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ÖZ

Türk Ceza Hukukunda Müsadere

Aysun DALKILIÇ

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 

birlikte müsadere konusunda detaylı bir düzenlemeye gidilmiş ve bu konuda yer alan 

tartışmalara ve eleştirilere cevap verilmiştir. Yapılan bu değişikliğin en temel özelliği 

müsaderenin hukuki niteliğinin güvenlik tedbiri olarak kabul edilmesidir. Bu 

düzenleme ile birlikte müsadere, eşya ve kazanç müsaderesi olmak üzere ikiye 

ayrılmış, böylece kazanç müsaderesi kabul edilmiştir. Ayrıca eşdeğer müsadere, 

kaim değerin müsaderesi ve kısmi müsadere kurumları da benimsenmiştir. Bütün bu 

düzenlemelerde, mülkiyet hakkının korunması için, iyi niyetli üçüncü kişilerin durumu 

dikkate alınmıştır. 

Mülkiyetin kişiden alınarak devlete geçmesi sonucunu doğuran müsaderenin 

uygulanması suçla mücadelede, suç işlemenin kazanç kaynağı haline getirilmesinin 

önlenmesinde önemli bir yer tutar. Biz de çalışmamızda, detaylı bir şekilde 

düzenlenen ve yenilikler içeren müsadere kurumunun tanımını, tarihsel gelişimini, 

hukuki niteliğini, çeşitlerini, şartlarını, uygulanma usulünü; doktrindeki farklı 

görüşleri, karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemeleri ve Yargıtay’ımızın uygulamasını 

inceleyerek ortaya koyduk.
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ABSTRACT

Confiscation in the Turkish Criminal Law 

Aysun DALKILIÇ

Confiscation has been imposed in detail by coming into effect of The Turkish 

Criminal Code numbered as 5237 on the date of 01.06.2005 thereby it has been 

responded the arguments and criticisms. The most important key feature of this 

change is, the confiscation’s legal qualification had been accepted as a security 

measure. With this regulation two types of confiscation, confiscation and deprivation, 

has been accepted. Also, equivalent, existing and partial confiscation has been 

accepted. In the all this regulations the rights of the third persons, who is bona-fide 

to protect the right of the property, has been taken into consideration. 

The application of confiscation, which results in taking the acquisition of 

property from person and giving it to state, is a very effective security measure to 

fight against the crime and to prevent the crime to be a source of income. In our 

study, we examined confiscation, which has been edited with details and improved, 

definition, legal qualification, types, terms, application procedure, by examining the 

different perspectives at the doctrine, comparative legal regulations and the Court of 

Appeal’s applications.
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ÖNSÖZ

Mülkiyet, gerek ülkelerin Anayasalarında gerekse uluslararası sözleşmelerle 

korunan bir haktır. Bu hak ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen 

koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak sınırlandırılabilir1.

İşte mülkiyetin kişiden alınarak devlete geçmesini sonuçlayan müsadere, mülkiyet 

hakkının kutsallığı karşısında kanunlarla iyi bir şekilde düzenlenmesi ve 

uygulanması gereken bir kurumdur.  Bu sebeple, suçla mücadelede önemli bir yere 

sahip olan, suçun işlenmesinin kazanç haline getirilmesini önlemeyi amaçlayan, 

bunun yanı sıra mülkiyet hakkının korunması bakımından uygulanması özellik arz 

eden müsadereyi tez konusu olarak seçtim.

Türk Ceza Hukuku’nda müsadere ilk olarak, 765 sayılı TCK’nın 36. 

maddesinde düzenlenmişti. Bu düzenlemenin ihtiyaçlara cevap vermemesi 

sebebiyle birçok özel kanunda da müsadere ile hükümlere yer verilmişti. Bu 

dönemde, müsaderenin hukuki niteliği üzerinde ciddi tartışmalar doğmuş ve 

uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştı. Ancak 01.06.2005 tarihli TCK ile bu 

sorunların ortadan kaldırıldığını görüyoruz.

Biz bu çalışmamızda, Türk Ceza Hukuku’nda yer alan kazanç ve eşya 

müsaderelerini inceleyeceğiz. Bu incelememiz, “Müsadere Kavramı, Tarihsel 

Gelişimi ve Çeşitleri, Hukuki Niteliği, Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması, 

Karşılaştırmalı Hukukta ve Uluslararası Sözleşmelerde Müsadere” başlıklı birinci 

bölüm, “Türk Ceza Kanunu’nda Müsadere” başlıklı ikinci bölüm ve “Müsadere ve 

İade Yargılaması İle Bu Kararların İnfazı” başlıklı üçüncü bölüm olmak üzere toplam 

üç bölümden oluşmaktadır.

Her zaman bana destek olan canım aileme, tecrübe ve bilgisinden her 

zaman istifade ettiğim ve iyi bir hukukçu olarak yetişmem için emek sarf eden 

kıymetli hocam Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a, bu çalışmam esnasında desteğini ve 

hoşgörüsünü esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu’na 

teşekkür ederim.

                                                            
1 İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek Protokol, 
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/349-350.pdf,01.01.2008
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GİRİŞ

Müsadere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 01.06.2005 tarihinde 

yürürlüğe girmesi ile birlikte yeni düzenlemeler içeren bir kurum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu sebeple, biz de çalışmamızda müsadere kavramını, tarihsel 

gelişimini, müsadere çeşitlerini ortaya koyduktan sonra, 5237 sayılı TCK’da 

düzenlenen eşya ve kazanç müsaderesini 765 sayılı ETCK’daki düzenlemeyi de göz 

önünde bulundurarak ele aldık. Bu çalışmamızı yaparken doktriner görüşlerin yanı 

sıra, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte uygulamanın nasıl 

değiştiğini ortaya koymak için, Yargıtay kararlarından da yararlanmış bulunmaktayız.

Her ne kadar çalışmamızın konusu Türk Ceza Hukuku’nda müsadere olsa 

da, diğer ülkelerdeki ve uluslararası belgelerdeki müsadereye ilişkin düzenlemeleri 

ortaya koymaya çalıştık. 

Türk Ceza Kanunu’ndaki müsadereye ilişkin düzenlemenin yanı sıra, 

müsadere yargılaması ve müsadere kararlarının infazını ortaya koymak için Ceza 

Muhakemesi Kanunu’ndaki düzenlemeler ile ilgili yönetmelikleri de inceledik.

Bütün bu hususları ortaya koymak için “Müsadere Kavramı, Tarihsel Gelişimi 

ve Çeşitleri, Hukuki Niteliği, Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması, Karşılaştırmalı 

Hukukta ve Uluslararası Sözleşmelerde Müsadere” başlıklı birinci bölüm, “Türk Ceza 

Kanunu’nda Müsadere” başlıklı ikinci bölüm ve “Müsadere ve İade Yargılaması İle 

Bu Kararların İnfazı” başlıklı üçüncü bölüm olmak üzere toplam üç bölümden oluşan 

bir plana bağlı kaldık.
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BİRİNCİ BÖLÜM

MÜSADERE KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÇEŞİTLERİ,

HUKUKİ NİTELİĞİ, BENZER KURUMLARLA 

KARŞILAŞTIRILMASI, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VE 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE MÜSADERE

I. MÜSADERE KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ VE 

ÇEŞİTLERİ

A. Müsadere Kavramı

1. Terim

Müsadere, genel olarak sözlükte, “bir kimsenin taşınır veya taşınmaz malının 

kendi rızası olmaksızın devlet tarafından elinden alınması” şeklinde 

tanımlanmaktadır2. 

Ceza hukuku terminolojisinde işlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun 

malvarlığının tamamı ya da bir bölümü üzerindeki mülkiyetinin ortadan kaldırılması 

ve bu mülkiyetin kamusal karakter gösteren bir teşekküle devredilmesi olarak ortaya 

konulan müsadere, çok eski zamanlardan beri uygulanan bir yöntemdir3.

                                                            
2Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, 9. bs., Ankara,Yetkin, 2005, s.1367
3Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II, 12. bs., İstanbul, 
Beta, 1999, s.709 
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Bazı yazarlar ve Yargıtay’ımız, müsadere yerine zoralım terimini kullanmayı 

tercih etmektedirler4. Ancak bu terimin kullanılması,  yerinde olmadığı5 veya CMK 

m.123 ve devamında kullanılan elkoyma tedbiri ile karıştırılması sonucunu 

doğurabileceği sebepleriyle eleştirilmektedir6.

5237 sayılı TCK’nın 54. ve 55. maddelerinde ceza hukukunda yerleşmiş bir 

kavram haline gelen müsadere kavramı kullanılmaya devam edilmiş ve böylece 

zoralım kavramı tercih edilmeyerek kavram kargaşasına sebep olunmamıştır.

2. Tanım

Müsadere, doktrin ve uygulamada benzer şekilde tanımlanmaktadır.

Dönmezer-Erman, müsadereyi; “işlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun 

malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerindeki mülkiyetinin ortadan kaldırılması ve 

bu mülkiyetin kamusal karakter gösteren bir kuruluşa devredilmesi” şeklinde 

tanımlamaktadır7.

İçel müsadereyi, kanunda yazılı durumlarda belirli malların mülkiyet hakkının 

sahiplerinden alınarak devlete geçmesini sağlayan ve bazen ceza bazen de tedbir 

olarak uygulanan bir yaptırım olarak kabul etmektedirler8.

                                                            
4Ayhan Önder, Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, Filiz, 1992, s.535; Yarg. 11. CD’nin 
30.05.2002 tarih ve 4571/5011 sayılı kararı; “Sanıkların kamyonete hurda malzemeleri 
yüklerken yakalandıkları ve henüz kamyonet kullanılmayıp suçun işlenmesinin neticenin elde 
edilmesinde bir katkısı olmadığı gözetilmeden zoralımına karar verilmesi”,
www.kazanci.com, 02.04.2010
5Ahmet Gökcen, Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit Elkoyma ve Postada Elkoyma 
(Özellikle Telefonun Gizlice Dinlenmesi), Ankara, Yetkin, 1994, s. 6-7. Gökcen’e göre; 
“Zor’un Türkçe karşılığı ‘güç’, ‘çetin’ olup, bu kelime ‘kolay’ın zıddıdır. O halde ‘zor alım’ 
kolay alımın tersini, yani almadaki zorluğu, güçlüğü ifade etmektedir. Oysaki Devlet 
açısından almada bir zorluk yoktur. Olsa bile bu zorluk, müsadere safhasında değil, elkoyma 
safhasındadır. Netice olarak, herkesin anladığı ve müesseseyi tam olarak ifade eden 
müsadere kelimesinin muhafaza edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.”, A.e.; s. 7, 9 no’lu dn; 
Kayıhan İçel- Feridun Yenisey, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları,
4.bs.,İstanbul, Beta,1994, s.342-343   
6Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. bs., 
Ankara, Seçkin, 2007, s. 560-561
7Dönmezer- Erman, a.g.e., s. 709
8İçel, Kayıhan, Kaçakçılıkta Kullanılan Üçüncü Kişilere Ait Taşıtların Zoralımı, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.XLIV, Sy.1-4, 1980, s.301
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Taner, müsadereyi “kanunda yazılı hallerde muayyen malların mülkiyet 

haklarını sahiplerine nezrederek devlete nakletmektir” şeklinde tanımlamıştır9.

  

Gözübüyük müsadereyi; “Kanunda yazılı hallerde belli bir veya birkaç şeyin,

sahibinin mülkiyetinden devletin mülkiyetine geçirilmesidir.” şeklinde tanımlamıştır 10.

Centel- Zafer- Çakmut’a göre müsadere; “ mahkumiyetin sonucu olarak, bir 

eşyanın veya kazancın mülkiyetinin devlete geçmesi”dir11.

Hakeri, müsadereyi, “bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sonuçlayan bir

yaptırımdır.” olarak tanımlamıştır12.

Baytaz’a göre müsadere, kanunda belirtilen koşulların gerçekleşmesiyle, bir 

eşyanın veya kazancın malikinden alınarak Devlet mülkiyetine geçirilmesi 

demektir13.

Yargıtay müsadereyi, “kanunda yazılı durumlarda belirli malların mülkiyet 

hakkının sahiplerinden alınarak devlete geçmesini sağlayan ve bazen ceza bazen 

de tedbir olarak uygulanan bir yaptırım” olarak tanımlamaktadır14.

                                                            
9M. Tahir Taner, Ceza Hukuku Umumi Kısım, İstanbul, Ahmet Sait, 1949, s.640; Aynı görüş 
için bkz: Ali Turhan, Kanunlarımızda Müsadere, Adalet Dergisi, Kasım- Aralık, 1986, Sy.6, 
s.125; Abdullah Pulat Gözübüyük,Türk Ceza Kanunu Açıklaması, C.I, 2.bs., Ankara, 
Kazancı, 1960,s.125
10Abdullah Pulat Gözübüyük, Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi, C.I, 5.bs., İstanbul, 
Kazancı, 1988, s.334
11Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 6. bs., İstanbul, 
Beta, 2010, s. 761; “ Müsadere, kanunda yazılı hallerde belirli malların mülkiyetinin veya 
kazancının mahkeme kararıyla maliklerinden alınarak kamusal bir kuruma verilmesini 
sonuçlayan bir kurumdur.” Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6.bs., Ankara, 
Seçkin, 2009, s. 569; “Kanunda yazılı olan durumlarda belirli eşyanın mülkiyetinin veya 
kazancın, mahkeme kararıyla, sahiplerinden alınarak kamusal bir teşekküle verilmesini 
sağlayan ve bazen de tedbir olarak uygulanan, Yeni Türk Ceza Kanunu’nda ise hukuki 
niteliği güvenlik tedbiri olarak kabul edilen bir yaptırımdır.” Doğan Gedik, 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Müsadere, Ankara, 
Adalet, 2007, s.8
12Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9.bs., Ankara, 2010, s.467
13Abdullah Batuhan Baytaz, Türk Ceza Hukukunda Müsadere ( TCK m.54-55),
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009, s. 7
14YCGK’nun, 20.02.1989 tarih ve 8/522-62 sayılı ve YCGK’nun 07.05.2002 tarih ve 4/116-
245 sayılı kararları, Zekeriya Yılmaz, Teori ve Uygulamada Müsadere, Ankara, Seçkin, 
2003, s.33
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Bütün bu açıklamalardan yola çıkarak, müsadereyi, eşya veya kazancın 

mülkiyetinin kanunda belirtilen şartlarda, mahkeme kararıyla,  sahibinden alınarak 

Devlete verilmesi şeklinde tanımlamak mümkündür.

B. Tarihsel Gelişimi

Müsadere ilk olarak, Babil Devleti’nin hukuk sisteminde ölüm cezası ile 

birlikte uygulanan feri bir ceza olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin askerlik 

hizmetinden kaçmak veya başkasını haksız yere suçlamak fiillerinde suçlu hakkında 

ölüm cezası verilir ve feri ceza olarak da mallarının müsaderesine hükmedilirdi15.

Hint Ceza Hukuku’nda müsadere ile ilgili olarak, kendi sınıfından bir adamı 

öldüren Varsilyalı’nın mallarının müsadere edileceği ve bu durumda müsadere 

edilen malların mağdurun ölümünden zarar gören kişiye verileceği öngörülmüştü16.

Eski Yunan Ceza Hukuku’nda müsadere, önceleri bazı büyük suçlar 

(mukaddesatı tahkir, vatana ihanet gibi) için faile ölüm cezası ile birlikte 

uygulanırdı17.

Roma Ceza Hukuku’nda müsadere, başlangıçta genel müsadere olarak 

kabul edilmiş, Sezar’dan sonra suçlunun çocuklarına da belirli bir hisse verilmesi ve 

müsadere olunan malların yarısının devlete intikali, diğer yarısının da suçlunun 

çocuklarına bırakılması şeklinde kısmi müsadere esası kabul edilmiştir18.

Orta Çağda müsadere ceza olarak Avrupa Devletlerinde uygulanmıştır19. 

Fransız İhtilalı’ndan sonra, 1790 tarihli Ceza Kanunu’nda, kanunilik, eşitlik ve 

şahsilik prensiplerinin kabul edilmesiyle, işkence, kırbaç gibi cezaların yanı sıra, 

                                                            
15Recai G. Okandan, Umumi Hukuk Tarihi Dersleri, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 
1951, s.308 vd.
16Sadri Maksudi Arsal, Hukuk Tarihi Dersleri, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1941, 
s.49
17Okandan, a.g.e., s.44
18A.e., s.501
19A.e., s.245
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genel prensiplere, özellikle şahsilik prensibine aykırılığı anlaşılan genel müsadere 

kaldırılmıştır20.

İslam Hukuku’nun ilk döneminde müsadere, genel müsadere niteliğinde 

olmayıp, ancak malın yarısının alınması şeklinde uygulanmaktaydı21. İslam 

Hukuku’nda müsaderenin kabul edildiğine dair en büyük gösterge, Hz. Peygamberin 

zekâtını vermeyen kişilerin mallarının yarısını müsadere etmesi ve Hz. Ömer’in hileli 

mal satanların mallarını müsadere etmesidir22.

Türk Hukuku’nda müsadereyi ise, İslamiyet’in kabulünden sonra görmek 

mümkündür. İslam hukukuna göre bir Müslüman tarafından bulundurulması, 

kullanılması, satın alınması suç olan bazı eşyalar (şarap, domuz..vb) zapt ve 

müsadere edilmekteydi. Bunun yanı sıra, dinden dönenlerin ölüm cezasına 

çarptırılmasıyla birlikte feri bir ceza olarak da malları müsadere edilirdi23.

Osmanlı Devleti’nde ölen ya da öldürülen kişinin bütün malvarlığı müsadere 

edilir, ölüm anında eşine, çocuklarına ve şartları varsa diğer mirasçılara ait olan 

mallar müsadere edilmeyerek, şahsilik prensibi mutlak olarak uygulanırdı24.

Osmanlı Devleti’nde müsadere kurumunun bugün kullanılan anlamı dışında, 

vezirlerin, devlet erkânının ve memlekette zenginlikleriyle tanınmış kişilerin ecelliyle 

öldüklerinde veya herhangi bir nedenle idam edildiklerinde mallarının hükümet adına 

zapt edilmesi şeklinde uygulandığı görülmektedir25. Başlangıçta, kamu hizmetinde 

bulunanların servetleri, suiistimal şüphesiyle araştırılarak gayrı meşru şekilde elde 

edildiği belli olduğunda müsadere edilirken; sonraları memuriyet esnasında ve 

tasarruf neticesinde biriktirilmiş meşru paraların da müsadere edildiği, böylece amaç 

ve uygulama alanı genişleyen ve hazineyi rahatlatmaya yönelik bir tedbire 

                                                            
20Dönmezer- Erman, a.g.e., s.710
21Hüseyin Esen, İslam Hukuku Açısından Müsadere, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kış- İlkbahar, 2002, s. 214, http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.esen/, 
01.02.2011
22M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 3.bs.,İstanbul, Beta, 1999, s.185
23Abdulhak Adnan Adıvar, Reşit Rahmedi Arat, Ahmet Ateş, Mehmet Cavit Baysun, Mehmet
Besim Darkot, İslam Ansiklopedisi, C. 8, İstanbul, 1971,s. 669
24Ahmet Mumcu, Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl, Ankara, Ankara Üniversitesi, 1963, 
s.155
25Ahmet Gökcen, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlardaki Ceza 
Müeyyideleri, İstanbul, 1989, s. 53.
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dönüştürülen müsaderenin, özellikle 17. yüzyılda tamamen keyfi bir uygulama haline 

geldiği görülmektedir26.

Tanzimat Fermanı ile birlikte, adalete uygun olmadığından müsadere 

yönteminin kesinlikle kaldırılacağı, bu amaca yönelik kanunlar çıkarılacağı belirtilmiş 

ve 3 Mayıs 1840’ta (1256) kabul edilen Ceza Kanunu’nun dördüncü faslında 

müsaderenin kalktığı açıkça belirtilmiştir27.

9 Ağustos 1858 tarihinde yayınlanan “Ceza Kanunname-i Hümayunu” 12. 

maddesinde de müsadere kurumu düzenlenmiş ve cinayet ve cünhayla hâsıl olan 

mallar ile cinayet ve cünhanın icrasında kullanılan veya kullanılmak üzere bulunan 

eşya, müsadere edilecektir28.

C. Müsadere Çeşitleri

1. Genel Müsadere- Özel Müsadere Ayrımı

a. Genel Müsadere

Genel müsadere, suçlunun taşınabilir ve taşınmaz bütün malvarlığı 

üzerindeki mülkiyetini ortadan kaldıran ve bunları Devlete geçiren bir cezadır29.

                                                            
26İslam Ansiklopedisi, s. 670–671; Yazar, bu uygulamanın gayesinin önemli rütbelere 
yükselen kişilerin ölümlerinden sonra varislerine bir şey bırakamayacaklarını düşünerek 
dürüst davranmalarını sağlamak, bu yöntemle merkezi otoriteye tehlike teşkil edebilecek 
güçlerin ortaya çıkmasını engellemek, haksız olarak elde edilen kazançların tekrar devlet 
hazinesine geri dönüşünü sağlamak, mali kriz dönemlerinde devlete gelir sağlamak 
olduğunu belirtmektedir. Bkz: Mehmet Karataş, 18-19. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde 
Bazı Müsadere Uygulamaları, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/26/195.pdf
(01.04.2011)
27Coşkun Üçok, Ahmet Mumcu, Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, 13.bs., Ankara, 
Turhan, 2008, s.306
28Mehmet Emin Artuk- Ahmet Gökcen- Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
4.bs., Ankara, 2009, s. 1016
29Dönmezer-Erman, a.g.e., s.710; Faruk Erem- Ahmet Danışman- Mehmet Emin Artuk, 
Ümanist Doktrin Açısından Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin, 1997, s. 385
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Genel müsadere, cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olması, suçlu ile birlikte 

ailesini de sefalete sürüklemesi ve eşitlik ilkesine aykırı olması nedeniyle 

eleştirilmiştir30.

Çağdaş ceza hukuklarında kabul edilmeyen genel müsadere, Türk 

Hukuku’nda da, 1982 Anayasası’nın, 07.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Kanunu’nun 5. 

maddesi ile değiştirilmiş 38. maddesinin 9. fıkrasında yer alan “ölüm cezası ve genel 

müsadere cezası verilemez.” hükmü ile açık bir şekilde yasaklanmıştır31. 

Anayasa Mahkemesi’nin 03.06.1988 tarih, 1987/28 E. 1988/16 K. sayılı 

kararında da; bir suçlunun suçu oluşturan eylemi ile hiçbir ilgisi olmayan tüm 

malvarlığının müsaderesinin bugünkü ceza hukukunda haklı görülmediği belirtilmiş 

ve suçla hiçbir ilgisi olmayan taşınır, taşınmaz bütün mallarla kişinin haklarına 

varıncaya kadar bir genel müsadere cezasının Anayasa aykırı olduğu ortaya 

konulmuştur32. Anayasa Mahkemesi bu kararında genel müsaderenin, AY m. 38/9’a 

aykırı olmasının yanı sıra, AY m. 38/7’de belirtilen “ceza sorumluluğu şahsidir” ve 

AY m.13’de yer alan “ temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması” ilkelerini de ihlal 

eder nitelikte olduğunu vurgulamıştır. 

Genel müsadere açısından, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 78. 

maddesi önem taşımaktadır. Söz konusu maddeye göre; “ Düşman tarafına kaçan 

veya seferberlikte mükellef olduğu hizmetten uzak kalmak kastiyle yabancı bir 

memlekete sığınanların veya yabancı memlekette kalanların mevcut ve ileride vücut 

bulacak menkul ve gayrimenkul bütün mal ve mülklerinin millet namına zaptına karar 

verilir.” Maddede sayılan kişilerin mevcut hatta ileride kazanacakları bütün 

malvarlıklarının müsaderesine hükmedileceğini ortaya koyan bu düzenleme genel 

müsadere niteliğindedir ve Anayasa’mızın 38.maddesine açıkça aykırılık teşkil 

etmektedir. Nitekim Erman’a göre, “Her ne kadar aynı maddenin B fıkrası, suçlunun 

sağ olan füru, ana ve babası, kardeşleri veya eşinin mahfuz hisselerinin kendilerine 

verileceğini açıklamakta ise de, bu keyfiyet gerek mevcut gerek ileride elde edilecek 

                                                            
30Dömezer-Erman, a.g.e., s.710
31Genel müsadere, Türk Hukukunda 1924 ve 1961 Anayasalarında da yasaklanmış bir 
kurumdur.  1961 Anayasası’nın 33.maddesine göre; “genel müsadere cezası konulamaz.”
32http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=803&co
ntent, 05.01.2010
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malları kapsayan bu müsaderenin genel sayılmasını engellemez ve bu bakımdan 

genel müsadere cezasının verilemeyeceğini ifade eden Anayasa’ya aykırıdır”33.

b. Özel Müsadere

Özel müsadere, sadece suç ile ilgili, belirli malların veya malvarlığının bir 

kısmının mülkiyetinin devlete geçmesidir34. Çağdaş ceza hukukunda kabul edilen ve 

genellikle bir güvenlik tedbiri olarak öngörülen müsadere, özel müsaderedir35. Özel 

müsadere meşruluğunu, suçla ilgili veya varlığı suç oluşturan eşya veya kazanç ile 

bağlantılı olmasından almaktadır. Anayasa Mahkemesi bir kararında; “müsaderenin 

suçla ilgili veya varlığı suç oluşturan şeylere ilişkin olması hali, haklı bir durum 

yaratmaktadır.” şeklinde değerlendirme yapmıştır36. 

Gerek 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 36. maddesinde yer alan 

düzenleme, gerekse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 54 ve 55. maddelerinde 

düzenlenen, eşya ve kazanç müsadereleri özel müsadere niteliğindedir. Ancak özel 

müsadereye konu olmayan şeyler de bulunmaktadır. Mesela basılmamış bir kitap 

üzerindeki telif hakları müsadere dışındadır37.

2. Zorunlu- İhtiyari Müsadere

a. Zorunlu Müsadere

Zorunlu müsadere, kanunda öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde, 

hâkimin takdir yetkisini kullanmaksızın müsadere kararı vermesidir. 

                                                            
33 Sahir  Erman, Askerî Ceza Hukuku Umumî Kısım ve Usul, 7. bs., Ankara, s. 249
34Dönmezer-Erman,,a.g.e., s. 710; Önder, a.g.e., s. 87
35Özel müsadere de, eşitlik esasına aykırı olan bir ceza olması; mal ve mülkü olmayan hatta 
borca batık bulunan suçlu üzerinde herhangi bir etkisi olmaması; bölünebilir olmaması 
nedeniyle suçlunun ahlaki kötülüğüne uydurulması imkânı bulunmadığı gerekçeleriyle 
eleştirilmiştir. Bkz: Dönmezer-Erman, a.g.e., s.710
36AYM, 03.06.1988 tarih, 1987/28 E. 1988/16 K. sayılı kararı için bkz:
(Çevrimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id
=803&content, 05.Ocak.2010
37Abdülkadir Certel, Müsadere, Ankara, Seçkin, 2008, s.24
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Zorunlu müsadere sistemi, suçla ilgili basit şeylerin bile müsaderesine sebep 

olduğu için doktrinde eleştirilmektedir38.

765 sayılı TCK’nın 36. maddesinde “müsadere olunur”  denilmek suretiyle 

mecburi müsadere sistemi kabul edilmişti. 5237 sayılı TCK’nın 54 ve 55. 

maddelerdeki düzenlemelerde de zorunlu müsadere sistemi kabul edilmiştir. Nitekim 

TCK’nın 54. maddesinde “ müsadere edilir” ve 55. maddesinde “ müsaderesine 

karar verilir” hükümleri yer almaktadır. Ancak TCK’nın 54/3. maddesinde yer alan 

“Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır 

sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, 

müsadereye hükmedilmeyebilir” şeklindeki düzenleme ile orantılılık ilkesi kabul 

edilmiş ve böylece zorunlu müsadere sistemi yumuşatılmıştır. Öztürk-Erdem, bu

düzenlemenin sadece suçta kullanılan eşya açısından öngörülmesini eleştirmekte, 

diğer eşyaların ve kazancın müsaderesinde de bu ilkenin kabul edilmesi gerektiğini 

belirtmektedir39.

b. İhtiyari Müsadere

Kanundaki şartların oluşmasına rağmen, müsadere kararının verilmesinin 

hâkimin takdir yetkisine bırakılması halinde ihtiyari müsadere söz konusu olacaktır. 

Modern ceza kanunlarında müsadere, kural olarak hâkimin takdirine 

bırakılmaktadır40.

II. MÜSADERENİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Müsaderenin hukuki niteliğinin, ceza mı yoksa güvenlik tedbiri mi olduğu 

konusunda tartışma bulunmaktadır. Bu tartışma gerek Karşılaştırmalı Hukukta 

gerekse Türk Hukukunda uzun süre devam etmiştir. Zira müsaderenin hukuki 

niteliğinin tespiti, bu yaptırımın uygulanma koşullarının belirlenmesi bakımından 

önem taşır. Hukuki niteliğinin ceza olarak kabul edilmesi durumunda, mahkemenin 

müsadereye karar verebilmesi için kusurlu olarak işlenen suçun bütün unsurlarıyla 

                                                            
38Önder, a.g.e., s.88
39Öztürk-Erdem, a.g.e., s.303
40Önder, a.g.e., s.88
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meydana gelmesi gerekirken, güvenlik tedbiri olarak kabul edildiğinde ise failin 

kusurlu olmaması halinde dahi ortada hukuka aykırı bir fiilin olması yeterlidir41. 

A. Müsaderenin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler

1. Müsaderenin Ceza Olduğunu İleri Süren Görüşler

Müsadereyi ceza olarak değerlendiren görüşün esas dayanağı, müsaderenin 

ceza kanunlarının genel cezalar kısmında düzenlenmiş olmasıdır. Bu görüş 

taraftarları ayrıca maddi manevi bütün unsurları gerçekleşmesi ile ortaya çıkan suç 

nedeni ile müsadereye karar verilmesini ve bu yaptırımın fail bakımından bir kötülük 

taşıyor olmasını ileri sürmektedirler42. 

Bu görüş fiil ve failden bağımsız olarak yani eşyanın kendisinin tek başına 

müsadere edildiği durumlara açıklama getiremediği gerekçesi ile eleştirilmiştir43.

2. Müsaderenin Güvenlik Tedbiri Olduğunu İleri 

Süren Görüşler

Müsaderenin hukuki niteliğini güvenlik tedbiri olarak kabul eden yazarlar bu 

görüşlerini farklı esaslara dayandırmaktadırlar44.

Bir görüşe göre müsaderenin bölünememesi, başka bir yaptırıma 

çevrilememesi, failin kusur oranının önem arz etmemesi sebebi ile müsaderenin 

güvenlik tedbiri olarak kabulü gerekir45. Diğer bir görüşe göre ise müsadere 

gelecekte işlenebilecek suçları engellemeye yönelik bir güvenlik tedbiridir.

                                                            
41Adem Sözüer, Organize Suçlulukla Mücadelede Ceza Hukuku Tedbirleri, 
Yayımlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul, 2000, s.178; ” Cezaların uygulanabilmesi için bir 
suçun işlenmiş olması gerekir. Güvenlik tedbirlerinin uygulanması için de bir suçun, en 
azından hukuka aykırı bir fiilin varlığı lazımdır.” Ayşe Nuhoğlu, Ceza Hukukunda Emniyet 
Tedbirleri, Ankara, Adil, 1997, s.83
42A.e., s. 179
43Bu konuda detaylı bilgi için bkz.: A.e., s.180-181
44A.e., s.184
45Bu konuda detaylı bilgi için bkz.: A.e., s.185
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3. Müsaderenin Hukuki Niteliğini Çift Esasa 

Dayandıran Görüşler

a. Müsadereyi Tehlikelilik Kriterine Dayandıran 

Görüşler

Müsaderenin hukuki niteliğini tehlikelilik kriterine göre açıklayan bu görüşe 

göre, objektif ve mutlak tehlikeliliğe sahip veya toplumda endişe ve korku yaratan ya 

da kamu güvenliği açısında tehlikeli olduğu kabul edilen eşyanın, müsaderesi 

gerekir ve burada eşyanın tehlikeliliği önemli olduğu için müsadere tedbir olarak 

kabul edilmelidir46. İkinci durumda ise eşyanın nispi tehlikeliliği üzerinde 

durulmaktadır. Burada müsadere failin ileride ortaya çıkabilecek suç işleme iradesini 

engellemeye yönelik olduğundan hukuki niteliği de cezadır47.

b. Müsaderenin Niteliğini Somut Olarak Maruz 

Kalacak Kişiye Göre Belirleyen Görüş

Burada müsaderenin hukuki niteliği müsadereye maruz kalacak kişiye göre 

yapılmaktadır. Müsadere yaptırımı faile veya suç ortaklarına karşı uygulanıyorsa 

ceza, üçüncü kişilere karşı uygulanıyorsa güvenlik tedbiri niteliğindedir48.

c. Müsaderenin Niteliğini İlgili Düzenlemede Önceden 

Belirli Olmasını Savunan Görüş

Bu görüşe göre müsadere yaptırımında öncelikli amaç faile yönelikse hukuki 

niteliğin ceza, eşyaya yönelikse hukuki niteliğin güvenlik tedbiri olarak belirlenmesi 

gerekmektedir49.

                                                            
46A.e., s.189
47A.e., s.190
48A.e., s.192
49Bu konuda detaylı bilgi için bkz.: A.e., s.193-195
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d. Finalist Görüş

Finalist görüşü savunan yazarlara göre, müsaderenin hukuki niteliğinin 

somut olayda korunması gereken amaca göre belirlenmesi gerekir. Bu görüşe göre 

müsadere ile failin kusurlu fiilinden dolayı cezalandırılması veya esas cezanın 

etkisinin arttırılması amaçlanıyorsa, müsaderenin hukuki niteliğinin ceza olduğunun; 

kamuda bir huzursuzluk, tehlikelilik durumu yaratan eşyaya karşı uygulanıyorsa, 

hukuki niteliğinin güvenlik tedbiri olduğunun; sadece meydana gelen ekonomik 

zararın giderilmesi amaçlanıyorsa haksız zenginleşmeyi telafi edici bir tedbir 

olduğunun, kabul edilmesi gerekir50.

Bütün bu görüşlerin dışında, “müsadere ne ceza, ne de tedbirdir, kendine 

özgü, cezadan farklı olarak hukuka aykırı hallerde uygulanan bir neticedir” diyen 

yazarlar bulunmaktadır51. Jescheck’e göre müsadere, ceza benzeri (strafahnlich) bir 

kurumdur52.

B. Türk Hukukunda Müsaderenin Hukuki Niteliği

Türk Hukukunda, müsaderenin hukuki niteliği konusunda, özellikle 765 sayılı 

TCK döneminde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür53.

                                                            
50A.e., s.195
51Önder, a.g.e., s.89-90
52Naklen Öztürk-Erdem, a.g.e., s. 360
53765 sayılı TCK’nun madde 36/2’nin emniyet tedbiri olduğu konusunda doktrinde görüş 
birliği bulunmaktaydı. Ancak 36/1. maddenin ceza mı, emniyet tedbiri mi olduğu konusu 
tartışmalıydı. Müsaderenin hukuki niteliğinin emniyet tedbiri olduğunu söyleyen birinci görüşe 
göre, cezaların belirtildiği 765 sayılı TCK’nın 11. maddesinde müsadereye yer verilmemiştir. 
Ayrıca suçun faile ait olmayan eşyanın müsadere edilebilmesi, hükümlünün ölümüne rağmen 
müsaderenin infaz edilebilir olması, ön ödemenin müsadereye engel teşkil etmemesi 
müsaderenin emniyet tedbiri olduğunu ortaya koymaktadır. Birinci görüş için bkz.:Önder, 
a.g.e., s. 87; Erem -Danışman - Artuk, a.g.e., s.253.; Majno, Ceza Kanunu Şerhi Türk ve 
İtalyan Ceza Kanunları, C.I, Ankara, 1977, s.133; İsmail Malkoç-Mahmut Güler, 
Uygulamada Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler-1, Ankara, Adil, 1996, s.161;
Müsaderenin ceza olduğu görüşünü savunan Dönmezer-Erman’ a göre; “36. maddenin ilk 
fıkrasında öngörülen şekli ile müsadere, niteliği itibariyle bir cezadır ve kanunkoyucu 
tarafından mahkumiyetin bir kanuni neticesi olarak benimsenmiştir. 2. fıkrada öngörülen 
halde ise bir tedbirdir. Gerçekten 1. fıkra müsaderenin belirli hallerde uygulanmasını, 
suçlunun mahkûmiyetine bağlamış ve suçla ilgisi olmayanlar bakımından eşyanın 
müsaderesine imkan vermemiştir. Diğer bazı kanunlar 36.maddede öngörülen haller dışında 
müsaderenin bir ceza olarak uygulanmasını kabul etmiş bulunmaktadırlar. Bizzat Ceza 
kanununun çeşitli maddelerinde müsaderenin bir ceza olarak hükmedileceği ayrıca 
açıklanmıştır”, Dönmezer-Erman, a.g.e.,s.712. Aynı yönde bkz.:M. Muhtar, Çağlayan, 
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5237 sayılı TCK’nın 54. ve 55. maddelerinde yer alan eşya ve kazanç 

müsaderesinin, kanunun “güvenlik tedbirleri” başlıklı 2. Bölümünde düzenlenmesi bu 

tartışmaları sona erdirmiştir. Söz konusu maddelerin gerekçesinde belirtildiği üzere, 

bu yeni düzenleme ile getirilen temel değişiklik müsaderenin hukuki niteliğinin bir 

güvenlik tedbiri olduğu kabul edilmesidir54.  

Ancak müsadere kurumunun güvenlik tedbirleri başlığı altında düzenlenmesi 

çeşitli yazarlarca eleştirilmiştir. 

Centel-Zafer-Çakmut’a göre, müsaderenin Alman Ceza Kanunu’nun 73. ve 

devamı maddelerinde olduğu gibi bağımsız olarak düzenlenmesi gerekir55.

Öztürk-Erdem’e göre, müsadere, mahkûmiyete bağlı olarak ortaya çıkan ek 

bir cezadır, güvenlik tedbirlerinde önemli olan failin tehlikeliliği, herhangi bir rol 

oynamamaktadır56.

