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Temel Hukuk 
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 İlk bakışta, hukuki bilgilerin hakim, savcı, avukat ve kamu yöneticisi 

gibi, hukuku doğrudan doğruya uygulama durumunda olan kişiler 

için gerekli olduğu, bunların dışında kalan alanlarda çalışanların 

hukuk ile ilgilerinin söz konusu olamayacağı düşünülebilir. Ancak, işin 

biraz derinine inilince, bu düşüncenin hiç de doğru olmadığı ortaya 

çıkar. Çünkü hukuk, günlük yaşantımızda giriştiğimiz, daha doğrusu 

girişmek zorunda bulunduğumuz ilişkilerden büyük bir çoğunluğunu 

düzenleyen kurallar bütünü olduğu içindir ki, hukukçu olsun olmasın 

herkesi, hepimizi ilgilendiren bir bilim dalıdır.  
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 İnsanın doğması ve ölmesi bile hukuku ilgilendiren olaydır. Otobüse 

binmek, çarşıda alış-verişte bulunmak, lokantada yemek yemek, 

sinemaya, tiyatroya ve hatta maça gitmek bile hukukun düzenleme 

alanına giren olaylardır. Yüklüce bir para ödeyerek futbol maçı 

seyretmeye gittiniz; maç daha başlangıçta hakemlerin gelmemesi 

nedeniyle yapılamadı. Şimdi ne olacak? Paranızı geri alabilecek 

misiniz? Bu önemli maçın yerine gençlerin oluşturduğu iki takımla 

bir maç oynatsalar ve "size bir maç seyrettirdik, hoşça vakit 

geçirdiniz, paranızı geri vermiyoruz" deseler, bir şey yapabilecek 

misiniz? İşte bu tür soruların cevabını "hukuk "ta bulabileceksiniz. 
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 Öyleyse hukuk bilgileri, hukukçu olmayanlar için de yararlı 

bilgilerdir. Bu nedenledir ki, bugün, hukuk bilgileri hukuk 

fakültelerinin dışındaki birçok yüksek öğretim kurumunda 

öğretilmektedir. Hukuk etrafımızı saran atmosfer gibidir. Her zaman 

bir hukuk atmosferi içinde yaşarız.  
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 Sosyal hayatın (Sosyal kavramı toplumla ilgili olan toplumsal olarak 

tanımlanabilir.) bir düzen içinde olması için kişilerin gerek 

birbirleriyle gerek toplumla olan ilişkilerinde uyacakları birtakım 

kuralların varlığı zorunludur. Kişiler sosyal hayattaki ilişkilerinde bu 

kuralların koymuş olduğu "emir" ve "yasaklara uygun biçimde 

davranmak zorundadırlar. Aksi halde, bir takım tepkilerle 

karşılaşırlar. Bu tepkiye yaptırım (müeyyide) diyoruz. Issız bir adada 

tek başına yaşayan bir adam için kural koymak anlamsız olur. 
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 Canlıları bir arada tutan ve birlikte bir düzen içerisinde sürdüren 

bazı kuralların var olduğunu görürüz. Evrendeki her şey belirli bir 

düzen ve kural içerisinde gelişmektedir. Örneğin arılar, kovandaki 

bazı arıların işçi, bazılarının bekçi, bazılarının saka yani su 

getirdiklerini görürüz. Kraliçe arı ise her şeyden sorumlu ve 

düzenin işlemesi ile görevlidir.   

 Öğrenci olarak da bazı kurallara uymamız gerekmektedir. Hocadan 

önce sınıfta hazır bulunmak, sınavda kopya çekmemek, kamu 

mallarına zarar vermemek, çok çalışmak dersleri geçmek gibi 
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Hukuk, sosyal hayatı düzenleyen kurallardan sadece biridir. Diğer sosyal kuralları din, ahlak ve görgü 

kuralları olarak sayabiliriz. 

 



Din Kuralları 
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 Tanrı tarafından konulduğuna ve peygamberler aracılığıyla insanlara 

ulaştırıldığına inanılan bir takım emir ve yasaklardır. Din kurallarına 

uyulduğu zaman sevap uyulmadığı zaman ise günah işlenmiş sayılır. 

                   Yaptırımı (müeyyidesi) manevidir. 

 

 Örneğin günahkar sayılmak.  

 

Teokratik devlet ve laik devlet nedir araştırınız? 

Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. Ne anlamaktasınız? 

