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ÖZET 

“Edimin ifasına fesat karıştırma suçu (TCK md. 236)”, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra yoğun bir uygulama alanı bulmuştur. Ancak 
özellikle multidisipliner niteliğinden kaynaklanan karmaşık yapısı ile Yargıtay’ın konuya 
ilişkin yol gösterici olabilecek yeterli içtihadının ortaya çıkmaması sonucunda, 
uygulamada hâlen istikrar kazanamamıştır. Bunun yanında konuyla ilgili olarak 
doktrinde yeterli çalışma da yapılmamıştır. Anılan eksikliklerin giderilmesine kısmen de 
olsa katkı sağlamak amacıyla hazırlanan makalemizde, suçun yapısal unsurları 
incelenmiş; bu kapsamda “hile”, “fesat”, “edim” gibi kilit kavramlar detaylı şekilde 
irdelenmiştir. Ayrıca suç tanımında tespit edilen bazı eksiklik ve çelişkilere değinilmiş ve 
çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur. Son olarak suçun özel görünüş şekilleri, 
yaptırımı ve ceza muhakemesi sürecinde gösterdiği bazı özellikleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İhale, edimin ifası, hile, fesat, yolsuzluk, suç, ceza, ceza hukuku  

ABSTRACT 

“Rigging during the discharge of contractual obligation (Turkish Criminal Code article 
236)” has been applied in many cases intensively since the act of 5237 had come into 
force. However, since the article has a complicated structure (due to its 
multidisciplinary characteristic) and absence of adequate case law of the Supreme 
Court, the article has not reached a uniformity in practice. Moreover, the subject has 
not been scrutinized by academicians. In order to contribute filling this gap modestly, 
in this article, structural components of this crime were mentioned; within this context 
key words such as "cheat, mischief, and burden" were scrutinized with details. In 
addition, the drawbacks which were determined in description of this crime and 
contradictions were mentioned and recommendation for resolution was presented. 
Finally, specific appearances of this offence, sanctions, and some features which are 
emerged during judgement were scrutinized.” 

Keywords: Rigging, rig an auction, contractual obligation, fraudulent, corruption, 
crime, penalty, penal law 
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GGİRİŞ 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) özel hükümlerine ilişkin “İkinci 
Kitabı”nın “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmının “Dokuzuncu 
Bölümü”nde, “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar (md. 235–242” 
düzenlenmiştir. Bu bağlamda “ihaleye fesat karıştırma (md. 235), “edimin ifasına 
fesat karıştırma (md. 236)”, “fiyatları etkileme (md. 237)”, “kamuya gerekli olan 
şeylerin yokluğuna neden olma (md. 238)”, “ticari sır bankacılık sırrı veya müşteri 
sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri açıklamak ve bu sırların açıklanmasını 
zorlamak (md. 239)”, “mal ve hizmet satmaktan kaçınmak (md. 240)” ve 
“tefecilik (md. 241)” suçlarına yer verilmiş ve ayrıca bu suçlara ilişkin “ortak bir 
hüküm (md. 242)” vazedilmiştir. Anılan suçlarla, toplumda ekonomik, sınaî ve 
ticari hayatın güven içinde,  serbest rekabet esaslarına uygun şekilde çalışmasını 
engelleyebilecek nitelikteki kimi fiiller yaptırım altına alınmıştır1. TCK’da 
benimsenen bu sistem,  Anayasanın (AY) öngördüğü “ekonomik düzene” uygun 
olması ve özellikle 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki (E-TCK)   dağınıklığı 
gidermesi bakımından oldukça isabetlidir. Çalışmamızda, Kanunun bu 
bölümünde düzenlenen ve uygulamada oldukça önemli olan “edimin ifasına 
fesat karıştırma suçu (TCK md. 236)” incelenecektir. 