Şen’e göre ise, güvenlik tedbiri geçici nitelikte, cezalar ise kalıcıdır. Bu 

sebeple, eşyanın mülkiyetinin kişiden alınıp kalıcı şekilde devlete geçirilmesi olan 

müsadere, bu sebeple güvenlik tedbiri olarak kabul edilmemelidir. Yazarın, 

müsadere kurumunu sürekli veya süreli olarak değerlendirmesi bizce doğru değildir 

çünkü; süreli olma koruma tedbirleri açısından önemli olup, koruma tedbiri olmayan 

müsaderenin nitelendirilmesi bakımından özellik arz etmez. Yazara göre, müsadere, 

                                                                                                                                                                            
Müsadere Üzerine Bir İnceleme, Adalet Dergisi, 1973, Sy. 4, s. 218; Naim Karakaya, Türk 
Ceza Hukukunda Müsadere, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2001, s.45 ; 
YCGK’nın 20.02.1989, 1988/8-522E.-1989/62K sayılı kararı “Zoralım, Kanunda yazılı 
durumlarda belirli malların mülkiyet hakkının sahiplerinden alınarak Devlete geçmesini 
sağlayan ve bazen ceza bazen de tedbir olarak uygulanan bir yaptırımdır. TCK’nın 36. 
maddesinin 1. fıkrasında suçta kullanılan eşyanın zoralımı bir ceza olarak öngörülmüştür. 
Gerçekten bu fıkraya göre, suçta kullanılan eşyanın zoralımı için mahkumiyet şart olduğu 
gibi, eşyanın faile ait olması da gereklidir. Buna karşılık aynı maddenin ikinci 
fıkrasında….diyerek zoralım bir tedbir olarak düzenlenmiştir.”(YCGK. 20.02.1989, 1988/8-
522E.-1989/62K, Yargıtay Kararları Dergisi, Temmuz, 1989, s. 1019); Erman’a göre, böyle 
bir eşya üzerinde özel mülkiyet tesis edilmesi, bir suçun işlemesi bakımından her zaman 
tehlikeligörülür ve ayrıca bir suçun cismini teşkil eden eşya da bu sebeple tehlikeli sayılır. 
Bkz: Sahir Erman, Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C.I Genel Kısım, 3.bs., 
İstanbul, 1992
54Bkz.: 5237 sayılı TCK’nın 54. Madde Gerekçesi, İzzet Özgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi 
Şerhi, Genel Hükümler, Ankara, Seçkin, 2005, s.693
55Centel-Zafer- Çakmut, a.g.e., s.751- 752
56Öztürk-Erdem, a.g.e., s. 302- 303
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“ister feri ister asli nitelik taşısın veya ister faili bulunsun ister bulunmasın, ceza 

niteliği ön planda olan bir ceza hukuku kurumu olma niteliği taşır”57. 

Gedik’e göre, müsaderenin güvenlik tedbiri altında düzenlenmesi yerinde 

değildir58. Yazara göre, bu düzenleme yerine müsadereye bağımsız bir başlık 

altında yer verilip hukuki niteliğinin belirlenmesinin yargısal ve bilimsel içtihatlara 

bırakılması daha yerinde olacaktır. Nitekim yazara göre, güvenlik tedbiri karakteri 

taşıyan düzenleme, üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı 

suç oluşturan eşyanın müsaderesi düzenleyen TCK m.54/4’tür. Bu tür müsaderenin 

amacı tüm güvenlik tedbirlerinde olduğu gibi, yeni suçların önlenmesi olarak 

açıklanmaktadır59. Yazar, TCK 54/1, 54/2 ve 55’teki düzenlemelerin, “tehlikelilik” 

olgusundan ziyade bir ihlale tepki, yani suç teşkil eden bir fiilin karşılığı olarak faile 

yöneldiği gerekçeleriyle, ceza niteliğinde olduğunu kabul etmektedir.

III.BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

A. Elkoyma İle Karşılaştırılması

Müsadere ve elkoyma birbiri ile karıştırılabilen kurumlardır. 

Müsadere ile elkoyma arasındaki en önemli farklardan biri müsaderenin bir 

yaptırım, elkoymanın ise koruma tedbiri olmasıdır. Bu farkın bir neticesi olarak 

müsadere, ancak hükmün kesinleşmesi ile uygulanabilirken elkoyma bir koruma 

tedbiri olarak, gerek soruşturma aşamasında gerek de kovuşturma aşamasında 

hükümden önce uygulanabilir.

Müsadere ile eşyanın veya kazancın mülkiyeti devlete geçmekte; elkoyma da 

ise eşya belirli bir süre devletin koruması altında kalmaktadır. Bu sebeple müsadere 

sürekli iken, elkoyma geçicidir.

                                                            
57Ersan Şen, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.I, İstanbul, 2006, s. 175
58Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: Gedik, a.g.e., s. 19-20
59Öykü Aydın, Malvarlığına İlişkin Bir Emniyet Tedbiri Olarak Türk Ceza Yasası’nda 
Müsadere, AHFD,1993, C.43, S.1-4, s.144 
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Müsaderenin ve elkoymanın amaçları da farklıdır. Bir güvenlik tedbiri olarak 

müsaderenin amacı tedavi iken, elkoymanın amacı delillerin muhafaza altına 

alınmasını ve verilen kararın yerine getirilmesini sağlamaktır60. 

Müsadere kurul olarak zorunlu iken, elkoyma CMK’nın 123.maddesindeki 

“elkonulabilir” ifadesinden de anlaşılacağı üzere ihtiyaridir. Müsadere ancak kasıtlı 

suçlarda mümkün iken bir koruma tedbiri olan elkoyma açısından böyle bir sınırlama 

yoktur. 

Müsadere ve elkoyma arasındaki bir diğer farklılık da karar verecek merciler 

bakımındandır. Müsadere ancak mahkeme kararı ile verilirken, elkoymaya kural 

olarak hâkim karar verse de, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının da 

karar verme yetkisi bulunmaktadır.

Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere müsadere ve elkoyma nitelikleri, 

amaçları, uygulayan merciler ve sonuçları bakımından birbirlerinden tamamen farklı 

kurumlardır.  

B. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

Müsadere,  765 sayılı TCK döneminde kabahatler için de uygulanan bir 

yaptırım niteliğindeydi. Ancak yeni ceza sistemimizde bu yaklaşımdan vazgeçilmiş 

ve müsadere sadece kasıtlı işlenen suçlar için kabul edilmiştir. Kabahatler için ise, 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi idari tedbiri düzenlenmiştir61.  

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi62, 30.03.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin 1. fıkrasına 

                                                            
60Gökcen, a.g.e., 92
61Fatih Selami Mahmutoğlu, Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene 
Aykırılıklar Hukukunda ( İdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi, İstanbul, Kazancı, 
1995, s.153-154: Mahmutoğlu’na göre, düzene aykırı hareketlerde müsadere para 
yaptırımını gerektiren düzene aykırı eylemlerin tali nitelikteki bir diğer yaptırım; özel 
durumlarda ise, söz konusu eylemlere bağlı olmaksızın başvurulan idari bir önlemdir. 
62Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kavramının kullanılması, Kabahatler Kanunu’nun 16. 
Maddesinin Gerekçesinde “Türk Ceza Kanunu’nda müsadere, suç karşılığında bir güvenlik 
tedbiri olarak düzenlenmişken, kavram kargaşasına neden olmamak için, kabahatlerle 
bağlantılı olarak müsadere kavramı yerine, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ifadesi 
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göre, bu idari tedbir ancak kabahat konusunu oluşturan veya kabahatin işlenmesi 

suretiyle elde edilen eşya hakkında uygulanabilir. Aynı fıkraya göre, mülkiyetin 

kamuya geçirilmesi tedbirine, ancak ilgili kanunda açık hüküm bulunan hallerde 

karar verilebilir63.

Kabahatler Kanunu’nun 18. maddesinin 4. fıkrasına göre, eşyanın mülkiyeti, 

kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna, aksi takdirde 

Devlete geçer. Mülkiyetin kamu kurum ya da kuruluşuna geçmesi ile Devlete 

geçmesi farklıdır ve bu sebeple, mülkiyetin kamu kurumu veya kuruluşuna 

geçebileceği de gözetilerek müsadere kavramı yerine mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

kavramı tercih edilmiştir64. Maddenin Gerekçesinde bu durum, “bu yaptırım 

konusunu oluşturan eşya ve sair mal varlığı değerlerinin mülkiyetinin Devlete veya 

sair bir kamu kurum ve kuruluşuna geçmesi söz konusu olabileceği için, mülkiyetin 

Devlete geçmesi ifadesi değil, mülkiyetin kamuya geçmesi ifadesi seçilmiştir”, 

şeklinde açıklanmıştır65.

Maddenin 5. fıkrasına göre, eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 

verilebilmesi için fail hakkında idari para cezası veya başka bir idari yaptırım kararı 

verilmiş olması şart değildir. Bu düzenleme de, müsadere kararına karar 

verilebilmesi için mahkûmiyet kararının aranmamasına paralel niteliktedir. 

                                                                                                                                                                            
kullanılmıştır.” şeklinde açıklanmıştır. Bkz: Mustafa Ekinci, Anlatımlı- Gerekçeli Kabahatler 
Kanunu İle İdari Suç ve Cezalar, Ankara, Adalet, 2005, s.78
63Nitekim Yargıtay vermiş olduğu pek çok kararda, bu yeni düzenlemeye dayanarak 
mülkiyetin kamuya geçirilmesi yerine, iadesine karar vermiştir. YCGK’nın 12.06.2007 tarih ve 
8-126/143 sayılı Kararı: “Kuru sıkı tabir edilen gaz tabancaları nitelikleri itibariyle, bu suç 
açısından silah sayılamayacağından, bu nitelikteki tabanca ile düğünde ateş edilmesi eylemi, 
korku, kaygı veya panik yaratabilecek nitelikte olsa dahi, 5237 sayılı TCY’nin 170/1. maddesi 
kapsamında değil, 5326 sayılı Kabahatler Yasası’nın başkalarının huzur ve sükununu 
bozucu davranışlarını yaptırıma bağlayan 36/1.maddesi kapsamında değerlendirilmelidir. Bu 
eylem için anılan maddede idari para cezası öngörüldüğünden, sanığın idare para cezası ile 
cezalandırılması, maddede kabahat konusu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
olanak sağlayan bir hüküm mevcut olmadığı için de, suçta kullanılan kuru sıkı tabancanın 
kabahatliye iadesine karar verilmelidir.” Bkz: Ahmet Gündel, Yeni Türk Ceza Kanunu 
Açıklaması, C.II, Ankara, 2009, s.1517 (Aynı yönde kararlar için bkz: YCGK’nın 14.11.2006 
tarih ve 4-233/245 sayılı kararı, Yarg. 8. CD’nin 13.12.2007 tarih ve 12269/ 9038 sayılı 
kararı; A.e., 1520) 
64 Necati Meran, Açıklamalı- İçtihatlı Kabahatler Kanunu ve Kabahat İçeren Kanunlar, 
3.bs. Ankara, Adalet, 2008, s.78
65 Ekinci, a.g.e., s.78
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Söz konusu Maddenin 6. fıkrasında kaim değerin mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesi düzenlenmiştir. Maddenin gerekçesinde, kaim değer kavramından ne 

anlaşılması gerektiği hususuyla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu’nun eşya ve kazanç 

müsaderesine ilişkin madde metinlerine bakılması konusunda yönlendirme 

yapılmıştır.

Görüldüğü üzere, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ile müsadere benzerlik 

göstermektedir.  Ancak bu iki kurum arasında birtakım farklılıklar bulunmaktadır.

Öncelikle şu hususu belirtmek gerekir ki, mülkiyetin kamuya geçirilmesi bir 

idari tedbir iken, müsadere güvenlik tedbiridir. Bu sebeple, müsadereye, CMK’nın 

256. ve devamı maddeleri uyarınca adli makamlar, mülkiyetin kamuya geçirilmesine 

ise idari makamlar karar vermektedir.

Bir diğer önemli farklılık ise, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kabahatin 

konusunu oluşturan ya da kabahatin işlenmesi suretiyle elde edilen eşyaya ilişkin 

olmasına rağmen, müsaderenin konusunu suçla ilgili eşya oluşturmaktadır.

Müsadere ancak kasıtlı işlenebilen suçlar için kabul edilmişken, mülkiyetin 

kamuya geçirilmesi açısından böyle bir sınırlama öngörülmemiş, hem taksirli hem de 

kasten işlenen kabahatler açısından bu idari tedbir uygulanabilecektir.

Başka bir farklılık ise, mülkiyetin kamuya geçirilmesi tedbirine ancak ilgili 

kanunda açık hüküm bulunan hallerde başvurulabilirken, müsadereye karar 

verilecek durumlarda şartlar oluşmuşsa ayrıca bir hükme gerek yoktur. 
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IV.KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MÜSADERE

Müsadere konusunda ülkeler değişik düzenlemelere yer vermişlerdir:

A. Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde müsadere çok geniş düzenlenmiş bir kurum 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

ABD hukuk sisteminde, sivil müsadere (civil forfeiture) ve cezai müsadere

(criminal forfeiture) olmak üzere iki çeşit müsadere öngörülmüştür. Sivil müsadere, 

suçtan elde edilen veya suçun işlenmesini kolaylaştıran malın devlete geçmesi 

olarak, cezai müsadere ise, kişinin işlemiş olduğu suç nedeniyle malvarlığına el 

konulması olarak tanımlanmaktadır66. 

ABD hukuk sisteminde idari müsadere (administrative forfeiture) de kabul 

edilmiştir. İdari müsadere, genellikle, federal güvenlik güçlerinin bir hazırlık 

soruşturması kapsamında belirlenen malvarlıklarını müsadere etmesi şeklinde 

olmaktadır67.  İdari müsadere, 19 U.S.C. § 1607’de öngörülmüştür. Buna göre, idari 

müsadere  $500,000 veya daha az değere sahip para, araç, silah için söz konusu 

olabilir. İdari müsadereye karar verilebilmesi için, “kuvvetli şüphe”nin bulunması 

gerekir68.

Sivil müsadere, hükmün verilmesinden önce veya sonra olabilir. Bu 

müsadere için mahkûmiyet zorunlu değildir69. Bu dava kişiye karşı değil, mala karşı 

açılır70. 

                                                            
66Brayan Garner, Black’s Law Dictionary, 2006, s. 297
67Jean B. Weld, Forfeiture Laws And Procedures in the United States of America, 
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No83/No83_06VE_Weld1.pdf, 20.03.2011
68A.e
69A.e.
70Nitekim, sivil müsadere davalarının ismi de buna göre verilmektedir: United States v. One 
Sixth Share, 326 F.3d 36 (1st Cir. 2003)
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Cezai müsadere, 18 USC 982. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede 

çeşitli suçlar açısından elde edilecek kazancın müsadere edilebileceği 

belirtilmektedir. Cezai müsaderede hüküm kesinleşmeden bütün mal varlığını 

dondurmak için mahkeme kararıyla bir tedbir veya el koyma kararı 

alınabilmektedir71. Cezai müsadere, sanık için verilen mahkûmiyet hükmünün bir 

bölümüdür72. Nitekim Yüksek Mahkeme’nin Libretti v. United States kararında, cezai 

müsaderenin mahkûmiyet hükmünün bir bölümü olduğu, fer’i ceza niteliğinde 

olmadığı belirtilmiştir73.

ABD’de iyi niyetli üçüncü kişilerin hakları, müsadere kararı verilirken 

korunurken, ele geçirilemeyen malvarlığı değeri kadar kişisel malvarlığı değerinin 

müsaderesi, bir başka değişle kaim değer müsaderesi kabul edilmiştir74.

B. Almanya

Müsadere, 15 Mayıs 1871 tarihli Alman Ceza Kanunu’nun 7. bölümünde 73-

76.maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Bu maddelerde, müsadere “Verfall” (kazanç 

müsaderesi) ve “Einziehung” (eşya müsaderesi) olmak üzere, iki şekilde 

düzenlenmiştir. Suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesinden meydana 

gelen şeyler ile yapısı veya koşullar gereği kamu bakımından tehlike arz eden 

eşyaların müsaderesi Einziehung; işlenen fiil dolayısıyla elde edilen kazançların 

devlet mülkiyetine geçirilmesi ise Verfall olarak adlandırılmaktadır75. 

Kanunda, müsaderenin hukuki niteliği ile ilgili bir belirleme yapılmamış, 

müsadere ayrı bir bölüm altında düzenlenmiştir. Müsaderenin birçok amacının 

olduğu belirtilmekte; bunlar, cezalandırma, tehlikenin önlenmesi ve hukuka aykırı 

olarak elde edilen zenginleşmenin giderilmesi olarak sıralanmaktadır76.

                                                            
71A.e.
72Stefan D. Cassella, Criminal Forfeiture Procedure in 2011, 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=stefan_cassella, 
21.03.2011
73Libretti v. United States, 516 U.S. 29, 38-39 (1995)
74A.e.
75Adem Sözüer, Alman Hukukunda Müsadere Yaptırımı, 
http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/36/web/ceza_hukuku/adem_sozuer.htm, 
05.07.2009
76A.e
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1. Kazanç Müsaderesi (Verfall)

Kazanç müsaderesi, ACK’nın 73-73d maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

ACK m.73’de kazanç müsaderesinin şartları, m.73a’da kaim değer hakkında verilen 

kazanç müsaderesi kararı, m.73d’de genişletilmiş kazanç müsaderesi hüküm altına 

alınmıştır. 

Alman Hukuku’nda kazanç müsaderesinin amacı, failin hukuka aykırı bir 

biçimde elde ettiği ekonomik avantajlar yoluyla haksız biçimde zenginleşerek genel 

ekonomiye verdiği zararın giderilmesi olduğu ve bu nedenle kazanç müsaderesinin, 

haksız zenginleşmeyi tazmin benzeri bir hukuki nitelik taşıdığı kabul edilmektedir77.

a. Kazanç Müsaderesinin Şartları

Kazanç müsaderesinin şartları, ACK’nın 73.maddesinde düzenlenmiştir78. 

Buna göre, kazanç müsaderesine karar verilebilmesi için, fail veya şerikin hukuka 

aykırı bir fiilinin bulunması gerekir. Kazanç müsaderesinin ceza niteliğinde bir 

yaptırım olmaması sebebiyle, filin hukuka aykırı olması yeterli olup, kusuru kaldıran 

veya şahsi cezasızlık nedenlerinin varlığı müsadere kararı verilmesine engel 

olmaz79.

                                                            
77Sözüer, Organize Suçlulukla Mücadelede Ceza Hukuku Tedbirleri, s. 217
78Feridun Yenisey, Gottfried Plagemann, Alman Ceza Kanunu, İstanbul, Beta, 2009, s.107-
108  Madde 73:- Kazanç müsaderesinin koşulları: (1) Hukuka aykırı bir fiil işlenir ve fail veya 
şerik, fiil için veya fiilden dolayı, malvarlığına ilişkin bir kazanç elde ederse, mahkeme bu 
kazancın müsadere edilmesine karar verir. Suçtan zarar gören kişinin, fiil dolayısıyla bir talep 
hakkı doğmuş olup da, bunun ifası, failin veya şerikin fiilden elde ettiği değeri ortadan 
kaldırıyorsa, bu hüküm uygulanmaz. (2) Kazanç müsaderesi kararı, elde edilen semereleri 
de kapsar. Failin veya şerikin elde ettiği eşyayı satmasının veya bunun imha edilmesi, zarar 
görmesi veya elinden alınmasının karşılığı olarak, onun yerine elde ettiği eşya veya 
kazandığı hakka dayanarak elde ettiği eşya da, karar kapsamına dâhil edilebilir. (3) Fail veya 
şerik, bir başkası için hareket eder ve bu şekilde bir başka kişi bir malvarlığı kazancı elde 
etmiş olursa, 1 ve 2. fıkralar uyarınca verilen kazanç müsaderesi kararı, bu kişi hakkında 
verilir. (4) Üçüncü kişi eşyayı fiilin işlenmesi için veya fiilin durumu hakkında bilgi sahibi 
olarak sağlamışsa, başkasına ait olan veya üzerinde başkasının hak sahibi bulunduğu bir 
eşya hakkında da kazanç müsaderesi kararı verilir.
79Sözüer, Alman Hukukunda Müsadere Yaptırımı,
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Kazanç müsaderesine karar verilebilmesi için aranan bir diğer şart da failin 

veya şerikin hukuka aykırı olarak işlediği fiilden dolayı malvarlığına ilişkin bir kazanç 

elde etmesidir. Taşınır veya taşınmaz eşyalar, haklar, fayda getirici her türlü hizmet 

veya iş, rekabet kolaylıkları bir ekonomik değere sahip olmaları kaydıyla kazanç 

müsaderesinin konusu olabilecekken; ekonomik olarak hesaplanmayan ve maddi 

değeri olmayan suç işlenmesi karşılığında cinsel birleşme gibi şeyler kazanç 

müsaderesine konu olamazlar80. 

ACK m.73/f.2’ye göre, kazanç müsaderesi kararı, elde edilen faiz gibi 

semereleri de kapsar. Bununla birlikte, fıkranın ikinci cümlesine göre, failin veya 

şerikin elde ettiği eşyayı satmasının veya bunun imha edilmesi, zarar görmesi veya 

elinden alınmasının karşılığı olarak, onun yerine elde ettiği eşya veya kazandığı 

hakka dayanarak elde ettiği eşyanın müsaderesi ise zorunlu olmayıp, ihtiyaridir.

ACK ‘nın 73 maddesinin üçüncü fıkrasına göre, fail veya şerikin bir başkası 

adına hareket ederek kazanç elde etmesi halinde de kazanç müsaderesi 

uygulanacaktır. Burada, failin bir başkası adına hareket ettiğini kabul etmek için, 

failin temsilci ya da yetkili olması veya özel olarak görevli olması gerekli değildir81.

b. Kaim Değerin Müsaderesi

Kazanç müsaderesinde kaim değerin müsaderesi ACK’nın 73a maddesinde 

düzenlenmiştir82. Bu düzenlemeye göre, suçtan elde edilen şeyin niteliğinden veya 

başka bir nedenden dolayı veya eşyanın satılması, imha edilmesi, zarar görmesi 

veya elinden alınması nedeniyle kazanç müsaderesine karar verilemiyorsa, 

mahkeme elde edilecek şeyin değerini oluşturacak kadar bir para meblağı hakkında 

müsadere kararı verir.

                                                            
80A.e.,
81A.e.,
82Yenisey-Plagemann, a.g.e.,s. 108, Madde 73 a: - Kaim değer hakkında verilen kazanç 
müsaderesi kararı: Suçtan elde edilen şeyin niteliğinden veya başka bir nedenden dolayı, 
belli bir eşya, hakkında kazanç müsaderesi uygulanmasına müsait değilse veya 73. 
maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesi uyarınca, eşya yerine kaim olan bir şey hakkında kazanç 
müsaderesi  kararı verilmesinden vazgeçilmiş ise, mahkeme elde edilecek şeyin değerini 
oluşturacak kadar bir para meblağı hakkında kazanç müsaderesi kararı verir. Eşyanın değeri 
daha evvel elde edilenin değerinden az ise, mahkeme bu kararı kazanç müsaderesi kararı ile 
birlikte verir. 
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c. Genişletilmiş Kazanç Müsaderesi

Genişletilmiş kazanç müsaderesi, ACK’nın 73d maddesinde 

düzenlenmiştir83. 

Genişletilmiş kazanç müsaderesi ile örgütlü veya suç işlemeyi meslek haline 

getirerek suç işlenmesi sonucu kazanç birikimine engel olmak ve kişileri bu yöndeki 

amaçlarından caydırmak istenmesinin yanı sıra, organize suç örgütlerinin elinde 

bulunan sermayenin yeni suçlar işlemek için kullanmalarının da önüne geçilmek 

istenmiştir84.

Genişletilmiş kazanç müsaderesi, sadece eşya veya haklarla sınırlı olması 

ve müsadere konusu eşya ve hakların, hakkında mahkûmiyet verilen somut suç için 

ya da bu suçtan doğmuş olmaları gerekmemesi sebebiyle müsadereden 

ayrılmaktadır85.

                                                            
83Yenisey-Plagemann, a.g.e.,s. 109- 110, Madde 73 d: Genişletilmiş kazanç müsaderesi. (1) 
Bu hükme yollama yapan bir kanunda düzenlenen bir hukuka aykırı fiil işlenirse, failin veya 
şerikin eşyalarının hukuka aykırı fiiller için veya hukuka aykırı fillerden elde edildiğini kabul 
etmeyi gerektiren durumlar mevcut bulunduğu takdirde, mahkeme bunlar hakkında da 
kazanç müsaderesi kararı verir. Failin veya şerikin eşyayı hukuka aykırı bir fiil için veya 
hukuka aykırı fiilden elde etmiş olması nedeniyle, sadece bu sebeple bu eşyaya malik 
olmadığı veya onun üzerinde bir hakka sahip olmadığı durumlarda da, 1. cümle uygulanır. 
73b bağlantılı olarak da dâhil 73. maddenin 1. fıkrası 2. cümlesi ve 73.maddenin 2. fıkrası 
kıyasen uygulanır. (2) Fiilden sonra belirli bir eşya hakkında kazanç müsaderesi kararı 
verilmesi, tamamen veya kısmen imkânsız hale gelmiş olduğu hallerde, 73a ve 73b 
maddeleri kıyasen uygulanır. (3) Fail ve şeriğin, karar verilmeden evvel işlemiş bulunduğu 
başka bir hukuka aykırı fiil nedeniyle, 1. fıkra uyarınca kazanç müsaderesine karar 
verildikten sonra, fail veya şeriğe ait eşyalar hakkında, yeniden kazanç müsaderesi kararı 
verildikten sonra, fail veya şeriğe ait eşyalar hakkında, yeniden kazanç müsaderesi kararı 
verilmesi gerekirse, mahkeme daha önce verilmiş olan kararı göz önünde tutar. (4) 73c 
maddesi kıyasen uygulanır. 
84Sözüer,  Organize Suçlulukla Mücadelede Ceza Hukuku Tedbirleri, s.222
85Sözüer, Alman Hukukunda Müsadere Yaptırımı,
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2. Eşya Müsaderesi (Einziehung)

a. Genel Olarak

ACK’nın 74. maddesinde eşya müsaderesi, 74a maddesinde eşya 

müsaderesinin genişletilmiş koşulları, 74d maddesinde yazıların müsaderesi, 

75.maddesinde ise tüzel kişilere ilişkin müsadere düzenlenmiştir. 

b. Eşya Müsaderesinin Çeşitleri

(1) Ceza Müsaderesi

ACK’nın 74.maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen eşya müsaderesi, zorunlu 

değil ihtiyari olması ve müsadere sonucunda failin uğrayacağı mal varlığı kaybı 

dolayısıyla, faile asıl cezaya ilaveten feri ceza olarak bir kötülük yükletilmesi 

sebebiyle ceza niteliğinde kabul edilmektedir86. 

ACK’nın 74.maddesinin 1.maddesine göre, kasten işlenen suçlarda, bu 

suçtan doğan veya suçun işlenmesinde veya hazırlanmasında kullanılmış olan veya 

suçta kullanılmak üzere hazırlanmış bulunan eşya, müsadere edilebilir87.  Görüldüğü 

üzere müsadere ancak kasten işlenen suçlarda söz konusu olabilecektir. Ceza 

niteliğinde olmasının bir sonucu olarak, eşya müsaderesine karar verilebilmesi için 

suçun bütün unsurlarıyla gerçekleşmiş olması gerekir88.

                                                            
86A.e.,
87Yenisey-Plagemann, a.g.e.,s. 111-112, Madde 74- Eşya müsaderesinin koşulları. (1) 
Kasten işlenen suçlarda, bu suçtan doğan veya suçun işlenmesinde veya hazırlanmasında 
kullanılmış olan veya suçta kullanılmak üzere hazırlanmış bulunan eşya, müsadere edilebilir. 
(2) Eşya müsaderesi, sadece aşağıda sayılan hallerde hukuken kabul edilmiştir; eğer 1.eşya, 
kararın verildiği sırada faile veya şerike ait ise veya bunlar eşya üzerinde bir hakka sahip 
iseler, 2. eşya, cinsi ve durumu bakımından toplumu tehdit ediyorsa veya hukuka aykırı 
fillerin işlenmesine hizmet etmesi tehlikesi varsa.  
88Sözüer, Alman Hukukunda Müsadere Yaptırımı,
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Ceza müsaderenin konusu eşyaların yanı sıra, haklar da oluşturabilir89. 

Müsadere kararı verilebilmesi için, bu eşyanın suçtan doğması veya suçun 

işlenmesinde veya hazırlanmasında kullanılmış olması veya suçta kullanılmak üzere 

hazırlanmış bulunması gerekir.

Ceza müsaderesine karar verilebilmesi için gerekli olan bir diğer şart da 

eşyanın fail veya şerike ait olmasıdır. Üçüncü kişiye ait eşyanın müsaderesi ise 

ancak ACK’nın 74a maddesinde düzenlenen şartların bulunması halinde söz konusu 

olabilecektir90. Bu maddeye göre üçüncü kişiye ait eşyanın müsaderesine karar 

verilebilmesi için, üçüncü kişinin, eşyanın suçun işlenmesinde suçun 

hazırlanmasında kullanılmasında veya suçun konusunu oluşturmasına en az 

taksiriyle sorumlu olması veya eşyanın müsadere edilebileceğini bilmesine rağmen 

eşyayı iktisap etmesi gerekir.

(2) Güvenlik Tedbiri Müsaderesi

Eşyanın tehlikelilik arz etmesi sebebiyle müsadere edilmesi, güvenlik tedbiri 

müsaderesidir ve ACK’nın 74.maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesinde “eşya, cinsi ve 

durumu bakımından toplumu tehdit ediyorsa veya hukuka aykırı fillerin işlenmesine 

hizmet etmesi tehlikesi varsa” müsadere edilebilir şeklinde düzenlenmiştir. Buna 

göre, güvenlik tedbiri müsaderesi iki şekilde ortaya çıkmaktadır: Eşyanın yapısından 

veya koşullarının gereğinden kaynaklanan tehlikelilik nedenine dayanan müsadere 

ve hukuka aykırı eylemlerin işlenmesine yarayışlı olma tehlikesi taşıyan eşyanın 

müsaderesi. Birinci durumda önemli olan eşyanın toplum için tehlike arz etmesidir. 

İkinci durumda ise, eşyanın hukuka aykırı bir fiilde kullanılacağı tehlikesinin 

olmasıdır. Ancak bu tehlikenin kabul edilmesi için, basit bir şüphe yeterli olmayıp, 

somut noktaların bulunması gerekmektedir91. 

                                                            
89A.e.,
90Yenisey-Plagemann, a.g.e., s.112, Madde 74a- Eşya müsaderesinin genişletilmiş koşulları: 
Kararın verildiği sırada eşya kendisine ait olan veya bunlar üzerinde bir hak sahibi olan kişi, 
1. en azından ağır dikkatsizlik veya ilgisizlik nedeniyle, eşyanın veya hakkın, suçun aracı 
veya konusu olmasına veya hazırlanmasına katkıda bulunmasına neden olmuşsa, veya 
2.eşyanın müsadere edilmesine neden olabilecek durumları bilerek, eşyayı takbih edilir bir 
şekilde iktisap etmiş ise, kanunun bu maddeye yollama yaptığı durumlarda, eşya 
74.maddenin 2. fıkrasının 1 numaralı bendinden farklı olarak, eşya gene müsadere edilebilir.
91Sözüer, Alman Hukukunda Müsadere Yaptırımı,
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(3) Orantılılık İlkesi

Eşya müsaderesinde orantılılık ilkesi 74b maddesinde düzenlenmiştir. Buna 

göre, eşya müsaderesinin ihtiyari olduğu durumlarda, ceza müsaderesinde ve 

üçüncü kişilere ait müsaderede, işlenen fiilin önemi ve hakkında eşya müsaderesi 

uygulanacak fail veya şerik veya genişletilmiş eşya müsaderesinde üçüncü kişilere 

isnat edilen suçlamalar arasında orantı bulunmalıdır92. Eğer, mahkeme somut 

olayda müsaderenin oransız olacağı kanısına varırsa müsadereye karar 

vermeyecek veya daha az etkili olan başka bir tedbire başvuracaktır93. Bu tedbirler, 

eşyayı kullanılamaz hale getirmek, eşya üzerinde belirli düzenlemeler yapmak, 

işaretleri kaldırmak veya eşyayı başka şekillerde değiştirmek ile eşya üzerinde belirli 

bir şekilde tasarrufta bulunmaktır.

(4) Kaim Değerin Müsaderesi

Kaim değerin müsaderesi, ACK’nın 74c maddesinde düzenlenmiştir. Buna 

göre, kaim değer müsaderesi, fail veya şerikin eşyayı, eşya müsaderesine karar 

verilmeden önce, satması, tüketmesi veya eşyanın müsadere edilmesine başka bir 

şekilde engellenmesi halinde fail veya şerikin, eşyanın değeri kadar bir para tutarını 

ödemesine karar verilmesidir. 

(5) Yazıların Müsaderesi

Yazıların müsaderesi ACK’ nın 74d maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. 

Muhtevası bilinerek kasten dağıtılmaları bir ceza kanunu hükmünü ihlal edecek 

nitelikte yazılar, eğer en az bir adedi suç teşkil eder şekilde dağıtılır veya dağıtılmak 

üzere hazırlanırlarsa, müsadere edilir. Yazıların yanı sıra, yazıların meydana 

getirilmesinde kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanmış bulunan plaka, forma, 

basıma hazır döküm, rotatif, negatif veya matris gibi araçların kullanılmaz hale 

getirilmesine karar verilir. Bu müsadere kararı, sadece yazının dağıtılmasında veya 

hazırlanmasında katkıda bulunan kişinin zilyetliğinde olan veya aleni olarak 

                                                            
92Yenisey-Plagemann, a.g.e., s.112-113
93Sözüer, Alman Hukukunda Müsadere Yaptırımı,
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sergilenmiş bulunan veya gönderme şeklinde dağıtma halinde bulunup, henüz 

alıcısının eline teslim edilmemiş olan yazılar hakkında uygulanır94.

(6) Eşya Müsaderesinin Etkisi

Eşya müsaderesinin etkisi, ACK’nın 74e maddesinde düzenlenmiştir. Buna 

göre, eşyanın veya müsadere edilen hakkın mülkiyeti, karar kesinleştiği anda 

devlete geçmektedir.

Kural olarak, eşya üzerinde üçüncü şahıslara ait olan haklar devam eder. 

Ancak, güvenlik tedbiri müsaderesi halinde mahkeme bu hakların sona ermesine 

karar verir. Ayrıca, üçüncü kişiler şeyi, suçun vasıtası, suçun hazırlanma aracı veya 

suçun konusu olmasına en azından taksirli olarak sebep olmuş ise ve hakka sahip 

olan üçüncü kişi, müsadere veya kullanılmaz hale getirmeyi, hukuken kabul edilebilir 

hale getiren durumları bilerek iktisap etmiş ise mahkeme, üçüncü şahsa ait olan bir 

hakkın da sona ermesine karar verebilir.

(7) Tazminat

Tazminat, ACK’nın 74f maddesinde düzenlenmiştir. Eşya üzerindeki mülkiyet 

veya müsadere edilen hak, müsadere veya kullanılamaz hale getirme kararının 

kesinleştiği sırada, üçüncü bir şahsa ait ise veya eşya üzerinde üçüncü bir şahıs 

lehine bir hak tesis edilmiş olup bu hak, verilecek karar ile sona erer veya takyit 

edilirse, üçüncü şahsa piyasa değeri göz önünde tutulmak suretiyle, hazineden 

uygun miktarda bir nakdi tazminat ödenir.

(8) Tüzel Kişilerin Organları ve Temsilcileri  

Hakkındaki Özel Hükümler

ACK’nın 75. maddesi ile tüzel kişilerin organları ve tescilleri hakkında özel 

hükümler düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, tüzel kişilerin temsil yetkisine sahip 

                                                            
94Yenisey-Plagemann, a.g.e., s.115-116
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organ ve temsilcilerinin suçu, temsil ettikleri tüzel kişi adına işlemeleri halinde 

müsadere kararı verilebilecektir. 

C. İsviçre

1. Giriş

İsviçre’de, organize suçlulukla daha etkin bir mücadelenin sağlanması 

amacıyla müsadere yeniden düzenlenmiştir95. 01.08.1994’de İsviçre Ceza 

Kanunu’nun 58. maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, müsaderenin uygulama 

alanı ve uygulanacak kişinin durumu daha açık bir şekilde belirlenmiştir. Güvenlik 

tedbiri olan tehlikeli maddenin müsadere edilmesi ile yasadışı kazanç sağlanmasını 

önlemeyi amaçlayan malvarlığı değerlerinin müsaderesi bu düzenleme ile birlikte net 

bir şekilde birbirinden ayrılmıştır96.

İsviçre Ceza Kanunu’nda iki çeşit müsadere öngörülmüştür: tehlikeli 

maddelerin müsaderesi (İs.CK m.58) ve malvarlığı değerlerinin müsaderesi (İs.CK 

m.59). Müsadereyi, İs.CK m. 42’de düzenlenen diğer güvenlik tedbirlerinden ayıran 

şey, bu tedbirlerin kişilere karşı, müsaderenin ise mala ve malvarlığı değerlerine 

yönelik olmasıdır97.

İs.CK’nun 58. maddesinde düzenlenen tehlikeli maddenin müsaderesi, bir 

suçtan meydana gelen, suçta kullanılmak üzere hazırlanan veya suçta kullanılan 

eşyanın yeniden kullanılması tehlikesi ile toplumun karşı karşıya kalmasını önlemeyi 

amaçlamaktadır98. 

İs.CK’nun 59. maddesi ise sosyal amaçlı olup, bu madde ile amaçlanan, 

kanundışı faaliyetlerin kazanç kaynağı olmasının önlenmesidir. Doktrinde malvarlığı 

değerlerinin müsaderesi, tazminatın müsaderesi olarak da adlandırılmaktadır99. 

                                                            
95Madeleine Vouilloz, La Confiscation En Droit Pénal, Swisslex, 2001, s.1388
96A.e., s. 1388
97J.Gauthier, Quelques Aspects de la Confiscation Selon L’article 58 du Code Pénal 
Suisse, in RPS, s.369
98Madeleine Vouilloz, a.g.e., s.1388
99 A.e., s.1389
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59. maddenin ikinci fıkrası, sanığın veya iştirak edenin suçtan elde 

ettiklerinden faydalanamaması sebebiyle, bu düzenlemenin ceza niteliğinde kabul 

edilebilir. Ancak, İsviçre Federal Mahkemesi, bu maddedeki düzenlemenin önleyici 

karakteri üzerinde durmakta ancak, güvenlik tedbiri olduğunu belirtmektedir100.

İsviçre Ceza Kanunu’nun özel bölümler kısmında da müsadere ile ilgili 

düzenlemelere yer verilmiştir101. Bunun yanı sıra birçok federal kanunda da 

müsadereye ilişkin hükümler bulunmaktadır. 

Müsadere kararı, İsviçre Ceza Kanunu’nun 58. Maddesindeki düzenlemeye

göre ancak hâkim tarafından verilebilir102. Ancak bu durum kararın idari makamlar 

tarafından verilmesini engellememekte; federal kanunlar bu kararın hâkim tarafından 

denetleme imkânının sağlanması halinde idari makamlar tarafından verilmesini 

kabul etmektedirler103.

