(1) 8/12/2010 tar�hl� ve 6086 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�yle, bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında yer alan “kazanç” �bareler� “menfaat”, b�r�nc� fıkrasında yer alan “b�r yıldan üç yıla

kadar” �bares� “altı aydan �k� yıla kadar”, �k�nc� fıkrasında yer alan “altı aydan �k� yıla kadar” �bares� “üç aydan b�r yıla kadar” ve üçüncü fıkrasında yer alan “b�r�nc� fıkra hükmüne göre”
�bares� “b�r yıldan üç yıla kadar hap�s ve beşb�n güne kadar adl� para cezası �le” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.
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            Kanuna aykırı eğ�t�m kurumu
            Madde 263 – (Mülga – 17/4/2013-6460/13 md.)
            Özel �şaret ve kıyafetler� usulsüz kullanma
            Madde 264- (1) B�r rütbe veya kamu görev�n�n veya mesleğ�n, resm� elb�ses�n� yetk�s� olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şek�lde g�yen veya hakkı olmayan n�şan veya madalyaları
takan k�mseye üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Elb�sen�n sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak b�r suç �şlen�rse, yalnız bu f��lden ötürü yukarıdak� fıkrada bel�rt�len cezalar üçte b�r� oranında artırılarak hükmolunur.
            Görev� yaptırmamak �ç�n d�renme
            Madde 265- (1) Kamu görevl�s�ne karşı görev�n� yapmasını engellemek amacıyla, ceb�r veya tehd�t kullanan k�ş�, altı aydan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Suçun yargı görev� yapan k�ş�lere karşı �şlenmes� hal�nde, �k� yıldan dört yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (3) Suçun, k�ş�n�n kend�s�n� tanınmayacak b�r hale koyması suret�yle veya b�rden fazla k�ş� tarafından b�rl�kte �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza üçte b�r� oranında artırılır.
            (4) Suçun, s�lahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütler�n�n oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak �şlenmes� hal�nde, yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek ceza yarı oranında
artırılır.
            (5) Bu suçun �şlenmes� sırasında kasten yaralama suçunun net�ces� sebeb�yle ağırlaşmış haller�n�n gerçekleşmes� durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır.
            Kamu görev�ne a�t araç ve gereçler� suçta kullanma
            Madde 266- (1) Görev� gereğ� olarak el�nde bulundurduğu araç ve gereçler� b�r suçun �şlenmes� sırasında kullanan kamu görevl�s� hakkında, �lg�l� suçun tanımında kamu görevl�s� sıfatı
esasen göz önünde bulundurulmamış �se, ver�lecek ceza üçte b�r� oranında artırılır.

 
İKİNCİ BÖLÜM

Adl�yeye Karşı Suçlar
 
            İft�ra
            Madde 267- (1) Yetk�l� makamlara �hbar veya ş�kayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, �şlemed�ğ�n� b�ld�ğ� halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da �dar� b�r
yaptırım uygulanmasını sağlamak �ç�n b�r k�mseye hukuka aykırı b�r f��l �snat eden k�ş�, b�r yıldan dört yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) F��l�n maddî eser ve del�ller�n� uydurarak �ft�rada bulunulması hal�nde, ceza yarı oranında artırılır.
            (3) Yüklenen f��l� �şlemed�ğ�nden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına da�r karar ver�lm�ş mağdurun aleyh�ne olarak bu f��l neden�yle gözaltına alma ve tutuklama
dışında başka b�r koruma tedb�r� uygulanmışsa, yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
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            (4) Yüklenen f��l� �şlemed�ğ�nden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına da�r karar ver�lm�ş olan mağdurun bu f��l neden�yle gözaltına alınması veya tutuklanması
hal�nde; �ft�ra eden, ayrıca k�ş�y� hürr�yet�nden yoksun kılma suçuna �l�şk�n hükümlere göre dolaylı fa�l olarak sorumlu tutulur.
            (5) Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hap�s veya müebbet hap�s cezasına mahkûm�yet� hal�nde, y�rm� yıldan otuz yıla kadar hap�s cezasına; (…) (1) hükmolunur. (1)
            (6) Mağdurun mahkûm olduğu hap�s cezasının �nfazına başlanmış �se, beş�nc� fıkraya göre ver�lecek ceza yarısı kadar artırılır.
            (7) (İptal: Anayasa Mahkemes�’n�n 17/11/2011 tar�hl� ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı Kararı �le.) (2)
            (8) İft�ra suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun f��l� �şlemed�ğ�n�n sab�t olduğu tar�hten başlar.
            (9) Basın ve yayın yoluyla �şlenen �ft�ra suçundan dolayı ver�len mahkûm�yet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla �lan olunur. İlan masrafı, hükümlüden tahs�l ed�l�r.
            Başkasına a�t k�ml�k veya k�ml�k b�lg�ler�n�n kullanılması
            Madde 268- (1) İşled�ğ� suç neden�yle kend�s� hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına a�t k�ml�ğ� veya k�ml�k b�lg�ler�n� kullanan k�mse, �ft�ra
suçuna �l�şk�n hükümlere göre cezalandırılır.(3)
            Etk�n p�şmanlık
            Madde 269- (1) İft�ra eden�n, mağdur hakkında adlî veya �dar� soruşturma başlamadan önce, �ft�rasından dönmes� hal�nde, hakkında �ft�ra suçundan dolayı ver�lecek cezanın beşte dördü
�nd�r�l�r.
            (2) Mağdur hakkında kovuşturma başlamadan önce �ft�radan dönme hal�nde, �ft�ra suçundan dolayı ver�lecek cezanın dörtte üçü �nd�r�l�r.
            (3) Etk�n p�şmanlığın;
            a) Mağdur hakkında hükümden önce gerçekleşmes� hal�nde, ver�lecek cezanın üçte �k�s�,
            b) Mağdurun mahkûm�yet�nden sonra gerçekleşmes� hal�nde, ver�lecek cezanın yarısı,
            c) Hükmolunan cezanın �nfazına başlanması hal�nde, ver�lecek cezanın üçte b�r�,
            İnd�r�leb�l�r.
            (4) İft�ranın konusunu oluşturan münhasıran �dar� yaptırım uygulanmasını gerekt�ren f��l dolayısıyla;
            a) İdar� yaptırıma karar ver�lmeden önce etk�n p�şmanlıkta bulunulması hal�nde, ver�lecek cezanın yarısı,
            b) İdar� yaptırım uygulandıktan sonra etk�n p�şmanlıkta bulunulması hal�nde, ver�lecek cezanın üçte b�r�,
            İnd�r�leb�l�r.
            (5) (Değ�ş�k: 29/6/2005 – 5377/31 md.) Basın ve yayın yoluyla yapılan �ft�radan dolayı etk�n p�şmanlık hükümler�nden yararlanılab�lmes� �ç�n, bunun aynı yöntemle yayınlanması gerek�r.
________________________
(1) Bu fıkranın “…sürel� hap�s cezasına mahkûm�yet� hal�nde, mahkûm olunan cezanın üçte �k�s� kadar hap�s cezasına…”  bölümü, Anayasa Mahkemes�’n�n 10/4/2013 tar�hl� ve E.: 2013/14, K.:

2013/56 sayılı Kararı �le �ptal ed�lm�şt�r.
(2) Söz konusu Karar  Resm� Gazete’de yayımlandığı 17/3/2012 tar�h�nden başlayarak b�r yıl sonra yürürlüğe g�rm�şt�r.
(3)  Bu fıkrada geçen  "bu k�ş�ye" �bares�, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�yle "başkasına" olarak değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.
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            Madde 270- (1) Yetk�l� makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu �şled�ğ�n� veya suça katıldığını b�ld�ren k�mseye �k� yıla kadar hap�s cezası ver�l�r. Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeş�
cezadan kurtarmak amacıyla �şlenmes� hal�nde; ver�lecek cezanın dörtte üçü �nd�r�leb�leceğ� g�b� tamamen de kaldırılab�l�r.
            Suç uydurma
            Madde 271- (1) İşlenmed�ğ�n� b�ld�ğ� b�r suçu, yetk�l� makamlara �şlenm�ş g�b� �hbar eden ya da �şlenmeyen b�r suçun del�l veya emareler�n� soruşturma yapılmasını sağlayacak b�ç�mde
uyduran k�mseye üç yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            Yalan tanıklık
            Madde 272- (1) Hukuka aykırı b�r f��l neden�yle başlatılan b�r soruşturma kapsamında tanık d�nlemeye yetk�l� k�ş� veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan k�mseye, dört aydan
b�r yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Mahkeme huzurunda ya da yem�n ett�rerek tanık d�nlemeye kanunen yetk�l� k�ş� veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan k�mseye b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası
ver�l�r.
            (3) Üç yıldan fazla hap�s cezasını gerekt�ren b�r suçun soruşturma veya kovuşturması kapsamında yalan tanıklık yapan k�ş� hakkında �k� yıldan dört yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (4) Aleyh�ne tanıklıkta bulunulan k�ş� �le �lg�l� olarak gözaltına alma ve tutuklama dışında başka b�r koruma tedb�r� uygulanmışsa, yüklenen f��l� �şlemed�ğ�nden dolayı hakkında beraat kararı
veya kovuşturmaya yer olmadığına da�r karar ver�lm�ş olması koşuluyla, yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            (5) Aleyh�ne tanıklıkta bulunulan k�ş�n�n gözaltına alınması veya tutuklanması hal�nde; yüklenen f��l� �şlemed�ğ�nden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına da�r
karar ver�lm�ş olması koşuluyla; yalan tanıklık yapan k�ş�, ayrıca k�ş�y� hürr�yet�nden yoksun kılma suçuna �l�şk�n hükümlere göre dolaylı fa�l olarak sorumlu tutulur.
            (6) Aleyh�ne tanıklıkta bulunulan k�msen�n ağırlaştırılmış müebbet hap�s veya müebbet hap�s cezasına mahkûm�yet� hal�nde, y�rm� yıldan otuz yıla kadar hap�s cezasına; (…)(1) hükmolunur.
(1)
            (7) Aleyh�ne tanıklıkta bulunulan k�msen�n mahkûm olduğu hap�s cezasının �nfazına başlanmış �se, altıncı fıkraya göre ver�lecek ceza yarısı kadar artırılır.
            (8) Aleyh�ne tanıklıkta bulunulan k�ş� hakkında hap�s cezası dışında adlî veya �dar� b�r yaptırım uygulanmışsa; yalan tanıklıkta bulunan k�ş�, üç yıldan yed� yıla kadar hap�s cezası �le
cezalandırılır.
            Şahs� cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerekt�ren sebepler
            Madde 273- (1) K�ş�n�n;
            a) Kend�s�n�n, üstsoy, altsoy, eş veya kardeş�n�n soruşturma ve kovuşturmaya uğramasına neden olab�lecek b�r hususla �lg�l� olarak yalan tanıklıkta bulunması,
            b) Tanıklıktan çek�nme hakkı olmasına rağmen, bu hakkı kend�s�ne hatırlatılmadan gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapması,
            Hal�nde, ver�lecek cezada �nd�r�m yapılab�leceğ� g�b�, ceza vermekten de vazgeç�leb�l�r.
_____________
(1) Anayasa Mahkemes�’n�n 14/1/2015 tar�hl� ve E:2014/116, K:2015/4 sayılı Kararı �le bu bentte yer alan “…sürel� hap�s cezasına mahkûm�yet� hal�nde, mahkûm olunan cezanın üçte �k�s� kadar