I. SUÇ TİPİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KANUNİ 
DÜZENLEME 

İhale kararının kesinleşmesini müteakip, ihaleyi yapan kurum ile istekli arasında 
sözleşme imzalanmakta ve bu aşamadan itibaren edimin ifası süreci 
başlamaktadır. TCK’da ihale evresinde işlenebilecek kimi fiiller 235. madde 
kapsamında; devam eden (edimin ifası) safhadaki bazı fiiller ise, 236. maddede 
suç olarak yaptırıma bağlanmıştır2. Bu çerçevede TCK’nın 236. maddesinde; 
kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler ile bünyesinde faaliyet gösteren vakıflar, 
kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen 
edimin ifasına fesat karıştırılması suç olarak tanımlanmıştır. Zikredilen suç ile 
ihale sonrasında imzalanan sözleşmeler gereğince taahhüt altına girilen edimler 
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yanında, bazı hallerde ihale yapılmaksızın imzalanan sözleşmeler kapsamındaki 
edimin ifasına fesat karıştırılması da cezaî yaptırıma bağlanmıştır3.   

Maddedeki suç esas itibariyle E-TCK’nın 2054, 361, 3625 ve 5036-504/77. 
maddelerine tekabül etmektedir8.  Ancak E-TCK’daki bu hükümler,  TCK’ya 
yeni bir anlayışla içeriği, yaptırımı ve unsurları itibariyle önemli ölçüde 
değiştirilmek suretiyle alınmıştır9.  
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Anılan madde şöyledir: 

Edimin ifasına fesat karıştırma  

Madde 236- (1) Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde 
faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere 
karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması halinde, edimin ifasına fesat 
karıştırılmış sayılır:  

a) İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir malın 
teslim veya kabul edilmesi.  

b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın teslim veya 
kabul edilmesi.  

c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine 
rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi.  

d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin şartname veya 
sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına 
rağmen kabul edilmesi.  

e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen 
şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul 
edilmesi.  

(3) Edimin ifasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli 
kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar. 

III. KORUNAN HUKUKÎ DEĞER 

Edimin ifasına fesat karıştırılması fiilinin suç haline getirilmesiyle, çeşitli hileli 
davranışlarla ekonomik kuralların ve bunların başında gelen serbest rekabet 
mekanizmasının işleyişinin bozulması engellemek suretiyle, maddede sayılan 
kamu kurum ve kuruluşları ile diğer tüzel kişilerin mal varlığı değerlerinin ve 
ekonomik menfaatlerinin korunması amaçlanmıştır. Bunun yanında ilgili kamu 
görevlisine duyulan güvenin sarsılması da engellenmek istendiğinden, bu 
düzenleme birden çok hukukî değeri koruyan/ çok hukukî konulu bir suç tipi 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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IIII. MADDİ UNSURLAR 

A. Konu 

Her suçun mutlaka olup; bundan tipik hareketin üzerinde gerçekleştirildiği kişi 
veya şey aanlaşılmalıdır10.   Bu çerçevede edimin ifasına fesat karıştırma suçunun 
konusu; 

Kamu kurum veya kuruluşları,  

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların iştirakiyle 
kurulmuş şirketler,  

Kamu kurum veya kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar,   

Kamu yararına çalışan dernekler ya da  

Kooperatiflere, 

Karşı “taahhüt altına girilen edim”dir.  

Genel olarak ““edim (ifa, eda)”; “borçlanılan şey, borcun konusu, alacaklının 
borçludan yerine getirmesini talep etme hakkı bulunduğu ve borçlunun da verme 
veya vermeme ya da yapma veya yapmama şeklinde yerine getirmekle yükümlü 
olduğu şey/hareket biçimi”11 olarak tanımlanmaktadır12. Borçlunun alacaklı 
lehine yerine getirmek zorunda olduğu belirli ve sınırlı bir davranış olan edim, 
maddi ve manevi nitelikteki her türlü menfaate ilişkin olabilir13.  