 



Ahlak Kuralları 
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 İnsanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan görev ve 

sorumluluklarını düzenleyen davranış kurallarıdır. İyi huy ve 

davranışlardır. 

               Yaptırımı manevidir. 

Örneğin toplum tarafından ayıplanma, dışlanma 

Herkesin iyiliğini isteme 
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 Sübjektif (Kişisel ) Ahlak Kuralları 

İnsanların kendilerine karşı olan ödev ve sorumluluklarını düzenleyen 

kurallardır. 

 

 Objektif (Toplumsal) Ahlak Kuralları 

İnsanların diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluklarını 

düzenleyen kurallardır.  



Görgü Kuralları 
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 Aynı çevrede yaşayan kişilerin benimsediği ve kişilerin diğer 

insanlarla karşılaştıkları zaman takınmaları gereken tavırları, 

konuşma selamlaşma, yeme, içme tarzları, düğün ve benzeri 

törenlerdeki davranışları gösteren kurallardır.  

              Yaptırımı manevidir. 

Görgüsüz, saygısız, kaba olarak nitelendirilme 



Örf ve Adet Kuralları  
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 Toplum içindeki insanların uzun zamandan beri yaptıkları, 

kendiliğinden ortaya çıkan ve toplumun uygulanmasını 

zorunlu saydığı ortak davranış kurallarının tümüdür.  

            Yaptırımı manevidir.  

Örneğin kına gecesinin düzenlenmesi, çeyiz, nevruz 
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 Toplum halinde yaşayan insanların birbirleriyle devletle olan 

ilişkilerini, haklar ve yükümlülükler çevresinde düzenleyen 

kurallarını tümüdür.  

                  Yaptırımı maddidir. 

 

           Hukuk kurallarını sosyal hayatı düzenleyen  diğer 

kurallardan ayıran en önemli özellik,  hukuk kurallarını maddi 

yaptırım ile desteklenmiş olmasıdır.  

 



Sosyal Düzen Kurallarının Karşılaştırılması 
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Kriterler Din Kuralları Ahlak Kuralları Örf ve Adetler Hukuk 

Kuralları 

Tarafları Allah ile kul 

arasındadır.  

Toplum ile kişi 

arasındadır. 

Toplum ile kişi 

arasındadır. 

Toplum ile kişi 

veya kişi ile kişi 

arasındadır. 

Biçimi Kutsal kitapta 

yazılı ve sözlü 

olarak yer alır.  

Uygulama 

şeklinde görülür. 

Uygulama 

şeklinde görülür. 

Yazılıdır. 

Kaynağı Allah yada kutsal 

güçten doğar 

Belli değildir. Belli değildir. Devlettir. 

Kapsamı Günah ve sevap 

işler şeklinde 

belirlenir.  

İyi kötü şeklinde 

belirlenir.  

Töre ve adetlerden 

oluşur.  

Emir ve yasaklar 

belirtilir. 

Amacı İnançlı insan 

yetiştirmek 

İyi ve güzel 

nitelenen 

davranışları 

yaymak 

Örf ve adete 

uygun davranışları 

geliştirmek 

Hukuka uygun 

davranmayı 

sağlamaktır 

Yaptırım Ölüm sonrası 

cennet ve 

cehennem 

Ahlaksız olarak 

nitelendirilir 

Görgüsüz olarak 

nitelendirilir 

Ceza, icra, 

tazminat, iptal, 

hükümsüzlük 
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YAPTIRIM (MÜEYYİDE) 

 Sosyal hayatı düzenleyen kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkidir.  

 

Maddi Yaptırım 

Ceza, Cebri icra, Hükümsüzlük, iptal, Tazminat 

Sadece hukuk sisteminde uygulanan 
yaptırımlardır.  

Manevi Yaptırım 

Din, görgü ve ahlak kurallarına uyulmadığında 
uygulanır. 

Ayıplama, kınama 

Günahkar sayılma 
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 Yaptırım(müeyyide) herhangi bir hukuk kuralının koyduğu emir ve 

yasaklara uygun davranmama onun yap dediğini yapmama veya yapma 

dediğini yapma dediğinde karşılaşılacak tepkidir.  

 Hukuk kurallarının yaptırımları maddidir.  

 Yaptırımın maddi olması demek, bir hukuk kuralına aykırılık halinde 

devletin, kamu gücünü kullanarak hukuk kurallarını ihlal eden 

kimsenin bu aykırı davranışın sonucuna katlanmasını sağlamasıdır.  
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Hukuk kurallarının Yaptırımları 

Ceza Cebri İcra Tazminat İdari İşlemde İptal Hükümsüzlük 



CEZA 
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 Devlet tarafından konulan ve suç olarak belirlenen davranışları 

yapanların karşılaşacakları yaptırımlardır. 