hap�s cezasına…” �bares� �ptal ed�lm�ş olup, söz konusu Karar Resm� Gazete’de yayımlandığı 29/4/2015 tar�h�nden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe g�rm�şt�r.
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            (2) B�r�nc� fıkra hükmü, özel hukuk uyuşmazlıkları kapsamında yapılan yalan tanıklık haller�nde uygulanmaz.
            Etk�n p�şmanlık
            Madde 274- (1) Aleyh�ne tanıklık yapılan k�ş� hakkında b�r hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak n�tel�kte karar ver�lmeden veya hükümden önce gerçeğ�n söylenmes� hal�nde,
cezaya hükmolunmaz.
            (2) Aleyh�ne tanıklık yapılan k�ş� hakkında b�r hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak n�tel�kte karar ver�ld�kten sonra ve fakat hükümden önce gerçeğ�n söylenmes� hal�nde,
ver�lecek cezanın üçte �k�s�nden yarısına kadarı �nd�r�leb�l�r.
            (3) Aleyh�ne tanıklık yapılan k�ş� hakkında ver�len mahkûm�yet kararı kes�nleşmeden önce gerçeğ�n söylenmes� hal�nde, ver�lecek cezanın yarısından üçte b�r�ne kadarı �nd�r�leb�l�r.
            Yalan yere yem�n
            Madde 275- (1) Hukuk davalarında yalan yere yem�n eden davacı veya davalıya b�r yıldan beş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Dava hakkında hüküm ver�lmeden önce gerçeğ�n söylenmes� hal�nde, cezaya hükmolunmaz.
            (3) Hükmün �craya konulmasından veya kes�nleşmes�nden önce gerçeğ�n söylenmes� hal�nde, ver�lecek cezanın yarısı �nd�r�l�r.
            Gerçeğe aykırı b�l�rk�ş�l�k veya tercümanlık (1)
            Madde 276- (1) Yargı merc�ler� veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yem�n altında tanık d�nlemek yetk�s�ne sah�p bulunan k�ş� veya kurul tarafından görevlend�r�len
b�l�rk�ş�n�n gerçeğe aykırı mütalaada bulunması hal�nde, üç yıldan yed� yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len k�ş� veya kurullar tarafından görevlend�r�len tercümanın �fade veya belgeler� gerçeğe aykırı olarak tercüme etmes� hal�nde, b�r�nc� fıkra hükmü uygulanır.
            Yargı görev� yapanı, b�l�rk�ş�y� veya tanığı etk�lemeye teşebbüs (2)
            Madde 277- (Değ�ş�k: 2/7/2012-6352/90md.)

(1) Görülmekte olan b�r davada (…)(3) gerçeğ�n ortaya çıkmasını engellemek veya b�r haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından b�r�n�n, (…)(3) sanığın, katılanın veya mağdurun
leh�ne veya aleyh�ne sonuç doğuracak b�r karar vermes� veya b�r �şlem tes�s etmes� ya da beyanda bulunması �ç�n, yargı görev� yapanı, b�l�rk�ş�y� veya tanığı hukuka aykırı olarak etk�lemeye teşebbüs
eden k�ş�, �k� yıldan dört yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. (Ek cümle: 18/6/2014-6545/69 md.) Teşebbüs �lt�mas dereces�n� geçmed�ğ� takd�rde ver�lecek ceza altı aydan �k� yıla kadardır.(3)

(2) B�r�nc� fıkradak� suçu oluşturan f��l�n başka b�r suçu da oluşturması hal�nde, f�kr� �çt�ma hükümler�ne göre ver�lecek ceza yarısına kadar artırılır.
––––––––––––––––––
(1) 3/11/2016 tar�hl� ve 6754 sayılı Kanunun 41 �nc� maddes�yle, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “b�r yıldan üç yıla” �bares� “üç yıldan yed� yıla” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(2) Bu madde başlığı “Yargı görev� yapanı etk�leme” �ken, 2/7/2012 tar�hl� ve 6352 sayılı Kanunun 90 ıncı maddes�yle metne �şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
(3) 18/6/2014 tar�hl� ve 6545 sayılı Kanunun 69 uncu maddes�yle bu fıkrada yer alan “veya yapılmakta olan b�r soruşturmada,” ve “şüphel� veya” �bareler� madde metn�nden çıkarılmıştır.
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Suçu b�ld�rmeme
             Madde 278- (İptal: Anayasa Mahkemes�n�n 30/6/2011 tar�hl� ve E.:2010/52, K.:2011/113 sayılı Kararı �le.; Değ�ş�k: 2/7/2012-6352/91 md.)

(1) İşlenmekte olan b�r suçu yetk�l� makamlara b�ld�rmeyen k�ş�, b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
(2) İşlenm�ş olmakla b�rl�kte, sebeb�yet verd�ğ� net�celer�n sınırlandırılması halen mümkün bulunan b�r suçu yetk�l� makamlara b�ld�rmeyen k�ş�, yukarıdak� fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) Mağdurun onbeşyaşını b�t�rmem�ş b�r çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan engell� olan ya da ham�lel�ğ� neden�yle kend�s�n� savunamayacak durumda bulunan k�mse olması hal�nde,

yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek ceza, yarı oranında artırılır.(1)
(4) Tanıklıktan çek�neb�lecek olan k�ş�ler bakımından cezaya hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna �l�şk�n hükümler saklıdır.

            Kamu görevl�s�n�n suçu b�ld�rmemes�
            Madde 279- (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerekt�ren b�r suçun �şlend�ğ�n� görev�yle bağlantılı olarak öğren�p de yetk�l� makamlara b�ld�r�mde bulunmayı �hmal eden veya bu
hususta gec�kme gösteren kamu görevl�s�, altı aydan �k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Suçun, adlî kolluk görev�n� yapan k�ş� tarafından �şlenmes� hal�nde, yukarıdak� fıkraya göre ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            Sağlık mesleğ� mensuplarının suçu b�ld�rmemes�
            Madde 280- (1) Görev�n� yaptığı sırada b�r suçun �şlend�ğ� yönünde b�r bel�rt� �le karşılaşmasına rağmen, durumu yetk�l� makamlara b�ld�rmeyen veya bu hususta gec�kme gösteren sağlık
mesleğ� mensubu, b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Sağlık mesleğ� mensubu dey�m�nden tab�p, d�ş tab�b�, eczacı, ebe, hemş�re ve sağlık h�zmet� veren d�ğer k�ş�ler anlaşılır.
            Suç del�ller�n� yok etme, g�zleme veya değ�şt�rme
            Madde 281- (1) Gerçeğ�n meydana çıkmasını engellemek amacıyla, b�r suçun del�ller�n� yok eden, s�len, g�zleyen, değ�şt�ren veya bozan k�ş�, altı aydan beş yıla kadar hap�s cezası �le
cezalandırılır. Kend� �şled�ğ� veya �şlen�ş�ne �şt�rak ett�ğ� suçla �lg�l� olarak k�ş�ye bu fıkra hükmüne göre ceza ver�lmez.
            (2) Bu suçun kamu görevl�s� tarafından görev�yle bağlantılı olarak �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            (3) İl�şk�n olduğu suç neden�yle hüküm ver�lmeden önce g�zlenen del�ller� mahkemeye tesl�m eden k�ş� hakkında bu maddede tanımlanan suç neden�yle ver�lecek cezanın beşte dördü �nd�r�l�r.
____________

(1) 25/4/2013 tar�hl� ve 6462 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�yle bu fıkrada yer alan “özürlü” �bares� “engell�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
 9032-1