“Edim” doktrinde, konularına göre; “yapma ve yapmama/ kaçınma edimleri”, 
“kişisel edimler”, sürelerine göre; “sürekli edimler”, “ani/ bir defalık edimler”, 
“dönemli edimler”, bölünmelerine göre; “bölünebilen edimler”, “bölünemeyen 
edimler,” doğurdukları sonuçların türüne göre; “fiili edimler, “hukuki edimler”, 
“fiili ve hukuki edimler”, lehtarı veya muhatabı arasındaki ilişkiye göre ise, “ferde 
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yapılan edimler”, “topluluğa yapılan edimler” şeklinde çeşitli tasniflere tabi 
tutulmaktadır14. 

Genel anlamda edim alacaklı yararına olan maddi veya manevi nitelikteki her 
türlü menfaat ise de, bu suçun konusu olan edimler, yalnızca madde sayılı olan 
maddi nitelikte edimlerdir15. Diğer taraftan suça konu edimin emredici hukuk 
kurallarına, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ve imkânsız 
olmaması (TBK md. 27/I), hukuken korunan bir menfaat sağlaması ve belirli 
veya belirlenebilir olması da zorunludur (TMK md. 2/II, 23; TBK md. 87, 
207/III, 233/I). Bunun yanında taahhüt altına girilen edimin, ilgili mevzuat 
hükümlerine göre usulünce onaylanmış bir ihaleye16 ve/veya yapılmış bir 
sözleşmeye dayanması zorunludur17. Aksi halde fiilin konusu itibariyle suç teşkil 
etmesi mümkün değildir (CMK md. 223/2-3)18. 

Maddenin 2. fıkrasının “a”, “b”, “c” ve “e” bentlerindeki “ihale kararında veya 
sözleşmede”  ibarelerinden de anlaşılacağı üzere, suçun konusunu oluşturan 
edim, maddede sayılan tüzel kişilere karşı ihaleye istinaden girilen bir edim 
olabileceği gibi,  doğrudan temin yöntemi örneğinde olduğu üzere, ihaleye 
ilişkin olmayan sözleşmeye dayalı bir edim de olabilir19. Ancak “d” bendindeki 
halde -diğerlerinden farklı olarak- ““şartnamede veya sözleşmesinde” ifadesiyle, 
sadece ihalelerle bağlantılı olarak taahhüt altına girilen edimlere yapılmış bir atıf 
bulunduğundan, ihalesiz imzalanan sözleşmelere fesat karıştırılması, bu bent 
çerçevesinde cezalandırılamayacaktır.  Bu durumun tanımdaki zafiyetten 
kaynaklandığını ve suçla korunan hukukî değer gözetildiğinde önemli bir 
eksiklik olduğunu düşünmekteyiz.  
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BB. Fail ve Mağdur 

1. Fail 

Maddedeki suç tanımında, faile ilişkin özel bir vasıftan açıkça söz 
edilmemektedir. Ancak maddenin 2. fıkrası gözetildiğinde, bu suçun faili; 

-“a” ve “b”  bendindeki hallerde, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen 
mal(lar)ı teslim veya kabul etmeye, 

-“c” bendindeki halde (her türlü edimi)20,  ihale kararında veya sözleşmede 
belirtilen sürede kabul etmeye, 

-“d” bendindeki halde (yapım ihalelerinde)21 eserin veya kullanılan malzemenin 
şartname veya sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun 
olarak kabul etmeye, 

-“e” bendinde (hizmet niteliğindeki) edimin, ihale kararında veya sözleşmede 
belirtilen şartlara göre ve tam olarak kabul etmeye, 

Yetkili olan, kişi veya kişiler olabilir22. Dolayısıyla suç, “özgü (mahsus) suç”23 
olduğundan, yetkili olmayan kişilerin cezaî sorumluluğu ancak azmettiren veya 
yardım eden olarak gündeme gelebilir (TCK md. 38-40)24. 
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Maddenin 2. fıkrasının “a” ve “b”  bendinde öngörülen hallerde, bir taraftaki 
failin/ faillerin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen mal(lar)ı teslim etmesi, 
diğer taraftakilerin ise, kabul etmesi söz konusu olduğundan, suç bu sseçimlik 
hareketler açısından iki taraflı, çok failli suç niteliğindedir25.    