 Kamu hukuku dallarından birisi olan ceza hukukunun konusuna  

girer ve devlet tarafından kamu gücü kullanılarak yerine getirilir. 

 Kasten adam öldürme suçunu işleyen bir kimsenin bu fiiline karşı 

devlet tarafından konulan müeyyide müebbet hapis cezasıdır.  
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 Mahmut geçerli bir rızaya dayanmaksızın Recep’ten organ satın 

almıştır. Türk ceza kanununda organ ve doku ticareti olarak ifade 

edilmiş bu suçtan dolayı Mahmut 7 yıl hapis cezası almıştır. 

Örneğimizde Mahmut suç İşlediği için ceza yaptırımı ile 

karşılaşmıştır. 

 Hapis cezası  

 Disiplin cezası 

 Para cezası 

 Kamu hizmeti cezası  



CEBRİ İCRA 
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 Borcunu yerine getirmeyen kimsenin, o borç ilişkisinin alacaklısı 

tarafından devlet gücü kullanılarak borcunu yerine getirmeye 

zorlanmasıdır.  

 Kamu hukuku dallarından birisi olan icra hukukunun yaptırımıdır.  

 Bir miktar borcu olan kimsenin bu borcunu zamanında ödememesi 

sebebiyle alacaklısının devletin icra organları vasıtasıyla borçlunun 

malını haczettirmesi, sattırması ve satış parasından alacağına 

kavuşması. 
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 Yoksulluğa düşmüş annesine bakmakla yükümlü olan bir kimse, 

nafakayı ödemez ise devletin yetkili makamları bu yükümlülüğün 

yerine getirilmesini sağlar. Devlet zoru ile nafakanın ödettirilmesi 

cebri icra yaptırımına örnektir.  



TAZMİNAT 
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 Bir kimsenin hukuka aykırı olan fiiliyle başka bir kimseye zarar 

vermesi sonucu ortaya çıkan bu zararın ödenmesine mahkûm 

edilmesine yönelik yaptırımdır.  

 Özel hukuk yaptırımlarından birisidir. 

 

Tazminat 

Maddi 
Tazminat 

Manevi 
Tazminat 



MADDİ TAZMİNAT 
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 Verilen zarar maddi nitelikte ise zararı veren kişi maddi tazminatla 

karşı karşıya kalır.  

MANEVİ TAZMİNAT 

• Verilen zarar manevi nitelikte ise zararı veren kişi 

manevi tazminatla karşı karşıya kalır. 
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 Arızalan kamyonunu onardığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin 

kullandığı aracın çarpması sonucu ölen şoförün yakınları işverenin 

aracın periyodik bakımlarını yaptırmadığı sebebiyle kusurlu olduğu 

için işverene tazminat davası açabilir.  



İDARİ İŞLEMDE İPTAL 
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 Hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan idari işlemin yargı 

kararlarıyla ortadan kaldırılmasıdır. 

 Kamu hukuku dallarından biri olan idare hukukunun yaptırımıdır.  

 Usulüne aykırı bir şekilde belediyenin kamulaştırdığı bir arazi ile 

ilgili olarak arazi sahibinin idare mahkemesine dava açması ve davayı 

kazanıp kamulaştırma işlemini iptal ettirmesi 



HÜKÜMSÜZLÜK 
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 Bireyler arasındaki hukuki işlemlerin, kanunun öngördüğü şekilde 

ya da kanuna aykırı olarak yapılması halinde karşılaşılacak yaptırım 

türüdür. 

 

Hükümsüzlük 

Yokluk  Butlan  

Mutlak 
butlan 

Nispi butlan  

Tek taraflı 
bağlamazlık 



YOKLUK 
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 Hukuki işlemlerin kanunun belirttiği kurucu unsurlardan birine 

uyulmadan yapılması halinde bu işlemin hiç yokmuş gibi, hiçbir 

sonuç doğurmaması olayıdır.  

 Sakat işlem hukuken hiç doğmamış sayılır. 

 Sakat olan işlem için mahkemenin karar vermesine gerek yoktur. 

 Hukuki işlemin kurucu unsurlarından birinin eksik olması yokluğa 

sebeptir. 

 Hukuki işlem hiç yapılmamış sayılır.  