2. Tehlikeli Maddenin Müsaderesi

Bu müsaderenin konusunu, suçta kullanılan veya suçta yeniden kullanılma 

tehlikesi bulunan eşyalar oluşturur104. İs.CK’nun 58. maddesinde tehlikeli maddenin 

müsaderesi şu şekilde düzenlenmiştir:

“ Herhangi biri mahkûm edilmese bile, hâkim suçta kullanılan veya suçta 

kullanılmak üzere hazırlanan veya suçtan oluşan eşyanın, kişilerin güvenliği, kamu 

düzenini veya kamu ahlakına tehlikeye sokması halinde müsaderesine karar verir.

Hâkim, müsadere edilmiş eşyanın imhasına veya kullanılmaz hale 

getirilmesine karar verebilir.”

                                                            
100 A.e., s.1389
101İs.CK’nun 135/2,197/3,235/3, 236/3, 249,274/2, 302/2,327/3,328/2 maddelerinde 
müsadereye ilişkin hükümler bulunmaktadır.
102 Federal Mahkeme, Cenevre Başsavcısını 58. Maddedeki düzenlemede yer alan adli 
makam olarak kabul etmemiştir.A.e., s. 1390
103 A.e., . 1390
104 J.Gauthier, a.g.e.,s .369
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a) Mahkûmiyet Şartının Aranmaması

İs.CK’nun 58. maddesinde öngörülen müsaderenin uygulanması için, 

herhangi birinin mahkum edilmesi aranmaz. Bir suçun işlenmiş olması ve suçun 

objektif ve subjektif unsurlarının oluşmasının bir önemi bulunmamaktadır105. 

Müsadere, sanık, şerik veya üçüncü kişiye ait mala karşı olabilir.

Masumiyet karinesi, suçta kullanılan, suçtan elde edilen eşyanın 

müsaderesine engel değildir106. Ayrıca, hâkim davaya devam edemese de (örneğin 

zamanaşımı sebebiyle) müsaderenin şartlarının oluşup oluşmadığını incelemek 

zorundadır.

b) Zamanaşımı

Tehlikeli maddenin müsaderesinde zamanaşımı öngörülmemiştir. Eşyanın,

kişilerin güvenliği, kamu düzenini veya kamu ahlakına tehlikeye sokması söz 

konusu olduğu sürece, müsaderesine karar verilebilecektir. Bu tehlike ortadan 

kalktığında, artık müsadereden bahsedilemeyecektir107.

c) Şartları

(1)Müsadere Edilecek Eşya

İs.CK’nun 58. Maddesinde öngörülen müsadere, suçta kullanılan veya suçta 

kullanılmak üzere hazırlanan eşya (instrumenta sceleris) veya suçtan meydana 

gelen eşya (producta sceleris) için kabul edilmiştir. Burada bahsedilen eşya, somut 

varlığı olan eşyadır108. 

Bu madde ile zorunlu müsadere sistemi kabul edilmiştir.

                                                            
105 Madeleine Vouilloz, a.g.e., s.1390
106 A.e., s. 1390
107 J.Gauthier, a.g.e.,s .370
108 D.Piotet, Les Effets Civils De La Confiscation Pénale, Berne, 1995, s.24
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(2)Orantılılık Prensibi

İs.CK’nun 58. maddesinde öngörülen tehlikenin varlığı, eşya suç işlemek için 

elde edilmişse veya fail tarafından birçok defa suç işlemek için kullanılmışsa veya 

hala faile yardımcı oluyorsa kabul edilmektedir109. 58. Maddede düzenlenen 

müsadere, toplumsal yarar amacını taşıdığından, eşyanın faile ait olup olmaması 

önem taşımaz. Ancak eşya üçüncü kişiye ait bir eşya sadece failin kullanması 

nedeniyle tehlike oluşturmuşsa orantılılık ilkesi nedeniyle müsadere edilmez110.

3. Malvarlığı Değerlerinin Müsaderesi

Malvarlığı değerlerinin müsaderesi İs.CK’nun 59.maddesinde detaylı olarak 

şu şekilde düzenlenmiştir:

“ 1. Hâkim, suçtan elde edilen ya da suç işlemeye teşvik veya suç işleyene 

ödüllendirmeye yönelik mal varlıklarının, mağdura iadesi mümkün değilse, 

müsaderesine karar verir. 

   İyiniyetli üçüncü kişilere ait bu malvarlıkları, bu kişi için ağır bir sonuç 

doğuruyorsa veya bu kişi uygun miktarda bir karşı ödeme sağlayabiliyorsa, 

müsadere kararı verilmez. 

    Eğer söz konusu suçun kovuşturması daha uzun bir zamanaşımı süresine 

tabi değilse, malvarlığı değerlerinin müsaderesi için öngörülen zamanaşımı süresi 5 

yıldır.

    Müsadere kararı resmi makamlarca bildirilir. Mağdur veya üçüncü kişilerin 

hak iddialarını resmi bildirimin yapılmasından itibaren 5 yıl içerisinde ileri sürmeleri 

gerekir. 

2. Müsadere edilecek malvarlığının artık mevcut olmadığı durumlarda hâkim, 

malvarlığının devletin eşdeğer miktarda bir telafi edici alacakla karşılamasına karar 

verir. Bu duruma, üçüncü bir şahsa karşı, numara 1, satır 2,de öngörülen koşullar 

                                                            
109Madeleine Vouilloz, a.g.e., s.1390
110 A.e., s. 1390
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gerçekleşmediği ölçüde karar verilir.  

   Hâkim, telafi edici alacağın tahsil edilebilir olmadığını ya da bunun ilgili 

şahsın yeniden mağdur olacağını öngörüyorsa, telafi edici alacaktan tamamen ya da 

kısmen vazgeçebilir. 

     Adli makamlar, söz konusu şahsın malvarlığının öğelerini, telafi edici alacak 

yaptırımın gerçekleştirmek amacıyla yediemine yerleştirebilir. Yediemin, telafi edici 

alacak yaptırımının zorla uygulanması sırasında, devlet lehine bir tercih hakkı 

yaratmaz. 

3. Hâkim, bir suç örgütünün elinde bulundurma yetkisine sahip olduğu tüm 

malvarlıklarının müsaderesine karar verecektir. Suç örgütüne katılmış ya da 

yardımda bulunmuş kişilerin malvarlıkları ( m. 260), aksi öngörülünceye kadar, 

örgütün sahipliğine tabi olarak değerlendirilir. 

4. Müsadereye tabi malvarlıklarının miktarı tam olarak belirlenemezse ya da 

bu belirleme oransız araçlar gerektiriyorsa, hâkim bunu belirleyebilir. 

D. İtalya

Müsadere, İtalya Ceza Hukuku’nda devlet tarafından bir suçla ilgili ya da 

bizatihi suç teşkil eden eşyaya el konulması olarak tanımlanmaktadır111.

Müsadere, 1930 tarihli İtalya Ceza Kanunu’nun 240. maddesinde 

düzenlenmiştir. Müsaderenin hukuki niteliği, İtalya Ceza Kanunu’nda güvenlik tedbiri 

olarak kabul edilmiş ve müsadere, İCK’nın 199-240 maddeleri arasında güvenlik 

tedbirlerinin ikinci bölümünde yer alan mal varlığına ilişkin güvenlik tedbiri olarak 

hüküm altına alınmıştır112. 

Müsadere 240. maddede şu şekilde düzenlenmiştir:

                                                            
111Manzini,  Trattatto di dirirtto penale italiano, Volume III, Torino, 1961- 1964, s.385
112Federico del Giudice, Codice Penale Spiegato Articolo Per Articolo, 2006, s.239
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“Yargıç, mahkûmiyet halinde suçun işlenmesinde kullanılan ya da 

kullanılmak üzere hazırlanan ve/veya suç dolayısıyla meydana gelen ya da 

kazanılan şeyin müsaderesine hükmedebilir. 

1) Suçun geliri olan 2) Üretimi / kullanılması, taşınması, bulundurulması, el 

değiştirmesi suç oluşturan şeyler, mahkûmiyet söz konusu olmasa bile müsadere 

edilirler.

Birinci fıkranın birinci paragrafı ve 1 no'lu cümlesindeki hükümler, şey, suçla 

ilişkisi olmayan kimselere aitse uygulanmazlar.

İki no'lu cümlede yazılı hüküm, eşyanın suçla ilişkisi olmayan kişiye ait 

olması ve üretime, kullanıma, taşınmaya, bulundurulmaya, el değiştirmeye, iznin 

yetkili otoritece verilebilmesi halinde uygulanmaz.”113.

V. ULUSLARARASI BELGELERDE MÜSADERE

A. Genel Olarak

İlerleyen teknoloji ve gelişen iletişim olanakları, suçların artık ülkesel 

boyutlardan çıkarak ülkeler arasında işlenebilir hale gelmesine neden olmuştur. Bu 

sebeple günümüzde, suçlarla uluslararası mücadeleyi sağlamak amacıyla Devletler 

işbirliği yoluna gitmektedirler. Özellikle, uyuşturucu ticareti ve kara paranın 

aklanması gibi, birden fazla ülkenin topraklarında işlenen suçlar, ceza hukuku 

alanında uluslararası sözleşmelerin önem kazanmasına neden olmaktadır. 

Müsadere de bu sözleşmelerin konusu olmuştur. Zira suç kaynaklı malvarlıkların 

genellikle bir başka ülkeye transfer edilmesi, müsadere alanında işbirliğini gerekli 

kılmaktadır. 

Müsadereye ilişkin sözleşmeleri, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop 

Maddeler Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 1990 tarihli Suçtan 

Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El konulmasına 

İlişkin Sözleşme 2000 tarihli BM Sınıraşan Suçlarla Mücadele Sözleşmesi, 

                                                            
113Aydın, a.g.e., s.141
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Yolsuzluğa Karşı BM Sözleşmesi, BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 

Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi, Ceza 

Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi ve OECD 

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin 

Önlenmesi Sözleşmesi şeklinde sıralayabiliriz. 

Bu sözleşmelerden çerçeve niteliğinde olan Uyuşturucu ve Psikotrop 

Maddeler Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Suçtan Kaynaklanan 

Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El konulmasına İlişkin 

Sözleşme, BM Sınıraşan Suçlarla Mücadele Sözleşmesi, Yolsuzluğa Karşı BM 

Sözleşmesi’nin incelenmesi önem taşımaktadır.

Bu sözleşmeler müsadere bakımından benzer mekanizmalar getirmekte 

ancak suçlar bakımından farklılık göstermektedirler114. Uluslararası işbirliğin tam 

olarak sağlanabilmesi, için öncelikle bu Sözleşmelerde müsadere kavramı 

tanımlama ihtiyacı duyulmuştur.

Ayrıca bu sözleşmelerde, taraf devletlerin en geniş ölçüde bu suçlara ilişkin 

yapılan soruşturma ve kovuşturmada en geniş karşılıklı adli yardım sağlama 

yükümlülüğü öngörülmektedir. Bu adli yardımın müsadere ile ilgili kısmını, arama, el 

koyma ve dondurma işlemlerini yerine getirmek, resmi daire, banka, şirket veya 

ticaret kayıtları ve mali kayıtlar dâhil, ilgili belge ve kayıtların asıllarını veya tasdikli 

suretlerini temin etmek, suç gelirlerinin tespiti, dondurulması ve takibi ile varlıkların 

geri alınması oluşturmaktadır. Ayrıca devletler, bankacılık sırrı gizliliği sebebiyle 

karşılıklı adli yardım talebini reddedemezler. 

Ülkemiz de bu sözleşmelere taraftır ve müsadere konusunda uluslararası 

işbirliğini kabul etmiştir. Bu sözleşmelerin iç hukukta uygulanma şekli Adalet 

Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 01.01.2006 tarihli 

ve B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/7 sayılı, cezai işlere ilişkin uluslararası 

işbirliğinde adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar konulu 69 no’lu 

                                                            
114Ergin ERGÜL, Elkoyma ve Müsadere Alanında Uluslararası Adli İşbirliği, www.ceza-
bb.adalet.gov.tr/makale/ergin_bey_sunumu.doc, 21.03.2010
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Genelge’nin 6 no’lu başlığında belirtilmiştir115. Ayrıca, Yargıtay’ın da vermiş olduğu 

kararlarda bu Sözleşmelere atıf yaptığını görüyoruz116.

B. Çerçeve Niteliğindeki Sözleşmelerdeki Düzenlemeler

1. 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler 

Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 

( Viyana Sözleşmesi)117

                                                            
115VI- El Koyma Ve Müsadere Kararlarının İnfazı Ve Varlıkların Geri Alnımasına İlişkin 
Karşılıklı Adli Yardımlaşma: (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları 
(TCK m. 188), malvarlığı değerlerinin aklanması suçu (TCK m. 282), örgütlü suçlar ve 
yolsuzluk suçlarına ilişkin soruşturma ve davalarda yurtdışında bulunan malvarlığı değerleri 
hakkında verilen el koyma ve müsadereye ilişkin kararlar, "1988 tarihli Uyuşturucu ve 
Psikotrop Maddelere Karşı BM Sözleşmesi", "BM Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele 
Sözleşmesi", "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin 
Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine ve Durdurulmasına ve 
Cezalandırılmasına İlişkin Protokol","Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine Ek 
Kara Deniz ve Hava Yolu ile Göçmen Kaçakçılığına İlişkin Protokol", "BM Terörizmin 
Finansmanının Önlenmesi Sözleşmesi","BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi", "Suçtan 
Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi", "Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku 
Sözleşmesi","Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi","OECD 
Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi 
Sözleşmesi",Çerçevesinde taraf devletlerde infaz ettirilebilir.(2) Yolsuzluk suçlarından elde 
edilip, yurt dışına çıkarılmış varlıkların geri alınması istenildiği takdirde, bu alanda yegane 
sözleşme olan Yolsuzluğa Karşı BM Sözleşmesi'nin V. Bölüm 51 ilâ 59. maddeleri hükümleri 
çerçevesinde talepte bulunulmalıdır.(3) Yabancı adli makamların benzer talepleri de aynı 
sözleşmeler çerçevesinde Ülkemizde yerine getirilir.4) Bu itibarla, yurt dışı bağlantılı 
ekonomik, malî ve örgütlü suçlarda şüpheli ve sanıkların yurtdışındaki malvarlıklarının 
araştırılması, tespit edilerek el konulması ve müsaderesinin sağlanması için düzenlenecek 
istinabe talebinin, CİKAYAS ya da ilgili ikili anlaşmanın yanı sıra, konusuna göre yukarıda 
değinilen sözleşme adı belirtilmek ve hükümleri de dikkate alınmak suretiyle hazırlanması ve 
evrakın iki nüsha halinde Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. 
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27798.html,24.03.2010
116Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 19.03.2008 tarih ve 1883/ 2722 sayılı kararı; “Adli Emanetin 
2001/ 34 sırasına kayıtlı 9 mm çapında Pietro Beratta marka yarı otomatik tabancanın tetiği 
horoza bağlanan düzeneğinin olmadığı, sözü edilen eksikliğin giderilmesinin basit 
müdahaleyle olmayıp ustalık gerektiren bir arıza olduğuna ilişkin 12/08/2002 tarihli keşifte 
dinlenilen bilirkişi raporu göz önünde bulundurularak sanığın beraatine karar verilmiş ise de; 
tabancanın 26/04/ 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5095 sayılı 
Sınıraşana Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Ek ateşli Silahlar, Parçaları 
ve Aksamları İle Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 6,9,11 ve 12. maddeleri hükmü ile 765 
sayılı TCK’nun 36, 5237 sayılı TCK’nun 54. maddelerindeki düzenlemelere göre 
müsaderesine karar verilmesi gerekirken, zabıtaya teslimine karar verilmesi” ne karar 
verilmiştir. Bkz: Gündel, a.g.e.,1540
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Bu Sözleşme uluslararası alanda kabul edilen ilk belge olması nedeniyle 

önem taşır. Sözleşmenin kapsamını, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yasadışı imal 

edilmesi, imalatta kullanılan ara maddelerin yasadışı üretimi ve ticareti, uyuşturucu 

ve uyarıcı maddelerin bulundurulması, bunların ticareti ve uyuşturucudan elde edilen 

gelirlerin aklanması oluşturmaktadır (m.3).  

Sözleşmenin “Tanımlar” başlıklı 1. maddesinin f bendinde müsadere; “hakkın 

kaybedilmesi kavramı da dâhil olmak üzere, mahkeme veya başka bir yetkili 

makamın kararıyla mülkiyetin sürekli olarak kaybedilmesi” şeklinde tanımlanmıştır. 

Konumuz açısından önem taşıyan kazanç, 3. maddenin 1. fıkrasında yer alan 

suçların işlenmesinden doğrudan veya dolayı olarak kaynaklanan her türlü 

malvarlığını; malvarlığı (mamelek) ise, maddi veya gayrı maddi, menkul veya 

gayrimenkul fiziki varlığı olan veya olmayan her türlü mal ile bunlar üzerinde 

mülkiyet veya yararlanma hakkını gösteren hukuki belgeler veya senetleri ifade 

etmektedir.

Müsadere, Sözleşmenin 5. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, 

her taraf devletin, Sözleşmede belirtilen suçlardan elde edilmiş kazançları veya 

değeri bu kazançlara tekabül eden mal varlığını veya bu suçların her ne şekilde 

olursa olsun işlenmesinde kullanılan veya kullanılması amaçlanan uyuşturucu ve 

psikotrop maddeler, malzeme ve teçhizatı veya öteki araç ve gereçleri müsadere 

edebilmek için gerekli önlemleri alması gerekmektedir. 

Sözleşme taraf devletlere, müsaderenin uygulanabilmesi için yetkili 

makamlarını görevlendirme yükümlülüğü yüklemektedir.   

Sözleşmenin 5. maddesinin 4. bendine göre, müsadereye konu kazanç veya 

malvarlıklarını ülkesinde bulunduran taraf devletin, müsadere kararının alınması için 

talebi yetkili makamlara iletmek ve bu kararın alınması halinde uygulanmasını 

sağlamak veya yargılama yetkisine sahip taraf devletçe verilen müsadere kararını 

                                                                                                                                                                            
117Bu Sözleşme 22.11.1995 tarihli ve 4136 sayılı Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin 
Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun ile kabul edilmiştir. 
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talep çerçevesinde uygulanması için yetkili makamlarına iletmek yükümlülüğü 

bulunmaktadır. İkinci ihtimalde, müsadereye konu eşyanın veya kazancın bulunduğu 

taraf devletin, ayrıca müsadere kararı vermesine gerek bulunmamakta sadece 

müsadere kararının infazı söz konusu olmaktadır. 

Müsadere edilen eşya ve kazancın akıbetinin ne olacağı hususu, 5. 

maddenin 5. bendinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, talepte bulunulan devlet 

müsadere ettiği malvarlıkları ve kazançlar üzerinde, iç hukuku ve idari usulleri 

çerçevesinde tasarrufta bulunacaktır. Ayrıca, talepte bulunulan devletin, bu 

kazançları ve malvarlığına eşdeğer parayı veya bunların satışından sağlanan 

parayı, bu konuda uzmanlaşmış uluslararası kuruluşlara devri veya diğer taraf 

devletlerle paylaşma konusunda anlaşma imzalama imkânı vardır.  

2. 1990 tarihli Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin 

Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve 

Elkonulmasına İlişkin Sözleşme (Strazburg 

Sözleşmesi)118

Avrupa Konseyi çalışmaları kapsamında oluşturan bu Sözleşme, para 

aklama suçlarına ilişkindir. Sözleşmenin 1. maddesinde zoralım119; bir veya birkaç 

suçla ilgili olarak yapılan kovuşturmayı takiben, mülkiyetten kesin olarak 

mahrumiyete dair bir mahkeme tarafından verilen bir ceza veya tedbir olarak 

tanımlanmaktadır. 

Sözleşme taraf devletler için ulusal önlemler ve uluslararası işbirliği kuralları 

ortaya koymaktadır. Ulusal önlemlere göre, taraf devletlerin suç vasıtaları ile 

gelirlerini veya bu gelirlere eşdeğer malların zoralımını gerçekleştirmek için gerekli 

olan yasal ve diğer tedbirleri veya zoralıma tâbi olan bir malın tespitini ve takibini 

yapabilmek ve bu tür malın elden çıkarılmasına veya nakline yol açan herhangi bir 
                                                            
118Bu Sözleşme 16.06.2004 tarih ve 5191 sayılı Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, 
Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve Elkonulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun ile onaylanmıştır. Sözleşme metni için bkz:
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5191.html, 02.02.2010
119Sözleşme metninin tercümesinde zoralım terimi kullanıldığı için bu terime sadık 
kalınmıştır.
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muameleyi önleyebilmek için gerekli olabilecek yasal ve diğer önlemleri alma 

yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Uluslararası işbirliği konusunda ise, Sözleşmeye göre, taraf devletler suçtan 

kaynaklanan gelirlerin ve araçların zoralımını amaçlayan soruşturmalar ve 

kovuşturmalar için birbirleriyle mümkün olan en geniş ölçüde işbirliği yapmalıdırlar. 

Ayrıca taraf devletler, suç gelir veya araçlarını oluşturan belli malların zoralımının 

yanı sıra, suç gelirinin değerine karşılık gelen bir para tutarının ödenmesi suretiyle 

zoralımı; her bir zoralım şekline ilişkin araştırma yardımı ve geçici önlemler ile ilgili 

talepleri karşılamak için gerekli yasal ve diğer önlemleri almalıdırlar.

Strazburg Sözleşmesi’nin bir önemli özelliği de işbirliği reddine ilişkin detaylı 

bir düzenlemeye sahip olmasıdır. Ret sebeplerinin düzenlendiği 18.maddeye göre, 

istenilen husus talepte bulunan devletin hukuk sisteminin temel prensiplerine aykırı 

ise, istemin yerine getirilmesi bu devletin egemenliğine, güvenliğine, kamu düzenine 

veya diğer temel menfaatlerine zarar vermesi muhtemel ise, talebin ilgili olduğu 

davanın önemi, istenilen doğrultuda bir harekette bulunmayı haklı kılmıyorsa, talebin 

ilgili olduğu suç, siyasî veya malî suç niteliğinde ise; istenilen hususta işlem 

yapılmasının, “ne bis in idem” ilkesine aykırı olacağı düşünülmekteyse veya talebin 

ilgili olduğu suç, talepte bulunulan devletin ülkesinde işlenmiş ve bu devlet 

kanunlarına göre suç teşkil etmiyorsa devletin ret etme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, 

eğer istenilen tedbirler benzer olaylarda talep edilen devletin iç hukukuna göre 

soruşturma veya kovuşturma amacıyla alınamıyor ise, talebin ilgili olduğu suç tipi 

konusunda talep edilen devlet kanununda zoralım öngörülmemiş ise; talep edilen 

devletin zoralım sınırlarını belirleyen iç hukuk ilkelerine aykırı olacak ise; talep edilen 

devlet kanunu gereğince zoralım kararı zamanaşımı nedeniyle artık verilemiyor veya 

uygulanamıyor ise; zoralım işleminin talebeden tarafta uygulanabilir olmaması veya 

hâlâ olağan itiraz yollarına tâbi bulunması söz konusu ise, bir şahıs aleyhinde 

çıkarılan zoralım emrinin bu şahsa asgarî savunma hakları tanınmaksızın verilmiş 

olması durumunda da devletin bu işbirliğini reddetme imkânı bulunmaktadır.

Taraf devletin, talebin kendi makamları tarafından yapılan soruşturma ve 

kovuşturmalara zarar vermesi söz konusu ise erteleme hakkı bulunduğu gibi; taraf 
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devlet, talebin kısmen veya gerekli gördüğü şartlarla kabul edilmesi hususunu da 

inceleyebilecektir ( m.19-20).

3. 2000 tarihli Birleşmiş Milletler Sınıraşan Suçlarla 

Mücadele Sözleşmesi (Palermo Sözleşmesi)120

Palermo Sözleşmesi, sınıraşan örgütlü suçların önlenmesi ve bu suçlarla 

daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi için işbirliğini geliştirmek amacıyla 

oluşturulmuştur. Bu sebeple, bu Sözleşmenin kapsamını, örgütlü bir suç grubuna 

katılmanın suç haline getirilmesi (m.5), suç gelirlerinin aklanmasının suç haline 

getirilmesi (m.6), yolsuzluğun suç haline getirilmesi (m.8) ve adaletin 

engellenmesinin suç haline getirilmesi (m.23) oluşturmaktadır. 

Sözleşmede, müsadere, uygulanabildiği hallerde, belirli bir hakkın 

kaybını da kapsayan malvarlığının, mahkeme veya başka yetkili bir makamın 

emriyle, sürekli olarak kaybı olarak tanımlanmaktadır. Müsadereye ilişkin 

düzenlemeler, Sözleşmenin 12,13 ve 14. maddelerinde yer almaktadır. Bu 

maddeler, müsadere ve elkoymanın gerçekleştirme usulünü, bu konuda 

uluslararası işbirliğini ve müsadere edilmiş suç gelirinin veya malvarlığının 

tasarrufu konularını düzenlemektedir121.

                                                            
120Bu Sözleşme, 30.01.2003 tarih ve 4800 no’lu Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile onaylanmıştır.
121Madde 12:1 . Taraf Devletler, iç hukuklarının elverdiği en geniş biçimde aşağıdakilerin 
müsaderesinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaklardır:(a) Bu Sözleşmede belirtilen 
suçlardan elde edilen gelir veya değeri bunlara tekabül eden malvarlığı;(b)  Bu Sözleşmede 
belirtilmiş suçlarda kullanılmış veya kullanılması amaçlanan malvarlığı, malzeme, teçhizat 
veya diğer araç-gereçler.2.Taraf Devletler, muhtemel bir müsadere amacıyla, bu maddenin 
1. fıkrasında bahsedilen herhangi bir malın tespitinin, izlenmesinin, dondurulmasının veya el 
konulmasının sağlanması için gerekli önlemleri alacaklardır.3.Eğer suç geliri kısmen veya 
tamamen başka bir mala dönüştürülmüş veya çevrilmiş ise, söz konusu gelirin yerine bu 
mal, bu maddede belirtilen önlemlere tabi tutulacaktır.4. Eğer suç geliri meşru kaynaklardan 
kazanılan bir mal ile karıştırılmış ise, bu tür bir mal, dondurma veya el koymaya ilişkin 
yetkiler saklı kalmak kaydıyla, karıştırılmış suç gelirinin takdir edilen değerine kadar 
müsadereye tabi tutulacaktır.5.Suç gelirinden veya suç gelirinin dönüştürüldüğü veya 
çevrildiği maldan veya suç gelirinin içine karışmış olduğu malvarlığından elde edilen kazanç 
veya diğer çıkarlar, bu maddede belirtilen önlemlere aynı şekil ve ölçüde tabi tutulacaktır. 
6.Bu maddenin ve bu Sözleşmenin 13. maddesinin amaçlan bakımından, her Taraf Devlet, 
kendi mahkemelerini veya diğer yetkili makamlarını, ilgili banka kayıtlarının veya mali veya 
ticari kayıtların ibrazı veya bunlara el konulması için emir verebilmeye yetkili kılacaktır. Taraf 
Devletler, bu maddenin hükümlerini uygulamaktan, banka gizliliği gerekçesiyle 
kaçınamayacaklardır. 7.Taraf Devletler, kendi iç hukuk ilkeleriyle, yargılama ve usule ilişkin 
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Bu Sözleşme ile ilgili olarak, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş 

Milletler Sözleşmesi’ne Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin 

Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol ve Sınıraşan 

Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek Kara, Deniz ve Hava 

Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokoller düzenlenmiştir.

4. Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 

(Merida Sözleşmesi)

Bu Sözleşmenin konusunu, ulusal kamu görevlilerinin rüşveti (m.15), yabancı 

kamu görevlilerinin ve uluslararası örgüt görevlilerinin rüşveti (m.16), malvarlığının 

kamu görevlilerince zimmete geçirilmesi, haksız olarak mal edilmesi ya da diğer 

şekillere dönüştürülmesi (m.17), nüfuz ticareti (m.18), görevin kötüye kullanılması 

(m.19), haksız zenginleşme (m.20), özel sektörde rüşvet (m.21), özel sektörde 

zimmet (m.22), gizleme suçu (m.24) ve adaletin engellenmesi (m.25) 

oluşturmaktadır. 

Müsadere, Sözleşmede uygulanabildiği hallerde belli bir hakkın kaybını da 

kapsayacak biçimde, malvarlığının bir mahkeme ya da diğer yetkili makamın emriyle 

sürekli olarak yitirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Müsadereye ilişkin düzenleme 

Sözleşmenin 31. maddesinde yer almaktadır. Bu madde taraf devletler için, 

Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlardan elde edilen gelir veya değerinin, 

bunlara tekabül eden malvarlığının, suçlarda kullanılmış veya kullanılması 

amaçlanan malvarlığının, malzeme, teçhizat veya diğer araçların müsaderesini 

sağlamak için gerekli önlemleri alma yükümlülüğü öngörmektedir.

                                                                                                                                                                            
diğer düzenlemelerinin özüyle uyumlu olduğu ölçüde, bir sanığın, iddia edilen suç gelirinin 
veya müsadereye tabi diğer malvarlığının meşru kaynağını göstermeye zorunlu kılınmasını 
değerlendirebilirler. 8.Bu madde hükümleri, iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarına zarar 
verecek biçimde yorumlanamaz. 9.Bu maddede yer alan hiçbir hüküm, söz konusu 
önlemlerin bir Taraf Devletin iç hukukuna uygun ve tabi olarak tanımlanması ve 
uygulanması ilkesini etkilemeyecektir.
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İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK CEZA KANUNU’NDA MÜSADERE

I. GENEL OLARAK TÜRK HUKUKU’NDA MÜSADERE

A. Mevzuatımızda Müsadereye İlişkin Hükümler:

Türk Hukuku’nda müsadere, hukuki temelini Anayasa’dan almaktadır. 

Müsadereye ilişkin genel nitelikteki düzenleme Türk Ceza Kanunu’nun genel 

hükümler kısmında, güvenlik tedbirleri altında yer almaktadır. Ancak bazı özel 

kanunlarda da müsadereye ilişkin hükümlere rastlamak mümkündür.

1. 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 

Müsadereye İlişkin Düzenlemeler

Mülkiyet hakkının kişiden alınarak devlete geçirilmesi anlamına gelen 

müsadere, mülkiyet hakkının kısıtlanması niteliğindedir. Anayasa’nın 35. maddesine 

göre herkes, mülkiyet hakkına sahiptir, ancak bu haklar kamu yararı amacıyla, 

kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kanunla sınırlandırılması anlamına gelen 

müsadere, hukuki meşruluğunu Anayasa’nın bu maddesinden almaktadır.

Müsadereye ilişkin bir diğer Anayasa hükmü de 38. maddedir. Suç ve 

cezalara ilişkin prensiplerin düzenlendiği bu maddeye göre, genel müsadere cezası 

verilemeyecektir.

Anayasa genel müsadereyi yasaklamakla birlikte, özel müsadere açısından 

da basın araçları bakımından sınırlama getirmiştir. 07.05.2004 tarih ve 5179 sayılı 

Kanun’un 4. maddesi ile değiştirilmiş AY m. 30’a göre; “Kanuna uygun şekilde basın 
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işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu 

gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.” Bu 

düzenleme ile amaçlanan basın özgürlüğüne tam bir koruma sağlanmasıdır. Açık 

hükümden de anlaşılacağı üzere, bu anayasal korumadan ancak kanuna uygun 

şekilde kurulan basın işletmeleri yararlanabilecektir.

2. Türk Ceza Kanunu’nda Müsadereye İlişkin 

Düzenlemeler

Türk Ceza Kanunu’nda müsadere, eşya müsaderesi ve kazanç müsaderesi 

olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. TCK m.54’de eşya müsaderesi, TCK m.55’te 

ise kazanç müsaderesine hüküm altına alınmıştır.

Müsadere, Türk Ceza Kanunu’nda genel hükümler arasında, güvenlik 

tedbirlerinin düzenlendiği ikinci bölümde yer almaktadır. Böylece, müsadere bütün 

suçlar bakımından uygulanabilen bir yaptırım olarak kabul edilmiştir.  Ayrıca, özel 

hükümler kısmında belli suçlar hakkında özel müsadere hükümleri getirilmesi yoluna 

gidilmemiştir122.

                                                            
122765 sayılı ETCK’nın 36. maddesindeki genel düzenlemenin yanı sıra,özel hükümler 
arasında da müsadere hükümlerine yer verilmişti. Bkz: 765 ETCK’nın m.201 a: “Göçmen 
kaçakçılığı suçunun faillerine veya böyle bir suça iştirak etmeksizin, daha önce ülkeye 
sokulmuş veya girmiş kaçak göçmenleri, maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal 
olmayan yollarla ülkeden çıkaranlara, yasal koşullara uymaksızın ülkede kalmalarını olanaklı 
kılanlara, bu maksatla sahte kimlik veya seyahat belgelerini hazırlayanlara veya temin 
edenlere ya da bu suçlara teşebbüs edenlere, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca iki 
yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve bir milyar liradan az olmamak üzere ağır para cezası 
verilir; suçun işlenmesinde kullanılan taşıtlar ve bu fiil nedeniyle elde edilen maddi 
menfaatler müsadere edilir.”; m.217: “Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, rüşvet 
olarak verilen para, eşya ve diğer şeylerin veya bunlarla edinilen mal ve değerlerin 
müsaderesine hükmedilir.”; m. 291: “Bir kimse 286 ncı maddede yazılı olan cürmü işletmek 
için para vermek veya sair menfaat göstermek veya vait ve teşvik veya tehdit veya hile ve 
desise ile veya nüfuz kullanmak suretiyle şahit veya ehli hibre yahut tercüman tedarik ederek 
yalan şahadeti işletmiş ve hilafı vaki rey beyan ve tercümanlık ifa ettirmiş ise 286 ncı 
maddenin birinci fıkrasında muayyen olan hallerde bir aydan bir seneye kadar, ikinci 
fıkrasındaki hallerde üç seneden beş seneye kadar hapis, üçüncü fıkrasında yazılı hususatta 
on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. Yalancı şahit ve o 
makuleden ehli hibre ve tercüman tedarik eden kimsenin onlara mükafaten verdiği şeyler 
müsadere olunur.”; m. 354: “Gerçeğe aykırı belge düzenlemesi için para veren veya vaat 
eden yahut menfaat temin veya vaat eden kimse hakkında dahi bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası hükmolunur ve verilip alınan para ve sair eşya da müsadere edilir.”; m 395: “Halka 
dağıtılmaya veya parasız verilmeye mahsus her nevi yenilecek veya içilecek şeyleri veya 
ilaçları- bunları yiyen veya içenin sıhhatini hafif veya ağır surette bozmaya sebep olacak 
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Müsaderenin genel hükümler kısmında düzenlenmesi ve özel kanunlarda 

müsadereye ilişkin hükümlerin bulunması, TCK’nın 5. maddesinin uygulanmasını 

gündeme getirmektedir. Söz konusu maddeye göre, “Bu Kanunun genel hükümleri, 

özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.” 

Ancak, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması ve özel 

kanunlarda yapılacak düzenlemelerle Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerine 

uygun hale getirilebilmesi için bir uyum süresi oluşturmak amacıyla bu maddenin 

yürürlüğü 31.12.2008 tarihine kadar ertelenmişti. Bu sebeple, 01.01.2009 tarihinde 

yürürlüğe giren TCK m.5 de müsadere uygulamasında göz önünde bulundurulması 

gereken bir düzenlemedir.

Türk Ceza Kanunu’nda, eşdeğer müsadere, kaim değer müsaderesi, kısmı 

müsadere, orantılılık ilkesi, ortak mülkiyet halinde müsadere de hüküm altına 

alınmıştır. Görüldüğü üzere, 5237 sayılı TCK’da müsadere konusu ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir.  Böylece, 765 sayılı ETCK döneminde yapılan eleştiriler dikkate 

alınmış ve belirtilen boşluklar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Müsadere usulü ise, Türk Ceza Kanunu’nda değil, Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun özel yargılama usullerinin düzenlendiği Beşinci Kitabın İkinci Kısmında 

256-259. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

3. Özel Kanunlarda Müsadereye İlişkin Düzenlemeler

Müsadere, Türk Ceza Kanunu’nun Genel Hükümler kısmında düzenlense de, 

özellikle Eski Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümleri kısmında ve özel kanunlarda da 

müsadere hükümlerine yer verilmesi şeklindeki yaklaşımının bir sonucu olarak, 

birçok özel kanunda müsadere hükmüne rastlamak mümkündür. 

                                                                                                                                                                            
şekilde tağşiş veya taklit veya tağyir eden veya bu gibi şeyleri bilerek satan ve veren veya 
mağşuş ve sıhhate zararlı olduğunu bildiği halde satılmak üzere mağaza veya dükkanında 
bulunduran ve gıdaları ve ilaçları bu suretle tağşişe, taklit veya tağyire yarayan maddeleri bu
hususlarda kullanılacağını bilerek satan veya tedarikine yol gösteren veya yardım eden 
kimseler bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para 
cezasına mahkum olur ve bu gibi maddelerin tamamı müsadere ve imha olunur.”; 765 sayılı 
ETCK’nın 401, 408, 409, 426, 427, 487, 567 ve 578. maddeleri
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Yürürlükte bulunan genel kanundan sonra bir özel kanun yürürlüğe girmişse 

önceki genel kanunun sonraki özel kanunla çelişen hükümleri örtülü olarak 

yürürlükten kalmış kabul edilir kuralı gereği sonra yürürlüğe giren TCK hükümleri 

uygulanacaktır123. Kaldı ki, karışıklığı önlemek amacıyla yukarıda belirttiğimiz üzere 

Kanunkoyucu TCK m.5 ile genel hükümlerin özel ceza kanunlarda yer alan 

düzenlemelere de uygulanması yoluna gitmiştir. Bu madde 01.01.2009 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple burada bahsedeceğimiz özel kanunlardaki 

müsadereye ilişkin hükümler uygulanmayacak, TCK 54 ve 55. maddelerine göre 

eşya ve kazanç müsaderesine karar verilebilecektir. Buna göre mevzuatımızda 

Orman Kanunu’ndan, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun’a kadar 

çeşitli kanunlarda dağınık halde yer alan müsadereye ilişkin hükümler artık 

yürürlükten kalkmış olacak; bu kanunlardaki suç tipleri bakımından da eşya ve 

kazanç müsaderesi uygulanacaktır124. 