2. Mağdur 

Bu suçun mağduru toplumu oluşturan bütün bireylerdir. Lehine edim 
taahhüdüne girilen kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde 
faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatifler 
ise, suç mağduru olmayıp, suçtan zarar gören durumundadır26.  

C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 

Maddede cezalandırılan fiil; kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler ile 
bünyesinde faaliyet gösteren vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da 
kooperatiflere karşı; 

-“Taahhüt altına girilen edimin ifasına” ““fesat karıştırılması”dır. 
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Kelime olarak ““fesat”, “bozukluk, çürüklük, yolsuzluk, karışıklık, nifak”,27 
“hile”,28 anlamlarına gelmekle birlikte, kanunda hangi hallerin edimin ifasına 
fesat karıştırma olarak kabul edileceği sınırlı olarak sayılmıştır. Bu nedenle 
belirtilenler dışındaki bazı davranışlarla edimin ifasına fesat karıştırılmış olsa 
veya mevzuata aykırı davranışmış olsa dâhi bu madde kapsamında 
cezalandırılması düşünülemez29.  

Maddenin 2. fıkrasında edimin ifasına fesat karıştırma olarak kabul edilen haller 
aşağıdaki gibi sıralanmıştır30: 

Hileli şekilde (hile kullanılarak); 

1) İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir malın 
teslim veya kabul edilmesi (f. 2/a)31:  Burada konusu ““mal” 32 olan edimin 
“niteliğinde” yapılan hileli davranış cezalandırılmaktadır33. Dolayısıyla, aynı veya 
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daha nitelikli bir malın teslim veya kabul edilmesi halinde herhangi bir zarardan 
söz edilemeyeceğinden, fiil suç teşkil etmeyecektir. 

2) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen mmiktardan eksik malın teslim veya 
kabul edilmesi (f. 2/b): Bu seçenekte de edimin konusu ““mal”dır; ancak 
yukarıdaki halden farklı olarak “nicelik” (miktar, kemiyet) açısından yapılan hile 
cezalandırılmaktadır34.  

Gerek nitelik, gerekse nicelik açısından eksik bir malın verilmesi yanında,  hiç 
verilmemesi halinde de suçun oluşacağı doğaldır35.   

3) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine 
rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kkabul edilmesi (f. 2/c):  Burada edimin 
konusunun (mal, hizmet veya yapım) herhangi bir önemi bulunmamaktadır36. 
Önemli olan, edimin “süresinden sonra” ifa edilmiş olmasına rağmen süresi 
içinde ifa edilmiş gibi “kabul edilmesi”dir37. Edimin hiç ifa edilmemiş olmasına 
rağmen, ifa edilmiş gibi kabul edilmesi halinde de, suçun oluşacağı açıktır38.  

4) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin şartname veya 
sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına 
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rağmen, kkabul edilmesi (f. 2/d): Burada konusu ““yapım” 39 olan edimin ifası 
sürecinde, hem nitelik hem de nicelik açısından zarar doğuran fiiller yaptırıma 
bağlanmıştır.   

5) Hizmet40 niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen 
şartlara göre verilmemesi veya eksik verilmesine rağmen, verilmiş gibi kkabul 
edilmesi (f. 2/e):  Burada ise, konusu hizmet olan edimindeki niteliksel ve/veya 
niceliksel olarak eksik ifaya neden olan hileli davranışlar cezalandırılmaktadır41.  