 
            Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama (1)
            Madde 282- (1) (Değ�ş�k: 26/6/2009 – 5918/5 md.) Alt sınırı altı ay veya daha fazla hap�s cezasını gerekt�ren b�r suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n�, yurt dışına çıkaran veya bunların
gayr�meşru kaynağını g�zlemek veya meşru b�r yolla elde ed�ld�ğ� konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeş�tl� �şlemlere tâb� tutan k�ş�, üç yıldan yed� yıla kadar hap�s ve y�rm�b�n güne kadar
adlî para cezası �le cezalandırılır.
            (2) (Ek: 26/6/2009 – 5918/5 md.) B�r�nc� fıkradak� suçun �şlenmes�ne �şt�rak etmeks�z�n, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı değer�n�, bu özell�ğ�n� b�lerek satın alan, kabul eden,
bulunduran veya kullanan k�ş� �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. (1)
            (3) Bu suçun, kamu görevl�s� tarafından veya bell� b�r meslek sah�b� k�ş� tarafından bu mesleğ�n �crası sırasında �şlenmes� hal�nde, ver�lecek hap�s cezası yarı oranında artırılır.
            (4) Bu suçun, suç �şlemek �ç�n teşk�l ed�lm�ş b�r örgütün faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza b�r kat artırılır.
            (5) Bu suçun �şlenmes� dolayısıyla tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.
            (6) Bu suç neden�yle kovuşturma başlamadan önce suç konusu malvarlığı değerler�n�n ele geç�r�lmes�n� sağlayan veya bulunduğu yer� yetk�l� makamlara haber vererek ele geç�r�lmes�n�
kolaylaştıran k�ş� hakkında bu maddede tanımlanan suç neden�yle cezaya hükmolunmaz.
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            Suçluyu kayırma
            Madde 283- (1) Suç �şleyen b�r k�ş�ye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün �nfazından kurtulması �ç�n �mkan sağlayan k�mse, altı aydan beş yıla kadar hap�s cezası �le
cezalandırılır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––
(1) 26/6/2009 tar�hl� ve 5918 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�yle b�r�nc� fıkradan sonra gelmek üzere �k�nc� fıkra eklenm�ş ve d�ğer fıkralar buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.
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            (2) Bu suçun kamu görevl�s� tarafından görev�yle bağlantılı olarak �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            (3) Bu suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya d�ğer suç ortağı tarafından �şlenmes� hal�nde, cezaya hükmolunmaz.
            Tutuklu, hükümlü veya suç del�ller�n� b�ld�rmeme
            Madde 284- (1) Hakkında tutuklama kararı ver�lm�ş olan veya hükümlü b�r k�ş�n�n bulunduğu yer� b�ld�ğ� halde yetk�l� makamlara b�ld�rmeyen k�mse, b�r yıla kadar hap�s cezası �le
cezalandırılır.
            (2) İşlenm�ş olan b�r suça �l�şk�n del�l ve eserler�n başkaları tarafından saklandığı yer� b�ld�ğ� halde yetk�l� makamlara b�ld�rmeyen k�mse, yukarıdak� fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
            (3) Bu suçların kamu görevl�s� tarafından görev�yle bağlantılı olarak �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            (4) Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından �şlenmes� hal�nde, cezaya hükmolunmaz.
            G�zl�l�ğ�n �hlal�
            Madde 285- (1) (Değ�ş�k: 2/7/2012-6352/92 md.)

(1) Soruşturmanın g�zl�l�ğ�n� alenen �hlal eden k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s veya adl� para cezası �le cezalandırılır. Bu suçun oluşab�lmes� �ç�n;
a) Soruşturma evres�nde yapılan �şlem�n �çer�ğ�n�n açıklanması suret�yle, suçlu sayılmama kar�nes�nden yararlanma hakkının veya haberleşmen�n g�zl�l�ğ�n�n ya da özel hayatın g�zl�l�ğ�n�n �hlal

ed�lmes�,
b) Soruşturma evres�nde yapılan �şlem�n �çer�ğ�ne �l�şk�n olarak yapılan açıklamanın madd� gerçeğ�n ortaya çıkmasını engellemeye elver�şl� olması,
gerek�r.
(2) Soruşturma evres�nde alınan ve soruşturmanın tarafı olan k�ş�lere karşı g�zl� tutulması gereken kararların ve bunların gereğ� olarak yapılan �şlemler�n g�zl�l�ğ�n� �hlal eden k�ş�, b�r yıldan üç

yıla kadar hap�s veya adl� para cezası �le cezalandırılır.
(3) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına karar ver�len duruşmadak� açıklama veya görüntüler�n g�zl�l�ğ�n� alenen �hlal eden k�ş�, b�r�nc� fıkra hükmüne göre

cezalandırılır. Ancak, bu suçun oluşması �ç�n, tanığın korunmasına �l�şk�n olarak alınan g�zl�l�k kararına aykırılık açısından alen�yet�n gerçekleşmes� aranmaz.
(4) Yukarıdak� fıkralarda tanımlanan suçların kamu görevl�s� tarafından görev�n�n sağladığı kolaylıktan yararlanılarak �şlenmes� hal�nde, ceza yarısına kadar artırılır.
(5) Soruşturma ve kovuşturma evres�nde k�ş�ler�n suçlu olarak algılanmalarına yol açacak şek�lde görüntüler�n�n yayınlanması hal�nde, altı aydan �k� yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
(6) Soruşturma ve kovuşturma �şlemler�n�n haber verme sınırları aşılmaksızın haber konusu yapılması suç oluşturmaz.

            Ses veya görüntüler�n kayda alınması
            Madde 286- (1) Soruşturma ve kovuşturma �şlemler� sırasındak� ses veya görüntüler� yetk�s�z olarak kayda alan veya nakleden k�ş�, altı aya kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
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         Gen�tal muayene
            Madde 287- (1) Yetk�l� hak�m ve savcı kararı olmaksızın, k�ş�y� gen�tal muayeneye gönderen veya bu muayeney� yapan fa�l hakkında üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve yönetmeliklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdak� fıkra hükmü
uygulanmaz. (1)
            Ad�l yargılamayı etk�lemeye teşebbüs
            Madde 288- (Değ�ş�k: 2/7/2012-6352/93 md.)

(1) Görülmekte olan b�r davada veya yapılmakta olan b�r soruşturmada, hukuka aykırı b�r karar vermes� veya b�r �şlem tes�s etmes� ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması �ç�n, yargı görev�
yapanı, b�l�rk�ş�y� veya tanığı hukuka aykırı olarak etk�lemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan k�ş�, ell� günden az olmamak üzere adl� para cezası �le cezalandırılır.
            Muhafaza görev�n� kötüye kullanma
            Madde 289- (1) Muhafaza ed�lmek üzere kend�s�ne resmen tesl�m olunan reh�nl� veya hac�zl� veya herhang� b�r nedenle elkonulmuş olan mal üzer�nde tesl�m amacı dışında tasarrufta bulunan
k�ş�, üç aydan �k� yıla kadar hap�s ve üç b�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır. K�ş�n�n bu malın sah�b� olması hal�nde, ver�lecek ceza yarı oranında �nd�r�l�r.
            (2) B�r�nc� fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce ger� veren veya bunun mümkün olmaması hal�nde bedel�n� ödeyen k�ş� hakkında ver�lecek
cezaların beşte dördü �nd�r�l�r.
            (3) Muhafaza ed�lmek üzere kend�s�ne resmen tesl�m olunan reh�nl� veya hac�zl� veya herhang� b�r nedenle elkonulmuş olan malın d�kkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması neden�yle
kaybolmasına veya bozulmasına neden olan k�ş�, adlî para cezası �le cezalandırılır.
            (4) B�r suça �l�şk�n soruşturma veya kovuşturma kapsamında elkonulan eşyayı amacı dışında kullanan k�mse, b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Resmen tesl�m olunan mala elkonulması ve bozulması
            Madde 290- (1) Hükmen hak sah�pler�ne tesl�m ed�len taşınmaz mallara tekrar elkoyan k�mseye üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Muhafaza ed�lmek üzere başkasına resmen tesl�m olunan reh�nl� veya hac�zl� veya herhang� b�r nedenle elkonulmuş olan taşınır malın bu k�ş�n�n el�nden rızası dışında alınması hal�nde
hırsızlık, cebren alınması hal�nde yağma, h�leyle alınması hal�nde dolandırıcılık, tahr�p ed�lmes� hal�nde mala zarar verme suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır. K�ş�n�n bu malın sah�b� olması hal�nde,
ver�lecek cezanın yarısından dörtte üçüne kadarı �nd�r�l�r.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı KHK’n�n 156 ncı maddes�yle, bu fıkrada yer alan “tüzüklerde” �bares� “yönetmeliklerde” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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            Başkası yer�ne ceza �nfaz kurumuna veya tutukev�ne g�rme
            Madde 291- (1) Kend�s�n�, b�r hükümlünün veya tutuklunun yer�ne koyarak ceza �nfaz kurumuna veya tutukev�ne g�ren k�mseye altı aydan �k� yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            Hükümlü veya tutuklunun kaçması
            Madde 292- (1) Tutukev�nden, ceza �nfaz kurumundan veya gözet�m� altında bulunduğu görevl�ler�n el�nden kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında altı aydan b�r yıla kadar hap�s cezasına
hükmolunur.
            (2) Bu suçun, ceb�r veya tehd�t kullanılarak �şlenmes� hal�nde, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (3) Bu suçun, s�lahlı olarak ya da b�rden çok tutuklu veya hükümlü tarafından b�rl�kte �şlenmes� hal�nde, yukarıdak� fıkralara göre ver�lecek ceza b�r katına kadar artırılır.
            (4) Bu suçun �şlenmes� sırasında kasten yaralama suçunun net�ces� sebeb�yle ağırlaşmış haller�n�n veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmes� ya da eşyaya zarar ver�lmes� durumunda, ayrıca
bu suçlara �l�şk�n hükümlere göre cezaya hükmolunur.
            (5) Bu maddede yazılı hükümler, ceza �nfaz kurumu dışında çalıştırılan hükümlüler �le hap�s cezası adlî para cezasından çevr�lm�ş olanlar hakkında da uygulanır.
            (6) (Mülga: 29/6/2005 – 5377/33 md.)
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            Etk�n p�şmanlık
            Madde 293- (1) (...) (1) tutuklu veya hükümlünün, kaçtıktan sonra etk�n p�şmanlık göstererek kend�l�ğ�nden tesl�m olması hal�nde, kaçtığı günden �t�baren tesl�m�n gerçekleşt�ğ� güne kadar
geçen süre d�kkate alınarak, ver�lecek cezanın altıda beş�nden altıda b�r�ne kadarı �nd�r�l�r. Ancak, kaçma süres�n�n altı ayı geçmes� hal�nde cezada �nd�r�m yapılmaz.(1)
            Kaçmaya �mkan sağlama
            Madde 294- (1) Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlayan k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Hükümlünün kaçmasını sağlayan k�ş�, çek�lecek olan hap�s cezasının süres�ne göre �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. Ancak, hükümlünün cezası;