Ayrıca şu hususu belirtmek isteriz ki, 23.01.2008 tarihli 5728 sayılı “Temel 

Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bu özel kanunların çoğundan müsadere 

hükümleri kaldırılıp TCK’ye gönderme yapılmakla yetinilmiştir125. Hala müsadere 

hükümleri içeren özel kanunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

                                                            
123Tuğrul Katoğlu, Ceza Kanunlarının Zaman Yönünden Uygulanması, Ankara, Seçkin, 
2008, s. 38–39.
124 Veli Özer Özbek, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Anlamı, C.I, 2. bs., Ankara, 2005, s.540
125Bu Kanunlar şunlardır: 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri 
Hakkında Kanun m.2; 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun m.41, 
EK-7,8; 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu m. EK-6; 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu m.285; 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi 
Hakkında Kanun m.7; 1734 sayılı Yem Kanunu m.12; 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin
Murakabesi Hakkında Kanun m.20, 21, 22, EK-1; 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan 
Tüfekler, Nisan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı Satımı ve Bulundurulmasına 
Dair Kanun m.11,13; 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun m.7; 2860 sayılı Yardım 
Toplama Kanunu m.29; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu m.68,74; 
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu m.145; 3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı 
Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun m.7;3516 sayılı Ölçüler 
ve Ayar Kanunu m.15, 16; 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Asılattırılması 
Hakkında Kanun m.20; 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu m.69, 70; 3984 sayılı 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun: m. 34, Ek-2 ; 4915 sayılı 
Kara Avcılığı Kanunu m.21, 28; 5584 sayılı Posta Kanunu m.44., 61;5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu m. 79;6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun: m. 12, 
14; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun,m. 41,42, 43; 6831 sayılı Orman 
Kanunu,m. 84, 92/1, 93/4, 108/4, 116/son
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 927 Sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı 

Hakkında Kanun m. EK-2 

 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu m.25

 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun m. 3.

 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu m. 78

 2813 sayılı Telsiz Kanunu m.32

 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.51

 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele

Kanunu m.14

 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu m. 53

 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu m. 25, 37,40

 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu m. 13126. 

 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu: m. EK- 5

 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu: m.12

B. Türk Hukuku’nda Müsaderenin Genel Özellikleri

Türk Ceza Kanunu’nun 54 ve 55.maddelerinde düzenlenen eşya ve kazanç 

müsaderelerinin genel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

                                                            
12613. maddede müsadere şu şekilde düzenlenmiştir: “(1) Bu Kanunda tanımlanan suçlarla 
ilgili olarak 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç 
müsaderesine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan 
veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü tasıma aracının müsadere edilebilmesi için 
aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir: a) Kaçak eşyanın, suçun islenmesini 
kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli 
tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması. b) Kaçak eşyanın, tasıma aracı yüküne 
göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya 
naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması.c) Tasıma aracındaki kaçak eşyanın, 
Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den çıkması yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından 
zararlı maddelerden olması. (2)Etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya 
hükmolunmaması veya kamu davasının düşmesine karar verilmesi, sadece suç konusu eşya 
ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.” Bu Kanun, Türk 
Ceza Kanunu’ndan sonra yürürlüğe girmesi bakımından özellik arz eder. Buna göre 
kaçakçılık kanunu sonra yürürlüğe girdiğinden müsadere konusunda bu kanun öncelikle 
uygulanacaktır. Bu düzenlemeye göre, TCK hükümleri uygulanacaktır. Ancak, kaçak eşyanın 
taşınmasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracı 
kime ait olursa olsun belirli şartlarda müsadere edilebilecektir. 
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1. Müsadere, Güvenlik Tedbiridir

Türk Ceza Kanunu’nda yaptırımlar, cezalar (TCK m.45-52) ve güvenlik 

tedbirleri (TCK m.53-60) olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. Suç karşılığında 

uygulanan cezalar, hapis ve adli para cezalardır. Güvenlik tedbirleri ise, belli hakları 

kullanmaktan yoksun bırakılma (m.53), eşya müsaderesi (m.54), kazanç müsaderesi 

(m.55), çocuklara özgü güvenlik tedbirleri (m.56), akıl hastalarına özgü güvenlik 

tedbirleri (m.57), suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular (m.58), sınır dışı edilme 

(m.59) ve tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri (m.60) şeklinde düzenlenmiştir. 

Yapılan yeni düzenleme ile getirilen temel değişiklik, müsaderenin hukuki 

niteliğinin bir güvenlik tedbiri olduğunun kabul edilmesidir127. 

Türk Ceza Kanunu’nda müsadere güvenlik tedbiri olarak kabul edildiği için, 

mahkûmiyet şartı aranmamaktadır. Zira müsadere kararı verilmesindeki amaç, 

eşyanın tehlikeliliğin önlenmesidir. İşte bu nedenledir ki, müsadereye hükmedilmesi 

için bir suçun işlenmesi zorunlu olmakla birlikte, bu suçtan dolayı bir kimsenin 

cezaya mahkûm edilmesi gerekmemektedir128. Örneğin, suç işlenmesinde kullanılan 

tehlikeli eşya, bunu kullanan fail çocuk veya akıl hastası olması nedeniyle 

cezalandırılmasa dahi, müsaderesine hükmedilebilecektir.

Mahkûmiyet şart değilse de, müsadere kararı verilebilmesi için, mutlaka 

varlığı ispatlanmış kasıtlı bir suç, yani yasal tanıma uygun, hukuka aykırı ve kasıtlı 

bir fiil olmalıdır129.

2. Müsadere, Ancak Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesi 

Halinde Uygulanabilir

Müsadere, ancak kasıtlı bir suçun işlenmesinde halinde uygulanabilir. 

Nitekim 54. maddesinde “kasıtlı bir suçun işlenmesinde…” denilmek suretiyle bu 

                                                            
127Gündel, a.g.e.,s.1515 
128 A.e.
129 İsmail Malkoç, Açıklamalı- İçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu, C.I,İstanbul, 
Vedat, 2008, s.355
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durum açıkça hüküm altına alınmıştır. Ancak kazanç müsaderesinin düzenlendiği 

55.maddede bu konuda açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Her ne kadar madde metninde açıkça yer verilmiş olmasa da kazanç 

müsaderesi için de işlenen fiilin kasıtlı bir suç olması gerekir130.

Müsadere, ancak kasıtlı işlenebilen suçlar açısından kabul edildiği için, 

taksirle işlenen suçlarda müsadere kararı verilemez.131

Müsadere kararı verilebilmesi için, suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun 

işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşya ile ilişkili suçun işlenmiş 

veya icrasına başlanmış olması gerekmektedir. Ancak, kamu güvenliği, kamu sağlığı 

veya genel ahlak açısından tehlikeli olması halinde, suçun işlenmesinde kullanılmak 

üzere hazırlanan eşyanın müsaderesi için, suçun icra hareketlerine başlanmış 

olması aranmamaktadır. Ayrıca, şu hususu belirtmek gerekir ki, teşebbüs 

derecesinde kalmış suçlar açısından da müsadere kararı vermek mümkündür132. 

Örneğin, şüpheli elinde tornavida olduğu halde bir evin kapısının önünde, 

durumundan şüphe edilerek yakalanmış ise, şüphelinin hazırlık hareketleri henüz 

icrai hareketlere dönüşmediği için, hırsızlığa teşebbüs suçu söz konusu 

olmayacağından, taşınması suç teşkil etmeyen tornavidanın da müsaderesi 

mümkün olmayacaktır. Ancak şüphelinin tornavida ile park halindeki bir otonun 

kapısını açmaya çalıştığı sırada yakalanması halinde, mala zarar verme ve 

                                                            
130 Gündel, a.g.e., 1574; İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. bs., Ankara, 
Seçkin, 2010, s. 683; Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, Beta, 2010, 
s. 428
131 ETCK döneminde, açık hüküm bulunmaması sebebiyle taksirli suçlarda müsadere kararı 
verilip verilmeyeceği hususu tartışmalıydı. Birinci görüşe göre; Kanun suç işlemekte 
kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan veya suçtan husule gelen eşyadan 
bahsederken cürüm veya kabahat tabirini genel anlamda kullanmakta ve bu sebeple kasıtlı 
suçlarla taksirli suçları birbirinden ayırmamaktadır. Kanun müsadere için eşyanın fail 
tarafından iradi olarak kullanılmış olmasını şart koşmadığına göre, taksirli suçlarda da 
müsadere mümkündür. Aydın, a.g.e., 147. İkinci görüşe göre, 36.maddenin ibaresi taksirle 
işlenen suçlarda müsaderenin uygulanmasına engeldir. Maddede suçu işlemekte kullanılan 
veya suçu işlemek için hazırlanan denildiğine ve amaç da bu olduğuna göre taksir ile işlenen 
suçlarda ise önceden faile böyle bir suç işleme maksadı atfına imkân bulunmadığından, 
müsadere ancak kasten işlenebilen suçlar açısından uygulanabilir. Dönmezer-Erman, 
a.g.e.,714. Yargıtay uygulaması da taksirli suçlarda müsadereye karar verilemeyeceği 
yönündeydi. Yarg. 9.CD.’nin 06.10.2003 tarih ve 1624/1664 sayılı kararı; “Bizatihi suç teşkil 
etmeyen emanete kayıtlı eşyaların, taksirli suçta müsadere edilemeyeceğinin 
gözetilmemesi”, Certel, a.g.e.,26, dn.45
132 A.e.,27
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hırsızlığa teşebbüs suçları oluşacağından, suçta kullanılan eşya müsadere 

edilecektir133.  

3. Orantılılık İlkesi Kabul Edilmiştir

Müsaderenin güvenlik tedbiri olmasının bir diğer sonucu da orantılılık 

ilkesinin kabulüdür. Nitekim TCK m.3’e göre, “Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin 

ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.”134. Suçun işlenmesinde

kullanılan eşyanın müsadere edilmesi durumunda, fayda ve yarar dengesi 

gözetilerek, bu müeyyide ile fiilin ihtiva ettiği haksızlık muhtevası arasında makul bir 

oranın bulunması gerekmektedir135.  Eğer ortada fail aleyhine bir oransızlık mevcut 

ise, bu kanun koyucunun hatasının faile yüklenmesi anlamına gelecektir136. Bu 

sebeple, fiilin ifade ettiği haksızlık ile fiile uygulanan müeyyide arasında makul bir 

oranın olması gerekmektedir137.

Şu hususu belirtmek gerekir ki, TCK’nın 54.maddesinin 1. fıkrasında 

“müsaderesine hükmolunur”, “ müsadere edilir”, 55.maddesinde “müsaderesine 

karar verilir”, “müsaderesine hükmedilir” denilmek suretiyle zorunlu müsadere 

sistemi kabul edilmiştir. Ancak, TCK’nın 54.maddesinin 3. fıkrasında yer alan “suçta 

kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar 

doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine 

hükmedilmeyebilir.” şeklindeki düzenleme ile orantılılık ilkesi benimsenmiş ve 

böylece zorunlu müsadere sistemi yumuşatılmıştır. 

                                                            
133 A.e., 39
134 Bu madde  Özgenç tarafından eleştirilmektedir: Özgenç’e göre; “güvenlik tedbirinin suçun 
ağırlığı ile orantılı olarak değil, tehlikelilik durumu göz önünde bulundurularak uygulanmak ve 
bu yönüyle cezadan ayrılmaktadır, bu sebeple Kanundaki bu düzenleme sorunludur ve fıkra 
“işlenen suçun ortaya çıkardığı tehlikelilik durumuna göre güvenlik tedbiri uygulanır” şeklinde 
olmalıdır., Özgenç, a.g.e., 659
135 Özgenç,a.g.e. s.,688
136 Kayıhan İçel, Füsun Sokullu-Akıncı, İzzet Özgenç, Adem Sözüer, Fatih S. Mahmutoğlu, 
Yener Ünver, Yaptırım Teorisi, 2.bs.,İstanbul, Beta, 2002, s.26
137 Özgenç,a.g.e. s., 695- 696
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Özellikle sanığın ekonomik anlamda mahvına ya da büyük bir ekonomik 

kaybına neden olacak durumlarda, orantılılık ilkesi üzerinde durulmalıdır138. Örneğin, 

özel hukuk tüzel kişinin istihdam edici fonksiyonu göz önüne alınarak, tüzel kişiliği 

iflasın eşiğine getirecek ya da ekonomik anlamda mahvına neden olacak orantısızlık 

halinde fayda ve yarar dengesinin göz önünde tutulması gerekecektir139. 

Orantılılık ilkesi, sadece suçta kullanılan eşya bakımından kabul edilmiştir. 

Suçun işlenmesine tahsis edilen, suçtan meydana gelen eşya ile üretimi, 

bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya 

açısından geçerli değildir140.

4. Eşdeğer ve Kaim Değer Müsadereleri Mümkün 

Kılınmıştır

TCK’nın 54. maddesinin ikinci fıkrasında, “birinci fıkra kapsamına giren 

eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin 

başka bir surette imkânsız kılınması hâlinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının 

müsaderesine karar verilir” hükmü ile eşdeğer müsadere, 55. maddesinin ikinci 

fıkrasında, “müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere elkonulamadığı veya 

bunların merciine teslim edilmediği hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin 

müsaderesine hükmedilir” seklindeki düzenlemeyle de kaim değer müsadere kabul 

edilmiştir.

Bu düzenleme ile ortadan kaldırılmış, elden çıkartılmış, tüketilmiş ya da 

müsaderesi artık imkânsız bir hal almış eşyanın değeri kadar paranın müsaderesi 

mümkün kılınmıştır. Bunun bir sonucu olarak, müsadere kararı için eşyaya el 

konulması zorunlu ortadan kalkmıştır. 

5. Kısmi Müsadere Kabul Edilmiştir
                                                            
138 Certel, a.g.e., sh.28; Yarg.10.CD.’nin 17.03.2003 tarih ve 30413/1645 sayılı kararı; “Çok 
basit darbe ile yıkılması mümkün olan duvarın traktör ile zarar verildiği ileri sürülerek 
müsaderesine karar verilmesi adalet ve nesafet kurallarına uygun değildir. “, A.e.,23, dn.50
139 Certel, a.g.e., 35
140 Düzenlemenin sadece “suçta kullanılan eşya” ile sınırlandırılması durumu doktrinde 
eleştirilmiştir. Bkz: Öztürk-Erdem, a.g.e., 327
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Kısmı müsadere, TCK’nın 54. maddenin 5. fıkrasında yer ; “bir şeyin sadece 

bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı 

ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir” şeklindeki 

düzenleme ile hüküm altına alınmıştır.

765 sayılı ETCK döneminde açık düzenleme olmamasına rağmen, kısmi 

müsadereye uygulamada rastlanmaktaydı. Yargıtay 5.Ceza Dairesi’nin 23.6.1993 

tarih ve 2269/2585 sayılı kararında; “İkili oyun isimli filme sonradan ilave edildiği 

anlaşılan porno nitelikteki bölümlerin müsaderesi yerine filmin tamamının zoralımına 

karar verilmesi ve uygulamanın TCK’nın 427/2.maddesi ile yapılması gerekirken 

TCK'nın 36.maddesi uyarınca, yapılması yasaya aykırıdır”, şeklindeki belirleme ile 

kısmi müsadere kabul edilmiştir141.

6. Ortak Mülkiyet Halinde Müsadere Uygulanabilir.

Ortak mülkiyet halinde müsadere, TCK’nın 54. maddenin 6.fıkrasında, 

“Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden 

kişinin payının müsaderesine hükmolunur” düzenlemesi ile kabul edilmiştir142. 

Madde Gerekçesinde, müşterek ve iştirak halinde mülkiyete konu eşya denilmek 

suretiyle, hem müşterek hem de iştirak mülkiyetin bu düzenlemenin kapsamında 

                                                            
141 Yılmaz,a.g.e.,s. 131; Yarg. 7. CD.’nin 09.02.1999 tarih ve 295/492 sayılı kararında; “Dava 
konusu Mercedes marka otomobilin sadece motor ve şasesinin yasal olmayan yollardan 
temin edilerek değiştirildiği kabul edildiğine göre, motor ve şasesinin gümrüklenmiş değeri 
üzerinden ceza tayini ve zoralım kararı verilmesi yerine, otomobilin tamamının hükme esas 
alınması bozmayı gerektirmiştir.” Gedik, a.g.e., s. 98, 313 no’lu dn
142 ETCK’da bu konuda düzenleme bulunmamaktaydı. YCGK’nın  25.4.1983, 92/191 sayılı 
kararına göre, “TCK’nun 36. maddesinde, müşterek mülkiyete konu olan bir taşınır malın 
suçta kullanılması halinde, sanığın hissesinin zoralımına karar verilemeyeceği hususunda bir 
hüküm mevcut değildir. Sanık Nurullah Tekin'in, traktördeki 1/2 hissesinin zoralımına karar 
verilmesi, suça katılmamış diğer hissedar Adem Tekin'in bu traktördeki hakkını ihlal 
etmeyeceği gibi, aksi hal, yani sanığın hissesinin zoralımına karar verilmemesi, sanığın, bu 
traktörü başka suçlarda da kullanabilmesine zemin hazırlamış olacağından, zoralıma ilişkin 
hükümlerin Ceza Kanunumuza konuluş amacına aykırı düşecektir”, Yılmaz, a.g.e., s. 780
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olduğu belirtilmiştir143. Özbek’e göre, bu halde İcra İflas Kanunu’nda yer alan iştirak 

halinde haciz hükümlerinin kıyasen uygulanabilir144.

İştirak halinde mülkiyeti, kanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine 

ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, malın mülkiyetine elbirliğiyle sahip 

oldukları ve her birinin hakkının, o malın tamamını kapsadığı mülkiyet biçimi; 

müşterek mülkiyeti ise, belirli pay oranlarında malik olmak şeklinde tanımlamak 

mümkündür145. 

İştirak veya müşterek mülkiyette, sadece pay sahibinin payı kadarının 

müsaderesi söz konusu olacaktır.

7. Tüzel Kişiler Hakkında da Müsadere Tedbiri 

Uygulanabilir.

TCK m.20/2’ye göre, tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz, 

ancak suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar

saklıdır. Bu sebeple, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanması 

mümkündür. Bu düzenleme, AY’nın 38.maddesinde yer alan düzenlemeye de uygun 

niteliktedir.

Tüzel kişiler hakkında uygulanabilecek güvenlik tedbirlerinin neler olduğu 

TCK m.60’da düzenlenmiştir. Bu maddenin 2. fıkrasına göre, müsadere hükümleri, 

yararına suç işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulanacaktır. 

Bu sebeple, eşya ve kazanç müsaderesinin tüzel kişiler hakkında da uygulanması 

mümkündür.

Özel hukuk tüzel kişisi aleyhine müsadere kararı verilebilmesi için şu 

koşulların bir arada bulunması aranır:146

                                                            
143 ETCK Döneminde iştirak halinde mülkiyette müsadere kararı verilemeyeceği yönündeki 
görüş için, Önder, a.g.e., s. 598: “Maliklerin hisseleri belli olmayıp, o şeyin tamamına ilişkin 
olduğundan, tüm ortakların fiile katkısı olmadıkça müsadere edilemeyecektir.”
144 Özbek,a.g.e., s.540
145 Certel, a.g.e., s. 33
146 Centel-Zafer-Çakmut,a.g.e.,s. 755
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- Tüzel kişinin bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette 

bulunması,

- Özel hukuk tüzel kişisinin organlarında görev yapan kişilerin veya 

temsilcilerinin iştirakiyle bir suç işlenmiş olması

- Suçun tüzel kişinin faaliyetinin dayandığı iznin verdiği yetki kötüye 

kullanılarak işlenmesi

- Suçun kasıtlı bir suç olması

II. EŞYA MÜSADERESİ

A. Kanuni Düzenleme:

Eşya müsaderesi, Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesinde şu şekilde 

düzenlenmiştir:

(1) İyi niyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun 

işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan 

meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde 

kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel 

ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden 

çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkansız 

kılınması halinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine karar 

verilir.

(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran 

daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı 

anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir.

(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç 

oluşturan eşya, müsadere edilir.
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(5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar 

verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine 

karar verilir.

           

(6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça 

iştirak eden kişinin payının müsaderesine hükmolunur.

Bu kanuni düzenleme karşısında, eşya müsaderesini, ““kasıtlı bir suçun 

islenmesinde kullanılan veya suçun islenmesine tahsis edilen veya suçtan meydana 

gelen veya kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından tehlikeli olması 

koşuluyla suçun islenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşyanın; bunların 

ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir 

surette imkânsız hale gelmesi durumunda söz konusu eşyanın değeri kadar paranın 

yahut üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan 

eşyanın mülkiyetinin devlete geçmesi” olarak tanımlamak mümkündür.147

B. Eşya Müsaderesinin Şartları

54. maddede düzenlenen eşya müsaderesinin şartlarını suçla bağlantılı 

eşyanın müsaderesi ile suç teşkil eden eşyanın müsaderesi şeklinde ikiye ayırarak 

incelemek mümkündür.

1. Suçla Bağlantılı Eşyanın Müsaderesi

Suçun işlenmesinde kullanılan, suçun işlenmesine tahsis edilen, suçtan 

meydana gelen ya da kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak bakımından 

tehlikeli olmak şartıyla suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşyanın,  bir diğer değişle 

suçla bağlantılı eşyanın müsaderesi, TCK’nın 54. maddesinin 1. fıkrasında 

düzenlenmiştir. Suçla bağlantılı eşyanın müsadere edilebilmesi için eşyanın iyi 

niyetli üçüncü kişilere ait olmaması ve kasıtlı bir suçun işlenmesi gerekmektedir.

                                                            
147Özbek, a.g.e., 593- 594
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54. maddede müsadere edilecek eşyalar, yasada sınırlı sayıda sayıldığı için, 

bunun dışındaki eşyanın müsaderesi mümkün olmayıp, bunlar ancak kendi özel 

yasasındaki şart ve hükümlere göre müsadere edilebilecektir148. Sınırlı sayıda ortaya 

konulan bu eşyalar arasında suçun konusunu oluşturan eşya bulunmamaktadır. 

“Suçun konusu” oluşturan eşya, suçun doğrudan doğruya etkisini üzerinde meydana 

getirdiği, diğer bir değişle, üzerinde suç işlenen şeydir149. Suçun konusunu oluşturan 

eşya, şartların oluşması halinde kazanç müsaderesine konu olabilecektir. Örneğin, 

hırsızlık suçun da elde edilen para kazanç müsaderesine göre müsadere edilebilir.

a. Suçla Bağlantılı Eşyanın Bulunması

(1) Genel Olarak Eşya Kavramı

Hukuki anlamda eşya ise, maddi bir varlığı olan, üzerinde hâkimiyet 

kurulabilen, insan dışı, ekonomik değer taşıyan her türlü nesnedir150.

Eşya müsaderesinin uygulamasında en temel sorunlardan biri, hangi 

eşyaların müsadere edilebileceğidir. Canlı, cansız, taşınır veya taşınmaz her şey 

müsaderenin konusu olabilir151. Hukukumuzda, eşyanın canlı veya cansız olması 

konusunda bir ayrım yapılmadığı için, hayvanlar da eşya müsaderesinin konusunu 

oluşturabilirler.

Ancak, müsadereye tabi eşyanın maddi bir bünyesi olması gerektiğinden, 

hak ve talepler müsaderenin konusu olamazlar152. Maddi varlığı olmayan ekonomik 

                                                            
148Certel, a.g.e., sh.38 ; Bu konuda bkz: YCGK’nın 2.3.1987, 464/85 sayılı kararı: “TCK’nin 
36/1. maddesinde, müsadere olunabilecek eşya tahdidi olarak gösterilmiştir. Ancak, suçta 
kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanmış olan veyahut suçtan husule gelmiş bulunan 
eşya müsadere edilebilir. Bu sayılan eşyalardan gayrisinin müsaderesine karar verilebilmesi 
için özel bir hüküm bulunması gerekmektedir”. Sedat Bakıcı, Ceza Hukuku Genel 
Hükümleri, 2.bs., Ankara, Adalet ,2008, s.1304- 1306
149Erem- Danışman- Artuk, a.g.e., s. 907
150Kemal Oğuzman- Özer Seliçi- Saibe Oktay Özdemir, Eşya Hukuku, İstanbul, Vedat, 
2009, s. 6
151Aydın, a.g.m.,s.145
152Önder, a.g.e,, s. 539
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değerlerin de (örneğin alacak hakkı) eşya müsaderesine konu olması kabul 

edilmemektedir153. 

Taşınmaz eşya da müsaderenin konusu olabilir154.

Modern hukukta yaşayan insan, “insan haysiyetinin dokunulmazlığı” ilkesi

gereği eşya olarak kabul edilmemektedir155.  Bununla birlikte, kesilen saç ve çekilen 

diş eşya olarak kabul edilmektedir156. İnsan vücudundan ayrılmış (saç, kan, çekilmiş 

diş gibi) parçaların, vücuttan ayrılmayı takiben eşya durumuna girdikleri ve prensip 

itibariyle bunların ayrıldıkları şahsın mülkiyetine tabi olacakları hukukumuzda 

genellikle kabul görmektedir157. Vücuda ayrılmaz şekilde birleştirilmiş olan veya 

insan vücudu ile bütünleşmiş takma diş, takma göz, takam kol, takma bacak gibi 

suni uzuvların müsaderesi, insan haysiyetinin dokunulmazlığı ilkesi ile 

bağdaşmayacağı için hukuka aykırıdır158. Bu şekilde suni uzuvlar bağımsız eşya 

vasfını kaybedip insan vücudunun bir parçası haline gelmiştir159. Ancak, ceset, ceset 

kısımları, düşük veya ölü doğan cenin veya vücudun bazı parçaları da (örneğin, bir 

hastaya nakledilmek üzere hukuka aykırı yollardan elde edilen böbrek veya göz) 

müsadereye konu olabilir.

Bütünleyici parça ve eklentinin müsaderesi özellik arz etmektedir. Bütünleyici 

parçayı, yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, 

zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak 

bulunmayan parçadır (MK m.684). Eklenti ise, asıl şey malikinin anlaşılabilen 

arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için 

asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka 

bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır ( MK m. 686). 

Asıl eşyadan ayrılması mümkün olmayan bütünleyici parça, asıl eşya ile 

birlikte müsadere edilmektedir. Örneğin, suçta kullanılan otomobilin müsaderesinde 

                                                            
153Özbek, a.g.e., s. 542
154Gündel, a.g.e., s.1516
155Öztürk- Erdem, a.g.e., 305
156Oğuzman- Seliçi- Özdemir, a.g.e.,s.5
157Artuk- Gökcen- Yenidünya, a.g.e., s. 1020
158A.e.
159A.e.
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sırasında aracın bütünleyici parçası olan motorun müsadere edilmemesi 

düşünülmez160. 

Eklenti, ayrı bir eşya olduğu için müsadere edilebilmesi için ise, müsadere 

koşullarının gerçekleşmesi gerekir161. 

(2) Suçun İşlenmesinde Kullanılan Eşya

Suçta kullanılan eşya, suçun icra hareketlerinin yapılmasına katkı sağlayan 

eşyadır162. Örnek, kasanın açılmasında kullanılan aletler suçta kullanılan eşya 

niteliğindedir.

05.01.1944 tarih ve,1943/33 E–1944/1K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 

Kararı’na göre, suçta kullanılan eşya, suçta kullanılan eşyadan maksat, suçun 

işlenmesini kolaylaştıran harici bir vasıtadır ki, o vasıtanın cürümden maksut olan 

gaye ile münasebeti mücerret suçun islenmesinden beklenen neticenin elde 

edilmesine yardım etmiş olmaktan ibarettir. Bu sebeple mal üzerinde işlenen 

suçlarda bir binaya girmeye hizmet eden merdiven, sandık kıran veya çivi söken 

alet, kilit açan maymuncuk veya anahtar, kaçak maddeyi tartan ölçü, memnu

maddelerin imal veya istihsalinde kullanılan alet ve edevat gibi şeyler suçta 

kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan şeylerdir163.

                                                            
160Gedik, a.g.e., s. 112
161Yarg.10. CD’nin 15.05.2007 tarih ve 8694/ 5738 sayılı kararı; “ Zulaların 31 NY 0.. ve 01 
SU 3.. plakalı TIR araçlarının çekiciye bağlı yakıt depolarında bulunduğu halde, çekiciden 
ayrı bağımsız tescile tabi dorselerin de müsaderesine karar verilmesi” bozma nedeni 
sayılmıştır. Gündel, a.g.e., s.1548; Yarg. 2. CD’nin, 04.05.1993 tarih ve 4809/ 551 no’lu 
kararı: “Suçta kullanılmayan, bulundurulması bizatihi suç teşkil etmeyen dolu av fişeklerinin 
iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”, Yılmaz, a.g.e, s.58; 
Yarg. 8. CD’nin 25.09.2002 tarih ve 15945/8686 no’lu kararı;“ Bulundurulması bizatihi suç 
oluşturmayan iki adet şarjörün sanığa iadesi yerine zoralımına karar verilmesi” bozma 
nedeni sayılmıştır. A.e., s.59
162Centel-Çakmut- Zafer, a.g.e., s.755
163Yılmaz, a.g.e., s.47; Yarg. 11. CD’nin, 04.10.2001 tarih ve 7795/9025 sayılı kararı: 
“5.1.1944 gün ve 33/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’na göre. “suçta kullanılan şey”den 
maksat, “suçun işlenmesini kolaylaştıran ve suçun işlenmesinden beklenen neticenin elde 
edilmesine yardım eden eşya” olup olaydaki sanıkların kamyonette bulunan bidonlara mazot 
doldururken yakalanmış olmalarına ve henüz kamyonetin kullanılmayıp neticenin elde 
edilmesine bir katkıda bulunmamış olmasına göre, kamyonetin sahibine iadesi yerine, nakil 
aracı olmaksızın bu miktar mazotun çalınamayacağından bahisle müsaderesine karar 
verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.” Yılmaz, a.g.e.,s.47
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Kasıtlı bir suçu işlenmesinde kullanılan eşyanın müsadere edilebilmesi için 

bağlantılı olan suçun işlenmiş veya icrasına başlanmış olması gerekir164. Diğer bir 

değişle, eşyanın suçta kullanıldığının belli olması ya da belirli bir suçta kullanılmak 

üzere hazırlanması ve bu suçun icra hareketlerinin başlamış olması 

gerekmektedir165. Bu sebeple sırf suçta kullanılması mümkün diye bir eşyanın 

müsaderesi söz konusu olmayacaktır, eşyanın kullanıldığının yahut hiç olmazsa 

kullanılmak üzere hazırlandığının sabit olması gerekir166.  

Suçun işlendiği yerde bulunmakla birlikte suçta kullanılmayan eşyanın 

müsaderesi söz konusu olmayacaktır. Nitekim, YCGK’nın 11.06.1984 tarih ve 

410/210 sayılı kararına göre; “Diş teknisyeni olan ve diş çekimi ve tedavisi de yaptığı 

anlaşılan failin, atölyesinde ele geçen tüm alet ve edevatın, özellikle yetkisi dahilinde 

protez yapımında kullandığı cihazların değil, bilirkişi incelemesi sonucu, diş tedavi 

ve çekiminde kullandığı anlaşılan aletlerin zoralımına karar verilmelidir.”167.

(3) Suçun İşlenmesine Tahsis Edilen Eşya

Suçun işlenmesine tahsis edilen eşyanın tanımı hakkında doktrinde tartışma 

bulunmaktadır.

Birinci görüşe göre, tahsis etme süreklilik arz etmelidir. Özgenç’e göre, 

tahsiste bir devamlılık özelliği vardır168. Yazar, örnek olarak suç işlemek için 

kurulmuş bir örgütün işlerinin yürütülmesine sürekli olarak tahsis edilmiş eşyayı 

göstermektedir169.

İkinci görüşe göre ise, süreklilik unsurunun aranması, tahsis edilen eşyanın 

müsaderesinin sadece örgütlü suçlarda uygulanmasına neden olacaktır ve bu 

durumun uygulama alanını daraltacaktır170.

                                                            
164Artuk- Gökcen- Yenidünya, a.g.e., s. 1019
165A.e., s. 1023; YCGK’nun 16.12.1997 tarih ve 218/303 sayılı kararı: ““Sanığın ruhsatlı 
silahını ihkakı hakka eksik kalkışma suçu esnasında kullandığı sabit olduğuna  göre silahın 
müsaderesine karar vermek zorunludur”.
166Certel, a.g.e., s.38
167Vural Savaş- Sadık Mollamahmutoğlu, Yargısal ve Bilimsel İçtihatlarla Türk Ceza 
Kanunu’nun Yorumu, C.I, Ankara, 1994, s. 440
168Özgenç, a.g.e.,s. 681
169A.e.,s. 662
170Bakıcı, a.g.e., s. 1059; Gedik, a.g.e., s. 122
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Eşyanın suç işlenirken kullanılmasında genellikle kısa süreli ve geçici bir 

amaç güdülmüşken tahsiste bir süreklilik ve devamlılık olgusu mevcuttur. Örneğin 

uyuşturucu imalinde kullanılan atölye suç işlemeye tahsis edilmiş eşya 

mahiyetindedir171. Ayrıca, suç işlenmesine tahsis edilmiş olan eşyanın müsadere 

edilebilmesi için, suçun işlenmesinde kullanılması gerekmemektedir172.

(4) Suçtan Meydana Gelen Eşya

Suçtan husule gelen eşya denilince, önceden mevcut değilken suçun vücut 

verdiği, kendisinde suçun yer aldığı, örneğin, sahte şehadetname, tağyir veya tahvil 

edilmiş, yabancı maddelerle karıştırılmış un, tağşiş edilmiş zeytinyağı gibi şeyler 

anlaşılır173. Başka bir değiş ile, suçtan meydana gelene eşya, suçtan doğrudan 

doğruya meydana gelen eşyadır174.

Suçtan meydana gelen eşyanın kapsamının ne olması gerektiği konusunda 

tartışma bulunmaktaydı. 

Önder’e göre; suçtan elde edilen eşya ile suçtan elde edilen eşyanın bir araç 

olarak kullanılması sonucu ele geçirilen eşya suçtan meydana gelen eşya değildir. 

Belirleyici olan, eşyanın, suç teşkil eden fiil ile birlikte ve doğrudan doğruya 

meydana gelmiş olmasıdır175. 

Özgenç ise176, suçtan meydana gelen eşya geniş yorumlanmalıdır: “Suçun 

işlenmesi suretiyle veya suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilen maddi menfaatleri” 

bu kavram içinde değerlendirmek gerekir. Örnek: rüşvet suçundan sağlanan yarar, 

uyuşturucu ticaretinden elde edilen kazanç, hırsızlık suçunda çalınan eşya.

                                                            
171Gündel, a.g.e., s., 1516
172Özgenç, a.g.e.,s.,681
173Faruk Erem, Türk Ceza Kanunu Şerhi Genel Hükümler, C.I, Ankara, 1993, s. 257; 
174Centel-Çakmut-Zafer, a.g.e., s.757; 
175Önder, a.g.e.,, s. 599-600
176Özgenç, a.g.e.,,s. 304, dn. 456
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Bu tartışma, kazanç müsaderesinin düzenlenmediği 765 sayılı ETCK 

zamanında anlam taşımaktaydı ve böylece kazancın müsaderesi yoluna 

gidilebilmekteydi. 

Nitekim YCGK’nın 22.02.1988 gün ve 9/ 526-57 sayılı kararında; 

“ … Taşınır kültür varlıklarının izinsiz ticaretini yapmak suretiyle elde edilen 

paraların, bu fiilin irtikâbından husule geldiği; suçtan husule gelen bu paralardan 

hissesine düşenin zoralımını önlemek için altın alıp saklatan sanığın eyleminin 

kanuna karşı hile teşkil ettiğinin göz önünde tutularak, zapt edilip emanete alınan 

para ve altınların tümünün zoralımına karar verilmesinde yasaya aykırı bir yön 

bulunmadığına” karar vermiştir177.

Yarg. 9. CD’nin 21.03.1994 gün ve 605/1396 sayılı kararında da; 

“2863 sayılı Kanun’un 27. maddesine göre tesnif ve tescil dışı bırakılan, 

Devlet müzelerine alınmasına gerek görülmeyen taşınır kültür varlıklarının ticareti 

izne bağlandığından; suça konu bu tür kültür varlıkları ile satıştan elde edildiği 

anlaşılan ve böylece TCK’nun 36. maddesinde belirtildiği gibi suçun irtikabından 

hasıl olan Türk parası ve Markların müsaderesine karar verilmesi gerektiği” 

belirtilmiştir178. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kazanç müsaderesi tanımlanması 

sebebiyle suçtan meydana gelen eşyanın kapsamı konusundaki tartışma önemini 

yitirmiştir.  Bu düzenleme karşısında, suçtan meydana eşya ile kazanç müsaderesi 

arasında ayrım yapmak gerekir.

Suçtan meydana gelen eşyanın özelliği, suç teşkil eden fiil ile birlikte ve 

doğrudan doğruya meydana gelmiş olmasıdır179. Sahte para, zehirli yiyecekler bu 

şekilde eşyalardandır. Kazanç müsaderesine konu olan ise, doğrudan doğruya elde 

edilen eşya değil, suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilen eşyadır. Örneğin çalınan 

para, yasak avcılık yoluyla avlanan hayvanlar, uyuşturucu madde satışı ile elde 

                                                            
177Yılmaz, a.g.e.,s.51
178Yılmaz, a.g.e.,s.51
179Centel-Çakmut-Zafer, a.g.e., s. 756–758.



75

edilen para, yasak talih oyunları sonucu ulaşılan kazanç, suç islenmesi karşılığı 

alınan para bu tür eşyalardandır180.

Şen’e göre, ise, “54.maddenin birinci fıkrasında yer alan suçtan meydana 

gelen eşya kavramı ile 55.maddenin birinci fıkrasında yer alan suçun işlenmesi ile 

elde edilen kazançlar aynı anlama gelmektedir. Bu sebeple, para ve benzeri 

değerlerin 55.madde kapsamında ve müsadereye konu diğer eşyanın da 54.madde 

kapsamında değerlendirilmesi uygun olacaktır.”181.

Şu hususu da belirtmek gerekir ki, bazen suçtan meydana gelen eşya, aynı 

zamanda kazanç müsaderesinin de kapsamına girebilir. Örneğin, uyuşturucu veya 

uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve bu nedenle, tarımın izinsiz olarak yapılması 

yasak olan bitkilerin yetiştirilmesi durumunda, bu bitkiler hem suçtan meydana gelen 

eşyadır hem de suçun konusu oluşturması sebebiyle kazanç müsaderesine konu 

olabilir182.

(5) Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere 

Hazırlanan Eşya

Suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşya, suçun işlenmesinde kullanılmak 

amacıyla hazırlanmış; ancak, tamamen veya kısmen kullanılmamış şeylerdir.183

Suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşyanın müsaderesi ancak kamu güvenliği, 

kamu sağlığı ve genel ahlak açısından tehlikeli olması halinde mümkündür.