Yukarıdaki [(3), (4) ve (5) nolu] başlıklar altındaki seçeneklerde dikkat 
edilmesi gereken ince ayrım -iştirak hükümleri bir tarafa bırakıldığında- 
edimi “kabul eden” kişinin cezalandırılmasına rağmen “teslim eden”in42 suç 
tanımına alınmaması olgusudur43. Suçla korunan hukukî değer 
gözetildiğinde bu durumun bir eksiklik olduğu açıktır. 

Sayılan seçimlik hareketlerden bir veya birkaçının yapılmasıyla edimin 
borçlanılan şekilde ifası engellenmiş olacağından suç oluşacaktır.  Belirtelim ki, 
birden fazla seçimlik hareketin yapılması, suç tekliğini etkilemeyecektir44.  

Hükümle bağlantılı olarak “teslim” ve “kabul” kavramına değinmekte yarar 
vardır. Bu çerçevede “teslim”; ihale ve/veya sözleşme konusu malın zilyetliğinin 
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ilgili tüzel kişiye tevdiini ifade ermektedir. “Kabul” ise, ihale ve/veya sözleşme 
konusu malın teknik şartname ve buna bağlı olarak imzalanan sözleşmede 
belirlenen nitelik ve niceliğe sahip olduğunun tespiti işlemidir. Dolayısıyla 
teslim fiili bir olgu iken, kabul hukuki bir vakıadır45. 

“Geçici kabul” ve “kısmı kabul”ün46 unsurları ve işlevi göz önüne alındığında,  suç 
tanımındaki “kabul etme” seçimlik hareketi kapsamında kaldığının kabulü gerekir.  

Suçun oluşması için, kamu görevlilerinin veya diğer kişilerin bir menfaat temin 
etmiş olmaları gerekli değildir. Ancak böyle bir durum mevcutsa, yani edimin 
ifasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin edilmiş ise, ayrıca bu eylem 
nedeniyle ilgili suç hükmüne göre -diğer koşulları mevcutsa- ceza tayin 
edilecektir (f. 3). 

Maddedeki düzenleme gereğince, suçun oluşması için edimin ifasına fesat 
karıştırma olarak kabul edilen fiillerin “hileli olarak” yapılmış olması 
zorunludur. Başka bir anlatımla bu fiiller hile yapılmaksızın ggerçekleştirilmiş 
ise veya bu fiillerden biri olmaksızın hile yapılmışsa -işlemler mevzuata 
aykırı olsa bile- suçun oluştuğundan söz edilemez (bağlı hareketli suç). Bu 
nedenle Yargıtay’ın “…Edimin ifasına fesat karıştırma suçunun bir zarar suçu ve 
ihaleye fesat karıştırma suçundan bağımsız bir suç tipi olarak 5237 sayılı TCK’nın 
236. maddesinde düzenlendiği, anılan maddenin ikinci fıkrasında sayılan 
seçimlik hareketlerin ortak özelliğinin hileli davranışlar olduğu, hile niteliği 
taşımayan hareketlerle bu suçun oluşmasının mümkün olmadığı, bununla 
birlikte suçun maddi unsurlarından olan hilenin gerçekleşmesinin salt bu suçu 
oluşturmadığı, ayrıca hileli hareketlerle suçun kanuni tanımında beş bent 
halinde düzenlenen fiillerden herhangi birinin gerçekleştirilmesiyle 
oluştuğu…” (5. CD, 05.06.2013,  2012/8121, 2013/6193 ) şeklindeki kararı 
oldukça isabetlidir.  
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Edimin -hile kullanılmaksızın- hiçbir şekilde yerine getirilmemesi halinde de suç 
oluşmaz; ancak diğer koşulların bulunması halinde TCK’nın 238. maddesinin 
uygulanması gündeme gelebilir. 