Örnek 
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 Kişilerin nasıl evlenecekleri kanunla belirtilmiştir. Sadece dini 

nikah ile yaşayan çiftleri hukuk düzeni evli saymaz. Bu evlilik yok 

sayılır. Burada eksik olan kurucu unsur evliliğin resmi evlendirme 

memurunca yapılmamasıdır. Hukuk aleminde hiçbir şekilde 

doğmayan bu evlilik için geçersizliğin mahkeme tarafından tespit 

edilmesine gerek yoktur.  

 İki aynı cinsten kişinin evliliği yok hükmündedir. 



BUTLAN 
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 Hukukta iki çeşit butlan vardır. 

 

 

 

 

Bir hukuki işlemin kanunda aranan kurucu 

unsurlara sahip olmasına rağmen kanunun emredici hükümlerine 

aykırı olmasındır. 

 Hukukun aradığı ve emrettiği şekle uygun yapılmadığı için yapılan 

hukuki işlemin başından beri geçersiz sayılmasıdır.  

 

Butlan 

Mutlak 
Butlan 

Nispi 
Butlan 
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 Bir hukuki işlemin mutlak butlanla geçersiz sayılması için 

mahkemenin karar vermesi gerekir.  

 Butlan davası herkes tarafından açılabilir ve hakim tarafından 

doğrudan doğruya dikkate alınabilir.  

 Hukuksal işlemlerin, hukukun emredici hükümlerine, genel ahlak ve 

adabı, kişilik haklarını, kamu düzenini ihlal etmeleri durumu kesin 

hükümsüzlüktür (mutlak butlan) 

 Örneğin akıl hastalığı olan kişinin evliliği mutlak butlan ile sakattır.  

 Medeni kanuna göre üçüncü dereceye kadar kan hısımların yani bir 

kimsenin dayı, amca, hala ve teyzesi ile evlenmesi yasaktır. Kanunun 

emredici hükümlerine aykırı şekilde böyle bir evlilik yapılmışsa bu 

baştan itibaren geçersizdir.  
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: bir hukuki işlemin, kanunda aranan kurucu unsurlara 

sahip ve kanunun emredici hükümlerine uygun ancak işlemi yapan 

iradede sakatlık olması durumudur.  

 Sakatlık ve noksanlık giderildiği taktirde hukuki işlem geçerli sayılır 

ve uygulanır.  

 Örneğin evlilik mukavelesine sarhoş edilerek imza attırılan birinin 

evliliği nispi butlan ile sakattır. 

 Bir tekstil firması kumaş toptancısına gönderdiği faksta 1000 top 

kumaş yazacağına 10.000 top kumaş yazarak irade ile beyan arasında 

uygunluğun doğmasına sebep olmuştur. Tekstil firması hatasına 

dayanarak bir yıllık süre içinde sözleşmesini feshederek başından 

itibaren geçersiz hale getirebilir 
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 Ayırt etme gücünden yoksun kişiler 

 Kişilik haklarının ihlali  

 Hukuk ve ahlaka aykırılık 

 Hile  

 Olanaksızlık  

 Bunların hepsi BUTLAN sebebidir.  

 



TARİHİ HUKUK 
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 Yürürlükte olmayan yürürlükten kalkmış olan hukuktur.  



TABİİ HUKUK 
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 İdeal hukuk – doğal hukuk da denebilir.  

 Toplum ihtiyaçlarını temel alan, adalet düşüncesini öngören ve aklın 

rehberliğiyle ulaşılabilecek hukuktur.  

 Doğal hukuk olması gerekeni, pozitif hukuk ise mevcut olanı ifade 

eder.  



Hukukun Amaçları 
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1. Toplumsal güven ve güvenliği sağlamak 

2. Toplumsal düzeni sağlamak 

3. Toplumsal ihtiyaçları karşılamak 

4. Toplumsal eşitliği sağlamak 

5. Adaleti gerçekleştirmek 

6. Barışı sağlamak 

7. Özgürlüğü sağlamak 

 



Hukuk Kurallarının Temel Nitelikleri 

36 

1. Genellik 

2. Soyutluk 

3. Kişilik dışı olma 

4. Süreklilik 

5. Yaptırıma dayalı olma 

6. Olumlu yada olumsuz buyruk taşıma 



Hukuk Kurallarının Kaynakları 
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Yazılı 
Kaynaklar 