a) Müebbet hap�s cezası �se beş yıldan sek�z yıla
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            a) Müebbet hap�s cezası �se, beş yıldan sek�z yıla,
            b) Ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası �se, sek�z yıldan on�k� yıla,
            Kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (3) Bu suçların, ceb�r veya tehd�t kullanılarak �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza üçte b�r� oranında artırılır.
            (4) Kaçması sağlanan k�ş� sayısının b�rden fazla olması hal�nde, bu sayı göz önünde bulundurularak, ver�lecek ceza üçte b�rden b�r katına kadar artırılır.
            (5) Bu suçların gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakl� �le görevl� k�ş�ler tarafından �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza, üçte b�r� oranında artırılır.
            (6) Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza üçte b�r� oranında �nd�r�l�r.
            (7) Bu suçların �şlenmes� sırasında kasten yaralama suçunun net�ces� sebeb�yle ağırlaşmış haller�n�n veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmes� ya da eşyaya zarar ver�lmes� durumunda,
ayrıca bu suçlara �l�şk�n hükümlere göre cezaya hükmolunur.
            (8) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün, muhafaza veya nakl� �le görevl� k�ş�n�n d�kkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmasından yararlanarak kaçması hal�nde, altı aydan üç yıla
kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            Muhafızın görev�n� kötüye kullanması
            Madde 295- (1) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakl� �le görevl� k�ş�ler�n, görevler�n�n gerekler�ne aykırı hareket etmeler� hal�nde, görev� kötüye kullanma suçuna
�l�şk�n hükümler uygulanır.
            (2) Muhafaza veya nakl� �le görevl� olan k�mse, görev�n�n gerekler�ne aykırı olarak gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün bulunduğu yerden geç�c� b�r süreyle uzaklaşmasına �z�n ver�rse;
altı aydan �k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (3) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün bu fırsattan yararlanarak kaçması hal�nde, kaçmaya kasten �mkan sağlama suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır.
            Hükümlü veya tutukluların ayaklanması
            Madde 296- (1) Hükümlü veya tutukluların toplu olarak ayaklanması hal�nde, her b�r� hakkında altı aydan üç yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur. Hükümlü veya tutuklu sayısının üçten
fazla olmaması hal�nde, bu suçtan dolayı cezaya hükmed�lmez.
            (2) Ayaklanma sırasında başka suçların �şlenmes� hal�nde, ayrıca bu suçlara �l�şk�n hükümlere göre cezaya hükmolunur.
_______________________
(1)     Bu arada yer alan "Gözaltına alınan," �bares�, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 34 üncü maddes�yle madde metn�nden çıkarılmıştır.
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            İnfaz kurumuna veya tutukev�ne yasak eşya sokmak
            Madde 297- (1) İnfaz kurumuna veya tutukev�ne s�lah, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektron�k haberleşme aracı sokan veya bulunduran k�ş�, �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le
cezalandırılır. Bu suçun konusunu oluşturan eşyanın, tem�n ed�lmes� veya bulundurulması ayrı b�r suç oluşturduğu takd�rde; f�kr� �çt�ma hükümler�ne göre bel�rlenecek ceza yarı oranında artırılır.

(2) (İptal: Anayasa Mahkemes�n�n 7/7/2011 tar�hl� ve E.:2010/69, K.:2011/116 sayılı Kararı �le.; Yen�den düzenleme: 24/11/2016-6763/20 md.) B�r�nc� fıkra kapsamı dışında kalan;
a) F�rarı kolaylaştırıcı her türlü alet ve malzemey�,
b) Her türlü saldırı ve savunma araçları �le yangın çıkarmaya yarayan malzemey�,
c) Alkol �çeren her türlü �çeceğ�,
d) Kumar oynanmasına olanak sağlayan eşya ve malzemey�,
e) 188 �nc� maddede tanımlanan suçlar saklı kalmak üzere, yeş�l reçeteye tab� �laçları,
f) Kurum �dares�nce �ncelenmek üzere alınanlar har�ç, mahkemelerce yasaklanmış veya suç örgütler�n� tems�l eden yayın, af�ş, pankart, res�m, sembol, �şaret, doküman ve benzer� malzemeler

�le örgütsel haberleşme araçlarını,
g) Yetk�l� makamlarca �z�n ver�lenler har�ç, ses ve görüntü almaya yarayan araçları, 
ceza �nfaz kurumuna veya tutukev�ne sokan, buralarda bulunduran veya kullanan k�ş� b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

            (3) B�r ve �k�nc� fıkralarda tanımlanan suçların hükümlü veya tutukluların muhafazasıyla görevl� k�ş�ler tarafından �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza b�r kat artırılır.
            (4) B�r ve �k�nc� fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyayı yanında bulunduran veya kullanan hükümlü veya tutuklu, bunu k�mden ve ne suretle elde ett�ğ� hususunda b�lg�
ver�rse, ver�lecek ceza yarı oranında �nd�r�l�r.
            Hak kullanımını ve beslenmey� engelleme
            Madde 298- (1) Ceza �nfaz kurumları ve tutukevler�nde bulunan hükümlü ve tutukluların haberleşmeler�n�, z�yaretç�ler�yle görüşmeler�n�, �y�leşt�rme ve eğ�t�m programları çerçeves�nde
eğ�t�m ve spor, meslek kazandırma ve �şyurdu çalışmaları �le d�ğer sosyal ve kültürel faal�yetlere katılmalarını, kurum tab�b�nce muayene ve tedav� ed�lmeler�n�, müdaf� veya avukat tay�n etmeler�n�,
bunlarla görüşmeler�n�, mahkemelere veya Cumhur�yet başsavcılıklarına g�tmeler�n�, kurum görevl�ler� �le görüşmeler�n�, salıver�lenler�n kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun
engelleyenler, hükümlü ve tutukluları bu f��llere teşv�k edenler, bu yolda tal�mat verenler, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sa�r her türlü görüşme ve temas olanağını engelleyenler, b�r
yıldan üç yıla kadar hap�s cezasıyla cezalandırılırlar.
            (2) Hükümlü ve tutukluların beslenmes�n� engelleyenler hakkında �k� yıldan dört yıla kadar hap�s cezası ver�l�r. Hükümlü ve tutukluların açlık grev�ne veya ölüm orucuna teşv�k veya �kna
ed�lmeler� ya da bu yolda kend�ler�ne tal�mat ver�lmes� de beslenmen�n engellenmes� sayılır.
            (3) Beslenmen�n engellenmes� neden�yle kasten yaralama suçunun net�ces� sebeb�yle ağırlaşmış haller�nden b�r� veya ölüm meydana gelm�ş �se, ayrıca kasten yaralama veya kasten öldürme
suçlarına �l�şk�n hükümlere göre cezaya hükmolunur.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devlet�n Egemenl�k Alametler�ne ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

 
            Cumhurbaşkanına hakaret
            Madde 299- (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden k�ş�, b�r yıldan dört yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) (Değ�ş�k: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen �şlenmes� hâl�nde, ver�lecek ceza altıda b�r� oranında artırılır.
             (3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının �zn�ne bağlıdır.
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            Devlet�n egemenl�k alametler�n� aşağılama
            Madde 300- (1) Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sa�r surette ve alenen aşağılayan k�ş�, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasada bel�rlenen beyaz ay
yıldızlı al bayrak özell�kler�n� taşıyan ve Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�n egemenl�k alamet� olarak kullanılan her türlü �şaret hakkında uygulanır.
            (2) İst�klal Marşını alenen aşağılayan k�ş�, altı aydan �k� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (3) Bu maddede tanımlanan suçların yabancı b�r ülkede b�r Türk vatandaşı tarafından �şlenmes� hal�nde, ver�lecek ceza üçte b�r oranında artırılır.

Türk M�llet�n�, Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�, Devlet�n kurum ve organlarını aşağılama (1)
             Madde 301- (Değ�ş�k: 30/4/2008-5759/1 md.)