“Hile (aldatma, dolan, yanıltma, dolap)” ise, “bir kimsenin kendi davranış biçimi 
veya sarf ettiği sözlerle diğer bir kimseyi bir irade beyanında bulunmaya veya bir 
sözleşme yapmaya yöneltmek için yanlış bir fikir doğuşuna veya yanlış fikrin 
devamına bile bile neden olmasıdır.”47 Yargıtay hile kavramını genellikle 765 
sayılı mülga TCK’da düzenlenen dolandırıcılık suçları (md. 503–504) 
çerçevesinde irdelemiş ve bu kararlarında soyut yalanın dolandırıcılık suçunu 
oluşturmayacağını, bunun için yalanın belli oranda ağır, yoğun ve ustaca 
olmasını, sergileniş açısından ise mağdurun denetleme olanağını ortadan 
kaldıracak nitelikte bulunmasını aramıştır. Hile ve desisenin kandırıcı nitelikte 
olup olmadığının ise olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi ve 
kullanılan hareketlerin şeklinin dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi 
gerektiğini vurgulamıştır48. Yargıtay’ın sahneye koyma görüşünden49 
esinlenerek50 ortaya koyduğu bu yaklaşımını 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
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döneminde verdiği (5237 sayılı TCK md. 157–158 ile 765 sayılı mülga TCK 
md. 503–504. maddelerin mukayese edildiği) kararlarında da sürdürdüğünü51 
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ve güncel bir kararında52 “edimin ifasına fesat karıştırma suçu” açısından da 
benimsediğini görmekteyiz. 

Önemle belirtelim ki, maddedeki suç tanımında, fiil nedeniyle bir zararın 
oluşması açıkça öngörülmemiş ise de, söz konusu fiillerin yapıları gereği zararın 
meydana gelmesi doğal olduğundan53, suçun oluşması için failin fiili nedeniyle 
bir zararın meydana gelmesi (zarar suçu)54 ve bununla fiil arasında bir neden 
sonuç ilişkinin bulunması zorunludur.  

IIV. MANEVİ UNSUR 

Bu suçun manevi unsuru  “kast (doğrudan veya olası)” olup55, saik önemsizdir. 
Bu bağlamda failin, fesat olarak nitelendirilen davranışları bilerek ve isteyerek 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir56. Suçun taksirle işlenmesi mümkün 
olmadığından; failin bilgisizliği, deneyimsizliği, tedbirsizliği veya dikkatsizliği 
sonucu meydana gelen zararların bu suça vücut vermesi söz konusu değildir.  
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VV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  

Maddede özel bir hukuka uygunluk sebebi öngörülmemiştir. Genel nitelikteki 
hukuka uygunluk nedenlerinin (TCK md. 24-26; CMK md. 223) ise, bu suçla 
bağdaşması pek olası gözükmemektedir57. Bununla birlikte KİSK’in 10. 
maddesi58 örneğinde olduğu gibi, mücbir sebeplerin varlığı halinde, fiil hukuka 
aykırılık vasfını kaybedeceğinden suç da oluşmayacaktır59.   

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 

A. Teşebbüs 

Bu suça teşebbüs mümkündür (md. 35-36, 41)60. Örneğin hileli davranış 
gerçekleştirildikten sonra, teslim veya kabul işlemi yapılamamışsa suç teşebbüs 
aşamasında kalacaktır61. 

B. İştirak 

Suçun faillerin belli hukuki vasıflara sahip kişiler olabileceğini ve bu nedenle 
“özgü/mahsus suç” olduğunu belirtmiştik62.  Özgü suçlara, suçun oluşumu için 
katılımı gerekli olanlar dışındakilerin iştirakinin, yalnızca “azmettirme” (TCK md. 
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38) ve “yardım etme” (TCK md. 39) biçiminde gerçekleşmesi mümkün 
olduğundan (TCK md. 40/2);  edimin ifasına fesat karıştıran failin fiiline, ancak 
azmettiren veya yardım eden olarak iştirak etmek mümkündür (TCK md. 38–39).  