Anayasa 

Kanun 

Milletler Arası 
antlaşmalar 

Kanun 
Hükmünde 

Kararnameler 

Tüzük 

Yönetmelikler 

Yazısız 
Kaynaklar 

Örf ve adet 
kuralları 

Yardımcı 
Kaynaklar 

Bilimsel 
içtihatlar 

Yargısal 
içtihatlar 



38 

Anayasa 

• TBMM çıkarır 

• AYM denetler 

• Çok sık yapılmaz 

Kanun 

• TBMM çıkarır 

• AYM denetler 

• Milletvekili ve BK teklif eder 

• Resmi gazetede yayınlanır 

KHK 

• BK çıkarır 

• Danıştay Denetler 

• Yetki Kanunu 

• RG yayınlanır 

Tüzük 

• BK çıkarır. 

• CB imzalar 

• RG yayınlanır 

Yönetmelik 

• Başbakanlık 

• Bakanlıklar 

• Bakanlar kurulu 

• Kamu Tüzel Kişileri 

İçtihadı Birleştirme 
Kararı 

• Yargıtay çıkarır 

• RG Yayınlanır 
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1.Emredici 
Hukuk Kuralları 

2.Yedek Hukuk 
Kuralları 

2.1.Tamamlayıcı 
hukuk kuralları 

2.2. Yorumlayıcı 
hukuk kuralları 

3.Tanımlayıcı 
Hukuk Kuralları 



1.Emredici Hukuk Kuralları 
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 Kendilerine mutlak şekilde uyulması zorunlu olan kurallardır. 

Bireyler aksini kararlaştıramaz. 

 Bireyler bu kuralların aksine sözleşme yapamazlar ve bu kuralların 

aksine davranışlarda bulunamazlar.  

 Bu kurallara aykırı yapılan işlemler hükümsüzdür. 

 Emredici hukuk kurallarının konulma nedeni; 

 Kamu düzenini 

 Genel ahlakı ve 

 Zayıfları kurumaktır. 
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 Örneğin Türk Medeni Kanunu’nun ‘Ayırt  etme gücüne sahip 

olmayanlar evlenemez’ hükmü emredici nitelik taşır.  

 Ergenlik 18 yaşının doldurulması ile başlar. 

 Bir kişinin aynı anda birden fazla yerleşim yeri olamaz.  

 Yapamaz edemez gibi hükümler içerir. 



42 



2.1. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 
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 Tarafların aksini kararlaştırabildikleri hükümlerdir. 

 Hukuk kurallarının bir kısmı da bireylerin beyanlarının, açık 

olmaması durumunda nasıl anlaşılması, nasıl bir anlam verilmesi 

gerektiğini belirlemeye yarar.  

 Örneğin bir borç ilişkisinde taraflar ödenecek olan faiz oranını 

kanuni faiz oranından daha farklı olarak tespit edilebilir. Fakat böyle 

bir tespit yapılmamışsa tamamlayıcı hüküm devreye girer ve kanuni 

faiz oranı uygulanır.  



2.2. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları 
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 Tarafların bir hukuki işlemde kullandıkları ve anlamını açıklamadıkları 

hususları veya bir kimsenin beyanını ya da davranışını yorumlamaya 

yarayan kurallardır.  

 Örneğin borçlar kanununa göre «borcun ödenmesi gereken gün için 

bir ayın başı veya sonu gibi tabir kullanılmışsa bundan ayın birinci 

veya sonuncu günü anlaşılır» denilerek sözleşmenin maddesi 

yorumlanmıştır.  



3. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları 
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 Bazı hukuk kuralları bir hukuksal durumu kavramı veya deyimi tarif 

ederler bunların unsurlarını gösterirler. Bunlara tanımlayıcı hukuk 

kuralları denir. 

 Medeni Kanun’a göre «Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur» hükmü 

nişanlanmayı tanımlamıştır. 

 Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işlere süreksiz iş 

denir.  
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Kanun Boşluğu 

Kural İçi 

Boşluk 

Kural Dışı  

Boşluk 

Açık Boşluk 

Örtülü Boşluk 

Hukuk Boşluğu 
Hakimin hukuk 

yaratması 



1.Kanun Boşluğu 
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 Kanunda Somut olaya uygulanabilir bir hükmün bulunmaması halinde 

ortaya çıkan durumdur.  

 



1.1. Kural İçi Boşluk 
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 Kanun koyucu tarafından bilerek ve isteyerek bırakılan boşluktur.  

 Hakim takdir yetkisini kullanarak bu boşluğu doldurur.  