(1) Türk M�llet�n�, Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�, Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�n�, Türk�ye Cumhur�yet� Hükümet�n� ve Devlet�n yargı organlarını alenen aşağılayan k�ş�, altı aydan �k� yıla
kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Devlet�n askerî veya emn�yet teşk�latını alenen aşağılayan k�ş�, b�r�nc� fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
            (3) Eleşt�r� amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
            (4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının �zn�ne bağlıdır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devlet�n Güvenl�ğ�ne Karşı Suçlar

 
            Devlet�n b�rl�ğ�n� ve ülke bütünlüğünü bozmak
             Madde 302- (1) (Değ�ş�k: 29/6/2005 – 5377/36 md.) Devlet topraklarının tamamını veya b�r kısmını yabancı b�r devlet�n egemenl�ğ� altına koymaya veya Devlet�n bağımsızlığını
zayıflatmaya veya b�rl�ğ�n� bozmaya veya Devlet�n egemenl�ğ� altında bulunan topraklardan b�r kısmını Devlet �dares�nden ayırmaya yönel�k b�r f��l �şleyen k�mse, ağırlaştırılmış müebbet hap�s
cezası �le cezalandırılır.
            (2) Bu suçun �şlenmes� sırasında başka suçların �şlenmes� hal�nde, ayrıca bu suçlardan dolayı �lg�l� hükümlere göre cezaya hükmolunur.
            (3) Bu maddede tanımlanan suçların �şlenmes� dolayısıyla tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.
            Düşmanla �şb�rl�ğ� yapmak
            Madde 303- (1) Türk�ye Cumhur�yet� Devlet� �le savaş hal�nde olan devlet�n ordusunda h�zmet kabul eden, düşman devlet�n yanında Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�ne karşı s�lahlı mücadeleye
g�ren vatandaş, müebbet hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) Düşman devlet ordusunda herhang� b�r komuta görev� üstlenen vatandaş, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (3) B�r ve �k�nc� fıkralarda tanımlanan suçların �şlenmes� sırasında başka suçların �şlenmes� hal�nde, ayrıca bu suçlardan dolayı �lg�l� hükümlere göre cezaya hükmolunur.
            (4) Savaş zamanında düşman devlet toprağında bulunup da bu devlet ordusunda h�zmete alınmak mecbur�yet�nde kalan vatandaş hakkında, bu nedenle cezaya hükmolunmaz.
–––––––––––––
(1) 30/4/2008 tar�hl� ve 5759 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�yle bu madde başlığı “Türklüğü, Cumhur�yet�, Devlet�n kurum ve organlarını aşağılama” �ken metne �şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
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Devlete karşı savaşa tahr�k
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            Devlete karşı savaşa tahr�k
            Madde 304- (1) Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�ne karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması �ç�n yabancı devlet yetk�l�ler�n� tahr�k eden veya bu amaca yönel�k olarak yabancı
devlet yetk�l�ler� �le �şb�rl�ğ� yapan k�ş�, on yıldan y�rm� yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. (Mülga �k�nc� cümle: 29/6/2005 – 5377/37 md.)
            (2) Bu madde uygulamasında, Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�n güvenl�ğ�ne karşı suç �şlemek üzere oluşturulmuş örgütler�n doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmes�, hasmane hareket
olarak kabul ed�l�r.
            (3) Bu maddede tanımlanan suçun �şlenmes� dolayısıyla tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.
            Temel m�llî yararlara karşı faal�yette bulunmak �ç�n yarar sağlama(1)
             Madde 305- (1) (Değ�ş�k fıkra: 29/6/2005 – 5377/38 md.) Temel m�llî yararlara karşı f��llerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı k�ş� veya kuruluşlardan doğrudan doğruya
veya dolaylı olarak kend�s� veya başkası �ç�n madd� yarar sağlayan vatandaşa ya da Türk�ye'de bulunan yabancıya, üç yıldan on yıla kadar hap�s ve onb�n güne kadar adlî para cezası ver�l�r. Yarar
sağlayan veya vaat eden k�ş� hakkında da aynı cezaya hükmolunur.
             (2) (Değ�ş�k fıkra: 29/6/2005 – 5377/38 md.) F��l�n savaş sırasında �şlenm�ş olması hâl�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.
            (3) Suç savaş hal� dışında �şlend�ğ� takd�rde, bu nedenle kovuşturma yapılması Adalet Bakanının �zn�ne bağlıdır.
            (4) Temel m�ll� yararlar dey�m�nden; bağımsızlık, toprak bütünlüğü, m�ll� güvenl�k ve Cumhur�yet�n Anayasada bel�rt�len temel n�tel�kler� anlaşılır.
            Yabancı devlet aleyh�ne asker toplama
            Madde 306- (1) Türk�ye Devlet�n� savaş tehl�kes� �le karşı karşıya bırakacak şek�lde, yetk�s�z olarak, yabancı b�r devlete karşı asker toplayan veya d�ğer hasmane hareketlerde bulunan
k�mseye beş yıldan on�k� yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) F��l sonucu savaş meydana gel�rse fa�le müebbet hap�s cezası ver�l�r.
            (3) F��l, sadece yabancı devletle s�yasal �l�şk�ler� bozacak veya Türk�ye Devlet� veya Türk vatandaşlarını m�s�lleme tehl�kes� �le karşı karşıya bırakacak n�tel�kte �se fa�le �k� yıldan sek�z yıla
kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (4) S�yasal �l�şk� kes�l�r veya m�s�lleme meydana gel�rse üç yıldan on yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (5) Bu maddede yer alan suçun kovuşturulması Adalet Bakanının �zn�ne bağlıdır.
            (6) Bu madde hükümler�, f��l� savaş hal�nde ülke topraklarının tamamını veya b�r kısmını �şgal eden yabancı devlet kuvvetler�ne karşı meşru müdafaa amaçlı d�ren�ş hareketler� hakkında
uygulanmaz.
            Askerî tes�sler� tahr�p ve düşman askerî hareketler� yararına anlaşma
            Madde 307- (1) Devlet�n s�lahlı kuvvetler�ne a�t olan veya h�zmet�ne ver�lm�ş bulunan kara, den�z ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseler�, depoları ve d�ğer askerî tes�sler�, bunlar
henüz tamamlanmamış bulunsalar b�le, kısmen veya tamamen tahr�p eden veya geç�c� b�r süre �ç�n olsa b�le kullanılmayacak hale get�ren k�ş�ye, altı yıldan on�k� yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
______________________
(1)   Bu madden�n başlığı “Temel m�ll� yararlara karşı hareket” �ken, 29/6/2005 tar�hl� ve 5377 sayılı Kanunun 38 �nc� maddes�yle “Temel m�llî yararlara karşı faal�yette bulunmak �ç�n yarar

sağlama” olarak değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.

9039
 

            (2) Suçun;
            a) Türk�ye �le savaş hal�nde bulunan b�r devlet�n çıkarı �ç�n �şlenm�ş olması,
            b) Devlet�n savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğ�n� veya askerî hareketler�n� tehl�keye koymuş olması,
            Hal�nde, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasına hükmolunur.
            (3) Tahr�p veya kullanılamaz hale gelme, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len b�na, tes�s veya eşyayı el�nde bulunduran veya korumak ve gözetlemekle yükümlü olan k�msen�n taks�r� sonucunda meydana
gelm�ş veya bu nedenle suçun �şlenmes� kolaylaşmış �se, bu k�ş� hakkında b�r yıldan beş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (4) Savaş zamanında Türk�ye Devlet� zararına olmak üzere, düşman askerî hareketler�n� kolaylaştırmak veya Türk�ye Devlet�n�n askerî hareketler�ne zarar vermek maksadıyla yabancıyla
anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçları meydana get�rmeye yönel�k f��ller� �şleyen k�ş�ye on yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (5) Dördüncü fıkrada tanımlanan f��l sonucunda, düşman askerî hareketler� f��len kolaylaşmış veya Türk Devlet�n�n askerî hareketler� zarar görmüş �se fa�le ağırlaştırılmış müebbet hap�s
cezası ver�l�r.
            (6) Dört ve beş�nc� fıkralarda yazılı suçları �şleyen k�mse �le anlaşan yabancıya da aynı ceza ver�l�r.
            (7) Yukarıdak� fıkralarda yazılı f��ller�n Türk�ye Devlet� �le aralarında savaş �ç�n �tt�fak veya �şt�rak olan devlet zararına olarak Türk�ye'de �şlenmes� hal�nde de bu madde hükümler� uygulanır.
            Düşman devlete madd� ve mal� yardım
            Madde 308- (1) Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�n savaş hal�nde olduğu devlete, savaşta Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�n aleyh�ne kullanılab�lecek her türlü eşyayı karşılıklı veya karşılıksız,
doğrudan veya dolaylı olarak veren vatandaş, beş yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. Bu hüküm, Türk�ye'de oturan yabancı hakkında da uygulanır.
            (2) Savaş zamanında, düşman devlet yararına yapılan borçlanmalara veya her ne nedenle olursa olsun ödemelere katılan veya bunlara �l�şk�n �şlemler� kolaylaştıran vatandaşa veya Türk�ye'de
oturan yabancıya aynı ceza ver�l�r.
            (3) Savaştan evvel başlamış olsa b�le, b�r�nc� fıkrada yazılı haller dışında, nerede bulunursa bulunsun düşman devlet vatandaşıyla veya düşman devlet topraklarında oturan d�ğer k�mselerle
Türk�ye Devlet� zararına veya düşman devlet�n savaş gücüne olumlu etk� yapacak n�tel�kte doğrudan doğruya veya dolaylı olarak t�caret yapan vatandaşa veya Türk�ye'de oturan yabancıya �k� yıldan
beş yıla kadar hap�s ve onb�n güne kadar adlî para cezası ver�l�r.
            (4) Yukarıdak� fıkralarda yazılı f��ller�n düşman devletle aralarında savaş �ç�n �tt�fak veya �şt�rak olan devlet yararına �şlenmes� hal�nde de bu madde hükümler� uygulanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzen�n İşley�ş�ne Karşı Suçlar