“Tehlikeli olma” dan anlaşılması gereken zarar tehlikesidir184. Örneğin, bir 

başkasının öldürülmesi için hazır bulundurulan patlayıcı madde, kamu güvenliği 

                                                            
180Önder, a.g.e., s.96
181Şen, a.g.e., s. 180
182Özgenç, a.g.e., s.697
183Yılmaz, a.g.e., s. 47
184Zeki Hafızoğulları, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri, 
Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 65, sy: 1, 2007, s.97; Hafızoğulları bu düzenlemeyi 
eleştirmektedir: “Ancak tehlike, ister “tehlike” isterse “zarar tehlikesi” olarak algılansın, henüz 
islenmemiş ama ileride islenmesi düşünülen bir “suçun islenmesinde kullanılmak üzere 
hazırlanan eşyanın” tehlike yaratıyor gerekçesi ile müsaderesi yoluna gidilmesi, niteliği 
demokratiklik olmak zorunda olan bir ceza hukuku düzeninde kabulü mümkün olmayan bir 
sonuçtur. Gerçekten, tehlike davranışın tehlikeliliği olarak değil de “zarar tehlikesi” olarak 
algılansa bile, tarihî kanunkoyucunun madde gerekçesinde yer alan müsadereye 
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bakımından; bir başkasını öldürmek için hazırlanan zehirli madde, kamu sağlığı 

bakımından; çocukların görebilmeleri için hazırlanan müstehcen ürünler, genel ahlak 

bakımından tehlikeli sayılmalıdır185. 

Suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşyalara örnek olarak; dolandırıcılık 

suçunda kullanılmak üzere hazırlanan ünlü ressamlara ait resimleri, kültür 

varlıklarının kopyalarını, gıda maddelerinde kullanılmak üzere hazırlanıp 

kullanılmadan önce ele geçirilen yabancı maddeleri, ele geçen resmi binalara ait 

krokileri, ölüm listelerini, suç isnat etmek için hazırlanan belgeleri, gösterebiliriz186.

Bir suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış eşyanın müsaderesi 

için suçun icrasının başlamış olması gerekli değildir, suçun hazırlık aşamasında 

kalması, müsadereye ilişkin diğer şartların varlığı halinde, bu tür eşyanın 

müsaderesine karar verilmesini engellemez187. Böylece, suç ve suça teşebbüs 

niteliği taşımayan hareketlere bir sonuç atfedildiği görülmektedir188. Nitekim suçun 

icra hareketlerine başlanmış ise, suçun işlenmesinde kullanılan eşya olarak 

müsaderesi söz konusu olacaktır:

Bu eşya, aynı zamanda üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, 

alım ve satımı suç oluşturan eşya niteliğinde olması halinde, TCK m.54/1’e göre 

müsadere edilebileceği gibi TCK 54/4’e göre de müsadere edilebilir189.

b. Eşyanın İyiniyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması

(1) İyiniyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmama

                                                                                                                                                                            
hükmedilmesi için “suçun islenmesi zorunlu olmamakla birlikte” seklindeki düşüncesine itibar 
edildiğinde, “suçsuz güvenlik tedbiri olmaz” ilkesi çiğnenmiş olacağından, artık demokratik bir 
ceza hukuku düzeninden değil, totaliter bir ceza hukuku düzeninden söz etmek gerekecektir. 
Çünkü değil güvenlik tedbirleri, “polis tedbirleri” bile, ne kadar tehlikeli olurlar olsunlar kişilerin 
salt tasavvurları ile ilgili değildirler. Madde gerekçesinde yer alan “Suçun islenmesinde 
kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşya” ise, suçun icra hareketleri henüz başlamamış ise, 
sadece bu nedenle müsadere edilmeyecektir. Ancak bu eşyanın niteliği itibarıyla kamu 
güvenliği,kamu sağlığı veya genel ahlak tehlikeli olması durumunda müsaderesine 
hükmedilecektir” düşüncesi, tehlikeden korunma görüntüsü altında, faşizan bir düzenlemenin 
açık kanıtı olmaktadır”
185Özgenç, a.g.e., s.682
186Centel-Çakmut-Zafer, a.g.e., s.757-758
187Centel-Çakmut-Zafer, a.g.e., 751
188Gündel, a.g.e., s. 1516
189Özgenç, a.g.e., s. 663
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Suçun işlenmesinde kullanılan, suçun işlenmesine tahsis edilen veya suçtan 

meydana gelen eşyanın müsaderesine karar verilebilmesi için, bu eşyaların iyiniyetli 

üçüncü kişilere ait olmaması gerekir190.

Burada önemli olan “iyiniyetli” kavramından ne anlaşılması gerektiğidir. 

Madde gerekçesine göre iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmaması, kişinin suçun 

işlenmesine iştirak etmemesi, suçun işlenişinden haberdar olmaması anlamına 

gelmektedir.

Centel-Zafer-Çakmut’a göre, iyiniyetli üçüncü kişiye ait olmamanın anlamı, 

müsadere edilecek olan eşyanın veya maddi menfaatin suça iştirak etmemiş kişilere 

ait olmasıdır191. Yazarlara göre, suça iştirak etmeme, suçla ilgili olan ve 

cezalandırılma sonucunu doğuran bir davranışta bulunmamayı ifade etmektedir192.

Öztürk-Erdem’e göre ise, iyiniyet, failin eşyanın suçun işlenmesinde 

kullanılacağını veya suçun işlenmesi suretiyle elde edildiğini bilmemesidir193.

Özbek’e göre ise, gerekçede iyiniyet, kişinin suç işlendiğinden haberdar 

olmaması şeklinde açıklanmıştır194.

                                                            
190Yarg. 5. CD’nin 04.02.2008 tarih ve 14098/616 sayılı kararı; “5237 sayılı Kanun’un 
54.maddesi hükmü uyarınca suçta kullanılan eşyaların iyi niyetli üçüncü kişilere ait olmamak 
koşuluyla müsadere edebileceği gözetilerek,  Eyüp İlçe emniyet Müdürlüğü’nün 09.02.2007 
günlü yazısına göre, suçta kullanıldığı iddia olunan 34 AL 9131 plakalı aracın S.D. adına 
kayıtlı olduğu bildirilmiş, sanık M.T. ise aşamalarda aracın sahibi konusunda farklı 
beyanlarda bulunmuş, tanık D.T. ise aracı sanığın abisine aldığını beyan etmiş olması 
karşısında; mevcut çelişkinin giderilmesi, duraksama halinde S.D’nin de dinlenmesi ve araç 
sahibinin kesin olarak saptanmasına müteakip sonucuna göre bir karar verilmesi 
gerekirken..”, Gündel, a.g.e., s.1541; Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 18.01.2008 tarih ve 7039/ 
104 sayılı kararı;“ Emanetin 2003/ 6472 sırasına kayıtlı av tüfeğinin, sanık Enes tarafından 
suçta kullanıldığı gerekçesiyle 765 sayılı TCK’nun 36.maddesine göre müsadere edildiği, 
tüfeğin yivsiz tüfek sahipliği belgesi ile Serdal Mizan adına kayıtlı olduğu anlaşılmakla hüküm 
fıkrasından tüfeğin müsaderesine ilişkin kısmın çıkartılmasına, yerine “iyi niyetli 3. kişi olan 
Serdal adına yivsiz tüfek sahipliği belgesi olan tüfeğin sahibine iadesine” ibaresinin 
eklenmesine karar verilmek suretiyle düzeltilmesine”, Gündel, a.g.e., s.1541; Yarg. 6. CD., 
25.01.2007 tarihli kararı; “ Suça konu elektrik sayacının sahibi olan sanığa iadesi yerine 
zoralımına karar verilmesi”, Selda Binboğa Kurtuluş, Yargıtay’ın Suçtan Kaynaklanan Mal 
Varlıklarının Müsaderesi ve El Koyma Hükümlerine İlişkin Uygulamaları,
www.cezabb.adalet.gov.tr/makale/selda_kurtulus_makalesi.doc, 02.04.2010
191Centel-Zafer-Çakmut, a.g.e., s.768
192A.e., s. 768
193Öztürk-Erdem, a.g.e., s. 305
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Hafızoğulları-Özen’e göre “iyi niyetli olmak” kişinin suça bulaşmamış olması, 

kendisine ait şeyin suçla ilişkilendirilmiş olduğundan hiçbir biçimde haberinin 

olmamasıdır195. 

Madde metininde kullanılan “iyiniyet” kavramı, ceza hukuku kavramı olmayıp 

bir özel hukuk kavramı olduğu, bu nedenle bu kavram yerine fiilde iştiraki olup 

olmadığı anlamına gelen “methal” kavramının kullanılması gerektiği şeklinde 

eleştirilmiştir196. Centel-Zafer-Çakmut,, üçüncü kişinin iyiniyetinin değil, suça katılma 

kastlarının bulunup bulunmadığının esas alınması gerektiğini belirtmektedir197.

Önemli olan bir diğer husus da “ait olmadan” ne anlaşılması gerektiğidir. 

Özgenç’e göre burada ait olmadan anlaşılması gereken mülkiyet hakkıdır198. 

Yargıtay da ETCK döneminde vermiş olduğu kararlarda mülkiyet hakkını 

aramıştır199. Ancak Yarg. 6. CD’nin 06.03.2006 tarihli ve 20979/2018 sayılı 

kararında; “sanık savunmasında, suçta kullanılan 10 PN 752 plakalı kamyonetin suç 

tarihinden önce kardeşi Ahmet İkiz tarafından araç sahibi tanık Gülseren Kaya’dan 

                                                                                                                                                                            
194Özbek, a.g.e., s.452
195Zeki Hafızoğulları- Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2010, 
s.501
196Duygun Yarsuvat, Köksal Bayraktar, Necmi Yüzbaşıoğlu, Erdoğan Bülbül, Ümit 
Kocasakal, Eylem E. Aksoy, Pınar Memiş, Gülşah Kurt, Çağla Tansuğ, Didem Yılmaz, 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin TCK Tasarısı Hakkındaki Görüşleri, Türk 
Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Türkiye Barolar Birliği, 
Editör: Teoman Ergül, Ankara,2004, s. 303
197Centel-Zafer-Çakmut, a.g.e., s. 753
198Özgenç, a.g.e., s. 695
199YCGK, 28.5.1996, 2–97/08 sayılı kararı; “Milgaz bayii olan  sanığın dükkânda satışa 
sunulan 19 adet markasız tüp ile değişik firmalara ait 5 adet L.P.G. tüpü elde edilmiştir. Bu 
tüplerin suçta kullanıldıktan açık olmakla beraber 5adet değişik firmalara ait L.P. G .tüplerin 
sanığa ait oldukları söylenemez. Bu 5 adet tüp değişik firmalara aittir. Sanık tarafından 
güvence parası yatırılması, bu tüplerin mülkiyetinin sanığa geçtiğini ve tüplerin mülkiyeti 
üzerinde sanığın tasarruf yetkisinin bulunduğunu göstermez. Buna karşılık 19 adet markasız 
tüpün mülkiyeti sanığa aittir ve bunlar suçta kullanılmışlardır. O halde, suçta kullanılan 19 
adet markasız tüpün zoralımına, değişik firmalara ait 5 adet tüpünise iadesine karar 
verilmelidir.”, Yılmaz, a.g.e., s. 791; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun, 12.10.2004 ve 2004/8-
175, 2004/ 198 sayılı kararı: “ Suçta kullanılan, kullanmak üzere hazırlanan veya suçun 
işlenmesinden husule gelen eşyanın genel hüküm doğrultusunda zoralımına karar 
verilebilmesi için, eşyanın suçu işleyene ait olması, eşya başkasına ait bulunduğu takdirde 
ise, o kişinin eşyanın kullanılmasında rızasının olması gerekir. Sahibinin rızası ve haberi 
olmadan suçta kullanılan eşyanın zoralımına karar verilemez. Aidiyet şartı da denilen, fiile 
yabancı kimselere ait eşyanın zoralımına tabi tutulmaması kuralı, TCK’nın 10. Maddesi 
gereğince, özel kanunlarda zoralıma ilişkin ayrı bir düzenleme bulunmadığı takdirde, bu 
kanunlarda öngörülen suçlarla ilgili eşya yönünden de geçerlidir.” Certel, a.g.e., sh.44
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kayıt dışı satın alındığını belirtmiş olması karşısında; Ahmet İlkiz tanık olarak 

dinlenip otonun yasal elmenliğinin kime ait olduğu saptanarak, sonuca göre 

uygulama yapılmasının” gerektiğini ifade ederek, yasal zilyetlik kavramı üzerinde 

durmuştur200. 

Burada önemli olan bir diğer husus da eşyanın faile ait olduğunun ispatının 

gerekmemesidir201. Belirleyici olan, eşyanın iyiniyetli üçüncü kişiye ait olduğunun 

ispatlanmasıdır. Belirli bir malvarlığı değerini kişinin hırsızlık veya dolandırıcılık 

suçunu işlemek suretiyle elde ettiği muhakkak olmakla birlikte, bunların meşru malik 

veya zilyedinin belirlenemediği durumlarda, müsadere kararı vermek gerekecektir202.

Eşyanın ne zamanki aidiyeti dikkate alınması gerektiği yönünde iki farklı 

görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre, müsadere kararı verildiği anda kime ait 

olduğu önemlidir203. Aydın’a göre, “bu durumun kabulü, hem tehlikelilik yargısının 

geleceğe ilişkin olarak müsadere anında değerlendirilmesi, hem de suç anından 

sonra iyi niyetli alıcının korunması içindir”. İkinci görüşe göre ise, eşyanın 

mülkiyetinin suçun işlendiği an kime ait olduğu önemlidir204. Yargıtay’ın bu konudaki 

yaklaşımı, suçun işlendiği anda kime ait olduğu şeklindedir205.

Bazı kanunlarda bu kurala uyulmamıştır. Örneğin Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanunu’nda, kaçak eşya ve madde naklinde bilerek kullanılan veya kullanılmaya 

teşebbüs edilen her türlü ulaşım aracının müsadere edilmesi öngörülmüştür. 6831 

sayılı Orman Kanunu’nun 108. maddesinin 4. fıkrasının değiştirilmeden önceki 

haline göre; “kaçak orman mallarının taşınmasında kullanılan canlı ve cansız bütün 

nakil vasıtaları kime ait olursa olsun idarece zapt ve mahkemelerce hükmolunur.” 

                                                            
200Ali Parlar- Muzaffer Hatipoğlu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.I, Ankara, 
2007, s. 501
201Erem, a.g.e., s., 258
202Özgenç,a.g.e., s. 684
203Aydın, a.g.e.,s. 153
204Önder, a.g.e.,s. 94
205YCGK’nın 01.02.1990 tarih ve 1989 E. ve 1990/521 K. no’lu kararı: “ … suçta kullanılan 
kamyon suç tarihinde sanığın adına kayıtlıysa zoralımına hükmedilmeli..”www.kazanci.com, 
02, 04.2010
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Kaçakçılık Kanunu’nun ve Orman Kanunu’nun bu hükümleri cezaların ve 

güvenlik tedbirlerinin kişiselliği ilkesine aykırı olması sebebiyle eleştirilmektedir.206. 

Suça katılma iradesi olmayan kişilere ait eşyaların müsadere edilmemesi gerekir.  

Bütün bu eleştiriler dikkate alınarak, 23/01/2008-5728 sayılı Kanunu’nun 

215.maddesi ile Orman Kanunu’nun 4. fıkrası; “ Bu Kanunda yazılı suça konu olan 

her türlü orman emvali, nakil vasıtaları ve suç aletleri Türk Ceza Kanunu 

hükümlerine göre müsadere edilir.”şeklinde değiştirilmiştir.

Suçun işlenilmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşyanın müsaderesi için 

ise, eşya sahibinin iyiniyetli olup olmamasının herhangi bir önemi 

bulunmamaktadır207.

(2) Eşyanın Aidiyetine İlişkin Bazı Durumlar

i. Eşyanın Devlete Ait Olması

Müsadere, mülkiyetin kişinin elinden alınarak devlete verilmesidir. Bu 

sebeple, devlete ait malların müsaderesi söz konusu değildir. Bu tür eşya ait olduğu 

kuruma, örneğin orduya, emniyet örgütüne, köy tüzel kişiliğine geri verilir. 

Yargıtay vermiş olduğu kararlarda, köy tüzel kişiliğine ait aracın, orman 

idaresine ait silahın müsadere edilemeyeceğini, devlete ait kültür varlıklarının 

müsaderesine değil müzeye teslimine karar verilmesi gerektiğini belirtmektedir208.

Burada özellik arz eden bir diğer husus da emniyet personeline verilen 

silahların durumudur. 02.12.1999 tarih ve 99/13749 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 

İle Sair Aletler Hakkında Yönetmelik’in 2. maddesinin n bendine göre; zati demirbaş 

                                                            
206 Centel-Zafer-Çakmut, a.g.e., s. 759
207 Certel, a.g.e., sh.41
208 Yarg.7. CD. 31.12.1979 tarih ve 7852/8106 sayılı kararı; “Dava konusu tütünlerin naklinde 
kullanılan köy hükmi şahsiyetine ait vasıta Köy Kanunu 8.maddesine göre Devlet malı 
sayılmaktadır. Suç islenmesinde kullanılan Devlet malı ise, müsaderesi söz konusu olamaz.” 
, Yılmaz, a.g.e.,, s. 795); Yarg. 4. CD, 14.9.1998 tarih ve 7152/7756 sayılı kararı; “Tehdit 
suçunda kullanılan silahın orman yönetimine ait olmasına karsın zoralımına karar verilmesi, 
yasaya aykırıdır.” Yılmaz, a.g.e.,, s.  57); Yarg. 11. CD, 02.05.2002 tarih ve 2002/ 2708–
3781 sayılı kararı; “Suça konu korunması gerekli tasınır kültür varlıklarının devlet malı 
niteliğinde oldukları gözetilerek müzeye tevdiine karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken 
ayrıca müsaderesine hükmolunması…”, www.kazanci.com, 10.04.2010



81

tabanca: Emniyet Genel Müdürlüğü'nce temin edilen ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı 

Personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra birimlerinde istihdam 

edilen çarşı ve mahalle bekçilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerince bünyesindeki 

subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görevlerinde kullanılmak üzere, 

bedeli mukabili zati demirbaş olarak satılıp da emekli olduklarında kendilerine zati 

silah olarak ruhsata bağlanacak tabancaları” olarak tanımlanmıştır. Bu düzenleme 

ile bu tabancaların Devlet malı sayılmasından vazgeçilmiştir. Böylece, bu 

tabancaların müsaderesi söz konusu olacaktır. Nitekim Yargıtay kararları da bu 

yöndedir209.

ii. Motorlu Araçların Müsaderesi

Menkul mal niteliğinde olan motorlu taşıtlar için, 2918 sayılı Kara Yolları 

Trafik Kanunu’nun 20. Maddesinde “Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve 

devirleri, satış ve devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme 

faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunmadığının 

tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir 

veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi veya 

trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılır” denilmek suretiyle 

satım ve devirlerinin noterlerce yapılması öngörülmüştür. Bu düzenleme karşısında, 

noterlerce yapılmayan satış ve devir işlemleri geçerli olmayacaktır. 

Suçta kullanılan araç, trafikte adına kayıtlı kişi tarafından noter satış 

sözleşmesi ile satılmış ancak, aracın trafikte tescil işlemi yapılmamış ise, tescil 

işlemi idari bir tasarruf sayıldığından, aracı noter sözleşmesi ile satın alan kişi bu 

aracı kasıtlı suçta kullanmış ise müsaderesi mümkündür210. Nitekim Yarg.11. 

CD’nin, 19.04.2004 gün 2271/ 3319 sayılı kararında; “31 XX 225 plakalı aracın sanık 

Y.C. tarafından noterden yapılan sözleşme ile satın alınıp alınmadığı, hangi tarihte 

satın alındığı araştırıldıktan sonra sonucuna göre müsaderesine karar verilmesi 
                                                            
209YCGK 26.01.2006 tarih ve 2005/1248-2006/339 sayılı kararı; ““Yargıtay Ceza Genel 
Kurulunun 7.5.2002 tarih ve 2002/4–116 esas 2002/245 s.kararında da belirtildiği üzere; zati 
demirbaş tabancalar, kişinin memuriyeti süresice devlet malı silah sayılamayacağından 
mahkemece suçta kullanılan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün demirbaşına kayıtlı olmayan bir 
bedel karşılığında sanığa satılan tabancanın zoralımına karar verilmesinde kanuna aykırılık 
görülmediğinden  teblignamedeki bu hususa ait bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.”, 
Gedik, a.g.e.,s.151 dn.480
210 Certel, a.g.e.,s.82
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gerekirken, eksik soruşturma ile müsadere kararı verilmesi” bozma nedeni 

sayılmıştır211.

Suçta kullanılan araç, noter satış sözleşmesi ile satılmayıp, haricen devir 

edilmiş ve devir işlemi yazılı bir belge ile kanıtlanamamış ise, HUMK’nın 293 ve 294. 

maddelerinde belirtilen ayrık durumlar hariç, aracın müsaderesi tanık beyanı ile 

ispatlanarak müsadere edilemeyecektir212. Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin, 07.12.2006 

gün ve 2006/ 4663 E., 2006/ 13192 K. sayılı kararında: “ 24 AZ 632 plakalı aracın 

sanık İ.ye ait olup olmadığı ve haricen satın alınıp almadığı duraksamaya yer 

bırakmayacak şekilde araştırılıp saptanmadan anılan aracın zoralımına karar 

verilmesi” bozma nedeni sayılmıştır213. 

Suçta kullanılan araç, noter satış sözleşmesi ile satılmayıp, haricen devir 

edilmiş ve devir işlemi yazılı bir belge ile kanıtlanmış ise, aracın müsaderesi 

mümkün olabilecektir214.

iii. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satışlar

Satılan malın mülkiyetinin, semen alıcı tarafından ödeninceye kadar satıcıda 

kalması hususundaki sözleşmeye, “mülkiyeti muhafaza sözleşmesi” denir215. Bu 

sözleşmeler için özel bir şekil şartı öngörülmüştür. Medeni Kanunun 764. maddesi 

gereğince, mülkiyeti muhafaza sözleşmesinin geçerli olabilmesi için sözleşmenin 

resmi şekilde düzenlenmesi ve alıcının ikametgâhındaki noterlikte, özel sicile 

kaydedilmesi gerekir. 

Bu şekilde yapılan bir satışla eşyanın mülkiyeti alıcıya intikal etmiş 

sayılmayacağından, mülkiyet kendisinde olan satıcının “iyiniyetli” olması kaydıyla, 

alıcı tarafından suçta kullanılan eşyanın müsaderesi mümkün olmayacağını kabul 

etmek gerekir.216 Ancak Centel-Zafer-Çakmut’a göre, “Menkul mallarda mülkiyet 

                                                            
211 www.kazanci.com, 25.03.2010
212 A.e., s.83
213 www.kazanci.com, 25.03.2010
214 A.e., s.83
215 Oğuzman- Seliçi, a.g.e., s. 654.
216Aynı yönde YCGK, 15.4.1968 tarih ve143/149 sayılı karar ı“ Sanık müdafii, müvekkili 
A.Ç.nin zoralımına karar verilmiş bulunan kamyonun bedelini tamamen ödeyememiş 
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teslimle el değiştireceğinden ve mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda da el

değiştirme söz konusu olduğundan, bu tür satışlarda, örneğin sanık tarafından suç 

tarihinden önce taksitle satın ve teslim alınan otomobilin müsaderesi gerekir.” 217

c. Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesi

Eşya müsaderesine karar verilebilmesi için, suçun işlenmesinde kullanılan, 

suçun işlenmesine tahsis edilen, veya suçtan meydana gelen eşyanın bulunması, 

bu eşyaların iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamasının yanı sıra kasıtlı bir suçun da 

işlenmesi gerekir. 

Hükümdeki açık düzenleme gereği, taksirli suçlarda müsadere söz konusu 

olmayacaktır. 

Suçun tamamlanmasının, teşebbüs aşamasında kalmasının, tek başına veya 

iştirak halinde işlenmesinin müsadere açısından bir etkisi yoktur.218

2. Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi

Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesinde, üretimi, bulundurulması, 

kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşyanın müsadere edileceği 

hüküm altına alınmıştır. Suç teşkil eden eşyaya örnek olarak, uyuşturucu maddeleri, 

                                                                                                                                                                            
olduğunu öne sürdüğüne göre; bu kamyonun mülkiyeti muhafaza kaydıyla satıldığına dair 
noter senedinin dosyada bulunmasına nazaran kamyon mülkiyetinin henüz sanığa intikal 
etmediği anlaşılmaktadır. Yukarıda metni yazılan TCK’ nun 36 ve Medeni Kanunun 688 ve 
Borçlar Kanunun 222.maddeleri ve bu kararların ilgili hükümleri karsısında olay tarihinde 
sanık şoför A.Ç.nin yönettiği kamyon bedelinin tamamıyla ödenmiş v ekamyon mülkiyetinin 
SK.'den çıkıp, sanık A.Ç.ye intikal etmiş olup olmadığının tahkik ve tespiti sonucuna göre, 
eğer kamyonun bedeli ödenmemiş olduğundan mülkiyeti S.K. uhdesinde bulunduğu 
anlaşılırsa, zoralım kararı verilmemesi icap eder.” www.kazanci.com, 04.04.2010
217Centel-Zafer-Çakmut, a.g.e., s.758, bu yönde Yarg.5. CD, 15.2.1983 tarih ve 4557/467 
sayılı kararı; “Taşınır mal olan otomobilin mülkiyeti teslimle el değiştirir. Mülkiyeti Muhafaza 
kaydıyla yapılan satışlarda, bu kayıt yalnızca satıcının alacağını güvenceye bağlama 
amacıyla konulmuş bulunduğundan, mülkiyetin el değiştirmesini önlemez. Sanık tarafından 
suç tarihinden önce taksitle satın ve teslim alınan ve suçta kullanılan otomobilin TCK’nin 36. 
maddesi gereğince zoralımı doğru olduğundan, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak 
edilmemiştir.” Yılmaz, a.g.e., s.89
218Öztürk-Erdem, a.g.e., s.305
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6136 sayılı Kanun kapsamındaki silah ve mermileri, taklit paraları göstermek 

mümkündür.

Bu madde ile mutlak ve objektif suçluluk kabul edilmiş, eşyanın kullanılması, 

yapılması, taşınması, bulundurulması, alınması ve satılmasının kesin suretle 

yasaklanmıştır219. Bu sebeple üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım 

ve satımı suç oluşturan eşyanın, her halde müsaderesine hükmolunacaktır. 

Konusu suç teşkil eden eşyanın müsaderesi için, bu eşyanın faile ait 

bulunması, failin belli olması şart olmadığı gibi, orantılılık ilkesinin uygulanması da 

söz konusu olamaz220. Örneğin, bir kimsenin eşyası arasında ele geçirilen 

uyuşturucu maddenin, o kişinin haberi olmadan eşyasının arasına konulduğu 

kesinlikle anlaşıldığından beraatına karar verilse bile, eşyanın faile ait olması ve 

failin mahkûm olması gerekmediği için, bu yasak eşyanın müsaderesi gerekir221. 

Her durumda eşyanın müsaderesine karar verilmesi gerektiği için, 

zamanaşımı, sanığın ölümü gibi müsadere kararına etki eden hallerin etkisi 

olmayacaktır.

Öğretide bu düzenleme gereksiz olduğu şeklinde eleştirilmektedir. 

Centel-Zafer-Çakmut’a göre, “Bir eşyanın üretimi, bulundurulması, taşınması, 

alınması ve satımı suç oluşturuyorsa, fail, ya bu eşyalarla söz konusu suçu işlemiştir 

ya da işleyecektir. Fail suçu işlemiş ise bu eşyalar TCK 54/1 cümle 1’e göre, suçta 

kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşya 

olarak müsadere edilecektir. Failin hareketi henüz suçun icra hareketli sayılmasına 

elverişli değilse, o zaman da bu eşya, bir suçun işlenmesinde kullanılmak üzere 

hazırlanmış eşya sıfatı ile müsadere edilecektir. Kanunkoyucu TCK m. 54/4’de 

gereksiz bir tekrar yapmış olmaktadır”222.

                                                            
219Erem, a.g.e., s., 260
220Certel, a.g.e., sh.43
221Gedik, a.g.e., s.194
222Centel-Zafer-Çakmut, a.g.e., 752
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Öztürk-Erdem’e göre, “5237 sayılı TCK’da kazanç müsaderesine yer 

verilmesinden dolayı, suç niteliğine sahip olan eşyaların aynı zamanda “suçun 

konusunu oluşturan” eşya sayılacağı ve TCK m.55’e göre müsadere edilebileceği ve 

bu sebeple TCK m. 54/4’ün düzenlemesi gereksizdir”223.

Her ne kadar bu düzenleme Doktrin’de eleştirilmekteyse de, bazen diğer 

maddelerle kesişme durumu ortaya çıksa bile, diğer düzenlemelerde yer alan diğer 

şartların, kasıtlı bir suçun işlenmesi, iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmaması gibi 

şartların aranmaması, failin bulunup bulunmamasının önemli olmaması sebebiyle 

TCK m.54/4’ü yerinde bir düzenleme olarak kabul etmekteyiz.

C. Eşdeğer Müsadere

Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesinin 2. fıkrasında ; “Birinci fıkra 

kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya 

müsaderesinin başka bir surette imkansız kılınması halinde; bu eşyanın değeri 

kadar para tutarının müsaderesine karar verilir.” denilmek suretiyle eşdeğer 

müsadere kabul edilmiştir.

Eşdeğer müsadereye örnek olarak, uyuşturucu madde imalatına tahsis 

edilen atölye binasının iyi niyetli üçüncü kişilere satılarak elden çıkarılması 

durumunda bu gayrimenkulün değeri kadar paranın müsadere edilmesini 

gösterebiliriz. Kanun metninde, müsadere konusunu eşyanın bilerek yok 

edilmesinden ve benzeri hallerden söz edilmektedir. Özgenç’e istek dışı yok olmuş 

eşyanın değeri tutarındaki paranın müsaderesine karar verilemeyeceğini karar 

verilemez224.

765 sayılı ETCK döneminde, bu tür şeylerin yerine kaim değer müsaderesine 

karar verilemeyeceği kabul edilmekteydi. Yargıtay’ın genel uygulaması bu 

doğrultuda olmakla birlikte, bazı kararlarda eşyanın değerinin sanıktan alınması 

gerektiğine karar vermekteydi225.

                                                            
223Öztürk-Erdem, a.g.e., s.307
224Gündel,a.g.e.,s. 1517
225Yarg.3. CD.’nin, 11.02.2002 tarih ve 806/1132 sayılı kararında; “Mahkemece kabul edilen 
suç vasfına ve sanıkların cezalandırılmış bulunmalarına göre nakil suçunda kullanılan ve 
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Doktrinde TCK m.54/2’deki düzenlemeyi kaim değer müsaderesi226 olarak 

tanımlayanlar olduğu gibi, eşdeğer müsadere227 olarak adlandıranlar da 

bulunmaktadır. Özbek’in228, “kaim değerde, eşyanın yerine malvarlığına giren değer 

müsadere edilecekken, malvarlığından çıkan eşyanın meblağının müsadere 

edilmesi anlamına eşdeğer müsadere kullanılmalıdır”,şeklindeki açıklamasına 

katılıyoruz ve bu sebeple eşdeğer müsadere kavramını kullanmayı tercih 

etmekteyiz.

Maddenin metninde birinci fıkra kapsamına giren eşya denilmek suretiyle, 

eşdeğer müsadere, suçun işlenmesinde kullanılan, suçun işlenmesine tahsis edilen, 

suçtan meydana gelen ya da kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak 

bakımından tehlikeli olmak şartıyla suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşya 

bakımından mümkün kılınmıştır. Bu düzenleme doktrinde eleştirilmiştir.229 Gedik’e 

göre; “henüz ortada teşebbüs aşamasında kalmış yahut tamamlanmış bir suç 

yokken, eşdeğer müsaderenin kabul edilmemesi gerekir; bu sebeple ancak 54/1. 

fıkranın 1. cümlesinde bahsedilen eşyalar açısından eşdeğer müsadere kabul 

edilmelidir.”230.

Bakıcı, eşdeğer müsadereyi, müsaderenin amacının suç ile alakalı eşyayı 

kişinin elinden alarak kişinin tekrar suç işlemesini engellemek olduğunu, ancak 

eşdeğer müsadere ile zaten kişide olmayan bir eşyanın yerine, bedeli kadar para 

tutarının müsaderesinin kuruma cezai nitelik kazandırması dolayısıyla 

                                                                                                                                                                            
plakası belirlenen traktörlerin suç tarihinde ve halen kimin adına kayıtlı olduğu ve trafik 
kaydına suçta kullandıklarına dair şerh verilip verilmediği Trafik Tescil ve Denetleme Şube 
Müdürlüğü’nden sorularak suç tarihinde sanıkların adına kayıtlı oldukları ve trafik kaydına 
satılamaz şerhi verildiğinin belirlenmesi halinde müsaderesine karar verilmesi gerektiği ve 
suç tarihinden sonra satış yolu ile usulüne uygun olarak mülkiyetlerinin devredilmiş 
olduğunun tespiti halinde ise alıcı kişilerin iyi niyetli olduklarının belirlenmesi halinde, 
traktörlerin suç tarihindeki rayiç değerlerinin sanıklardan tahsiline karar verilmesi gerektiğinin 
gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.”, www.kazanci.com, 06.04.2010
226Gedik, a.g.e., s.132
227Özbek, a.g.e., s.596, Yarsuvat ve diğerleri, a.g.e., s.303
228Özbek, a.g.e., s.596
229Gedik, a.g.e., s.133; Bakıcı, a.g.e., s. 1061
230Gedik, a.g.e., s.133
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eleştirmektedir.231 Yazarın bu eleştirisine, müsaderenin güvenlik tedbiri olarak kabul 

edilmesi ve amacının tehlikeliliği ortadan kaldırmak olması sebebiyle katılmaktayız. 

III.KAZANÇ MÜSADERESİ

A. Genel Olarak

Kazanç müsaderesi Türk Ceza Kanunu’nun 55.maddesinde şu şekilde 

düzenlenmiştir:

(1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da 

suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi 

veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine 

karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddi 

menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir.

(2) Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere elkonulamadığı veya 

bunların merciine teslim edilmediği hallerde, bunların karşılığını oluşturan 

değerlerin müsaderesine hükmedilir.

(3) (Ek: 26/6/2009 – 5918/2 md.) Bu madde kapsamına giren eşyanın 

müsadere edilebilmesi için, eşyayı sonradan iktisap eden kişinin 22/11/2001 

tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin 

hükümlerinden yararlanamıyor olması gerekir.

Bu düzenleme karşısında kazanç müsaderesini, suçun islenmesi ile elde 

edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun islenmesi için sağlanan maddî 

menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan 

ekonomik kazançların mülkiyetinin devlete geçmesi şeklinde tanımlamak 

mümkündür232. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, kazanç müsaderesinin konusu, 

maddi menfaatler ve ekonomik kazançlar oluşturmaktadır.

                                                            
231Bakıcı, a.g.e., s. 1061
232Centel-Zafer-Çakmut, a.g.e., s.754
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Müsaderenin bir çeşidi olan kazanç müsaderesi de, tıpkı eşya müsaderesi 

gibi TCK’nın Genel Hükümler kısmında, Güvenlik Tedbirleri başlığı altında 

düzenlenmiştir.

Kazanç müsaderesi, 765 sayılı ETCK’da bulunmayan yeni bir kurumdur233. 

765 sayılı ETCK döneminde 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi 

Hakkında Kanun’un 7. maddesinin 1. fıkrasında; “karapara aklama suçu fiillerini 

işleyenler iki seneden beş seneye kadar hapis ve aklanan karaparanın bir katı ağır 

para cezasıyla cezalandırılır ve nemaları da dahil olmak üzere karapara 

kapsamındaki mal ve değerler ile bunların ele geçirilememesi halinde bunlara 

tekabül eden mal varlığının müsaderesine de hükmolunur” düzenlemesiyle kazanç 

müsaderesi sadece karapara aklama suçu açısından kabul edilmişti.

Kazanç müsadere ile amaçlanan, kara para aklama, uyuşturucu ve uyarıcı 

madde ticareti, dolandırıcılık, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma gibi ekonomik çıkar 

elde etme amacıyla islenen suçlarla etkin bir şekilde mücadele edilmesini 

sağlamaktır234. Maddenin Gerekçesinde de belirtildiği gibi, kazanç müsaderesi ile 

suç islemek yoluyla kazanç elde edilmesinin önüne geçilmek istenmektedir.

Kazanç müsaderesi ile böylece ekonomik çıkar sağlamak amacıyla işlenen 

suçlarda elde edilen gelir müsadere edilebilecektir. Elde edilen gelirin tespit 

edilememesi durumunda ise müsadere uygulanamayacağından, bu suçlarda hapis 

cezasının yanı sıra adli para cezası öngörülmektedir235. Bazı suçlarda gün para 

cezası biriminin yüksek belirlenmesi, kazanç müsaderesine yer veren bir sistemde 

Anayasa’nın yasakladığı genel müsadere anlamına geleceği, bunun çağdaş 

yaklaşımlara uygun olmayacağı Doktrinde belirtilmektedir236.

                                                            
233765 sayılı ETCK’da kazanç müsaderesi düzenlenmemiş olmasına rağmen, Yargıtay’ın 
bazı kararlarında, suçun işlenmesi ile elde edilen maddi menfaatlerin, TCK 36/1. maddesi 
gereğince müsadere edilebileceği yolunda uygulama bulunmaktaydı.Bkz:YCGK’nın 
22.02.1988 tarih ve 1987/9- 526E., 1988/ 57 K., www.kazanci.com, 20.04.2010
234Özgenç, a.g.e., s.691
235A.e., s. 695
236Mehmet Emin Artuk-Ali Rıza Çınar, Yeni Ceza Kanunu Arayışları ve Adalet Alt 
Komisyonu Tasarısı Üzerine Düşünceler, Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, 
Makaleler, Görüşler, Raporlar, Türkiye Barolar Birliği, Editör: Teoman Ergül, Ankara, 2004, 
s.78
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TCK’nın 55. maddesindeki bu düzenleme, madde metninin yazımının kazanç 

müsaderesinin suçtan elde edilen menfaat tutarında olup olmayacağı konusunda 

açık olmaması ve ileride bu durumun tereddütlere yol açabileceği şeklinde 

eleştirilmiştir237.

B. Kazanç Müsaderesinin Şartları 

Kazanç müsaderesinin düzenlendiği 55.maddenin metninde her ne kadar  

“kasıtlı suç işlenmesi” şeklinde bir ibare yer olmasa da, kazanç müsaderesine karar 

verilebilmesinin ilk şartı kasıtlı bir suçun işlenmesidir238. Nitekim eşya müsaderesi 

için de aranan mahkûmiyetin gerekmemesi, suçun icrai hareketlerine başlanmasının 

yeterli olması, suçun tek başına veya iştirak halinde işlenmesinin önemli olmaması 

gibi kurallar kazanç müsaderesi için de geçerlidir. 