C. İçtima 

“Suçların içtimaı” TCK’nın Genel Hükümlerinin bulunduğu Birinci Kitabının 
İkinci Kısım Beşinci Bölümünde (md. 42–44), “bileşik suç (md. 42)”, 
“zincirleme suç (md. 43)” ve “fikri içtima (md. 44)” başlıkları altında 
düzenlenmiştir. Kanun koyucu, bu gibi hâllerde suçların içtima ettiğini, yani 
ortada birden çok suçun bulunduğunu ve fakat faile tek bir cezanın verileceğini 
kabul etmiş olmaktadır63.  

Maddede edimin ifasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli 
kişiler bu fiilleri yanında, ayrıca menfaat temini nedeniyle de cezalandırılacağı 
hüküm altına alındığından (f. 3) ve bu husus dışında içtimaa ilişkin özel bir 
hüküm vazedilmemiş olduğundan, genel kurallar geçerlidir (md. 42-44). 

Suçun seçimlik hareketleri gözetildiğinde teslim ve/veya kabul etme fiillerinin 
sahte belge düzenlenerek icra edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu gibi bir 
durumda, sahtecilik suçunun özel bir türünün (veya sahteciliğin özel bir işleniş 
şekli) ortaya çıkması nedeniyle TCK’nın 212. maddesindeki düzenlemeye64 
rağmen yalnızca bu suç oluşur. Ayrıca sahtecilikten (TCK md. 204, 207, 210-
211) ceza verilmesi mümkün değildir (bkz. TCK md. 42)65.  

Failin aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda “birden 
fazla” edimin ifasına fesat karıştırması halinde zincirleme suç hükümleri 
çerçevesinde tek cezaya hükmedilir, ancak ceza ¼’den ¾ oranına kadar arttırılır 
(TCK md. 43/1). 

Fesat karıştırarak ihaleyi kazanan kişinin, müteakiben edimin ifasına da fesat 
karıştırması muhtemeldir. Bu durumda tamamlanan ihaleye fesat karıştırma 
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suçundan sonra işlenmiş yeni bir suç bulunacağından fail, her iki suçtan (TCK 
md. 235 ve 236) ayrı ayrı cezalandırılır66.  

Hileli davranışlarla başkasının zararına olarak haksız yarar sağlama fiilleri 
nedeniyle  “dolandırıcılık suçu (TCK md. 157–158)” ile çakıştığı hallerde, özel 
normun önceliği ilkesi gereği sadece ifasına fesat karıştırma suçu oluşur (5. CD, 
13.06.2012, 2012/3277, 2012/6769)67.  

Bu noktada belirtelim ki, görevi kötüye kullanma suçunun (TCK md. 257) 
tamamlayıcı norm olması nedeniyle edimin ifası suçu ile birlikte oluşması 
mümkün değilse de, bu suçun oluşmadığı hallerde, diğer unsurların varlığı 
halinde, görevi kötüye kullanma suçu gündeme gelebilir. 

VVII. MÜEYYİDE, KOVUŞTURMA, GÖREVLİ VE YETKİLİ 
MAHKEME 

A. Müeyyide 

Edimin ifasına fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır (f. 1)  ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanır (TCK md. 53). Bu 
suçun işlenmesi suretiyle tüzel kişi yararına bir haksız menfaat sağlanmış olması 
halinde, Kanunun 60. maddesi de gözetilmek suretiyle yararına haksız menfaat 
sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur 
(md.242). 

Hapis cezası kısa süreli olmadığından (TCK md. 49/2)  adli para cezası ve diğer 
seçenek yaptırımlara çevrilemez (TCK md. 50).  

Edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturan fiil KİSK’in 25. maddesinde 
yasaklanmış olan davranışlar ile çakışabilir. Böyle bir durumda fail, TCK 
gereğince hükmedilecek yaptırımlar yanında, KİSK md. 27-28’deki68 belli 
haklardan yoksun bırakılır69.  
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BB. Soruşturma ve Kovuşturma 

Edimin ifasına fesat karıştırma suçuna ilişkin olarak, ne TCK’nın 236. 
maddesinde ne de başka bir normda özel soruşturma ve/veya kovuşturma şartı 
öngörülmediğinden, soruşturma veya kovuşturma şikâyet veya izne tâbi 
değildir. Belirtelim ki, suçun failinin kamu görevlisi olması hâlinde, ilk bakışta 
02.12.1999 tarih ve 4483 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun”70 gereğince yargılama için yetkili merciin izin 
vermesi gerekeceği düşünülebilinirse de, 19.04.1990 tarih ve 3628 sayılı “Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu”nun71 17. 
maddesi gereği 4483 sayılı Kanun uygulanmaz; soruşturma ve kovuşturma 3628 
sayılı kanuna göre doğrudan yapılır72. Zira “suçun konusunu oluşturan edim”, bir 
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ihale kararı ve/veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan alışverişin yani, “alım satım 
sürecinin parçası”dır73. Nitekim Yargıtay edimin ifasına fesat karıştırma 
suçundan yerel mahkemenin arşiv kaydının silinmesine ilişkin kararını kanun 
yararına bozarken74 bu mülahazalardan hareket etmiştir: 
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Bir detay olarak belirtmek gerekirse, edimin ifasına fesat karıştırma suçu ile ilgili 
olarak -şartların mevcut olması halinde- “taşınmazlara, hak ve alacaklara 
elkoyma (CMK md. 128)” ve “kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak 
amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına elkoyma (CMK md. 
248)” koruma tedbirlerine başvurulabilir ise de, ihaleye fesat karıştırma 
suçundan farklı olarak “iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması (CMK md. 
135)” ile “teknik araçlarla izleme (CMK md. 140)” olanağı bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla iletişim denetlenmesi suretiyle elde edilmiş bir veri, bu suç açısından 
hukuka uygun bir delil sayılamayacağından hükme de esas alınamaz.  

CC. Görevli ve Yetkili Mahkeme 

Bu suçta görevli ve yetkili mahkeme “suçun işlendiği yer asliye ceza 
mahkemesi”dir (CMK md. 12 vd.; 5235 sayılı Kanun md. 10-12)75. 

SONUÇ 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) ve KİSK’e paralel şekilde edimin 
ifasına fesat karıştırma suçunun, bağımsız şekilde, ihaleye fesat karıştırma 
suçundan ayrı olarak ve 765 sayılı TCK’daki hükümler gözetildiğinde deyim 
yerindeyse, daha derli toplu şekilde düzenlenmesi doğru olmuştur.  

Suçun konusunu oluşturan edim, maddede sayılan tüzel kişilere karşı ihaleye 
istinaden yüklenilen bir edim olabileceği gibi; -f. 2, b.4’deki istisnai durum 
hariç-   ihaleye ilişkin olmayan sözleşmeye (ör. doğrudan temin yöntemine 
göre) dayalı bir edim de olabilir. 

Suçun seçimlik hareketlerinden olan teslim ve/veya kabul etme fiilleri sahte 
belge düzenlenerek icra edilmişse, sahtecilik suçunun özel bir hali (veya 
sahteciliğin özel bir işleniş şekli) söz konusu olacağından sadece bu suç oluşur. 
Dolayısıyla ayrıca sahtecilikten (TCK md. 204, 207, 210-211; krş. md.212) 
ceza verilemez (bkz. TCK md. 42).  
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Suç tanımında yer alan “teslim alan-teslim eden” ayrımı konusundaki eksiklik 
ve zafiyetlerin giderilmesi suçla korunmak istenen hukukî değerler itibariyle 
yerinde olacaktır.  

Suçun “zarar suçu” niteliğinde oluşu dikkate alındığında,  zararın az olması 
haline özgü bir cezadan indirim nedeni öngörülmeli, keza zararın giderilmesi 
halinde de -aşamaya göre- etkin pişmanlık hükmü vazedilmelidir.  

Suç tanımındaki fesat halleri KİK’in 17, KİSK’in ise 25. maddesindeki yasak 
fiillerle paralel hale getirtmelidir. 
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