 
            Anayasayı �hlal
            Madde 309- (1) Ceb�r ve ş�ddet kullanarak, Türk�ye Cumhur�yet� Anayasasının öngördüğü düzen� ortadan kaldırmaya veya bu düzen yer�ne başka b�r düzen get�rmeye veya bu düzen�n f��len
uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası �le cezalandırılırlar.
            (2) Bu suçun �şlenmes� sırasında başka suçların �şlenmes� hal�nde, ayrıca bu suçlardan dolayı �lg�l� hükümlere göre cezaya hükmolunur.
            (3) Bu maddede tanımlanan suçların �şlenmes� dolayısıyla tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.
            Cumhurbaşkanına su�kast ve f��lî saldırı
            Madde 310- (1) Cumhurbaşkanına su�kastte bulunan k�ş�, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası �le cezalandırılır. Bu f��le teşebbüs ed�lmes� hal�nde de suç tamamlanmış g�b� cezaya
hükmolunur.
            (2) Cumhurbaşkanına karşı d�ğer f��l� saldırılarda bulunan k�mse hakkında, �lg�l� suça �l�şk�n ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle ver�lecek ceza beş yıldan az olamaz.
            Yasama organına karşı suç
            Madde 311- (1) Ceb�r ve ş�ddet kullanarak Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�n� ortadan kaldırmaya veya Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�n�n görevler�n� kısmen veya tamamen yapmasını
engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasıyla cezalandırılırlar.
            (2) Bu suçun �şlenmes� sırasında başka suçların �şlenmes� hal�nde, ayrıca bu suçlardan dolayı �lg�l� hükümlere göre cezaya hükmolunur.
            Hükûmete karşı suç
            Madde 312- (1) Ceb�r ve ş�ddet kullanarak Türk�ye Cumhur�yet� Hükûmet�n� ortadan kaldırmaya veya görevler�n� yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden k�mseye
ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Bu suçun �şlenmes� sırasında başka suçların �şlenmes� hal�nde, ayrıca bu suçlardan dolayı �lg�l� hükümlere göre cezaya hükmolunur.
            Türk�ye Cumhur�yet� Hükûmet�ne karşı s�lâhlı �syan
            Madde 313- (1) Halkı, Türk�ye Cumhur�yet� Hükûmet�ne karşı s�lahlı b�r �syana tahr�k eden k�mseye onbeş yıldan y�rm� yıla kadar hap�s cezası ver�l�r. İsyan gerçekleşt�ğ�nde, tahr�k eden k�ş�
hakkında y�rm� yıldan y�rm�beş yıla kadar hap�s cezasına hükmolunur.
            (2) Türk�ye Cumhur�yet� Hükûmet�ne karşı s�lahlı �syanı �dare eden k�ş�, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası �le cezalandırılır. İsyana katılan d�ğer k�ş�lere altı yıldan on yıla kadar hap�s
cezası ver�l�r.
            (3) B�r ve �k�nc� fıkrada tanımlanan suçların, Devlet�n savaş hal�nde olmasının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suret�yle �şlenmes� hal�nde, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasına
hükmolunur.
            (4) B�r ve �k�nc� fıkrada tanımlanan suçların �şlenmes� sırasında başka suçların �şlenmes� hal�nde, ayrıca bu suçlardan dolayı �lg�l� hükümlere göre cezaya hükmolunur.
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            S�lâhlı örgüt
            Madde 314- (1) Bu kısmın dördüncü ve beş�nc� bölümler�nde yer alan suçları �şlemek amacıyla, s�lahlı örgüt kuran veya yöneten k�ş�, on yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            (2) B�r�nc� fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (3) Suç �şlemek amacıyla örgüt kurma suçuna �l�şk�n d�ğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.
            S�lâh sağlama
            Madde 315- (1) Yukarıdak� maddede tanımlanan örgütler�n faal�yetler�nde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını b�lerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak
suret�yle s�lah tem�n eden, nakleden veya depolayan k�ş�, on yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Suç �ç�n anlaşma
            Madde 316- (1) Bu kısmın dördüncü ve beş�nc� bölümler�nde yer alan suçlardan herhang� b�r�n� elver�şl� vasıtalarla �şlemek üzere �k� veya daha fazla k�ş�, madd� olgularla bel�rlenen b�r
b�ç�mde anlaşırlarsa suçların ağırlık dereces�ne göre üç yıldan on�k� yıla kadar hap�s cezası ver�l�r
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b�ç�mde anlaşırlarsa, suçların ağırlık dereces�ne göre üç yıldan on�k� yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Amaçlanan suç �şlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu �tt�faktan çek�lenlere ceza ver�lmez.
 

ALTINCI BÖLÜM
M�ll� Savunmaya Karşı Suçlar

 
            Askerî komutanlıkların gasbı
            Madde 317- (1) Kanunen yetk�l� olmadıkları veya Devlet tarafından memur ed�lmed�kler� halde, b�r asker kıtasının veya donanmasının veya savaş gem�s�n�n veya savaş hava f�losunun veya
b�r kale veya müstahkem mevk��n veya b�r askerî üssün veya tes�s�n, b�r l�man veya şehr�n komutasını alanlara müebbet hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Kanunen yetk�l� olmaları veya Devlet tarafından görevlend�r�lmeler� suret�yle yukarıda göster�len yerler�n komutanı bulunanlardan, yetk�l� makamlarca komutanlığı terk etmeler� �ç�n
ver�len em�rlere uymayanlara da aynı ceza ver�l�r.
            Halkı askerl�kten soğutma
            Madde 318- (1) (Değ�ş�k: 11/4/2013-6459/13 md.) Askerl�k h�zmet�n� yapanları f�rara sevk edecek veya askerl�k h�zmet�ne katılacak olanları bu h�zmet� yapmaktan vazgeç�recek şek�lde
teşv�k veya telk�nde bulunanlara altı aydan �k� yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) F��l, basın ve yayın yolu �le �şlen�rse ceza yarısı oranında artırılır.
            Askerler� �taats�zl�ğe teşv�k
            Madde 319- (1) Askerler� veya askerî �dareye bağlı olarak görev yapan d�ğer k�ş�ler� kanunlara karşı �taats�zl�ğe veya yem�nler�n� bozmaya veya askerî d�s�pl�n� veya askerl�k h�zmet�ne
�l�şk�n görevler�n� �hlale yönelten ve tahr�k edenler �le kanunlara, yem�nlere veya d�s�pl�n veya d�ğer görevlere aykırı hareketler� askerler önünde öven veya �y� gördüğünü söyleyen k�mselere, b�r
yıldan üç yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
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            (2) F��l, alen� olarak �şlenm�şse �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (3) F��l, savaş zamanında �şlenm�ş �se ceza b�r katı oranında artırılır.
            Yabancı h�zmet�ne asker yazma, yazılma
            Madde 320- (1) Hükûmet�n �zn� olmaksızın b�r yabancı veya yabancı Devlet h�zmet�nde veya bunların leh�nde çalışmak üzere Ülke �ç�nde vatandaşlardan asker yazan veya vatandaşları
s�lahlandıran k�mseye üç yıldan altı yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Asker yazılanlar veya s�lahlandırılanlar arasından asker veya askerl�k çağında olanlar varsa ceza üçte b�r� oranında artırılır.
            (3) B�r�nc� fıkradak� h�zmet� kabul eden k�mseye b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            Savaş zamanında em�rlere uymama
            Madde 321- (1) Savaş zamanında Devlet�n yetk�l� makam ve merc�ler�n�n em�r veya kararlarına b�lerek aykırı harekette bulunan k�mseye b�r yıldan altı yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            Savaş zamanında yükümlülükler
            Madde 322- (1) Savaş zamanında, Devlet�n s�lahlı kuvvetler�n�n veya halkın �ht�yaçları �ç�n Devlet veya b�r kamu kuruluşu veya kamu h�zmetler� yapan veya kamu �ht�yaçlarını sağlayan b�r
kuruluş �le �ş yapmak veya eşya vermek üzere yaptıkları sözleşmedek� yükümlülükler� kısmen veya tamamen yer�ne get�rmeyen k�mseye üç yıldan on yıla kadar hap�s ve onb�n güne kadar adlî para
cezası ver�l�r.
            (2) Yükümlülükler�n kısmen veya tamamen yer�ne get�r�lmemes� taks�rden �ler� gelm�şse, cezanın dörtte üçüne kadarı �nd�r�leb�l�r.
            (3) Yükümlülüğün kısmen veya tamamen yer�ne get�r�lmemes�ne asıl yükümlüler �le aralarında sözleşme bulunan aracılar veya bunların tems�lc�ler� neden olmuşsa, bunlar hakkında da aynı
cezalar uygulanır.
            (4) Savaş zamanında yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�nde h�le yapan yukarıdak� fıkralarda yazılı k�ş�lere on yıldan onbeş yıla kadar hap�s ve onb�n güne kadar adlî para cezası ver�l�r.
            Savaşta yalan haber yayma
            Madde 323- (1) Savaş sırasında kamunun end�şe ve heyecan duymasına neden olacak veya halkın manev�yatını sarsacak veya düşman karşısında ülken�n d�renc�n� azaltacak şek�lde asılsız
veya abartılmış veya özel maksada dayalı havad�s veya haber yayan veya nakleden veya temel m�ll� yararlara zarar vereb�lecek herhang� b�r faal�yette bulunan k�mseye beş yıldan on yıla kadar hap�s
cezası ver�l�r.
            (2) Eğer f��l;
            a) Propagandayla,
            b) Askerlere yönel�k olarak,
            c) B�r yabancı �le anlaşma net�ces�,
            İşlenm�şse, ver�lecek ceza on yıldan y�rm� yıla kadar hap�st�r.
            (3) F��l, düşmanla anlaşma net�ces� �şlenm�şse müebbet hap�s cezası ver�l�r.
            (4) Savaş zamanında düşman karşısında m�llet�n d�renc�n� tehl�keyle karşı karşıya bırakacak şek�lde yabancı paraların değer�n� düşürmeye veya �t�barı amme kağıtlarının değer� üzer�nde etk�
yapmaya yönel�k hareketlerde bulunan k�mseye beş yıldan on yıla kadar hap�s ve üçb�n güne kadar adlî para cezası ver�l�r.
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            (5) Dördüncü fıkrada yazılı f��l, b�r yabancı �le anlaşma sonucu �şlenm�şse ceza yarısı; düşmanla anlaşma sonucu �şlenm�ş �se b�r katı oranında artırılır.
            Seferberl�kle �lg�l� görev�n �hmal�
            Madde 324- (1) Sulh zamanında seferberl�kle �lg�l� görevler�n� �hmal eden veya gec�kt�ren kamu görevl�s�ne altı aydan üç yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            Düşmandan unvan ve benzer� payeler kabulü
            Madde 325- (1) Türk�ye �le savaş hal�nde bulunan b�r devletten akadem�k derece veya şeref, unvan, n�şan ve d�ğer fahr� rütbe veya bunlara a�t maaş veya başka yararlar kabul eden vatandaşa
b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
 

YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

 
            Devlet�n güvenl�ğ�ne �l�şk�n belgeler
            Madde 326- (1) Devlet�n güvenl�ğ�ne veya �ç veya dış s�yasal yararlarına �l�şk�n belge veya ves�kaları kısmen veya tamamen yok eden, tahr�p eden veya bunlar üzer�nde sahtec�l�k yapan veya
geç�c� de olsa, bunları tahs�s olundukları yerden başka b�r yerde kullanan, h�leyle alan veya çalan k�mseye sek�z yıldan on�k� yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Yukarıdak� yazılı f��ller, savaş sırasında �şlenm�ş veya Devlet�n savaş hazırlıklarını veya savaş etk�nl�ğ�n� veya askerî hareketler�n� tehl�keye koymuş �se müebbet hap�s cezası ver�l�r.
            Devlet�n güvenl�ğ�ne �l�şk�n b�lg�ler� tem�n etme
            Madde 327- (1) Devlet�n güvenl�ğ� veya �ç veya dış s�yasal yararları bakımından, n�tel�ğ� �t�barıyla, g�zl� kalması gereken b�lg�ler� tem�n eden k�mseye üç yıldan sek�z yıla kadar hap�s cezası
ver�l�r.
            (2) F��l, savaş sırasında �şlenm�ş veya Devlet�n savaş hazırlıklarını veya savaş etk�nl�ğ�n� veya askerî hareketler�n� tehl�keye koymuşsa müebbet hap�s cezası ver�l�r.
            S�yasal veya askerî casusluk
            Madde 328. - (1) Devlet�n güvenl�ğ� veya �ç veya dış s�yasal yararları bakımından, n�tel�ğ� �t�barıyla, g�zl� kalması gereken b�lg�ler�, s�yasal veya askerî casusluk maksadıyla tem�n eden
k�mseye onbeş yıldan y�rm� yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) F��l;
            a) Türk�ye �le savaş hal�nde bulunan b�r devlet�n yararına �şlenm�şse,
            b) Savaş sırasında �şlenm�ş veya Devlet�n savaş hazırlıklarını veya savaş etk�nl�ğ�n� veya askerî hareketler�n� tehl�keye sokmuşsa,
            Fa�l, ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası �le cezalandırılır.
            Devlet�n güvenl�ğ�ne ve s�yasal yararlarına �l�şk�n b�lg�ler� açıklama
            Madde 329- (1) Devlet�n güvenl�ğ� veya �ç veya dış s�yasal yararları bakımından n�tel�ğ� �t�barıyla g�zl� kalması gereken b�lg�ler� açıklayan k�mseye beş yıldan on yıla kadar hap�s cezası
ver�l�r.
            (2) F��l, savaş zamanında �şlenm�ş veya Devlet�n savaş hazırlıklarını veya savaş etk�nl�ğ�n� veya askerî hareketler�n� tehl�keye koymuşsa, fa�le on yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.

9044
 

            (3) F��l, fa�l�n taks�r� sonucu meydana gelm�ş �se b�r�nc� fıkrada yazılı olan halde, fa�le altı aydan �k� yıla, �k�nc� fıkrada yazılı hallerden b�r�n�n varlığı hal�nde �se üç yıldan sek�z yıla kadar
hap�s cezası ver�l�r.
            G�zl� kalması gereken b�lg�ler� açıklama
            Madde 330- (1) Devlet�n güvenl�ğ� veya �ç veya dış s�yasal yararları bakımından n�tel�ğ� �t�barıyla g�zl� kalması gereken b�lg�ler� s�yasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan k�mseye
müebbet hap�s cezası ver�l�r.
            (2) F��l, savaş zamanında �şlenm�ş veya Devlet�n savaş hazırlıklarını veya savaş etk�nl�ğ�n� veya askerî hareketler�n� tehl�keyle karşı karşıya bırakmış �se, fa�le ağırlaştırılmış müebbet hap�s
cezası ver�l�r.
            Uluslararası casusluk
            Madde 331- (1) Yabancı b�r devlet�n güvenl�ğ� veya �ç veya dış s�yasal yararları bakımından n�tel�ğ� �t�barıyla g�zl� kalması gereken b�lg�ler�, d�ğer b�r yabancı devlet leh�ne s�yasal veya
askerî casusluk maksadıyla tem�n eden vatandaşa veya bunu Türk�ye'de tem�n etm�ş bulunan yabancıya b�r yıldan dört yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            Askerî yasak bölgelere g�rme
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            Madde 332- (1) Devlet�n askerî yararı gereğ� g�r�lmes� yasaklanmış olan yerlere, g�zl�ce veya h�le �le g�renlere �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) F��l, savaş zamanında �şlen�rse fa�le üç yıldan sek�z yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            Devlet sırlarından yararlanma, Devlet h�zmetler�nde sadakats�zl�k
            Madde 333- (1) Görev� dolayısıyla öğrend�ğ� ve Devlet�n güvenl�ğ�n�n g�zl� kalmasını gerekt�rd�ğ� fenn� keş�f veya yen� buluşları veya sına� yen�l�kler� kend�s�n�n veya başkasının yararına
kullanan veya kullanılmasını sağlayan k�ş�, beş yıldan on yıla kadar hap�s ve üçb�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.
            (2) F��l, Türk�ye �le savaş hal�nde bulunan b�r devlet�n yararına �şlen�r veya Devlet�n savaş hazırlıklarını veya savaş etk�nl�ğ�n� veya askerî hareketler�n� tehl�keye sokacak olursa, fa�le
müebbet hap�s cezası ver�l�r.
            (3) Türk�ye Devlet� tarafından yabancı b�r memlekette Devlete a�t bel�rl� b�r �ş� görmek �ç�n görevlend�r�len k�mse, bu görev� sadakatle yer�ne get�rmed�ğ� ve bu f��lden dolayı zarar meydana
geleb�ld�ğ� takd�rde fa�le beş yıldan on yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (4) Bu maddede tanımlanan suçların �şleneceğ�n� haber alıp da bunları zamanında yetk�l�lere �hbar etmeyenlere, suç teşebbüs dereces�nde kalmış olsa b�le altı aydan �k� yıla kadar hap�s cezası
ver�l�r.
            Yasaklanan b�lg�ler� tem�n
            Madde 334- (1) Yetk�l� makamların kanun ve düzenley�c� �şlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve n�tel�ğ� bakımından g�zl� kalması gereken b�lg�ler� tem�n eden k�mseye b�r yıldan üç
yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) F��l, Devlet�n savaş hazırlıklarını veya savaş etk�nl�ğ�n� veya askerî hareketler�n� tehl�keyle karşı karşıya bırakmış �se fa�le beş yıldan on yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            Yasaklanan b�lg�ler�n casusluk maksadıyla tem�n�
            Madde 335- (1) Yetk�l� makamların kanun ve düzenley�c� �şlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve n�tel�ğ� bakımından g�zl� kalması gereken b�lg�ler� s�yasal veya askerî casusluk
maksadıyla tem�n eden k�mseye sek�z yıldan on�k� yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
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            (2) F��l, Türk�ye �le savaş hal�nde bulunan b�r devlet�n yararına �şlenm�ş veya Devlet�n savaş hazırlıklarını veya savaş etk�nl�ğ�n� veya askerî hareketler�n� tehl�keyle karşı karşıya bırakmış �se
fa�le ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası ver�l�r.
            Yasaklanan b�lg�ler� açıklama
            Madde 336- (1) Yetk�l� makamların kanun ve düzenley�c� �şlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve n�tel�ğ� bakımından g�zl� kalması gereken b�lg�ler� açıklayan k�mseye üç yıldan beş yıla
kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) F��l, savaş zamanında �şlenm�ş veya Devlet�n savaş hazırlıklarını veya savaş etk�nl�ğ�n� veya askerî  hareketler�n� tehl�keye sokmuş �se fa�le on yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (3) F��l, fa�l�n taks�r� sonucu meydana gelm�ş �se, b�r�nc� fıkrada yazılı olan halde fa�le altı aydan �k� yıla, �k�nc� fıkrada yazılı halde üç yıldan sek�z yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            Yasaklanan b�lg�ler� s�yasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama
            Madde 337- (1) Yetk�l� makamların kanun ve düzenley�c� �şlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve n�tel�ğ� bakımından g�zl� kalması gereken b�lg�ler�, s�yasal veya askerî casusluk
maksadıyla açıklayan k�mseye on yıldan onbeş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) F��l, savaş zamanında �şlenm�ş veya Devlet�n savaş hazırlıklarını veya savaş etk�nl�ğ�n� veya askerî hareketler�n� tehl�keyle karşı karşıya bırakmış �se ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası
ver�l�r.
            Taks�r sonucu casusluk f��ller�n�n �şlenmes�
            Madde 338- (1) Bu bölümde tanımlanan suçların �şlenmes�, �lg�l� k�ş�ler�n d�kkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucu mümkün olmuş veya kolaylaşmış �se, taks�rle davranan
fa�le altı aydan üç yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) F��l, savaş sırasında �şlenm�ş veya Devlet�n savaş hazırlıklarını veya savaş etk�nl�ğ�n� veya askerî hareketler�n� tehl�keyle karşı karşıya bırakmış �se, taks�rle davranan fa�le üç yıldan sek�z
yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            Devlet güvenl�ğ� �le �lg�l� belgeler� el�nde bulundurma
            Madde 339- (1) Devlet�n güvenl�ğ� veya �ç veya dış s�yasal yararları bakımından g�zl� kalması gereken b�lg�ler� veya yetk�l� makamların açıklanmasını yasakladığı ve n�tel�ğ� bakımından
g�zl� kalması gereken hususları elde etmeye yarayan ve elde bulundurulması �ç�n kabul ed�leb�l�r b�r neden göster�lemeyen belgelerle veya bu n�tel�ktek� herhang� b�r şeyle yakalanan k�mseye b�r
yıldan beş yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) F��l, savaş zamanında �şlen�rse fa�le üç yıldan sek�z yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Devletlerle Olan İl�şk�lere Karşı Suçlar