1.2. Kural Dışı Boşluk 
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 Kanun koyucu tarafından istenmeden ve bilinçsizce bırakılan 

boşluktur.  

1.2.1.Açık Boşluk 

Hukuken çözüme varılması 
gereken bir hususta 

uygulanabilir hüküm 
bulunmadığının açıkça 

görülmesi halinde ortaya çıkan 
boşluktur.  

1.2.2. Örtülü Boşluk 

Kanunda bir Hüküm 
Bulunmasına rağmen, 

hükmün sözü ile ruhunun 
bağdaştırılmasının mümkün 
olmadığı hallerde  yahut var 

olan bu hükmün aynı değerde 
başka bir hükümle çatıştığı 

hallerde ortaya çıkan 
boşluktur.  



2. Hukuk Boşluğu 
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 Bir somut olaya uygulanacak yazılı veya yazılı olmayan 

herhangi bir hukuk kuralının bulunmaması durumudur.  

 Hakim somut olayda karşılaştığı bir hukuk boşluğunu hukuk 

yaratarak doldurur.  
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Hakimin Hukuk Yaratması 

Hakim somut olaya 
uygulanabilecek 

bir hüküm 

Varsa uygular. 

Yoksa örf ve adet 
kurallarına bakar. Örf ve 
adet kurallarında somut 

olaya uygulanacak hüküm  

Varsa onu uygular 

Yoksa kendi kanun 
koyucu olsaydı nasıl bir 

kural koyacaksa ona göre 
karar verirdi.  



HUKUK SİSTEMİ (DALLARI) 
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Kamu Hukuku 

• Anayasa 
Hukuku 

• İdare Hukuku 

• Ceza Hukuku 

• Vergi Hukuku 

• Yargılama 
Hukuku 

• Devletler 
Genel 
Hukuku 

Özel Hukuk 

• Medeni 
Hukuku 

• Borçlar 
Hukuku 

• Ticaret 
Hukuku 

• Devletler 
Özel Hukuku 

Karma Hukuk 

• Fikir ve Sanat 
Eserleri 
Hukuku 

• Hava Hukuku 

• İş Hukuku 

• Bankacılık 
Hukuku 

• Toprak 
Hukuku 
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Anayasa Hukuku 
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 Kişi hak ve hürriyetleri ve bunların güvence altına alınmasını, 

 Devletin şekil ve teşkilatlanmasını  

 Devletin yasama yürütme ve yargı organlarının işleyişini düzenler. 



İdare Hukuku 
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 Devletin yürütme organı içinde yer alan kamu hizmetlerinin 

görülmesi ile ilgili teşkilatını ve işleyişini, şahısların teşkilat ile olan 

ilişkilerini ve kamu hizmetlerinin görülmesine dair usul ve esasları 

düzenleyen hukuk kurallarıdır.  

 İdareye ilişkin Anayasal kurallar 

 İdarenin bütünlüğü ilkesi: 1982 anayasasına göre, idare, kuruluş ve 

görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.  

 Merkezden ve yerinden yönetim İlkeleri: 

 Kamu tüzel kişiliği: kamu tüzel kişiliği ancak kanunla açıkça verdiği 

yetkiye dayanılarak kurulur.  



Ceza Hukuku 
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 Suç teşkil eden eylem ve davranışları, bu eylem ve davranışlarda 
bulunanlara uygulanacak cezaları düzenleyen hukuk dalıdır. 

 Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve 
güvenlik tedbiri uygulanamaz. (suçta ve cezada kanunilik ilkesi) 

 Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve 
güvenlik tedbirine hükmolunamaz. 

 İdarenin düzenleyici işlemiyle suç ve ceza konulamaz. 

 Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik 
tedbirine hükmolunur. 

 Kişiler arasında ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık 
tanınamaz.(adalet ve kanun önünde eşitlik) 

 ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. (kanunların bağlayıcılığı 
ilkesi) 

 Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu 
tutulamaz. 
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Suçlar: Türk ceza kanunda belirtilen suçlardan bazıları; kasten adam 

öldürme, göçmen kaçakçılığı, cinsel saldırı, tehdit, hırsızlık, 

dolandırıcılıktır. 

Türk ceza kanununda belirtilen cezalar ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası, süreli hapis cezası, adli para 

cezasıdır.

Ceza Hukukunun  

Konuları 

Suç 

Ceza 

Güvenlik Tedbirleri 
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 Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası: hükümlünün hayatı 

boyunca devam eder ve kanun ile tüzükte belirtilen sıkı güvenlik 

rejimine göre çektirilir  

 Müebbet Hapis Cezası: hükümlünün hayatı boyunca devam 

eder  

 Süreli Hapis Cezası:1 yıldan az 20 yıldan fazla olamaz. 