Kazanç müsaderesinde özellik arz eden bir diğer husus da lehine kazanç 

sağlanan kişinin, üçüncü kişi, gerçek kişi veya tüzel kişi olmasının müsadere kararı 

açısından bir önem arz etmemesidir239.

1. Maddi Menfaat

Kazanç müsaderesine karar verilebilmesi için, kasıtlı bir suçun işlenmesinin 

yanı sıra, suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da 

suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya 

dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların bulunması gerekir. Bu 

düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, kazanç müsaderesine karar verilebilmesi için 

bir maddi menfaatin bulunması gerekir. bu sebeple, ekonomik değer taşıyan her şey 

kazanç müsaderesinin konusunu oluşturabilir. Taşınır veya taşınmaz eşyalar ve 

haklar yanında fayda getirici her türlü hizmet veya iş, rekabet kolaylıkları 

                                                            
237Yarsuvat ve Diğerleri, a.g.e., s.303
238Özgenç, a.g.e., s. 683; Centel-Zafer-Çakmut, a.g.e.,,s.754–755; Artuk-Gökcen-Yenidünya, 
a.g.e., s. 1027
239Özgenç, a.g.e., s.685
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(hesaplanabilir bir ekonomik değere sahip olmak koşuluyla) kazanç müsaderesin 

konusu olabilir240.

a. Suçun İşlenmesi İle Elde Edilen Maddi Menfaatler

Suçun işlenmesi ile elde edilen maddi menfaatler, kasti bir suçun icrası 

sonucu meydana gelen her türlü değerdir241. Suçun işlenilmesi ile elde edile maddi 

menfaat aslında suçun işlenmesindeki amaçtır.

Bu maddi menfaatler, taşınır ya da taşınmaz eşya olabileceği gibi, para ya da 

para ile değerlendirilebilen eşya da olabilir: altın, döviz ya da paraya dönüştürülmesi 

mümkün, poliçe, bono, çek, tahvil, hisse senedi vs. Karapara aklama, uyuşturucu 

madde ticareti, kumar, kaçakçılık, vs. yolu ile elde edilen maddi çıkarlar, sağlığa 

zararlı madde satılması, yasaya aykırı kürtaj yapılması hallerinde elde edilen 

menfaatler, kamu görevlisinin rüşvet olarak temin ettiği para, hırsızlık suçunda 

çalınan eşya da suçun islenmesi sureti ile elde edilen maddi menfaatlere örnek 

olarak gösterilebilir242.

Suçun işlenmesi ile meydana gelen menfaat ile suçtan meydana gelen eşya

bazen birbiriyle örtüşebilmektedir. Ancak bunların arasında farklılık da 

bulunmaktadır. Suçtan meydana eşya, suç oluşturan fiilin doğrudan doğruya 

meydana getirdiği eşyadır. Örneğin, sahte para, sahte belge, yiyecek maddeleri 

suçtan meydana gelen eşyadır243. Suçun işlenmesi ile meydana gelen eşya ise, su 

işlenmeden önce var olan ve suçun işlenmesi ile elde edilen başka bir değişle suçun 

işlenmesinin amacını oluşturan maddi menfaatlerdir. Örneğin, hırsızlık yoluyla elde 

edilen mücevher, yasak avcılık yoluyla avlanan hayvanlar, bu nitelikte 

menfaatlerdir244.

     b. Suçun Konusunu Oluşturan Maddi Menfaatler

                                                            
240Gedik, a.g.e., s. 204
241Artuk-Gökcen-Yenidünya, a.g.e., s.,1028
242Örnekler için bkz: Bakıcı, a.g.e, s. 1304; İçel ve Diğerleri, a.g.e., s.138
243Önder, a.g.e., s.96
244Önder, a.g.e., s.96-97
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Suçun konusunu hareketin yöneldiği kişi veya şey olarak tanımlamak 

mümkündür245. Suçun konusuna örnek olarak, uyuşturucu ve uyarıcı madde 

üretiminde kullanılan ve bu nedenle, tarımın izinsiz olarak yapılması yasak olan 

bitkileri gösterebiliriz. Ancak, bu bitkiler, üretimi, bulundurulması, kullanılması, 

taşınması, alımı ve satımı suç olan eşyanın müsaderesine de konu olabilir246.

Suçun konusunu oluşturan şey ile suçun islenmesi suretiyle elde edilen 

menfaat tıpkı hırsızlık suçunun islenmesiyle elde edilen malvarlığı değerinin, aynı 

zamanda suçun konusunu da oluşturması örneğinde olduğu gibi, birbirleriyle 

örtüşebilir247. Örneğin rüşvet suçunun işlenmesiyle elde edilen maddi menfaat, hem 

suçtan elde edilen maddi menfaat iken aynı zamanda rüşvet suçunun konusunu da 

oluşturmaktadır248.

     c. Suçun İşlenmesi İle Sağlanan Maddi Menfaatler

Suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler, suçun işlenmesi karşısında 

verilen meblağ, suçun işlenmesini teşvik eden, suç işlenmesi sebebiyle ödüllendirme 

gibi suç işleyen kişilere sağlanan maddi menfaatlerdir249. Bu menfaatlerin suçun 

işlenmesinden önce veya sonra sağlanması arasında bir fark yoktur250.

Suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaate verilebilecek en klasik örnek, 

kiralık katile yapılan ödemedir. Bir kamu görevlisine, yapmaması gereken bir iş için, 

maddi menfaat sağlamayı vaat ederek, rüşvet anlaşması yapılmış ise, anlaşmaya 

konu bedel, suçun işlenilmesi için, sağlanan maddi menfaat olduğundan müsaderesi 

yoluna gidilecektir251.

     d. Maddi Menfaatlerin Değerlendirilmesi veya 

Dönüştürülmesi Sonucu Ortaya Çıkan Maddi Menfaatler

                                                            
245Artuk-Gökcen-Yenidünya, a.g.e.,s.441
246Özgenç, a.g.e., s.695
247Özgenç, a.g.e., s.684
248A.e., s., 697
249Artuk-Gökcen-Yenidünya, a.g.e., 1028
250 çel ve Diğerleri, a.g.e., s.138
251Certel, a.g.e., sh.43



92

TCK’nın 55. maddesindeki düzenleme ile müsadereye konu olan malvarlığı 

değerinin, suç işlenmesi ile veya suçun işlenmesi için doğrudan elde edilen menfaat 

olması gerekmediği, bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya 

çıkan ekonomik kazançların müsaderesine de karar verileceği belirtilmiştir252.

Kazanç müsaderesinin kapsamının belirlenmesi için, değerlendirmek ve 

dönüştürmek kavramlarının açıklanması gerekir. Değerlendirmek ile anlatılmak 

istenen, suçun işlenmesi ile elde edilen, suçun konusunu oluşturan veya suçun 

işlenmesi için sağlanan maddi menfaatlerin çeşitli yatırım araçları ile bankaya 

yatırılması veya herhangi bir şekilde bu değerlerin kullanılması sonucu elde edilen 

ekonomik kazançlardır253. Dönüştürmek fiilinde ise, suçun işlenmesi ile elde edilen, 

suçun konusunu oluşturan veya suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler, 

başka değerlere çevrilmek suretiyle başka bir malvarlığı değeri ortaya çıkmakta ve 

bunun sonucu, ortada bir değer artışı meydana gelmektedir254.

Elde edilen maddi menfaatin doğal semere getirmesi, mesela, bir elmanın 

bahçesinin ürününün satılması sonucu elde edilen, ekonomik kazancın müsaderesi 

gerekeceği gibi, para ya da döviz cinsinden sayılan değerlerin, banka ya da diğer 

finans kuruluşlarında nemalandırılarak faiz elde edilmesi durumunda, elde edilen 

maddi menfaat değerlendirilerek arttırıldığında da tamamıyla müsadere 

edilecektir255.

Bu dönüşümün tespitinin çok zor olduğunu belirtmek gerekir. Ancak bu tespit 

için uzman bilirkişi raporu alınabilir.

2. Maddi Menfaatlerin Suçun Mağduruna Veya 

İyiniyetli Üçüncü Kişilere İade Edilememesi

                                                            
252Özgenç,a.g.e., 666
253Artuk-Gökcen-Yenidünya, a.g.e.,s. 1029
254A.e.,s. 1029
255Certel, a.g.e., sh.43
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TCK’nın 55.maddesinin 2. cümlesinde yer alan düzenlemeye ve daha sonra

26/6/2009 tarih ve 5918 sayılı Kanun’un 2 maddesi ile eklenen 3. fıkrasına göre, 

kazanç müsaderesine karar verilebilmesi ancak bu menfaatin mağdura veya 

iyiniyetli üçüncü kişiye iade edilememesi halinde mümkün olacaktır. 

Yargıtay’ın vermiş olduğu yeni tarihli kararlarında da bahsedilmiş olduğu 

üzere, yağma suçuna konu ruhsatlı silahın müştekiye iadesi, zimmet edilen paranın 

ilgili kuruma iadesi, hırsızlık suçuna konu paranın belli olan sahibine iade edilmesi 

gerekirken müsaderesine karar verilmesi bozma nedeni sayılmaktadır256.

                                                            
256Yarg. 11. C.D.’nin, 15.08.2006 tarih ve 4017/ 6694 sayılı kararında: “ 5237 sayılı TCK’nın 
55.maddesi gereğince kazanç müsaderesinin, maddi menfaatin suçun mağduruna iade 
edilmemesi halinde mümkün olduğu gözetilmeden yazılı şekilde kazanç müsaderesine 
hükmolunması bozmayı gerektirmiştir.”; Yarg.6.CD.’nin, 24.01.2007 tarih ve 8283/ 392 sayılı 
kararı:“ Yağma suçuna konu ruhsatlı silahın yakınana iade veya 900 YTL bedelinin yakınan 
tarafından hukuki dava yoluyla sanıktan alınmasının olanaklı olduğu gözetilmeden, suçun 
işlenilmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi ile sağlanan 
maddi yararın yakınana iade edilmemesi durumunda uygulanabilecek olan ve bu kapsamda 
yasal koşulları gerçekleşmeyen 5237 sayılı TCK’nın 55. maddesi uyarınca suça konu silahın 
bedelinin zoralımına karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.” Yarg. 6. CD’nin, 03.10.2006 
tarih ve 5579/ 9085 sayılı kararında: “ Sanık tarafından yağmalanan 50 YTL ve yakınana ait 
ticari taksinin kullanılmasından dolayı ödemesi gereken taksimetre ücreti olan 30 YTL olmak 
üzere toplam 80 YTL’nin yakınan tarafından hukuk davası yoluyla sanıktan alınmasının 
olanaklı olduğu gözetilmeden, suçun işlenilmesi ile elde edilen veya suçun konusunu 
oluşturan ya da suçun işlenmesi ile sağlanan maddi yararın yakınana iade edilmemesi 
durumunda uygulanabilecek olan ve bu kapsamda yasal koşulları gerçekleşmeyen 5237 
sayılı TCK’nın 55. Maddesi uyarınca suça konu silahın bedelinin zoralımına karar verilmesi 
bozmayı gerektirmiştir.”; Yarg. 6. CD’nin, 08.10.2008 tarih ve 16194/16476 sayılı kararı;“ 
Sanığın yağmaladığı 5817 Yeni Türk Lirasının, yakınan tarafından hukuk davası yoluyla 
sanıktan alınmasının olanaklı olduğu gözetilmeden, suçun işlenmesi ile elde edilen veya 
suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi yararların yakınana 
iade edilememesi durumunda uygulanabilecek olan ve bu kapsamda yasal koşulları 
gerçekleşmeyen 5237 sayılı TCK’nın 55. maddesi uyarınca zoralımına karar verilmesi”; 
Yarg.11. CD’nin 06.10.2008 tarih ve 13439/ 9913 sayılı kararı;“5237 sayılı TCK’nun 
55.maddesi gereğince kazanç müsaderesinin, maddi menfaatin suçun mağduruna iade 
edilememesi halinde mümkün olup, somut olayda koşulları oluşmadığı gözetilmeden yazılı 
şekilde kazanç müsaderesine hükmolunması”; Yarg. 5. CD’nin 06.10.2008 tarih ve 
6455/8111 sayılı kararı; “5237 sayılı TCK’nın 55/2. maddesi uyarınca kazanç müsaderesinin 
ancak eşya veya maddi menfaatlere el konulmadığı veya suçun mağdurunun belli olmaması 
halinde mümkün olduğu gözetilmeyerek, zimmetin karşılığını oluşturan paranın 
müsaderesine karar verilmesi”; Yarg. 7. CD’nin 31.01.2008 tarih ve 2007/ 14823 sayılı 
kararı;“ suçun mağduru olan ve zararının re’sen tazminine karar verilen bankanın sanıktan 
alacağını tahsilini engelleyecek şekilde sanığın suç konusu para ile satın aldığı arabasının 
zoralımına karar verilmesi” bozma nedeni sayılmıştır256.Yarg.6. CD’nin 17.04.2007 tarih ve 
21329/ 4866 sayılı kararı: “Yakınanı belli olan ve yağma konusunu oluşturan telefon ve 
paranın toplam tutarı olan 272 YTL’nin özel hukuk davası yoluyla talep edilebileceği 
gözetilmeden, 5237 sayılı Yasanın 55.maddesine yanlış anlam verilerek, yazılı şekilde 
kazanç müsaderesine hükmedilmesi” ;Yarg. 5. CD’nin 15.02.2007 tarih ve 1057/ 1142 sayılı 
kararı; “ Zararına zimmet suçunun işlendiği alacaklı olan kooperatifin dosya içeriğine göre 
tüzel kişiliğinin fesih nedeniyle sona ermiş olduğu dikkate alınarak belirlenecek ödemenin 
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Sanığın ödemede bulunması halinde, sanığın haksız bir kazanç elde 

ettiğinden bahsedilemeyeceği için, müsadere kararı verilemeyecektir.257

Mağduru gayri muayyen suçlarda, suçla elde edilen kazanç, her zaman 

müsadere konusu olacaktır258.

Mağdurun da olayda kusurlu olması halinde, rüşvet, uyuşturucu ticareti, 

karapara aklama, kaçakçılık suçlarında faile çıkar sağlayan da kusurlu olduğundan, 

mağdura iade edilemeyeceğinden, kazanç müsaderesine karar verilebilir.259

TCK’nın 55. maddede “iyiniyetli üçüncü kişiler” hakkında bir düzenleme 

bulunmamaktaydı. Ancak, Artuk-Gökcen-Yenidünya, 55.maddede açıkça 

belirtilmemiş olmasına rağmen, suçla bağlantısı olmayan iyi niyetli üçüncü kişilerin 

de haklarının korunması gerektiğini ileri sürmekteydiler260. Bu eleştiriler dikkate 

alınmış ve 3. fıkra eklenerek, iyiniyetli üçüncü kişilerin hakları da koruma altına 

alınmıştır. Özgenç bu değişikliği şu şekilde açıklamaktadır261: “ Suçun işlenmesi 

suretiyle elde edilen ya da suçun konusunu oluşturan eşya bilahare yani suç 

tamamlandıktan sonra bir başkasının mülkiyetine geçebilir. Eşyayı bu özelliğini 

bilerek iktisap eden kişinin fiili esasen suç oluşturduğu için, (TCK m.165) bu 

                                                                                                                                                                            
nereye ve nasıl yapılacağı hususunda da yine mahkemece karar alınmak gerekirken, bu 
konularda yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi”; Yarg. 10. CD’nin 
30.01.2007 tarih ve 13606/ 693 sayılı kararında; “Sanığın üzerinde ve evinde ele geçirilen 
paranın uyuşturucu ticareti yapmaktan elde edildiğine ilişkin yeterli delilin bulunmadığı 
gözetilmeden, TCK’nun 55. maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi”; Yarg. 1. 
CD’nin, 17.07.2006 tarih ve 2405/ 3286 sayılı kararı; “CMK’nun 195.maddesinde suç yalnız 
veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise de, sanık gelmese bile 
duruşma yapılabileceği, 196.maddesinde sorgusu yapılan veya bu hususta yetkili kıldığı 
müdafii isterse mahkemenin sanığı duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutulabileceğinin 
öngörülmesine ve 193/1.maddede kanunun ayrık tuttuğu bu haller saklı kalmak üzere hazır 
bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılamayacağının açıkça belirtilmesi karşısında sanık 
duruşmada hazır edilip sorgusu yapılamayacağının açıkça belirtilmesi karşısında sanık 
duruşmada hazır edilip sorgusu yapılmadan hüküm kurularak savunma hakkının 
kısıtlanması” bozma nedeni sayılmıştır. www.kazanci.com, 05.05.2010
257Certel, a.g.e., sh.52; Yarg. 6. CD’nin 26.06.2006 tarih ve 6907/ 6652 sayılı kararı: 
“Katılanlardan yağmalanan cep telefonu ve paranın geri verilmediğinin anlaşılması 
karşısında işledikleri yağma suçu nedeniyle edindikleri maddi çıkar karşılığı paranın, 5237 
sayılı TCK’nın 55/1.maddesi uyarınca sanıklardan dayanışmalı olarak zoralımına karar 
verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni 
yapılmamıştır.”;  www.kazanci.com, 05.05.2010
258Certel, a.g.e., sh.52
259Bakıcı, a.g.e., s. 1115
260Artuk-Gökcen-Yenidünya, a.g.e.,s. 1029
261Özgenç, a.g.e., s.685-686
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durumda kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerim işletilmesi bakımından bir sorun 

bulunmamaktadır. Suçun işlenmesi suretiyle elde edildiğini veya suçun konusunu 

oluşturduğunu bilmeden Türk Medeni Kanunu’nun koruduğu iyiniyet kuralları (m.3) 

çerçevesinde eşyayı iktisap eden kişi bakımından hukuk uygulamamızda bir sorun 

varlığını halen devam ettirmektedir.  Yeni TCK’da kazanç müsaderesiyle bağlantılı 

olarak da kaim değer müsaderesine ilişkin hükme yer verilmesine rağmen, suçtan 

elde edilen veya suçun konusunu oluşturan eşyayı suç tamamlandıktan sonra 

iktisap eden kişinin iyiniyetli olup olmadığına bakılmaksızın elindeki eşyaya 

elkonulmakta ve hatta eşya müsadere edilmektedir. Bu amaçla 55.maddeye üçüncü 

fıkra eklenmiştir.”

C. Kaim Değerin Müsaderesi

TCK’nın 55. maddesini 2. fıkrasında; “Müsadere konusu eşya veya maddi 

menfaatlere elkonulamadığı veya bunların merciine teslim edilmediği hallerde, 

bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir” denilmek suretiyle 

kaim değerin müsaderesi kabul edilmiştir. Maddenin gerekçesinde, kaim değerin 

müsaderesi terimi kabul edilmiştir. Kaim değer müsaderesini; müsadere konusu 

ekonomik değerin, harcama, imha, tüketme gibi hareketlerle müsaderesinin 

imkansız kılınması halinde, karşılığı para tutarının müsaderesi olarak tanımlamak 

mümkündür.

Bütün suçlar açısından kaim değerin müsaderesinin uygulanması 5237 sayılı 

TCK ile gelmiş bir değişikliktir. Ancak ETCK döneminde, 19.11.1996 tarih ve 4208 

sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun’un 7. maddesinde de 

kaim değerin müsaderesi kabul edilmişti262.

Müsadereye konu ekonomik kazanç, herhangi bir şekilde elden çıkartılmış 

ise, ekonomik kazancın suç tarihi itibariyle parasal değeri esas alınmalıdır263.

                                                            
2624208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun'un 7.maddesi, “Karapara 
aklama suçu fiillerini isleyenler iki seneden beş seneye kadar hapis ve aklanan paranın bir 
katı ağır para cezası ile cezalandırılır ve nemaları da dâhil olmak üzere karapara 
kapsamındaki mal ve değerler ile bunların ele geçirilememesi halinde bunlara tekabül eden 
mal varlığının müsaderesine de hükmolunur” demekteydi. Ancak madde 11.10.2006 tarihli 
5549 sayılı Kanun’un 26.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
263Certel, a.g.e., sh.53
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Mağdurun da olayda kusurlu olması halinde, örneğin rüşvet suçunda, kara 

para aklama, kaçakçılık suçlarında faile çıkar sağlayan mağdur da kusurlu 

olduğundan, mağdura iadesine değil, kazanç müsaderesine karar verilecektir264.

Özbek’e göre, malvarlığı değerlerinin elden çıkarıldığı, ancak bunun 

karşılığında malvarlığına herhangi bir şeyin girmediği durumda, mesela paranın 

bağışlandığı, tüketildiği hallerde kaim değerin müsaderesinden söz edilemeyecektir, 

ancak koşulları oluştuğu takdirde 54/2 uygulanabilecektir265. Gedik’e göre ise, kaim 

değerin müsaderesi bakımından önemli olan malvarlığı değerinin kusurlu bir biçimde 

elden çıkarılmasıdır. Kazanç müsaderesine konu malvarlığı değerinin yerini başka 

bir değer almışsa, bu değer “kaim değer” müsaderesi hükümlerine göre değil, 

“bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik 

kazançların” müsaderesini öngören m. 55/1 hükmüne göre müsaderesi gerekir. 

Malvarlığına herhangi bir değer girmemişse, bu takdirde kaim değerin müsaderesi 

gündeme gelecektir. 266 Bu değerlendirme için, madde metninde yer alan, “karşılığı 

olan değerlerin” ifadesinin açıklanması gerekir. Madde Gerekçesinde, karşılığı para 

tutarı şeklinde ifade edilmiştir. Bu açıklama karşısında, Özbek’e katılmak mümkün 

değildir.

Bu düzenleme, Centel-Zafer-Çakmut tarafından, kazancın tespitinin zor 

olması ve suç ile bağlantısı kurulamayan tüm varlığının müsaderesine yol 

açabileceği gerekçesiyle eleştirilmiştir267.

IV.MÜSADEREYİ ETKİLEYEN HALLER

A. Beraat Kararı Verilmesi 

                                                            
264Bakıcı, a.g.e., s.1115
265Özbek, a.g.e., s.600
266Gedik, a.g.e., s.214
267Centel-Zafer-Çakmut, a.g.e., s.757
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Güvenlik tedbiri olara kabul edilen müsadere için, mahkûmiyetin şart 

olmadığını belirtmiştik. Bu sebeple, beraat kararı verilmesi halinde müsadereye 

hükmedilip hükmedilmeyeceği önem taşımaktadır. 

Beraat kararının hangi hallerde verileceği Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 

223. maddesinin 2. fıkrasında sıralanmıştır. Buna göre, yüklenen fiilin kanunda suç 

olarak tanımlanmamış olması (CMK m.223/a), yüklenen suçun sanık tarafından 

işlenmediğinin sabit olması (CMK m.223/b), yüklenen suç açısından failin kast veya 

taksirinin bulunmaması (CMK m.223/c), yüklenen suçun sanık tarafından 

işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması (CMK 

m.223/d), yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması (CMK 

m.223/e) hallerinde beraat kararı verilir. 

Beraat kararı verilmesi halinde müsadere kararı verilip verilmeyeceği hususu 

açısından beraat kararının gerekçesi önem taşır. A, c bentlerindeki sebepler, suçun 

tipiklik unsurunun ve manevi unsurlarının oluşmadığına ilişkindir. Bu sebeplerin 

bulunması halinde, kasten işlenmiş bir fiil olmayacağı için müsadere mümkün 

değildir. Eşya suç teşkil etmiyorsa, beraat kararı ile birlikte iadesine karar 

verilecektir268.

B bendinde düzenlenen yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin 

sabit olması veya e bendinde düzenlenen yüklenen suçun sanık tarafından 

                                                            
268Yarg. 8. CD.’nin, 29.09.2003 tarih ve 10310/3970 sayılı kararı; “ Sanığın bulundurma 
ruhsatlı tabancasını tamir ettirmek maksadıyla ve yetkili merciden izin belgesine istinaden 
taşıdığına ilişkin savunması, dosyaya ibraz ettiği…İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 
03.04.2000 tarihli belgesiyle doğrulanmış olması karşısında, eyleminde kast unsurunun 
oluşmadığı gözetilmeksizin yazılı biçimde mahkumiyetine ve silahın zoralımına karar 
verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.”, Bakıcı, a.g.e., s. 362  Yarg. 8. CD’nin 19.03.2008 tarih ve 
1883/ 2722 sayılı kararı; “Adli Emanetin 2001/ 34 sırasına kayıtlı 9 mm çapında Pietro 
Beratta marka yarı otomatik tabancanın tetiği horoza bağlanan düzeneğinin olmadığı, sözü 
edilen eksikliğin giderilmesinin basit müdahaleyle olmayıp ustalık gerektiren bir arıza 
olduğuna ilişkin 12/08/2002 tarihli keşifte dinlenilen bilirkişi raporu göz önünde 
bulundurularak sanığın beraatine karar verilmiş ise de; tabancanın 26/04/ 2004 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5095 sayılı Sınıraşana Örgütlü Suçlara Karşı 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Ek ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları İle Mühimmatının 
Yasadışı Üretimimne ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanunun 6,9,11 ve 12. maddeleri hükmü ile 765 sayılı TCK’nun 36, 5237 
sayılı TCK’nun 54. maddelerindeki düzenlemelere göre müsaderesine karar verilmesi 
gerekirken, zabıtaya teslimine karar verilmesi”, Gündel, a.g.e., s. 1540
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işlendiğinin sabit olmaması durumunda da beraat kararı ile birlikte müsadere kararı 

verilemeyecek ve eşyanın hak sahibine iadesi gerekecektir269.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, sanığın, eşyanın kendisine ait 

olmadığını savunmuş ise, beraat kararı ile birlikte, gerçek fail yönünden suç 

duyurusunda bulunulacağı ve gerçek fail ya da failler yönünden hazırlık 

soruşturması tekrar başlayacağı için, eşya soruşturmanın delili olma vasfını 

sürdürmeye devam edeceğidir270.

B. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Bulunması 

1. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Bulunması

Hukuka uygunluk nedenleri, hukuka aykırılığı ortadan kaldırıp, fiili baştan 

itibaren hukuka uygun hale getiren nedenlerdir. 271 Türk Ceza Kanunu’nda 

düzenlenen hukuka uygunluk nedenlerini, kanun hükmünü yerine getirme (TCK 

m.24/1), meşru savunma (TCK m.25), hakkın icrası (TCK m.26/1) ve ilgilinin rızası 

(m.26/2) olarak sıralamak mümkündür.

Hukuka uygunluk nedenlerinin bulunması halinde kişi hakkında CMK 

m.223/2-d’ye göre beraat kararı verilecektir. Bu durumda, müsadere için gerekli olan 

hukuka aykırı fiilin bulunması söz konusu olmadığında, eşyanın suç teşkil etmemesi 

şartıyla, müsadere kararı verilemeyecektir272.

                                                            
269Yarg. 2. CD’nin, 09.02.2006 tarih ve 3380/1804 sayılı kararı; “Sanık Senel Canbay'ın 
kasten yaralama suçunda kullandığı "kirinti" tabir edilen tarım aletinin beraat eden sanık 
İsmail Altuntaş'a ait olduğu ve İsmail'in bilgisi ve rızası ile suçta kullandığına dair delil 
bulunması karşısında, sahibine iadesi yerine zoralımına karar verilmesi bozma nedeni 
sayılmıştır. Parlar- Hatipoğlu, a.g.e., s.502
270Certel, a.g.e., sh.54
271Dönmezer-Erman,a.g.e., s.19
272YCGK’nun 17.02.2004 tarih ve 2-26/39 sayılı kararı; “ Tanık anlatımları ile doğrulanan 
savunmaya göre, sanık evinin bahçesine girdiğinde, arkasında bulunan ahır kısmında 
başıboş bir sokak köpeği aniden çıkarak sanığa doğru yönelmiştir. Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Gölyaka İlçe Müdürlüğü’nün bildirdiği üzere, ilçede 2001 yılı içerisinde 55 adet 
köpek ısırması yaşandığı, sanığın yaşadığı çevrede bu tür olayların sıklıkla meydana geldiği 
anlaşılmakla, sanık yönünden ağır bir tehlikenin ortaya çıktığının kabulü de zorunludur. Uzun 
süredir evinden uzakta yaylada bulunan sanığın, tehlikeye bilerek neden olduğundan söz 
etmeye de olanak yoktur. Sanık içinde bulunduğu tehlikenin yarattığı içgüdüyle ruhsatlı 
silahını korumak amacıyla kullanmış, nefsine yönelen bir saldırıyı bu suretle uzaklaştırmıştır. 
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2. Sınırın Aşılması

Hukuka uygunluk hallerinde sınırın aşılması TCK m.27/1’de “Ceza 

sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın asılması hâlinde, fiil 

taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın 

altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur.”şeklinde düzenlenmiştir. 

Sınırın taksirle aşılması halinde, suçun taksirli hali cezalandırılıyorsa kişi taksirli 

suçtan cezalandırılacaktır. Taksirli suçlarda müsadere söz konusu olmayacağından, 

bu ihtimalde müsadere kararı verilmesi mümkün değildir. Eğer suçun taksirli hali 

cezalandırılmıyorsa, fiil cezalandırılmayacaktır. Bu durumda yasal tanıma uygun bir 

suç olmadığı için müsadereye de karar verilmeyecektir.  Kasten aşılması halinde ise 

kişi kasten işlediği suçtan sorumlu olacak ve kasten işlenmiş bir suç olduğu için de 

müsadereye karar verilebilecektir.

TCK m.27/2’de ise, meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek 

bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez. Bu halde, 

müsadere kararı verilip verilemeyeceği hususunda doktrinde değişik yaklaşımlar 

bulunmaktadır. 

Bir görüşe göre, bu halde kişinin kusurluluğu bulunmadığı için ceza 

verilmemekte, ancak hareketin hukuka aykırılığını devam etmektedir, bu sebeple 

müsadere kararı verilmesi gerekir273.

Diğer bir görüşe göre ise, hukuka uygunluk hallerinin mücbir sebeple 

aşılması halinde kişi cezalandırılamayacaktır ve müsadere kararı da verilmez274.

Kanaatimce, meşru savunmanın telaş, heyecan veya korku nedeniyle sınırın 

aşıldığı halde faile kusuru bulunmadığı sebebiyle ceza verilmese de, hukuka aykırı 

fiil gerçekleştiği için, güvenlik tedbiri olan müsaderenin uygulanması gerekecektir.

                                                                                                                                                                            
Bu nedenle sanığın eylemi hukuka uygun olup, TCK’nın 49/3. maddesi hükmü gereğince 
cezalandırılması olanaksızdır. Bu itibarla dosya kapsamına uygun olmayan gerekçelerle 
sanığa ait silahın zoralımına karar verilmesi isabetsizdir.”, Gündel, a.g.e, s.1532
273Gedik, a.g.e., s.184
274Parlar- Hatipoğlu, a.g.e.,s.1630
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C. Kusur Yeteneğini Etkileyen Hallerin Bulunması

Kusuru etkileyen halleri; yaş küçüklüğü ( TCK m.31), akıl hastalığı (TCK 

m.32), sağır dilsizlik (TCK m.33), geçici olarak alkol veya uyuşturucu madde etkisi 

altında olmak (TCK m.34), cebir veya tehdit dolayısıyla iradenin sakatlanması (TCK 

m.28), mücbir sebep, kaza ve tesadüf, zorunluluk hali nedeniyle kişinin iradesinin 

etkilenmesi ( TCK m.25/2), emrin yerine getirilmesi (TCK m.24/2-4), haksız tahrik 

(TCK m.29) ve hata ( TCK m.30/3-4) olarak sıralamak mümkündür.

Kusuru etkileyen hallerin varlığı halinde failin cezasına indirim yapılabileceği 

gibi, cezalandırılmamasına da karar verilebilir.

Ceza sorumluluğu için failin kusurunun bulunması şart iken, güvenlik tedbiri 

niteliğindeki yaptırımların uygulanabilmesi açısından kusurluluğu varlığı aranmaz275. 

Bu nedenle kusuru etkileyen hallerin varlığı nedeniyle kişiye ceza verilmese de, 

güvenlik tedbiri olan müsadere uygulanabilecektir. 

D. Şahsi Cezasızlık Sebebinin Bulunması

Şahsi cezasızlık nedenleri, suçun işlenmesi anında mevcut olan belirli kişisel 

özellikler, durumlar veya ilişkilerin bulunması sebebiyle, failin, suç teşkil eden 

fiilinden ötürü cezalandırılmamasının ya da cezasında indirim yapılamasının 

gerektiği hallerdir276. CMK m. 223/4-b’e göre,  “işlenen fiilin suç olma özelliğini 

devam ettirmesine rağmen;..şahsî cezasızlık sebebinin varlığı,.. dolayısıyla, faile 

ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir”. Türk Ceza 

Kanunu’nda yer alan şahsi cezasızlık hallerini, TCK m.22/6, 167/1,254/4,273/1, 

281/1, 283/3 ve 284/4 olarak sıralayabiliriz.

Şahsi cezasızlık nedenlerinin varlığı halinde faile sahip olduğu özellik 

nedeniyle ceza verilmese de, fiilin suç olma özelliği devam ettiği için, güvenlik tedbiri 

olan müsadereye hükmedilebilecektir. Örneğin, TCK m. 281/1’de ifade edilen kişinin 

kendi işlediği ya da iştirak ettiği suçla ilgili olarak gerçeğin meydana çıkmasını 

                                                            
275Mahmut Koca, İlhan  Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin, 
2010, s. 256
276Artuk-Gökcen-Yenidünya, a.g.e., s.699
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engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya 

bozan kişi, bu suçtan dolayı cezalandırılamaz. Ancak, fiilin suç olma niteliğini 

koruması nedeniyle güvenlik tedbiri niteliğinde olan müsadereye karar verilir. 

Soruşturma aşamasında şahsi cezasızlık nedenleri sebebiyle CMK’nın 171. 

maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına 

karar verdikten sonra, müsadere için, CMK’nın 256. maddesi uyarınca yetkili ve 

görevli mahkemeden talepte bulunabilir277.

E. Gönüllü Vazgeçme 

Gönüllü vazgeçme, TCK m.36’da, “ fail, suçun icra hareketlerinden göllü 

vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin 

gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan 

kısmı esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır” 

şeklinde düzenlenmiştir.

Gönüllü vazgeçmeye kadar olan hareketlerin suç sayılması halinde bu suça 

ilişkin müsadere kararı da verilecektir. Gönüllü vazgeçme sebebiyle ileride 

cezalandırılmayacağı fiille ilgili olarak ise, ortada hukuka aykırı bir fiil olduğu için, 

güvenlik tedbiri olan müsaderenin uygulanacağı kabul edilmelidir278.

F. Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, suç bütün unsurlarıyla tamamlandıktan sonra örneğin 

çalınan eşyanın geri verilmesi veya kaçırılan kişinin serbest bırakılması hallerinde 

                                                            
277Certel, a.g.e., sh.66
278Karşı görüş için bkz: “gönüllü vazgeçme halinde, vazgeçme anına kadar yapılan hareketle 
bir suç oluşturuyorsa fail o suçtan cezalandırılacak ve bu suçun işlenmesinde kullanılan 
eşyaların müsaderesine karar verilecektir.” Bakıcı, a.g.e., s.1064
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söz konusu olacaktır. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan etkin pişmanlık hallerini TCK 

m.93, 110, 168, 184/5, 192, 201, 221, 254, 248, 269, 274, 281/3, 282/5, 289/2, 293, 

297/4 ve 316/2 şeklinde sıralayabiliriz.

Etkin pişmanlık halinde, bazen faile ceza verilmezken bazen de cezasında 

indirim yapılmaktadır. Ancak etkin pişmanlıkta fiilin hukuka aykırılığı devam ettiği 

için, güvenlik tedbiri nedeniyle müsadereye karar verilmesi gerekecektir. 

Örneğin, TCK m.93 suçunun faili, kendi organ ve dokusunu satan kişi ise, 

henüz bu suçun resmi makamlar tarafından haber alınmasından önce durumu yetkili 

makamlara bildirip, faillerin yakalanmasını sağlarsa kişiye ceza verilmemesi halinde 

dahi, organ ve dokunun satışı ile elde edilen kazancın müsaderesine karar verilir279. 

Ancak, rüşvet suçu hakkında TCK m. 254/2. maddesindeki yer alan “ rüşvet veren 

veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaşmaya varan kişinin, soruşturma başlamadan 

önce, pişmanlık duyarak durumdan soruşturma makamlarını haberdar etmesi 

halinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz; verdiği rüşvet de 

kamu görevlisinden alınarak kendisine iade edilir.” şeklindeki açık düzenleme 

gereğince,  rüşvetin konusunu oluşturan maddi menfaat müsadere edilmeyecek, 

kamu görevlisinden alınarak, rüşveti veren kişiye iade edilecektir.

G. Farklı Neviden Fikri İçtima Halinde 

Farklı neviden fikri içtima halinde TCK m.44 gereğince, işlediği bir fiil ile 

birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı 

gerektiren suçtan dolayı cezalandırılacaktır. 

Farklı neviden fikri içtima halinde, kişi her ne kadar cezalandırılmayacaksa 

da şartların oluşması halinde müsadereye karar verilebilecektir. Zira, fikri içtimada, 

ceza verilmesi dışında suçlar bağımsızlıklarını korumaktadır. Nitekim Yargıtay Ceza 

Genel Kurulu, 11.12.1996 tarih ve 2-195/206 sayılı Kararında; “TCK 2nun 79. 

Maddesinin uygulanması “suçluluğun çokluğunu ortadan kaldırmaz” ve TCK’nın 

551.maddesine dayalı olarak CMUK m.392 uyarınca yapılan bağımsız zoralım 

                                                            
279Certel, a.g.e., sh.69
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davası sonucunda zoralıma engel oluşturmaz. Suç aleti tabancanın zoralımına karar 

verilmesi doğrudur” sonucuna varmıştır.280

H. Davayı ve Cezayı Düşüren Hallerin Bulunması

Ceza ilişkisini, suç işledikten sonra, fakat hükmün kesinleşmesinden önce 

ortadan kaldıran haller, davayı düşüren haller; ceza ilişkisinin hükümden sonra, 

fakat hükmün infazından önce ortadan kaldıran haller ise, cezayı düşüren 

hallerdir.281 Davayı ve cezayı düşüren sebepler önceden işlenen fiili, suç olmaktan 

çıkarmamakla birlikte, devletin ceza verme yetkisini düşürmektedir282.

Türk Ceza Kanunu’nda davayı ve cezayı düşüren haller, yaptırımlar kısmının 

dördüncü bölümünde, ölüm, af, zamanaşımı, şikâyetten vazgeçme ve ön ödeme 

olarak belirlenmiştir.

1. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü

TCK 64. madde 1. fıkrasında, “Sanığın ölümü hâlinde kamu davasının 

düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tâbi eşya ve maddî 

menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine 

hükmolunabilir” seklindeki düzenlemeye yer verilmiştir. CMK’nın 223/8. maddesinde 

ise; “Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma 

veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın 

düşmesine karar verilir.” karar verilecektir.