 
            Yabancı devlet başkanına karşı suç
            Madde 340- (1) Yabancı devletlerden b�r�n�n başkanına karşı b�r suç �şleyen k�ş�ye ver�lecek ceza, sek�zde b�r� oranında artırılır. Suçun müebbet hap�s cezasını gerekt�rmes� hal�nde,
ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezasına hükmolunur.
            (2) F��l, soruşturulması ve kovuşturulması ş�kayete bağlı suçlardan �se, soruşturma ve kovuşturma yabancı devlet�n ş�kayet�ne bağlıdır.
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            Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
            Madde 341- (1) Resmen çek�lm�ş olan yabancı devlet bayrağını veya d�ğer egemenl�k alametler�n� alenen tahk�r eden k�mseye üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası ver�l�r.
            (2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, �lg�l� devlet�n ş�kayet�ne bağlıdır.
            Yabancı devlet tems�lc�ler�ne karşı suç
            Madde 342- (1) Türk�ye Cumhur�yet�nde sürekl� veya geç�c� olarak görevlend�r�lm�ş yabancı devlet tems�lc�ler� �le bunların d�plomas� memurları veya uluslararası kuruluşların tems�lc�ler� �le
bunların d�plomat�k ayrıcalık ve bağışıklık tanınan memurları, kend�ler�ne karşı görevler�nden dolayı �şlenen suçlar bakımından, kamu görevl�s� kabul ed�lerek; suç �şleyen k�ş�ler hakkında, bu
Kanunun �lg�l� hükümler�ne göre cezaya hükmolunur.
            (2) İşlenen suç hakaret �se, soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdurun ş�kayet�ne bağlıdır.
            Karşılıklılık koşulu
            Madde 343- (1) Bu bölümde yazılı hükümler�n uygulanması, karşılıklılık koşuluna bağlıdır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler

Geç�c� Madde 1 –  (Ek: 11/4/2013-6459/14 md.)
(1) Bu maddey� �hdas eden Kanunla, bu Kanunun 235 �nc� maddes�nde yapılan değ�ş�kl�k sebeb�yle görülmekte olan davalarda görevs�zl�k kararı ver�lemez.

            Yürürlük
            Madde 344- (1) Bu Kanunun;
            a) “İmar k�rl�l�ğ�ne neden olma” başlıklı 184 üncü maddes� yayımı tar�h�nde,
            b) “Çevren�n kasten k�rlet�lmes�” başlıklı 181 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası �le “Çevren�n taks�rle k�rlet�lmes�” başlıklı 182 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası yayımı tar�h�nden �t�baren �k� yıl
sonra,
            c) D�ğer hükümler� 1 Haz�ran 2005 tar�h�nde, (1)
            Yürürlüğe g�rer.
            Yürütme
            Madde 345- (1) Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.
 

5237 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
 

            1- 6/12/2006 tar�hl� ve 5560 sayılı Kanunun Geç�c� 1 �nc� Maddes�:
            GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla hükme bağlanmış olmakla beraber henüz kes�nleşmem�ş olan dosyalarda, uzlaşma kapsamının gen�şled�ğ�nden bah�sle
bozma kararı ver�lemez.
 

2-1/2/2018 tar�hl� ve 7074 sayılı Kanunun Geç�c� 1 �nc� Maddes�:
GEÇİCİ MADDE 1- 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n yayımı tar�h�nden önce, 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İk�nc� K�tap Dördüncü Kısım Dördüncü,

Beş�nc�, Altıncı ve Yed�nc� Bölümler�nde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tar�hl� ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına g�ren suçlar ve toplu �şlenen suçlar neden�yle gözaltına alınan
k�ş�ler hakkında gözaltı süres� en çok otuz gün olarak uygulanır.

 
––––––––––––––––
(1)    Bu maddede yer alan "1 N�san 2005“ �bares�, 31/3/2005 tar�hl� ve 5328 sayılı Kanunun  Geç�c� 1 �nc� maddes�yle "1 Haz�ran 2005“ şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.

9046-1
             

            5237 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
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Ş
GÖSTERİR LİSTE

 
Değ�şt�ren Kanunun/ İptal

Eden Anayasa Mahkemes�n�n
Kararının  Numarası

 
5237 sayılı Kanunun değ�şen veya �ptal ed�len maddeler�

 
Yürürlüğe G�r�ş  Tar�h�

5328 59, 62, 85, 86, 87, 88, 90,116, 235, 344 31/3/2005
5378 122 7/7/2005
5377 4, 7, 13, 30, 31, 43, 61, 66, 82, 84, 87, 103, 105, 107, 125, 145, 150, 155, 158, 168, 184, 188, 190,

191, 218, 221, 245, 252, 263, 268, 269, 288, 292, 293, 299, 302, 304, 305

 
 

8/7/2005
5560 61,73,80,87,89,142,191,221,227,234,245 ve İşlenemeyen Hüküm 19/12/2006
5739 50 1/3/2008
5759 301 8/5/2008
5841 154 14/3/2009
5918 13, 55, 165, 254, 282 9/7/2009
6008 79 25/7/2010
6086 257 19/12/2010
6217 191 14/4/2011
6352 132, 133, 134, 141, 142, 163, 168, 220, 250, 252, 254, 255,257, 277, 278, 285, 288 5/7/2012

Anayasa Mahkemes�’n�n
17/11/2011 tar�hl� ve E.:

2010/115, K.: 2011/154 sayılı
Kararı

267 nc� madden�n yed�nc� fıkrası

 
 

17/3/2013
 

6456 158 18/4/2013
 

9046-2
 

Değ�şt�ren Kanunun/ İptal Eden Anayasa
Mahkemes�n�n Kararının  Numarası

 
5237 sayılı Kanunun değ�şen veya �ptal ed�len maddeler�

 
Yürürlüğe G�r�ş  Tar�h�

6459 94, 215, 220, 235, 318, Geç�c� Madde 1 30/4/2013
6460 263 30/4/2013
6462 122, 278 3/5/2013

Anayasa Mahkemes�’n�n 10/4/2013 tar�hl� ve E.:
2013/14, K.: 2013/56 sayılı Kararı 267

 
10/12/2013 tar�h�nden başlayarak altı ay sonra

(10/6/2014)
6526 135, 136, 138 6/3/2014
6529 112, 113, 115, 122, 222 13/3/2014
6545 12, 18, 102, 103, 104, 105, 142, 143, 149, 152, 188, 190, 191, 277          28/6/2014
6638 188, 191 4/4/2015

Anayasa Mahkemes�’n�n 14/1/2015 tar�hl� ve E.:
2014/116, K.: 2015/4 sayılı Kararı 272

 
29/4/2015 tar�h�nden başlayarak altı ay sonra

(29/10/2015)
Anayasa Mahkemes�’n�n 27/5/2015 tar�hl� ve E.:

2014/36, K.: 2015/51 sayılı Kararı
 

230
 
 

10/6/2015
Anayasa Mahkemes�’n�n 8/10/2015 tar�hl� ve E.:

2014/140, K.: 2015/85 sayılı Kararı 53
 
 

24/11/2015
Anayasa Mahkemes�’n�n 12/11/2015 tar�hl� ve E.:

2015/26, K.: 2015/100 sayılı Kararı 103 11/12/2015 tar�h�nden başlayarak b�r yıl sonra
(11/12/2016)

6698 135, 226, 243, 245/A 7/4/2016
6706 18 5/5/2016

Anayasa Mahkemes�’n�n 26/5/2016 tar�hl� ve E.:
2015/108, K.: 2016/46 sayılı Kararı 103

 
13/7/2016 tar�h�nden başlayarak altı ay sonra

(13/1/2017)
6754 276 24/11/2016
6763 54, 75, 103, 158, 174, 179, 192, 227, 228, 297 2/12/2016

KHK/694 188, 190, 228 25/8/2017
7078 188, 190, 228 8/3/2018

 

9046-3/9047
 

Değ�şt�ren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemes�n�n
Kararının  Numarası

 
5237 sayılı Kanunun değ�şen veya �ptal ed�len maddeler�

 
Yürürlüğe G�r�ş  Tar�h�

KHK/700 6,47,287

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri

sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve
başladığı tarihte (9/7/2018)

7188 75, 136 24/10/2019
7196 79 24/12/2019
7242 50, 51, 53, 86, 87, 220, 241, 15/4/2020
7328 57, 59 25/6/2021
7331 82, 86, 96, 109 14/7/2021
7332 151 14/7/2021

 

Hakkımızda

 Yardım
  Resmî Gazete

Faydalı Linkler

https://www.mevzuat.gov.tr/hakkimizda
https://www.mevzuat.gov.tr/Yardim
https://apps.apple.com/tr/app/t-c-mevzuat-bilgi-sistemi/id1462051828
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.tccb.mevzuat
http://www.resmigazete.gov.tr/
https://www.mevzuat.gov.tr/faydalilinkler
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T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü 06560 Beştepe / Ankara

 0 (312) 525 35 17 -  0 (312) 525 35 18   Bize Ulaşın

 T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü
 2020 Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.

tel:+03125253517
tel:+03125253518
https://www.tccb.gov.tr/