 Adlî Para Cezası:5 günden az 730 günden fazla olmak üzere 

belirlenen tam gün sayısının bir gün karşılığı olarak takdir edilen 

miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü 

tarafından devlet hazinesine ödenmesinden ibarettir. En az 20 ve en 

fazla yüz Türk lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı 

ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurarak takdir 
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Türk ceza kanunu belirtilen güvenlik tedbirleri şunlardır; 

 Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma: seçme seçilme ve 

diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakma örnek olarak 

verilebilir  

 Eşya müsaderesi: kasten adam öldürme de kullanılan bıçağa el 

konulması örnek olarak verilebilir  

 Kazanç müsaderesi: uyuşturucu satımından kazanılan paraya el 

konulması örnek olarak verilebilir 

 Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri: akıl hastaları yüksek 

güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar 

 Sınır dışı edilme: işlediği bir suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla 

süreyle hapis cezasına mahkum edilen yabancının, cezasının infazından 

sonra derhal sınır dışı edilmesine hükmolunur.  
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Suç ve Suçun Unsurları 

Kanuni Unsur (Tipiklik) 

Maddi Unsur (Hareket) 

Manevi Unsur (Kusurluluk) 

Kanuni Unsur Tipiklik: kanunsuz suç ve ceza olmaz ifadesi ceza 

kanununun temel ilkelerinden biri olan tipiklik unsurunu açıklar. hangi 

eylem ve davranışların suç teşkil ettiğinin ve bunlara ne gibi ceza 

verileceğinin önceden kanunla belirtilmesidir. kanunun suç saymadı 

eylem ve davranış suç olarak nitelendirmek mümkün değildir. hiç 

kimseye kanunda belirtilmemiş olan ceza verilemez 
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Maddi Unsur (Hareket): suçun maddi unsuru harekettir. hareket 

icrai ve ihmali hareket olarak ikiye ayrılır. icra veya ihmal hareketinde 

bulunmaksızın düşünce ve kanaatlerinden ötürü kişi cezalandırılamaz. 

 İcra: hareket yapmak şeklinde gerçekleşiyorsa icrai harekettir. 

örneğin bir kimsenin silahla bir başkasını vurması 

 İhmal: hareket yapmamak şekilde gerçekleşiyorsa ihmaldir. örneğin 

hemzemin geçitten geçit bekçisinin tren geçerken tren yolunu araç 

trafiğine kapatmaması veya hemşirenin hastaya ilaç vermemesi 
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 Manevi Unsur (Kusurluluk): fiil kusurlu irade tarafından 

yaratılmalıdır. kusurluluk iki şekilde gerçekleşir kast ve taksir. 

 Kast: kanunun suç saydığı fiili ve onu meydana getirecek hareketi 

bilerek ve isteyerek işlemek iradesidir. kişinin kanunu bilmesi 

gerekmez. hareketin belli bir güdüye-saike (faili suça iten neden) 

bağlanmış olması şart değildir. Saik bazen cezayı artırır bazen azaltır. 

 Taksir: dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla toplum 

düzenini ve kişinin çıkarlarını mal ve canını kasttan daha hafif bir 

şekilde tehlikeye düşüren, bilmeyerek ve istemeyerek işlenen 

suçlardır. 

 



Örnekleyelim 
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 bir kimsenin banka soygunu eyleminde bulunması Türk ceza kanunda 

belirtilen hırsızlık suçu tipine uyduğundan suçun kanuni unsuru olan 

tipiklik söz konusu eylemde mevcuttur. bu kişi eylemini icra olarak 

gerçekleştirmiştir ki bu da suçun maddi unsurudur. banka soygunu 

eyleminin kişi tarafından bilerek işlenmesi kasıtlı olduğunu yani 

suçun manevi unsuru kusurluluğu gösterir. 

 eczacı Mahmut doktor reçetesini yanlış okuması sebebiyle Hasan’a 

yanlış ilaç vermesi ve bunun neticesinde Hasan’ın sağlığının 

bozulması eczacının taksirli iradesinden kaynaklanır. çünkü eczacı 

dikkat ve özen yükümlülüğüne uymamıştır. 

 

 



Vergi Hukuku 
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Devlet ve kişiler arasındaki; 

Vergi hak ve ödevlerini, 

Vergi tahsilini 

Vergiye konu olan olayları düzenler. 