                                                            
280Gedik, a.g.e., s.192-193
281Centel-Zafer-Çakmut, a.g.e., s.611
282Önder, a.g.e., s.373; Yarg. 7. CD’nin 19.09.2007 tarih ve 14350/ 6242 sayılı kararı “4926 
sayılı yasanın 31/son maddesinde ölüm, af, 34. maddeye göre ödeme veya zamanaşımı 
sebebiyle ceza soruşturma veya kovuşturmasının devamına olanak kalmayan hallerde, suç 
konusu olduğu belirlenen eşyanın zoralımına, suç konusu olmayan eşyanın iadesine karar 
verileceği öngörülmüş olup, nakil vasıtası aracın bizatihi kaçak olmadığı ve 4926 sayılı 
Yasada ödeme nedeniyle kamu davasının açılmaması halinde nakil vasıtası aracın 
müsaderesine olanak verecek bir yasal düzenlemenin de yer almadığı gözetilmeden, nakil 
vasıtasının iadesi yerine yazılı şekilde müsaderesine karar verilmesi” bozma nedeni 
sayılmıştır. Gündel, a.g.e, s.1546
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Failin ölmesi halinde, kamu davasının düşürülmesine karar verilecektir. 

İştirak halinde islenen suçlarda ise, sanıklardan birinin ölümü diğerleri hakkında 

açılan kamu davasını düşürmeyecek ve soruşturma veya kovuşturmaya diğer sanık

veya sanıklar bakımından devam edilecektir.283 Ancak, 64. maddede yer alan açık 

hüküm gereğince niteliği itibarıyla müsadereye tâbi eşya ve maddî menfaatler 

hakkında davaya devam edilecek ve müsaderesine karar verilebilecektir.

TCK’nın 64. maddesinde yer verilen “maddi menfaatler”, kazanç 

müsaderesine konu olan menfaatlerdir. Niteliği itibariyle müsadereye tabi eşya ise, 

54. maddede belirtilen, üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve 

satımı suç oluşturan eşyadır. Bu sebeple, TCK m.54/4 ve TCK m.55’e konu eşyalar 

ve menfaatler için davaya devam edilecekken, TCK m.54/1’de düzenlenen suçun 

işlenmesinde kullanılan, suçun işlenmesine tahsis edilen, suçtan meydana gelen 

eşya hakkında davanın düşürülmesine karar verilecektir284.

Centel-Zafer-Çakmut’a göre ise, müsaderenin güvenlik tedbiri olması 

nedeniyle, müsadereye hükmedilebilmesi için bir suçun islenmesi olmasına rağmen, 

mahkûmiyet hükmü aranmadığı için, müsadereyi engellemeyecektir285.

Kanaatimizce, TCK m.64’deki açık düzenleme ve müsaderenin güvenlik 

tedbiri olması ve bu sebeple amacının eşyanın kişide kalmasını ve tekrar suç 

işlemesini engellemek olduğu düşünüldüğünde, TCK m.54/1’de düzenlenen eşya 

hakkında davanın düşürülmesine karar verilmesi, TCK m.54/4 ve TCK m.55’in 

konusu oluşturan şeyler için davaya devam edilmesi gerekmektedir. 

Hükümlünün ölümü hali, TCK m.64/2’de; “Hükümlünün ölümü, hapis ve 

henüz infaz edilmemiş adli para cezalarını ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve 

yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz 

olunur.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu sebeple, hükümlünün ölmesinden önce 

                                                            
283İçel ve diğerleri, a.g.e., s. 302
284Çetin Arslan-Bahattin Azizağaoğlu, Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, 1.bs., Ankara, Asil, 
2004, s.245; Yarg. 3. CD. 07.02.1990 tarih ve 7985/935 sayılı kararında; “ Sanık H.A’nın 
ölmesi nedeni ile TCK’nun 96. maddesi gereğince hakkındaki kamu davasının ortadan 
kaldırılmasına karar verildiğine nazaran, emanette kayıtlı traktör ile römorkun sanığın kanuni 
mirasçılarına iadesi gerekirken, yazılı biçimde zoralımına karar verilmesi, bozmayı 
gerektirmiştir.”Yılmaz, a.g.e., s.60
285Centel-Zafer-Çakmut, a.g.e., s.755
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kesinleşen müsadere hükümleri infaz olunacaktır ve bu kararların infazı için, 

müsadere konusu şey mirasçılardan istenebilecektir286.

2. Genel ve Özel Af

Af, kamu davasını düşüren veya kesinlemiş bir ceza mahkumiyetini bütün 

sonuçlarıyla ortadan kaldıran veya kesinleşmiş bir cezayı hafifleten ya da başka bir 

cezaya dönüştüren, yargısal sonuçlar doğurmasına rağmen, yasama veya yürütme 

organlarınca gerçekleştirilen bir kamu hukuku tasarrufudur287.

Genel af, eylemin suç oluşturma niteliğini ortadan kaldırmayan, ceza vermek 

hakkını veya ceza davasını düşüren bir kurumdur288. TCK m. 65/1’e göre, “Genel af 

halinde, kamu davası düşer, hükmoluna cezalar bütün neticeleri ile düşer”. 

Genel af, hükmün açıklanmasından önce çıkarılmışsa kamu davasının 

düşürülmesine karar verilmesi, hükmün kesinleşmesinden sonra çıkarılmış ise, 

mahkûmiyetin bütün neticeleri ile ortadan kalkmasına sebep olur289.

TCK m.54/4’de düzenlenen üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, 

alım ve satımı suç oluşturan eşyanın müsaderesinde genel affın hiçbir etkisi 

olmayacak, bu eşyaların müsaderesine karar verilecektir. 

Suçla bağlantılı eşyanın ve kazancın müsaderesinde ise, genel affın 

çıkarıldığı zaman önem taşır. Hükmün kesinleşmesinden sonra çıkarılan genel af, 

TCK m.74/1’e göre, genel af müsadere olunan şeylerin geri alınmasını gerektirmez.

Genel affın hükmün kesinleşmesinden önce çıkarılması halinde ise 

müsadereye karar verilmeyecektir. Zira, güvenlik tedbiri olan müsadereye karar 

                                                            
286Parlar-Hatipoğlu, a.g.e., s.1629
287Adem Sözüer, Türk Hukuku’nda Af, 4454 ve 4616 Sayılı Kanunlarda Öngörülen Şartla 
Salıverilme ve Ertelenmeye İlişkin Hükümlerin Hukuksal Niteliği İle Bu Hükümlerin 
Anayasaya Uygunluğu Sorunu, Anayasa Yargısı, Sy.18, Anayasa Mahkemesi’nin 39. 
Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiri (25-26 Nisan), Ayrı 
Bası, Ankara, 2001,s.5
288Centel-Zafer-Çakmut, a.g.e., s.632
289Artuk-Gökcen-Yenidünya, a.g.e., s.1062
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verilebilmesi için hukuka aykırı bir fiilin tespiti gerekir ve genel af sebebiyle kamu 

davası düşürüleceğinden bu tespit yapılamayacak ve bu sebeple müsadere kararı 

da verilemeyecektir.290

Özel af ise, TCK m.65/2’de “Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda 

çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süreler kısaltılabilir ya 

da adli para cezasına çevrilebilir.” Bu açık düzenlemeden da anlaşılacağı üzere özel 

af, hapis cezalarına ilişkin olup, adli para cezalarını ve güvenlik tedbirlerini 

etkilemez.291 Özel af, hükmün kesinleşmesinden sonra uygulandığı için,hukuka 

aykırı fiilin tespiti mümkün olacak ve böylece müsadere kararı verilebilecektir.

3. Zamanaşımı Halinde Müsadere

Zamanaşımında, devlet, ceza verme hakkından, suçun işlenmesinde ve 

hükmün kesinleşmesinden itibaren belirli bir sürenin geçmiş olması sebebiyle 

vazgeçmektedir292.

Dava ve ceza zamanaşımı olmak üzere iki tür zamanaşımı bulunmaktadır.

a. Dava Zamanaşımı Halinde Müsadere

Dava zamanaşımı, suçun islendiği tarihten itibaren kanun tarafından 

belirlenen sürelerin geçmesi halinde kamu davasının açılmaması veya açılmışsa, 

davaya devam olunmayarak düşürülmesine neden olur293. 

Dava zamanaşımı bir yargılama şartı olup, dolması halinde devlet 

yargılamaya devam edemeyecek, bu sebeple, fiilin hukuka aykırı olup olmadığı 

tespit edilemeyecektir. Bu sebeple dava zamanaşımının dolması halinde 

müsadereye de karar verilemeyecektir294.

                                                            
290Aynı yönde bkz: Centel-Zafer-Çakmut, a.g.e., s.222
291A.e., s.635
292İçel ve Diğerleri, a.g.e., s.332
293A.e., s.339
294YCGK’nun 17.02.2004 tarih ve 7-24/41 sayılı kararı; “Ceza Genel Kurulu’nun yerleşmiş 
kararlarında vurgulandığı üzere, zoralım davaları, asıl suç için öngörülen dava 
zamanaşımına tabi bulunmaktadır. Somut olayda, suça konu ruhsatsız av tüfeğinin 
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TCK m.54/1 2.cümlede düzenlenen eşyanın, kamu güvenliği, kamu sağlığı 

veya genel ahlak açısından tehlikeli olması halinde müsaderesine karar verilecektir. 

Nitekim TCK m.54/4’de düzenlenen üretimi, bulundurulması, kullanılması, 

taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşyanın müsaderesinde dava 

zamanaşımının etkisi olmayacak, bu eşyaların müsaderesine her zaman karar 

verilebilecektir. 

b.Ceza Zamanaşımı Halinde

Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleşmesinden sonra kanunda öngörülen 

sürelerin geçmesine rağmen cezanın infaz edilememesi halinde, devletin cezayı 

infaz yetkisini ortadan kalkmasına neden olur295.

TCK m.70’te müsadere için özel zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Buna 

göre; “müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra 

infaz edilmez”. Bu sebeple, müsadere kararının kesinleşmesinden sonra 20 yıl 

içinde infaz edilmesi gerekmektedir. Madde metninde müsadere terimi kullanıldığı 

için, bu zamanaşımı hem eşya hem de kazanç müsaderesi açısından geçerlidir296. 

Ancak TCK m. 54/4. düzenlenen “üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, 

                                                                                                                                                                            
20.07.1998 tarihinde elde edildiği anlaşılmaktadır. Çayıran Cumhuriyet Savcılığınca sanık 
hakkında ruhsatsz av tüfeği bulundurmak suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verildiği nazara alındığında, bu suçun TCK’nın 549.maddesinde öngörülen cezasının türü ve 
üst sınırına göre, suçun tabi olacağı dava zamanaşımı süresi TCK’nın 102/5 ve 
104/2.maddeleri uyarınca toplam 3 yıl olup, zoralım davasının da bu süre içinde 
sonuçlandırılması gerekmektedir. Somut olayda, suç ve inceleme tarihleri arasında dava 
zamanaşımı gerçekleşmiş bulunduğundan Yerel Mahkeme direnme kararının zamanaşımı 
nedeniyle bozulmasına, ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 
CMUK’nın 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak zoralım davasının zamanaşımı 
nedeniyle ortadan kaldırılmasına, ruhsatsız av tüfeğinin ise, Ceza Genel Kurulu’nun 
27.06.2000 gün ve 132-142 sayılı kararında açıklanan ilkeler doğrultusunda, bildirim için 
belgeye bağlanmasını sağlamak üzere kolluk makamlarına tevdiine karar verilmelidir.” 
Gündel, a.g.e.,s.1530; YCGK’nun 18.05.1999 tarih ve 2-120/ 122 sayılı kararı; “ Sanığa 
yüklenen meskun mahalde zorunluluk olmaksızın ateş etme suçu TCK’nın 551.maddesinde 
düzenlenmiş olup maddede yazılı cezanın üst sınırına göre CY’nin 102/5. maddesi uyarınca 
iki yıllık asli dava zamanaşımı süresine tabidir. Ayrıntıları Ceza Genel Kurulu’nun 08.02.1988 
gün ve 547/ 16 sayılı kararında da belirtildiği üzere; CMUK’nın 392. maddesi uyarınca açılan 
zoralım davaları da asıl fiil için öngörülen zamanaşımı süresine tabidir.”, A.e.,s. 1536 
295İçel ve Diğerleri, a.g.e., s.359
29670.Maddenin Gerekçesi.
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alım ve satımı suç oluşturan eşya”, bu zamanaşımı süresine tabi olmayacaktır, zira 

bu eşyaların nitelikleri gereği her zaman müsaderesine karar verilmesi gerekir.

4. Şikâyetten Vazgeçme

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suçlarda, suç hakkında 

6 ay içinde şikâyette bulunulmazsa, soruşturma ve kovuşturma yapılamayacaktır. 

(TCK m.73/1). 

Şikâyet, bir muhakeme şartıdır297. Soruşturma aşamasında şikâyetten 

vazgeçilmesi halinde, kovuşturmaya yer olmadığı, dava aşamasında ise düşme 

kararı verilecektir.

Hükmün verilmemesi şikâyetten vazgeçilmesi halinde davanın düşmesine 

karar verileceğinden ve hukuka aykırı bir fiilin varlığı tespit edilemeyeceğin, 

müsadere kararı verilemeyecektir. Ancak, TCK m.54/4’de düzenlenen, üretimi, 

bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşyanın 

müsaderesinde şikâyetten vazgeçmenin etkisi olmayacaktır. Hüküm kesinleştikten 

sonra şikâyetten vazgeçilmesi ise TCK m. 74/1’e göre, müsadere olunan şeyin geri 

alınmasını gerektirmez.

5. Uzlaşma

Uzlaşma, temelde fail ile mağdurun anlaşması nedeniyle, ceza yargılaması 

faaliyetinin yapılmaması ya da başlanmış olan yargılamanın bu nedenle sona

erdirilmesidir298.

Uzlaşma CMK m.234-235.maddeleri arasında düzenlenmiştir.299

                                                            
297Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 291
298 Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, 12.bs.,İstanbul, 2007, s.663 
299 Uzlaşma, m.253 - (Değişik madde: 06/12/2006 - 5560 S.K.24.md)(1) Aşağıdaki suçlarda, 
şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin 
uzlaştırılması girişiminde bulunulur: a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 
suçlar. b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan; 1. 
Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),2. Taksirle yaralama (madde 
89), 3. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),4. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 
(madde 234),5. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin 
açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),suçları. (2) Soruşturulması ve kovuşturulması 
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şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak 
uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir. (3) 
Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine yer 
verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.(4) 
Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması halinde, Cumhuriyet savcısı veya talimatı 
üzerine adlî kolluk görevlisi, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde 
bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma 
teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet savcısı uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat 
veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine 
uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi 
reddetmiş sayılır. (5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve 
uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.(6) Resmî mercilere beyan 
edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma 
ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî 
temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma 
sonuçlandırılır. (7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren 
bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin 
hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir. (8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin 
kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma 
tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir. (9) Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin 
uzlaşma teklifini kabul etmesi halinde, Cumhuriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi 
gerçekleştirebileceği gibi, uzlaştırmacı olarak avukat görevlendirilmesini barodan isteyebilir 
veya hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasından uzlaştırmacı görevlendirebilir. (10) Bu 
Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri, uzlaştırmacı 
görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur. (11) Görevlendirilen 
uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet savcısınca uygun görülen 
belgelerin birer örneği verilir. Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği 
ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır. (12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki 
belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma 
işlemlerini sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir. (13) 
Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, 
suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan 
zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina 
etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. (14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında 
izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet 
savcısı, uzlaştırmacıya talimat verebilir. (15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir 
rapor hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte Cumhuriyet savcısına verir. 
Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle 
uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. (16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli 
ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin 
düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler. 
(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin 
hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak 
soruşturma dosyasında muhafaza eder. (18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar 
uzlaştırma yoluna gidilemez. (19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def'aten yerine 
getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine 
getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 
171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi 
halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. 
Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası 
açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine 
getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.(20) 
Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve 
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CMK m. 253/19’a göre, soruşturma aşamasında uzlaşılması halinde şüpheli 

edimini hemen yerine getiriyorsa kovuşturmaya yer olmadığına; ileri bir tarihte yerine 

getirecek ise, kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Mahkeme 

tarafından uzlaştırma söz konusu ise, sanık edimini derhal yerine getirecekse 

davanın düşmesine, ileri bir tarihte yerine getirecekse hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilir. (CMK m.254/2)

Gerek dava ve cezanın düşmesinin etkilerini düzenleyen 74. maddede, 

gerekse uzlaşmanın düzenlendiği CMK. 253, 254 ve 255. maddelerinde uzlaşmanın 

müsadereye etkisi konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. 

Taraflar arasında uzlaşma olsa dahi, TCK m.54/4’de düzenlenen üretimi, 

bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşyanın 

müsaderesine karar verilecektir300.

                                                                                                                                                                            
kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz. (21) Şüpheli, mağdur veya suçtan 
zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma 
girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek Cumhuriyet 
savcısına verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi 
işlemez. (22) Uzlaştırmacıya Cumhuriyet savcısı tarafından çalışma ve masraflarıyla orantılı 
bir ücret takdir edilerek ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama 
giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi 
tarafından karşılanır. (23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda 
öngörülen kanun yollarına başvurulabilir.(24) Uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin hususlar, 
yönetmelikle düzenlenir. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma m.254 (Değişik madde: 
06/12/2006 - 5560 S.K.25.md)(1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun 
uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, uzlaştırma işlemleri 253 üncü 
maddede belirtilen esas ve usûle göre, mahkeme tarafından yapılır. (2) Uzlaşma 
gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini def'aten yerine 
getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe 
bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci 
maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. 
Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme 
tarafından, 231 inci maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır.
300Aynı yönde bkz: Zeki Hafızoğulları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Davanın ve 
Cezaların Düşürülmesi, http://www.baskent.edu.tr/~zekih/uygulamaci/umakale.htm, 
21.04.2010, Hafızoğulları’na göre,“TCK’nın 74. maddesinde uzlaşma yoktur. adli para cezası 
bakımından uzlaşmanın olmaması doğaldır. Ancak, müsadere söz konusu olduğunda, 
uzlaşma bu hükmün kapsamı dışında bırakılmıştır denebilir mi sorusu akla gelmektedir. 
Uzlaşma halinde suç da tüm hüküm ve neticeleri ile birlikte ortadan kalkar desek bile, 
özellikle Kanunun 54/4. madde hükmü, sıkıntı yaratan bir konumdadır. Biz açıkça yazılmış 
olmamasına rağmen 54/4. madde hükmü anlamında müsaderenin uzlaşma halinde de 
geçerli olduğunu düşünüyoruz.”300
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Bunun dışında kalan eşya ve kazanç, kovuşturma aşamasında tarafların 

uzlaşması halinde kamu davasının düşürülmesine karar verileceğinden ve bu 

sebeple yargılamaya devam edilmeyeceğinden, hukuka aykırı fiilin varlığı tespit 

edilemeyeceğinden müsadere kararı verilemeyecektir301.

6. Önödeme

Önödeme, kanunda öngörülen suçlardan birini isleyen kişinin, kanunda 

düzenlenen usulde belirlenecek bir miktar parayı ödemesi durumunda, hakkında 

kamu davasının açılmaması veya açılmış kamu davasının ortadan kaldırılması 

sağlar302.

Önödeme TCK m.75’de düzenlenmiştir303. Maddenin 5. fıkrasına göre, ön 

ödeme sebebiyle kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması, 

                                                            
301Aksi görüş için bkz: Certel, a.g.e., s.77, Certel’e göre, müsadere için, mahkûmiyet 
hükmünün şart olmaması ve müsaderenin nitelik olarak güvenlik tedbiri olması nedeniyle, 
eşyanın veya kaim değerin müsaderesine karar verilmesi olanaklıdır. Yazar, Uzlaşma ile 
sonuçlandırılan suç, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı ise, şikâyetin tabi 
olduğu kurallar gereği, eşyanın sanığa iadesine, buna karşın uzlaşma ile sonuçlandırılan suç 
şikayete tabi değil ancak uzlaşmaya tabi ise, bu durumda, müsadere için hukuka aykırı bir 
fiilin varlığının tespiti gereklidir, ilkesinden hareketle; eşyanın, şayet eşya elden çıkartılmış 
ise kaim değerinin müsaderesinin mümkün olduğunu düşünmektedir. Yazara göre, 
kovuşturma aşamasında uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, sanık hakkında açılan 
kamu davasının düşürülmesine karar verilse bile, suçta kullanılan silah nedeniyle hukuka 
aykırı bir fiilin varlığı açıkça ortada olduğundan ve müsadere için mahkûmiyet şartı 
bulunmayıp, failin gösterdiği tehlike sebebiyle gelecek için uygulanacağından ve suçun 
işlenmesini engellemeyi amaçladığından silahın müsaderesine karar verilmesi mümkündür. 
Certel, a.g.e., s.77
302İçel ve Diğerleri, a.g.e.,s.436
303m.75 (1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî para cezasını 
gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı aşmayan 
suçların faili;
a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını, b) Hapis cezasının aşağı 
sınırının karşılığı olarak her gün için yirmi Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı, c) Hapis 
cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için bu fıkranın (b) 
bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para cezasının aşağı sınırını, soruşturma giderleri 
ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde 
hakkında kamu davası açılmaz.(2) Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan 
mahkemeye intikal etmesi halinde de fail, hakim tarafından yapılacak bildirim üzerine birinci 
fıkra hükümlerine göre saptanacak miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte 
ödediğinde kamu davası düşer. (3) Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç 
nedeniyle önödeme işlemi yapılmadan dava açılması veya dava konusu fiilin niteliğinin 
değişmesi suretiyle madde kapsamına giren bir suça dönüşmesi halinde de yukarıdaki fıkra 
uygulanır. (4) Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı üç ayı aşmayan hapis cezası veya 
adlî para cezasından yalnız birinin uygulanabileceği hallerde ödenmesi gereken miktar, 
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müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez”. Bu düzenleme karşısında, soruşturma 

aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesine rağmen, Cumhuriyet 

savcısı tarafından CMK 256 veya 259.madde hükümlerine göre müsadere talebinde 

bulunulabilecektir. Kovuşturma aşamasında ise davanın düşmesi ile müsadereye 

hükmedilecektir.

7. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması CMK’nın 231/5. maddesinde, 

“Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl 

veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler 

saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında 

bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder.” şeklinde düzenlenmiştir. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için, cezanın 

iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olmasının yanı sıra, CMK’nın 

231/6. maddesinde düzenlenen şartların bulunması gerekir. Buna göre, hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için, sanığın daha önce kasıtlı 

bir suçtan mahkûm olmaması, sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda 

mahkemede kanaatin oluşması, suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun 

uğradığı zararın giderilmesi gerekir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği zaman, hüküm 

sanık hakkında hukuki olarak herhangi bir sonuç doğurmamaktadır304. Mahkeme, 

sanığı 5 yıllık denetim süresine tabi tutmakta, sanık bu 5 yıl içerisinde kasıtlı bir suç 

işlemez ve denetimli serbestlik hükümlerine uygun davranır ise hüküm ortadan 

kaldırılarak davanın düşmesine karar verilmektedir.

                                                                                                                                                                            
yukarıdaki fıkralara göre adlî para cezası esas alınarak belirlenir. (5) Bu madde gereğince 
kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması, kişisel hakkın istenmesine, malın geri 
alınmasına ve müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez.

304M.Ramazan Aksoy, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, 
http://www.yayin.adalet.gov.tr/dergi/31say%C4%B1.pdf 01.04.2011; Nevzat Özsoy, Hükmün 
Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Kurumun Uygulama Açısından Değerlendirilmesi, 
http://www.adalet.org/makale/xysbekran.php?idno=6785,%20(?zsoy, 01.04.2011
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Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde 

müsadereye ilişkin iki sorun ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, hükmün açıklanması 

kararı ile birlikte müsadere kararı verilip verilemeyeceği, ikincisi ise müsadere 

kararının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile ertelenip 

ertelenemeyeceğidir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile müsadere kararı verilip 

verilemeyeceği hususunda kabul edilen görüş, hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının müsadereye engel teşkil etmeyeceğidir305. Kanaatimizce de 

hükmün açıklanmasının karar verilmesi müsadere kararı verilmesi 

engellemeyecektir çünkü; hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu hükmün 

kurulması ile ilgili olmayıp, hükmün açıklanmasına ilişkindir. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde müsadere kararının infaz 

edilip edilemeyeceği sorununun çözümünde hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kurumunun şu özelliği dikkate alınmalıdır: Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararı verildiğinde, kişinin suç işlediği sabit olsa bile bu hüküm 

açıklanmadığından bir mahkeme kararı bulunmamakta ve 5 yıl boyunca sanığın 

kasıtlı bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik hükümlerini yerine getirilmesi 

halinde kamu davasının düşmesine karar verilmektedir. Bu sebeple kanaatimizce 

müsadereye ilişkin kararın da infaz edilmemesi gerekir. Ancak TCK m.54/4’te 

düzenlenen suç teşkil eden eşyaların müsaderesinde ise, hükmün açıklanmasının 

geri bırakılması halinde dahi müsadere kararı verilecektir çünkü; bu eşyaların 

müsaderesi suçla ilgili olmayıp, eşyanın kendisinin suç teşkil etmesi sebebiyledir.

                                                            
305Mustafa Artuç, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, 2. Baskı, Ankara, 2009, s.213
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜSADERE VE İADE YARGILAMASI İLE BU KARARLARIN 

İNFAZI

I. MÜSADERE VE İADE YARGILAMASI
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A. Genel Olarak Müsadere Davası

Yargılama makamlarınca müsadereye gerek olup olmadığının tespiti için 

yapılan kolektif faaliyete, müsadere yargılaması denilmektedir306.

Müsadereye karar verme yetkisi mahkemelere aittir307. Müsadere kararı, asıl 

dava ile birlikte verilebileceği gibi, ayrı bir dava sonucunda da verilebilir. Kunter-

Yenisey-Nuhoğlu’na göre, her ne kadar bazen sadece imhadan söz edilse de, 

Devletin eşyayı imha edip ortadan kaldırması için önce onun mülkiyetini üstüne 

geçirmesi gerektiğine göre, burada da müsadere söz konusu olacaktır308. Centel-

Zafer’e göre, bu muhakemede, fiilin varlığı her halükarda tespit edilmeli ve ondan 

sonra müsadereye hükmedebilmelidir309.  

Müsadere sonucu mal devlet mülkiyetine geçtiğinden, devlet hizmetinde 

kullanılabileceği gibi, niteliğine göre imha edilebilir ya da kullanmaktan 

kaldırılabilir310. 

Müsadereye asıl ceza davası ile birlikte karar verilebileceği gibi, ayrı bir dava 

ile de karar verilebilir.Asıl ceza davası ile birlikte müsadere kararı verilmemesi 

halinde, müsadere usulü, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Özel Yargılama Usulleri” 

başlıklı Beşinci Kitapta İkinci Kısım İkinci Bölümde 256-259.maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. Bu maddelerde, başvuru usulü, duruşma ve karar usulü, kanun yolu 

ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. 

B. Müsadere Dava Çeşitleri

1. Asıl Ceza Davası İle Birlikte Müsadere Kararı 

Verilmesi

                                                            
306Yurtcan, a.g.e.,, s. 656
307Centel- Zafer, a.g.e.,s.777
308Kunter- Yenisey- Nuhoğlu, a.g.e., s.78
309A.e.,778
310 Yurtcan, a.g.e., s. 656
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Müsadere davasının açıkça açılmasına, kural olarak, gerek yoktur, ceza 

davası açılması ile birlikte müsadere davası da açılmış olur311. 

Ceza mahkemesinin müsadereye karar vermemesi halinde, CMK m.246 ve 

devamı maddeleri uyarınca ayrıca müsadere davası açılır312. Ancak, elkonulmuş bir 

eşya var ise, hükümle birlikte müsadere kararının verilmesi gerekir. Yargıtay aksi 

uygulamayı bozma nedeni saymaktadır313.

Ceza davasında, müsadere talep edilmediğinde, yani iddianamede 

müsadere istenmediği hallerde, güvenlik tedbiri olan müsaderenin uygulanabilmesi 

için, CMK m.226/f.2 gereğince ek savunma hakkı tanınmalıdır314. Nitekim CMK 

m.226’ya göre; “ sanık, suçun hukuki niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de 

savunmasını yapabilecek bir halde bulundurulmadıkça, iddianamede kanuni 

unsurları gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkum 

edilemez. Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin 

uygulanmasını gerektirecek haller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı 

hüküm uygulanır.”  

Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi halinde, müsadere konusunda bir 

karar vermemesi gerekir315.

                                                            
311 Kunter-Yenisey-Nuhoğlu, a.g.e., no:78.3
312 Bahri Öztürk, Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Özge Sırma, Yasemin F. Saygılar, 
Esra Alan, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. bs., Ankara, Seçkin, 
2010, s.661
313 Yarg.7. CD, 06.07.2005, 50/11619 “Sanık hakkında münferit ticari kaçakçılık suçundan
açılmış bulunan kamu davasının 21.11.2001 günlü kararla 4616 sayılı yasanın 1/4.maddesi 
uyarınca kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verildiğine göre, dava konusu 
araçların iadesi ya da müsaderesi hususunun asıl hükümle birlikte değerlendirilmesi gerektiği
ve araçlar bakımından ayrıca bir karar verilemeyeceği gözetilmeden… ” bozma nedeni 
sayılmıştır. www.kazanci.com, 06.07.2010
314 Yarg.5.CD., 03.06.2002 tarih ve 7021/4224 sayılı kararında; “Kamu davasının dayanağı 
iddianamede sanığın TCK’nun 430/2, 416/3, 80, 418/2. Maddeleriyle tecziyesi istenmiş ise 
de, müsadere konusunda sevk bulunmadığı, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki 
mütalaası ise sanığın gıyabında verilmiş bulunmasına göre, CMUK’nun 258.maddesi 
gereğince müsadere konusunda ek savunma hakkı verilmeden suçta kullanılan aracın 
TCK’nun 36.maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi bozma” nedeni olarak kabul 
edilmiştir. Gedik, a.g.e., s.241
315Yarg.3.CD., 06.07.2000 tarih ve 7190/10327 sayılı kararında; “Görevsizlik kararıyla 
davadan el çekildiğine göre yediemine alınan dozer hakkında bir karar verilmeyeceğinin 
gözetilmemesi” bozma nedeni sayılmıştır. A.e, s.241 dn.758
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Yargıtay, müsaderesi istenen eşyanın ceza davasında müsadere kararı 

verilememesi halinde, örneğin suçta kullanıldığının sabit olmaması, başka bir 

sebeple müsaderesi gerekiyorsa suç duyurusunda bulunması gerektiğini 

belirtmektedir. Örneğin, bizatihi suçta kullanılmayan ancak yargılama esnasında 

yapılan bilirkişi incelemesi ile 6136 sayılı Kanun kapsamında olan bıçak hakkında 

suç duyurusunda bulunup zoralımın da görevli mahkemece değerlendirilmesi 

gerektiği gözetilmeden emanetteki bıçağın zoralımına karar verilmesi, bozam nedeni 

sayılmaktadır316.

Eşyanın sahibinin sanıktan başkası olması durumunda, bu kişinin ceza 

davasına malen sorumlu sıfatıyla katılabileceğini kabul etmek gerekir. CMK m. 2’de 

malen sorumlu, yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun 

kesinleşmesinden sonra, maddi ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından 

etkilenecek veya bunlara katlanacak kişi olarak tanımlanmaktadır. Görüldüğü üzere, 

bu tanım, sanıktan başkası olan eşya sahibinin durumuna bire bir uymaktadır. Malen 

sorumlu olan kişinin, CMK m. 237’ye göre davaya katılma hakkı bulunmaktadır. 

Katılma kararının verilmesi halinde, ayrıca eşya sahibi CMK m.242’e göre kanun 

yoluna başvurabilecektir.

2. Ayrı Bir Müsadere Davası Açılması

CMK 256.maddeye göre, müsadere kararı verilmesi gereken hallerde, kamu 

davası açılmamış veya kamu davası açılmış olup da esasla beraber bir karar 

verilmemişse; ayrı bir müsadere davası açılabilecektir. Bu dava, müsadereye konu 

eşyanın niteliğine göre, duruşmalı veya duruşmasız yapılabilmektedir. Bu davanın 

açılması için bir iddianame düzenlenmesi gerekli olmayıp, müzekkere 

düzenlenmektedir. Bu sebeple, müsadere talep yazısının CMK m.174’e göre iadesi 

istenemeyecektir317.

                                                            
316Yarg.2.CD.,03.09.2002, 28366/19358, A.e., s.242,dn.759
317Yarg.8.CD’nin 04.10.2005 tarih ve 2005/2622-2005/9017 sayılı kararı:“6136 sayılı yasaya 
muhalefet suçundan haklarında takipsizlik kararı verilen R.B’ye ait tabancanın zor alımına 
karar verilmesini talep eden C.Başsavcılığı’nın isteminde CMK’nın 170.maddesinde 
öngörülen hususları bulunmadığından bahisle anılan istem yazısının CMK 174.maddesi 
gereğince Başsavcılığa iadesine dair Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasını 
isteyen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının kabulü yerine reddine dair Ağır Ceza 
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a. Duruşmasız Müsadere Kararı Verilen Haller

CMK 259.maddesine göre, suç konusu olmayıp sadece müsadereye tabi 

bulunan eşyanın müsaderesine sulh ceza hâkimi tarafından duruşmasız olarak, 

evrak üzerinden karar verilir. 

Suç konusu olmayıp sadece müsadereye tabi bulunan eşya TCK m.54/4’de 

düzenlenen, üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç 

oluşturan eşyadır. Ruhsatsız silah, uyuşturucu madde bu nitelikte eşyalardandır.

Bu tür eşya ile ilgili olarak eşyanın zaptedildiği yerdeki sulh ceza 

mahkemesinden istenmelidir318. 

b.Duruşmalı Müsadere Kararı Verilmesi

CMK m.256/1’e göre, müsadere kararı verilmesi gereken hallerde, kamu 

davası açılmamış veya kamu davası açılmış olup da esasla beraber bir karar 

verilmemişse; karar verilmesi için, Cumhuriyet savcısı veya katılan, davayı görmeye 

yetkili mahkemeye başvurabilir. 

Kamu davası açılmayan ya da açılmasına rağmen müsadere kararı 

verilmemesi halinde, müsadere davası açmaya Cumhuriyet Savcısı veya katılan 

yetkilidir. Görüldüğü üzere, talep olmaması halinde Mahkemenin re’sen karar verme 

yetkisi yoktur. Bakıcı’ya göre, maddedeki katılan ibaresinden, eşya üzerinde hak 

iddia ederek iadesini isteyen, malen sorumlu olarak da adlandırılan, iade yönünden 

davaya katılma hakkı olanlar anlaşılmalıdır.319 Suç Eşyası Yönetmeliği’nin 18/a. 

                                                                                                                                                                            
Mahkemesi’nin kararında isabet görülmediğinden, kanun yararına bozma istemine dayalı 
ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görülmemiştir.” www.kazanci.com, 06.06.2010
318Yılmaz,a.g.e.,s.245
319Bakıcı,a.g.e.,s.1068
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maddesine göre de bir yıldır emanette olan ve asıl hükümle birlikte müsadere yahut 

iadeye ilişkin bir karar verilmeyen emanette bulunan eşya, mal varlığı değerleri veya 

paralar için de müsadere davası açmaya ilgilisi veya Cumhuriyet Savcısı yetkilidir.320

CMK m.256/1’e göre, müsadere davası, davayı görmeye yetkili mahkemeye 

açılmalıdır. Yetkili mahkeme, eşyanın kullanıldığı fiil ile ilgili asıl davanın açıldığı 

mahkeme veya fiil ile ilgili dava açılsaydı, hangi mahkemeye açılacak ise o 

mahkemedir.321

CMK m.257/1’e göre, CMK m.256’ya göre verilmesi gereken kararlar, 

duruşmalı olarak verilir. Duruşma yapılırken ve karar verilirken genel hükümler 

uygulanacaktır. Bu sebeple, sanığın sorgusu yapılır, olayla ilgili deliller toplanır, 

tanıklar dinlenir, gerekiyorsa keşif ve bilirkişi incelemesi yapılır.322 Duruşmaya, 

müsadere olunacak eşya veya diğer malvarlığı değerleri üzerinde hakkı olan 

kimseler de duruşmaya çağrılır (CMK m.257/2). Bu kimseler, sanığın sahip olduğu 

hakları kullanabilirler. Bu kişilerin duruşmaya gelmeseler bile, yargılamaya devam 

edilir ve hüküm verilebilir ( CMK m.257/3).

C. İade Davası

CMK m.256/2’ye göre, kamu davası açılmış olup da iade edilmesi gereken 

eşya veya malvarlığı değerleri ile ilgili olarak esasla birlikte bir karar verilmemiş 
                                                            
32001.06.2005 tarihli 25832 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Suç Eşyası Yönetmeliği 
Madde 18: “ Suç eşyası ve malvarlığı değerleri ile ilgili işlem sonuçlarının araştırılması, takibi 
ve kontrolü aşağıdaki şekilde yerine getirilir: a) Emanet memuru, emanet dairesine teslimi 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, hakkında herhangi bir karar verilmemiş olan eşya veya 
paraları, ilgili mahkemeden sorulmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma veya esas 
defteri sayısını ihtiva eden bir yazı ile Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir. Mahkeme yazı isleri 
müdürü ile Cumhuriyet Başsavcılığı yazı isleri müdürü en geç on beş gün içinde bu eşya ve 
paraların ilgili bulundukları is veya davaların karara bağlanıp bağlanmadıklarını, hakkında bir 
karar verilmiş ise, kararın bir suretini de eklemek suretiyle aynı yoldan durumu emanet 
memurluğuna bildirirler. b)İlgili oldukları is veya davalar karara bağlanmış olup da eşya, mal 
varlığı değerleri veya paralar hakkında müsadere yahut iadeye ilişkin bir karar verilmemiş 
olduğunun anlaşılması hâlinde, ilgilisi veya Cumhuriyet Savcısı, davayı gören ya da görmeye 
yetkili mahkemeden eşya, malvarlığı değerleri ve paralar hakkında bir karar verilmesini ister. 
c) Müsaderesine, iadesine ya da elden çıkarılmasına karar verilen eşyanın tür, cins, nitelik, 
marka, sayı ve sair vasıflarında tereddüt doğduğu takdirde, Cumhuriyet Savcısı ilgili 
mahkemeden bu konuda ek bir karar verilmesini ister; müteakip işlemler bu Yönetmelik 
hükümlerine göre yapılır...”
321Centel-Zafer,a.g.e.,s.778
322Gedik, a.g.e.,s.248
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olması durumunda, mahkemece re’sen veya ilgililerin istemi üzerine bunların 

iadesine karar verilir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, sadece kamu davası açılmış 

denilerek, kamu davası açılmayan durumlarda iade davası söz konusu 

olmayacaktır. Kamu davası açılamayan hallerde ise, iadeye CMK m.131/1’de yer 

alan “ Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait elkonulmuş eşyanın, soruşturma ve 

kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi 

tutulmayacağının anlaşılması halinde, re'sen veya istem üzerine geri verilmesine 

Cumhuriyet Savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir” şeklindeki 

düzenlemeye göre Cumhuriyet Savcısı tarafından karar verilecektir.

İade davasına, CMK m. 256/1’den farklı olarak mahkeme re’sen karar 

verebilecektir. Kanunda yer verilen “ilgililer” kavramından, Cumhuriyet Savcısını, 

katılan ve eşya veya malvarlığı değerleri üzerinde hak sahibi olan üçüncü kişileri 

anlamak gerekir323. 

CMK 257.maddesindeki düzenlemeye göre, iade davası da duruşmalı olarak 

yapılacak324 ve eşya veya diğer malvarlığı değerleri üzerinde hakkı olan kimseler 

duruşmaya çağrılacak ve bu kişiler sanığa tanınan haklar tanınacaktır.

D. Kanun Yolları

1. Asıl Ceza Davası İle Birlikte Verilen Müsadere 

Kararlarına Karşı Kanun Yolu

CMK m. 258’de düzenlenen kanun yolu, ayrı bir müsadere davası açılması 

halinde söz konusu olup, asıl ceza davası ile birlikte verilen müsadere kararlarına 

karşı kanun yolu genel hükümlere göre belirlenecektir. 
                                                            
323Gedik, a.g.e.,s.256; Haluk Çolak-Mustafa Taşkın, Ceza Muhakemesi Şerhi, 
Ankara,Seçkin, 2007, s.1179
324Yarg. 11 CD., 19.09.2002 tarih ve 6230/7222 sayılı kararı: “Suç konusu olup, münhasıran 
müsadereye tabi olmayan eşyanın iadesi talebinin CMUK’nun 392/1.maddesi uyarınca yetkili 
mahkemece duruşma açılıp, yapılarak sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken, evrak 
üzerinde yapılan inceleme sonucu talebin reddine karar verilmesi bozma nedeni sayılmıştır.”
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Ceza davasında cezaya ilişkin hüküm kesin olsa bile müsadere konusunun 

temyiz edilebilir olması bütün hükmün temyiz edilmesini sağlayacaktır.325  Ayrıca, 

esas hakkında verilen hükmün yanı sıra müsadere kararı verilen hallerde, müsadere 

konusu eşyanın değeri HUMK m.427’nin altında olsa dahi müsadere kararı asıl 

hüküm ile birlikte temyiz edilebilecektir326.  Ceza davasında esasa ilişkin kısmı değil, 

sadece müsadereye ilişkin temyiz talebinde bulunulması halinde ise, müsadereye 

konu eşyanın değerinin HUMK m.427’deki sınırın üstünde olması gerekir327.

2. Asıl Ceza Davasından Ayrı Açılan Müsadere 

Davalarında Kanun Yolu

Kanun yolu başlıklı CMK’nın 258.maddesine göre, 256.maddeye göre 

duruşmalı olarak verilecek hükümlere karşı Cumhuriyet Savcısı, katılan ve eşya 

veya diğer malvarlığı değerleri üzerinde hakkı olan kimselerin istinaf yoluna 

başvurma hakları bulunmaktadır.  İstinaf yolu uygulamaya girene kadar, 5320 sayılı 

Kanun’un 8. maddesine göre 1412 sayılı CMUK’un temyize ilişkin hükümleri 

yürürlükte olacağından bu kararlar temyize tabi olacaktır.

04.06.1936 gün 1935/80 ve 1936/12 esas, 1936/4 karar sayılı içtihadı 

birleştirme kararına göre, “Zoralım, esas davadan ayrı ve bağımsız bir dava halinde 

esası incelemeye görevli olan mahkemelerde ve aynı şekilde Yargıtay'da 

incelenebilir. Temyiz edilebilme sınırının saptanmasında Hukuk Usulü Muhakemeleri 

                                                            
325YCGK’nin 2.10.1989 tarih ve 200/274 kararı: “1.7.1942 gün 25/18 sayılı İçtihadı 
Birleştirme Kararı ile “hükmolunan ceza miktarı itibarıyla kesin olan hükmün, elli lirayı geçen 
zoralıma bağlı olarak temyiz yeteneği olduğu" kabul edildiği gibi Ceza Genel Kurulu ve Özel 
Daireler, asıl ceza yönünden temyiz incelemesine tabi tutulmayan bir hükme bağlantılı olarak 
verilen "müsadere", "meslek ve sanatın tatili"...ve benzeri kararların, kesin hükme temyiz
edilebilirlik vasfını kazandırdığına karar vermişlerdir. Bu nedenle, temyiz incelemesine konu 
yapılan "müsadere" ile bağlantılı ve kesin olarak verilen mahkûmiyet kararının da her 
yönüyle hiç bir husus inceleme dışı bırakılmaksızın bütün yasaya aykırılıkları kapsamak 
üzere temyiz incelemesine tabi tutulmalıdır.”, Karar için bkz: Yılmaz, a.g.e., s. 226
326Yarg.9.CD’nin 16.12.1983 tarih ve 3315/3426 sayılı kararı: “İşin esasına ilişkin olarak 
verilen müsadere kararlarında kıymetten bahsedilmesi söz konusu olmaz.” 
Gedik,a.g.e.,s.253, dn.793
327“Temyiz talebi sadece müsadereye ilişkin olup, diğer yönlerden temyiz davası 
açılmamıştır. Dosyada mevcut satış ve teslim tutanağına göre bir merkebin değeri 200.000 
lira olup, iki merkebin değerinin toplamı 400.000 lira değerindedir. HUMY’nın 472/2 ve 3156 
sayılı Yasayla kabul edilen Ek 2.maddeleri gereğince 400.000 liraya kadar olan hükümler 
kesin olup temyiz olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Cumhuriyet Savcısının temyiz 
inceleme isteğinin reddine karar verilmelidir.” A.e.,s.254,dn.784
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Yasası esas alınır.”328 Bu içtihadı birleştirme kararına göre, müsadere kararının 

temyiz edilebilmesi için miktarın HUMK m.427’deki sınırdan yüksek olması 

aranmaktadır. Bu sebeple, müsaderesi istenen eşyanın değerinin tespit edilmesi 

önem taşır.

Duruşmasız verilen müsadere kararlarına karşı ise, CMK m.267’ye göre 

itiraz edilebilecektir. Duruşmalı yapılması gerekirken, sulh ceza hâkiminin duruşma 

yapmaksızın evrak üzerinden karar vermesi halinde, kanun yolu değişmeyecek itiraz 

yoluna değil, mümkün olması halinde temyiz yoluna başvurulabilecektir329.

E. Zamanaşımı

Türk Ceza Kanunu’nda müsadere ve iade davasına ilişkin özel bir dava 

zamanaşımı düzenlenmemiştir.

Müsadere kararı verilebilmesi için yasal tanıma uygun bir fiilin ispatlanması 

gerektiğinden, müsadere davası asıl fiil için gerekli olan zamanaşımına tabi 

olacaktır330. Dava zamanaşımının sona ermesi halinde, eşyanın iadesine veya kolluk 

kuvvetlerine tevdiine karar verilir331.

                                                            
328Yarg.2. CD’nin, 22.11.2006 tarih ve 6881-1872 sayılı kararı: “Müsaderesine karar verilen 
av tüfeğinin tespit edilen değerine göre hükmün; 21.7.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 
Sayılı Kanunun 2.maddesiyle değişik HUMK’nun 427.maddesi gereğince hüküm tarihi 
itibariyle temyizi mümkün olmadığından o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz isteğinin 1412 
sayılı CMUK’nun 317 maddesi uyarınca istem gibi reddine oybirliğiyle karar verildi.” Karar 
için bkz: Parlar-Hatipoğlu,a.g.e.,s.500
329Yarg. 2. CD’nin 06.02.1995 gün 501/1149 sayılı kararı: “TCK’nın 551 inci maddesine uyan 
suçtan yaptırılan ön ödeme sonucunda, aynı Kanunun 119 uncu maddesi uyarınca ve 36 inci 
maddesine göre tabancanın zoralımına karar verilmesi istenilmiş olması karsısında, suçta 
kullanılan eşyanın zoralımı yolundaki isteğin, CMUK’ nun 392 ve bunu izleyen maddeleri 
gereğince duruşmalı inceleme ile karara bağlanması gerekli olup bu kararın temyizi mümkün 
bulunması” Karar için bkz: Bakıcı,a.g.e., s.1251-1252
330Centel-Zafer, a.g.e.,s. 760
331Yılmaz,a.g.e.,s.702; Yarg. 1. CD, 02.11.2066 tarih ve 3730/17598 sayılı kararı: “Suçta 
kullanılan eşyanın müsaderesine dair talebin bağlı olduğu suça ilişkin zamanaşımına tabi 
olması nedeniyle, asıl davanın da zamanaşımı sebebiyle ortadan kaldırılmasına karar 
verildiğine ve sanığın temyiz dilekçesine ekli yivsiz av tüfeği sahiplik belgesi suretinden, av 
tüfeğinin sanık adına ruhsatının bulunmasına göre, tüfeğin sanığa iadesi yerine 
müsaderesine karar verilmesi…” bozma nedeni sayılmıştır. Karar için bkz:Parlar-
Hatipoğlu,a.g.e.,s.500
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TCK m.54/4’de düzenlenen üretimim, bulundurulması, kullanılması, 

taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşyanın müsaderesi ise her zaman mümkün 

olup, dava zamanaşımına tabi değildir332. Nitekim TCK m.54/1 2. cümlesinde 

düzenlenen, bir suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşyanın kamu 

güvenliğine, kamu sağlığı ve genel ahlak açısından tehlikeli olması halinde de dava 

zamanaşımı söz konusu olmayacaktır333.

TCK m.70’de ise müsadere hakkında özel bir ceza zamanaşımı 

öngörülmüştür. Buna göre, müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmesinden itibaren 

yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilmez. Ancak, TCK’nin 54/4 maddesinde 

düzenlenen üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç 

oluşturan eşyanın müsaderesinde ise herhangi bir ceza zamanaşımı söz konusu 

değildir.

II. MÜSADERE VEYA İADE KARARLARININ İNFAZI 

A. Genel Olarak

Müsadere veya iade ancak mahkeme kararı ile mümkündür. Müsadere veya 

iade kararının infazı ancak, mahkeme kararının kesinleşmesi sonucunda 

gerçekleştirilecektir. Müsadere kararının infaz edilebilmesi için ayrıca TCK m.70’de 

belirtilen 20 senenin geçmemesi gerekmektedir.

Müsadere kararının kesinleşmesi ile birlikte eşyanın mülkiyeti devlete 

geçmektedir334. Suç eşyası veya kazancının, muhafaza altına alınması, elkonulması, 

                                                            
332Yılmaz, a.g.e.,s.702
333Centel-Zafer, a.g.e.,s.772
334Yılmaz,a.g.e.,s.745; Yarg.10. CD, 20.01.1993 tarih ve 9608/10940 sayılı kararı:
“Anayasa’nın 153/5.maddesine göre, iptal kararlarının geriye yürümeyeceği, uygulandığı 
zaman yürürlükte olan bir yasa hükmü gereğince zoralımına karar verilen ve hükmün infazı 
ile de mülkiyeti hazineye geçmiş bulunan malların Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı 
dayanak yapılarak sanığa iadesinin mümkün olmadığı gözetilmeden yazılı biçimde malların 
sanığa iadesine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.” Bkz. Yılmaz, a.g.e.,s. 72
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elden çıkarılması, iadesi 25832 sayılı Resmi Gazete’de 01.06.2005 tarihinde 

yürürlüğe girmiş olan, Suç Eşyası Yönetmeliği’ne göre yapılır. Söz konusu 

Yönetmeliğe göre, Mahkemelerce, emanet eşyasının müsaderesine veya sahibine 

iadesine ilişkin kesinleşen karar örneklerinden biri, dosyadaki emanet makbuzu ile 

birlikte bir hafta içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilir (SEY m.15). 

Cumhuriyet Başsavcılığınca bu kararlar, suç eşyasının iadesi ya da elden 

çıkarılmasını temin amacıyla emanet memurluğuna gönderilir (SEY m.14/2). Emanet 

memuru, bu kararların tarih ve numaraları ile niteliklerini suç eşyası esas 

defterindeki özel sütunlarına işler ve kararları kartonlarında saklar (SEY m.14/4). 

Müsaderesine veya iadesine karar verilen eşyanın tür, cins, nitelik, marka, 

sayı ve sair vasıflarında tereddüt doğduğu takdirde, Cumhuriyet savcısı ilgili 

mahkemeden bu konuda ek bir karar verilmesini ister (SEY m.18c). Bu şekilde 

eşyanın veya kazancın müsaderesi veya iadesi infaz edilmiş olur.

B. Müsadere Kararlarının İnfazı 

1. 6136 Sayılı Kanun Kapsamındaki Eşyanın 

Müsadere Kararının İnfazı:

Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada 

kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletler, 6136 sayılı Ateşli 

Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’a tabidirler. 

6136 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre, Mahkemelerce zoralımına karar 

verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla 

mermiler ve bıçaklar bir tutanak karşılığı Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.

Suç Eşyası Yönetmeliği’nin 16/ h. maddesine göre de 6136 sayılı Kanun 

kapsamına giren ve elkonulan ateşli silâhlar ve miktar itibarıyla adalet emanet 

dairelerinde muhafazası Cumhuriyet Başsavcılığınca sakıncalı görülen bu silâhlara 

ait mermilerle her türlü patlayıcı, maddeler hakkında, 15.2.1984 tarihli ve 18313 
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sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış Mahkemelerce Zoralımına Karar Verilen veya 

Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele Geçirilen Ateşli Silah, Mermi, Her 

Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Alet ile Benzerlerinin Milli 

Savunma Bakanlığına Teslimi İşlerine Ait Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

Söz konusu Yönetmeliğin 6. maddesine göre, kesin hükümle sonuçlanmış bulunan 

veya özel bir Kanun gereğince ya da buluntu olması nedeniyle kovuşturulamayan 

veya muhakeme edilemeyen zoralım ve buluntu ateşli silah, mermi, her türlü 

patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerleri, Cumhuriyet 

Savcılığınca ilgili hakim veya mahkemeden alınacak bir kararla en yakın Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı ordu donatım teşkillerinden birine (ateşli silah, bıçak, kesici 

ve öldürücü aletler ile benzerleri bakım kademelerine; mermi ve her türlü patlayıcı 

maddeler ile benzerleri mühimmat birlik ve teşkillerine) tutanakla teslim edilir. 

2. Uyuşturucu Maddeler Hakkındaki Müsadere 

Kararlarının İnfazı:

Suç Eşyası Yönetmeliği’nin 16/g maddesine göre; “Müsaderesine karar 

verilen uyuşturucu maddelerle ilgili işlemler, 21/11/1982 tarihli ve 17875 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi 

Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 4/5/1988 tarihli ve 19804 

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, 

Değerlendirilmesi, İmhası, Satın alınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.”

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik’in 13 ve 14. maddelerinde uyuşturucu maddelerin müsaderesine 

ilişkin işlemler düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye, Mahkemeler, soruşturma ve 

kovuşturma sırasında uyuşturucu madde ve hazırlanmış ilaçların müsaderesine 

ilişkin olarak verdikleri kararın iki örneğini dosyadaki emanet makbuzu ile birlikte 

hemen Cumhuriyet Savcılığına tevdi ederler. Bu karar üzerine Cumhuriyet Savcılığı 

durumu zaptolunan eşya defterine kaydedilir. Karar örneği maddenin imhasını temin 
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için emanet memurluğuna gönderilir. Esasa ilişkin kararın kesinleşmesine kadar 

ambalaj içindeki örnek emanet dairesinde muhafaza edilir. Emanet memuru bu 

kararın tarih ve numarası ile özetini emanet esas defterindeki ilgili sütuna işler ve bu 

kararı özel kartonlarında saklar.

Uyuşturucu madde ve müstahzarlar ile suç eşyasının müsaderesine, esasa 

ilişkin hüküm ile birlikte karar verilmiş ise, karar örneği hükmün kesinleşmesinden 

itibaren en geç bir hafta içinde bu madde ve örneğin tasfiyesini temin maksadıyla 

dosyadaki emanet makbuzu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına verilir. Soruşturma ve 

kovuşturma sırasında müsaderesine karar verilen maddeler hakkında sonradan 

verilen esasa ilişkin kararın kesinleşmesini müteakip iki örneği aynı süre içinde 

numunenin imhası için Cumhuriyet Savcılığına tevdi edilir ve karara emanet 

makbuzu da eklenir.

Yukarıda bahsettiğimiz işlemlerden sonra, Yönetmeliğin 14. maddesine göre, 

madde emanet memurluğunca gereği yapılmak üzere mahalli mülki amirliğine teslim 

edilir ve işlem emanet eşyası esas defterin ilgili bölümüne yazılır. Mülki amirliğin 

alındı yazısının gün ve sayısı, emanet esas defterine işaret edilir. Kaymakamlığa 

teslim edilen koliler imha için vilayet makamına gönderilir.

Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtildiği üzere, imha heyetinde, Valinin 

görevlendireceği yetkilinin başkanlığında; İl Jandarma Alay Komutanlığı ile Emniyet 

Müdürlüğünün görevlendirecekleri birer yetkili, İl Sağlık Müdürünün görevlendireceği 

bir tabip ve varsa Toprak Mahsulleri Ofisinin görevlendireceği bir yetkiliden oluşur. 

İmha işleminde ayrıca, başkan tarafından görevlendirilecek yeteri kadar memur 

bulundurulur. Kolinin valiliğe teslimi üzerine, vali en geç üç gün içinde imha heyetini 

toplar. İmha heyeti, uyuşturucu madde ve müstahzarın nereden geldiğini, kolinin 

durumunu bir tutanakla belirler. (UMMHKUY m.21) Heyet huzurunda koli açılır. 

Uyuşturucu madde ve müstahzarın miktarı ve nitelikleri tespit edildikten sonra imha 

işlemi yapılır ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın bir nüshası dosyasına 

konulmak üzere mahalli Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. (UMMHKUY m.22) İmha 

işlemi Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısının nezaretinde yapılır. Savcılığın nezaret 
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görevini yerine getirebilmesi için kolinin açılacağı ve imhanın yapılacağı gün ve saat 

valilikçe bildirilir.( UMMHKUY m.23)

Suç Eşyası Yönetmeği’nin atıfta bulunduğu diğer yönetmelik olan, Haşhaşın 

Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satın Alınması, Satılması, 

İhracı Ve İthali Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesine göre, kaçak oldukları için 

zoralımına karar verilen afyon ve afyondan elde edilen ve tıbbi kullanımı olan 

uyuşturucu maddeler Toprak Mahsulleri Ofisi’ne teslim edilir.

3. Diğer Bilumum Eşya Hakkındaki Müsadere 

Kararlarının İnfazı:

Suç Eşyası Yönetmeliği’nin 16/ı maddesine göre, müsaderesine karar verilen 

diğer bilumum eşya, mahallin en büyük mal memurluğuna veya ilgileri dolayısıyla ait 

olduğu dairelere gönderilir.  Bu maddeye göre yapılacak teslim işlemleri sonucunda, 

ilgili merci ve dairelerden alınacak alındı yazısının gün ve sayıları suç eşyası esas 

defterine yazılmak suretiyle kaydı kapatıldıktan sonra sözü geçen alındı yazıları 

kartonunda saklanır. 

Bu eşyalar hakkındaki müsadere kararların infaz edilmesinde, eşyanın 

yeniden kullanılabilecek eşya olup olmadığı önem taşımaktadır335. Örneğin, teyp 

kaseti, videokaseti, müzik veya video CD’lerin yeniden kullanılması mümkün 

olduğundan, bu eşyaların imha edilmeyip Maliyeye teslim edilmesi gerekecektir336.

Külçe altın, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 21.11.1973 

tarih ve 52364 sayılı Görüşüne göre, Darphane Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere 

defterdarlık makamına veya mahalli kambiyo müdürlüğüne teslim edilmelidir337.

Taşınır kültür ve tabiat varlıkları konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün 01.01.2006 tarihli ve 33 numaralı “Suç Eşyası Olarak El 

Konulan Kültür Varlıkları İle İlgili Olarak Yapılacak İşlemler Hakkında Genelge”si 

                                                            
335Vehbi Kadri Kamer, Suç Eşyasının El Konulmasından Tasfiyesine Kadar Yapılan 
Bütün İşlemler, Adalet Dergisi, Ekim 2002, Sy:13, s.61
336Vehbi Kadri Kamer, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı, Ankara, 2007, s.344
337Gedik, a.g.e., s. 271
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bulunmaktadır338. Söz konusu Genelge’nin 3. maddesine göre, kesinleşmiş 

mahkeme kararlarıyla müsadere edilen taşınır kültür varlıklarının en yakın il/ilçe 

müze müdürlüklerine ivedilikle teslim edilmelidir.

Sahte banknotlar ise, 09 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 

25901 sayılı Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesine göre, kararın 

kesinleşmesinden itibaren imha edilmek üzere en kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası merkez veya taşra birimlerine gönderilir339. Eğer, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası merkez birimi tarafından sahte banknotlardan üretim 

özelliği bakımından önemli olduğu düşünülen varsa, bunlar ayrılarak saklanabilir. 

Diğer sahte banknotlar ise imha edilir.

4. Bankaya Yatırılmış Paraların Müsaderesine İlişkin 

İşlemler

Suç Eşyası Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre bankaya yatırılmış olan para 

hakkında verilen müsadere kararında reddiyat makbuzu düzenlenerek, para, imza 

karşılığında mahallin en büyük mal memurluğuna yatırılır ve alınacak makbuzun 

numarası, suç eşyası esas defterindeki özel hanesine işaret edilir ve makbuzlar 

kartonunda saklanır. 

5. Taşınmaz Mallar Hakkındaki Müsadere Kararlarının 

İnfazı

Taşınmaz malın mülkiyeti, TMK m.705’e göre, tescille ile kazanılmaktadır. Bu 

sebeple, taşınmaz mallar hakkındaki müsadere kararının infazı için, öncelikle 

Hazine adına tescil edilebilmesi için, hukuk mahkemesinde tapu iptali ve tescil 

davasının açılarak bu yönde karar verilmesi gerekmektedir340. 

                                                            
338Genelge için bkz: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/26688.html, 10.08.2010
339Yönetmelik için bkz: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23295.html, 10.08.2010
340 Gedik, a.g.e., s.278; Certel, a.g.e., s. 217-218; Yarg. 1. HD., 27.04.1999 tarih ve 
1999/2872-4266 sayılı kararı: “ Davaya konu bağımsız bölümün İstanbul Bir Nolu Devlet 
Güvenlik Mahkemesi’nce verilip kesinleşen 29.09.1995 tarih ve 124/178 sayılı karar ile terör 
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6. Eşdeğerin ve Kaim Değerin Müsaderesi 

Kararlarının İnfazı

TCK m. 54/2’ye göre, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi 

veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız kılınması halinde, eşdeğerin 

müsaderesine; TCK m.55/2’ye göre ise, müsadere konusu eşya veya maddi 

menfaatlere elkonulmadığı veya bunların merciine teslim edilmediği hallerde, kaim 

değerin müsaderesine karar verilecektir. Eşdeğerin ve kaim değerin müsaderesi 

kararlarının infaz şekli, SEY m.16/f’de düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, 

“Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere el konulamadığı veya merciine 

teslim edilmediği hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine 

ilişkin verilen kesinleşmiş karar örneği mahkemesince doğrudan bulunduğu yerin en 

büyük mal memurluğuna gönderilir. Bu kararların infazı, 21/07/1953 tarihli ve 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır.”

7. Mahiyeti İtibariyle Müsadere Edilemeyen Eşyalar

Elkonulan eşyanın yargılama sonunda müsaderesine veya iadesinin 

mümkün olmadığı durumlarda, eşyanın dosyada delil olarak muhafazasına karar 

verilmektedir341. SEY 16/e maddesine göre; “Emanete alınmakla birlikte mahiyetleri 

                                                                                                                                                                            
örgütü malı kabul edilerek müsadere kapsamına alındığı sabittir ve tartışmasızdır. 
Mahkemece davacı Hazinenin TCK’nun 36. Maddesine ve kesinleşen karara dayanarak bu 
tür bir tapu iptal ve tescil davasını açabileceği gerekçe gösterilip davanın kabulüne karar 
verilmiştir. Hemen belirtelim ki; 19.11.1996 tarih, 22822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin 4208 numaralı Kanunun 7. Maddesinde; 
karapara aklama suçu fiillerini işleyenlerin, iki seneden beş seneye kadar hapis ve aklanana 
karaparanın bir katı ağır para cezasıyla cezalandırılacağı öngörülmüş; maddenin devamında 
“Nemaları dahil olmak üzere karapara kapsamındaki mal ve değerler ile bunların ele 
geçirilmemesi halinde bunlara tekabül eden mal varlığının müsaderesine de hükmolunur” 
ifadelerine yer verilmiştir. Ayrıca , ikinci fıkrasında da, “Karapara, terör suçlarından veya 
Türkiye’ye ithali veya Türkiye’den ihracı kanunla yasaklanmış herhangi bir madde veya eşya 
kaçakçılığından elde edilmiş veya suç yukarıda belirtilen terör suçlarına kaynak sağlamak 
amacıyla işlenmiş ise…” denilerek cezayı arttırıcı nedenler açıklanmıştır. O halde, davanın 
kabul edilmiş olmasında bir usulsüzlük ve yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere aykırılık 
yoktur. ” Karar için bkz: Yılmaz, a.g.e., s. 765
341 Yarg.11. CD’nin, 21.11.2006 tarih ve 6297/9324 sayılı kararına göre, “Sanığa ait olan ve 
suçta kullanılmayan emanette kayıtlı öğrenci kimlik kartı ile delil olarak dosyada saklanması 
gereken olay yeri görüntülerini içeren CD'nin müsaderelerine karar verilmesi...” bozma 
nedeni sayılmıştır. Karar için bkz. Bakıcı, a.g.e.,s. 1298; Yarg.11. CD, 20.09.2006 tarih ve 
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itibarıyla müsadereye konu edilemeyen eşyalar, yargılama sonunda verilen bu 

yöndeki karar doğrultusunda, ilgili dosyasında delil olarak muhafaza edilmek üzere 

mahkemesine gönderilir. Mahkemeden alınacak alındı yazısının gün ve sayısı suç 

eşyası esas defterine işlenmek suretiyle, kaydı kapatıldıktan sonra alındı yazısı 

kartonda saklanır.”

C. İade Kararlarının İnfazı

1. Genel Olarak

Elkonulan eşyanın iadesi, elkoyma anında eşyayı elinde bulunduran kişiye 

yapılır342. Eşya üzerinde hak iddia eden üçüncü kişilere doğrudan eşya iade 

edilmez, bu kişiler hukuk mahkemesinde istihkak davası açmalıdırlar343.

Eşyanın sahibine iadesinin nasıl yapılacağı SEY m. 15’de düzenlenmiştir. 

Söz konusu maddeye göre, Mahkemelerce, emanet eşyasının sahibine iadesine 

ilişkin kesinleşen karar örneklerinden biri, dosyadaki emanet makbuzu ile birlikte bir 

hafta içerisinde Cumhuriyet başsavcılığına tevdi edilir. Cumhuriyet başsavcılığınca 

bu kararlar, suç eşyasının iadesi ya da elden çıkarılmasını temin amacıyla emanet 

memurluğuna gönderilir ve emanet memuru, bu kararların tarih ve numaraları ile 

niteliklerini suç eşyası esas defterindeki özel sütunlarına işler ve kararları 

kartonlarında saklar. (SEY m.14/2-4)

Suç Eşyası Yönetmeliği’nde iade konusu, iade edilen eşyanın niteliğine göre 

ayrım yapılarak düzenlenmiştir.

Tedavül etmeyen paralarla suç eşyası ve kazanç müsaderesinin konusunu 

oluşturan malvarlığı değerlerinin iade kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler 

                                                                                                                                                                            
3685/7376 sayılı kararı, “Suça konu kredi kartları ile sliplerin dosyada delil olarak saklanması 
gerekirken zoralımına karar verilmesi nedeniyle bozulmasına.” Karar için bkz. A.e., s. 1298;
342 Gedik, a.g.e., s.274
343 Gökcen,a.g.e., s.162
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SEY m.16’da düzenlenmiştir.  Bu maddeye göre, Tedavül etmeyen paralarla suç 

eşyası ve malvarlığı değerleri hakkında verilen müsadere ve iade kararları aşağıdaki 

şekilde yerine getirilir:

a) Sahibine iadesine karar verilen eşya, kimliğini ispatlamaya yeterli bir 

belgeye dayanılarak suç eşyası esas defterindeki kayıt hanesine, imza, mühür veya 

parmak izi alınmak suretiyle sahibine, yasal temsilcisine veya vekiline teslim olunur. 

b) Bu işlemler, Cumhuriyet savcısının huzurunda yerine getirilir ve esas 

defterine Cumhuriyet savcısı, emanet memurunun imzaları ile şerh verilir. 

c) Eşyanın verileceği yer resmî bir kuruluş ise, yazı ile o dairenin amirine 

yahut yetkili memuruna alındı karşılığında teslim edilir. 

d) İadesine karar verilen suç eşyası, yabancı uyruklu bir kimseye ait ise, 

müracaatı hâlinde kendisine veya yabancının uyruğu bulunduğu devletin sefaret 

veya konsolosluklarına gönderilir. Belgesi kartonunda saklanır. 

Bankaya yatırılmış paraların iadesine ilişkin işlemler SEY 17. maddesinde 

düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, paranın sahibine iadesi, ilgilinin 

müracaatı hâlinde Cumhuriyet Başsavcılığınca bu hususta bankaya yazılacak yazı 

üzerine banka tarafından yapılır, karşılığında gönderilecek dekonta istinaden 

reddiyat makbuzu düzenlenerek kaydı kapatılır. 

2. Sahipleri Tarafından Alınmayan Eşya Hakkında 

Yapılacak İşlemler

Geri verilmesine karar verilmiş olup da sonuçları açıklanan usulüne uygun 

meşruhatlı tebligata rağmen sahipleri tarafından bir ay içinde alınmayan veya 

kendilerine tebligat yapılamayan kimselere ait eşya en geç iki ay içerisinde satılarak 

bedeli millî bankalardan birinde ilgilisi adına açılacak faizli bir hesaba yatırılır. Satışa 

karar verecek merci suç eşyasının bulunduğu yer sulh ceza hâkimidir. Satışın şekli 

ve satış için emanet memuru yanında kimlerin görevlendirildiği kararda gösterilir. 

Satış için yapılan bütün masraflar satış bedelinden karşılanır. Satılacak suç 

eşyasının değerinin, satış masraflarını karşılamayacağının bu işlemler sırasında 
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anlaşılması hâlinde, satışa karar veren hâkimin kararı üzerine 21 inci madde 

uyarınca imha edilir.(SEY m.19)

3. Gaip Veya Ölmüş Olanlara Ait Suç Eşyasının 

Durumu

İadesine karar verilmiş olup da sahibi ölmüş veya hakkında gaiplik kararı 

alınmış bulunanlara ait eşya, yetkili sulh hukuk hâkimliğine tevdi olunur. (SEY m.20)

4. Değeri Olmayan Eşyanın İmha İşlemleri

İadesine karar verilmiş olup da yapılan tebligata rağmen sahipleri tarafından 

19 uncu maddede yazılı süre içerisinde alınmayan veya kendilerine tebligat 

yapılamayan kimselere ait olan ve ekonomik değeri bulunmayan eşyanın, 

Cumhuriyet savcısı başkanlığında, emanet memuru ve iki zabıt kâtibinden oluşan 

komisyonca imhasına karar verilir. İmha, komisyon huzurunda yapılır ve buna dair 

bir tutanak tanzim olunur. Birinci fıkrada belirtilen imha komisyonuna hangi zabıt 

kâtiplerinin katılacağı, adalet komisyonlarınca, bulunmayan yerlerde kıdemli hâkim 

tarafından belirlenir. (SEY m.21)
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SONUÇ

Tezimiz konusunu, ilk hukuk düzenlemelerinden bu yana uygulanan 

müsadere yaptırımı oluşturmaktadır.

Kişinin bütün malvarlığına elkonulması anlamına gelen genel müsadere 

uygulanan ilk müsadere şekli olup, mülkiyet hakkının gelişmesi ile birlikte zamanla 

hukuk sistemlerinin yasakladığı bir yaptırım haline gelmiştir. Anayasamızın 38. 

maddesi ile genel müsadere yasaklanmış, sadece kanunda belirlenen şartlarda özel 

müsadere yaptırımı kabul edilmiştir. Bu sebeple, Anayasa’ya açıkça aykırılık olan, 

genel müsadere niteliği gösteren Askeri Ceza Kanunu’nun 78. maddesinin 

değiştirilmesi gerekmektedir.

Müsaderenin hukuki niteliği 765 sayılı ETCK döneminde tartışmalı bir konu 

olup, ceza mı güvenlik tedbiri mi olduğu konusunda görüş birliği bulunmamaktaydı. 

5237 sayılı TCK’nın yürürlüğe girmesi ile bu tartışmaya son verilmiş ve müsaderenin 

güvenlik tedbiri olduğu kabul edilmiştir.

765 sayılı ETCK döneminde müsadere hem suçlar hem de kabahatler için 

öngörülen bir yaptırım niteliğindeydi. Ancak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

yürürlüğe girmesi ile birlikte kabahatler için mülkiyetin kamuya geçirilmesi idari 



134

yaptırımı kabul edilmiş, müsadere sadece suçlar için başvurulabilen bir tedbir 

olmuştur.

Türk Ceza Hukuku’nda müsadere konusunda önemli bir diğer sorun ise, 

birçok özel ceza kanunda ayrıca müsadere hükümlerine yer verilmiş olmasıydı. 

Böylece mevzuatta bir birlik bulunmamakta ve birçok müsadere hükmüne 

rastlanılmaktaydı. Ancak 5237 sayılı TCK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte müsadere 

eşya ve kazanç müsaderesi olmak üzere iki şekilde, 54-55. maddelerinde genel 

hükümler arasında düzenlenmiş ve mevzuatta bir birlik oluşturulmuştur. Nitekim 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza 

kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.” seklindeki 5. 

maddesi ile kanunların uygulanmasında genel hükümlere öncelik tanınmış ve halen 

yürürlükte bulunan özel ceza kanunlarda yer alan müsadere hükümleri yerine TCK 

54-54. maddelerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Müsadere konusunda tartışmalı olan bir diğer husus ise, müsaderenin taksirli 

suçlar açısından uygulanıp uygulanamayacağı idi. Ancak 5237 sayılı TCK ile bu 

tartışma da sona erdirilmiş ve sadece kasten işlenen suçlar açısından müsadere 

öngörülmüştür.

Türk Ceza Hukuku’nda müsadere açısından bir diğer önemli gelişme de 

kazanç müsaderesinin bütün suçlar açısından kabul edilmesidir. Kazanç 

müsaderesinin konusunu eşya değil, suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun 

konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddî menfaatler ile 

bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik 

kazançlar oluşturmaktadır. Kazanç müsaderesi ile suç işleyerek kazanç elde 

edilmesinin önüne geçilmek istenmiştir. Özelikle, organize suçlarda, örgütlerin 

varlığını suç işleyerek elde ettikleri kazanç ile devam ettirebildikleri göz önünde 

bulundurulduğunda, kazanç müsaderesi önemli ve etkili olabilecek bir güvenlik 

tedbiri olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak mahkeme kararlarına baktığımızda kazanç 

müsaderesinin çok fazla uygulanan bir güvenlik tedbiri olmadığını görmekteyiz. 

Ülkemizde kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınamaması, kişilerin suçtan elde 

ettikleri kazançların tespit edilmesini zorlaştırmakta ve özellikle organize ve 
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uluslararası suçlarda etkin bir tedbir olabilecek kazanç müsaderesinin uygulamada 

nadiren başvurulmasına sebep olmaktadır.

Müsaderenin güvenlik tedbiri olarak kabul edilmesinin bir sonucu da bu 

yaptırımın tüzel kişiler hakkında da uygulanabilir olmasıdır. TCK m.60/f.2’ye göre, 

müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da 

uygulanabilecektir.

765 sayılı ETCK döneminde müsadere kararı verilebilmesi için mahkûmiyet 

kararı aranmaktaydı. Ancak müsaderenin artık bir güvenlik tedbiri olarak 

düzenlenmesi sebebiyle müsadere kararı verilebilmesi için mahkûmiyet şart değildir. 

Bununla birlikte, güvenlik tedbirine hükmedilebilmesi için hukuka aykırı bir fiilin 

bulunması gerektiğinden hukuka uygunluk hallerinin varlığı halinde müsadere kararı 

verilemeyecektir.

Kusurluluğu kaldıran hallerde, şahsi cezasızlık hallerinde ise, kişinin hukuka 

aykırı fiili varlığını koruduğundan müsadere kararı verilebilecektir. Sanığın ölmesi 

halinde ise, kamu davasının düşmesi ve bu sebeple yargılamaya devam edilemeyip 

hukuka aykırı fiilin tespit edilmesinin mümkün olmaması sebebiyle, müsadere söz 

konusu olmayacaktır.

Müsadereye ancak mahkeme tarafından karar verilebilir. Asıl ceza davasının 

açılması halinde müsadereye de bu mahkeme tarafından karar verilecek, asıl ceza 

davasının sonucunda müsadere kararı verilmemesi halinde ise ayrıca görevli 

mahkemede müsadere davası açılacaktır.

Müsadere davasında zamanaşımı fiil için öngörülen zamanaşımı süresidir. 

Müsadere kararıyla birlikte müsadere edilecek eşya ya da kazancın mülkiyeti 

Devlete geçmektedir. Eşya ya da kazanç müsaderesine karar verilmemesi halinde 

ise eşya ya da kazanç kararı verilmemesi halinde bunlar sahiplerine iade edilecektir.
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Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması, elkonulması, elden 

çıkarılması, iadesi, müsaderesi ve imhasına ilişkin işlemler Suç Eşyası 

Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

Günümüzde Türk Ceza Hukuku’nda çağdaş hukuk kurallarına uygun olarak 

düzenlenmiş olan müsadere hükümlerinde, ayrıca orantılılık ilkesi, eşdeğer 

müsadere, kaim değer müsaderesi, kısmi müsadere ve ortak mülkiyet halinde 

müsadereye de yer verilmiştir. 
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