 

Vergide Adalet 

• Herkesin 
gelirine göre 
vergi ödemekle 
yükümlü olması 

Vergide 
Genellik 

• Din, ırk, sınıf, 
cinsiyet ayrımı 
yapılmaksızın 
herkesin vergi 
vermesi 

Verginin 
Kanuniliği 

• Vergilerin 
kanunla 
konulması ve 
kaldırılması ve 
düzenlenmesi 



Devletler Genel Hukuku 
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 Devlet ile devlet, 

 Devlet ile uluslararası kuruluşlar 

 Uluslararası kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlar arasındaki ilişkiyi 

düzenler.  



Yargılama Hukuku 
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 Mahkeme kararlarının hangi esaslara dayanması gerektiğini  

 Hangi davaların nerede ve nasıl açılacağını kanıtların nasıl 

kullanılabileceğini 

 Bağımsız mahkemelerin yargılama görevlerini yerine getirirken 

uygulamaları gerekenlerin neler olduğunu düzler. 

 

Medeni Yargılama Hukuku 
Ceza Yargılama 

Hukuku 



İcra ve İflas Hukuku 
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 Kendi istekleri ile borçlarını ve sorumluluklarını yerine 

getirmeyenlerin nasıl bir muameleye tabi tutulacağını, 

mahkemelerce verilen kararların yerine getirilmemesi durumunda 

yapılması gerekenleri düzenler.  



Özel Hukuk Dalları 
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Özel Hukuk 
Dalları 

Medeni 
Hukuk 

Devletler 
Özel Hukuku 

Ticaret 
Hukuku 

Borçlar 
Hukuku 



Medeni Hukuk 
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Kişiler Hukuku 

• Kişilik türleri; kişilerin ehliyetleri, kişisel durumları, akrabalık ilişkileri, yerleşim yerleri, ile olan 
ilgilerini, kişiliğin başlangıcını, sona ermesini ve korunmasını inceler.  

Aile Hukuku 

• Nişanlanma, evlilik, boşanma, eşlerin birbirine karşı olan sorumluluklarını, velayet haklarını, soy bağ 
ilişkilerini ve veraset ilişkilerini düzenler.  

Miras Hukuku 

• Vasiyet, miras hükümleri, mirasın nasıl dağıtılacağını düzenler.  

Eşya Hukuku 

• Kişilerin eşyalar üzerindeki hak ve tasarruflarını düzenler.  



Medeni Hukukta Geçerli Olan İlkeler 
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Dürüstlük 

• Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.  

İyi niyet 

• Kanunun iyi niyete hukuki sonuç bağladığı durumda iyi niyet var sayılır.  

İspat Yükü 

• Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça herkes iddiasını ispatla yükümlüdür.  

Hak Ehliyeti 

• Herkesin hak ehliyeti vardır.  



Devletler Özel Hukuku 
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 Farklı milletlerden olan bireylerin:  

 İlişkilerini  

 Hukuki statülerini ve 

 Aralarındaki uyuşmazlıklarında hangi ülkelerin hukuk kurallarının 

uygulanacağını düzenler.  



Ticaret Hukuku  
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 Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. 



Borçlar Hukuku 
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 Kişiler arası borç ilişkilerini düzenler.  



Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler 
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Nispilik İlkesi 

• Sözleşme Serbesti –Eşitlik- Şekil Serbesti İrade Özerkliği İlkesi 

Dürüstlük İlkesi 

Kusurlu sorumluluk ilkesi 

Üçüncü kişi Aleyhine borç kurulamaması ilkesi 

Sözleşmede İvaz(karşılık) İlkesi 

Borçlunun yerleşim yerinde ifa ilkesi 



Karma Hukuk Dalları 
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İş Hukuku  

• İşçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenler. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt gibi. 

Bankacılık Hukuku 

• Bankacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, sermaye piyasası ve taşınırlarla ilgili hukuktur. 

Toprak Hukuku 

• Tarıma elverişli taşınmazlarla ilgili kuralları düzenler.  

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku 

• Sanat ve fen alanındaki buluşları ve yapıtları olan kişilerin haklarını düzenler. Fikri haklar mutlak haklar 
kapsamındadır.  

Hava Hukuku 

• Hava trafiğiyle ilgili kuralları kapsar.  

Çevre Hukuku 

• Doğal çevrenin korunmasına yönelik hukuksal önlemleri düzenler. 


