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Açıklamalar 

1. Bu kitap kesinlikle ücretsizdir. Herhangi bir bedel talep edilemez. 

2. Kaynak belirtmeden alıntı yapılamaz, kullanılamaz. 

3. Ticari amaçlı olarak basılamaz. 

4. Öğrenciler tarafından fotokopi ile çoğaltılarak kullanılabilir.  

5. Eğitimci ve Öğretimciler tarafından derslerde kullanılabilir. 

6. Bu kitap içerisinde kısmen de olsa değişiklik yapılamaz. 

7. Serbestçe dağıtılabilir ve paylaşılabilir. 

 

 

 

 

 

 

Kaynak göstermek kaydıyla her tür alıntı yapılabilir. 
(İlgili alıntılar için yasal gerekçedir.) 
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 ÇOCUK HAKLARI 

 

Çocuk Haklarına Dair Temel Hukuk Bilgileri 
 

Hukukun Tanımı:  

Toplumu düzen altına alan ve kişiler arası ilişkileri düzenleyen, ortak yaşamın huzur ve güven 

içinde akışını sağlayan, gerektiğinde adaleti yerine getiren, kamu gücü ile desteklenen ve devlet 

tarafından yaptırımlarla güvence altına alınan kurallar bütünüdür. 
 

Hukukun öğeleri: 1) Kural, 2) Yaptırım, 3) Devlet. (Bunlar olmadan hukuk olamaz.) 
 

Çocuklara özgü hakları düzenleyen hukuk dalına “Çocuk Hukuku” denir. Çocuk Hakları devlet 

tarafından güvence altına alınmaktadır.  
 

“Hukuk”: Sözcük Arapça kökenli olup, günümüz Türkçesine Osmanlıca üzerinden aktarılmıştır. 

Arapça çoğul eki ile “Haklar” (anlam genişlemesiyle “Haklar Sistemi”) anlamına gelir. Kelime 

kökünde “Gerçeklik” anlamı da bulunur. (Azerice: Hüquq, Özbekçe: Huquq, Farsça: Hukuk) 
 

“Tüze”: Hukuk sözcüğünün Türkçe karşılığı olup, bu sözcüğün Asya Türkçesindeki kelime kökünde 

“Düzenleme” anlamı bulunur. 

 

Hukuk ve Toplum 

Hukuk insanların birbirlerine Tahammül etmelerini (Katlanmalarını) ister. Bu herkesin uyması 

gereken bir zorunluluktur. Daha sonra ise bireylerin Formel Saygı gösterecek biçimde bir davranışla 

toplumsal ilişkilerini ve kamu hizmetlerini yerine getirmeleri beklenir. Bireye yönelik bu beklentiler 

daha küçük yaşlardan itibaren belirginleşir, çocuk toplum içerisine katılmaya başladıkça 

davranışlarında bazı kalıplara uyması istenir ki, çocuk artık farkında olmadan hukuk sisteminin de 

içerisinde yer almaya başlamaktadır. 
 

Formel Saygı (Resmi / Biçimsel Saygı): Gözlemlenebilen bir davranış biçimidir. Kişinin gerçek fikri 

olmayabilir. Zorlamayla ortaya çıkar. Bu zorlama bazen toplumsal bazen de hukuk kökenli olabilir. 

Örneğin Devlet Memurları Kanunu memurun amirine karşı saygılı davranmasını zorunlu kılar. 

(Türkçe’deki “Saygı Göstermek” deyimi bu durumu ifade eder.) Hukuk bu saygı türü ile ilgilenir. Bu 

saygı türü çocuklara da öğretilmekte daha küçük yaşlardan itibaren özellikle büyüklere karşı saygılı 

davranmaları, insanlarla kibar konuşmaları beklenmektedir. 
 

İnformel (Gayrıresmi / Biçimdışı Saygı): Kişinin gerçek fikrinden kaynaklanır. İçseldir. Zorlama ile 

değiştirilemez. Ancak karşılıklı etkileşim ile zamanla olumlu veya olumsuz yönde kendiliğinden 

değişebilir. (Türkçe’deki “Saygı Duymak” deyimi ile ifade edilir.) Hukuk bu saygı türü ile ilgilenmez. 

Çocukların gerçek düşüncelerini daha kolay ve çabuk ifade ettikleri görülmektedir. 

 

HUKUK FELSEFESİ: Hukukun düşünsel altyapısının nasıl oluştuğu, hukuk anlayışının ve ihtiyacının 

nasıl ortaya çıkıp geliştiği incelenir. Gerçek hayat içinde somut olaylara, soyut hukuk kurallarının 

nasıl uygulanacağı ve bu nedenle ortaya çıkabilecek sorunlar anlaşılmaya çalışılır. Hukukun kaynağı, 

amacı, adalet kavramının içeriği ve oluşumu, hukuk düzenlerinin dayanakları başlıca ilgi alanlarıdır. 
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HUKUKUN TÜRLERİ 
 

1. Pozitif (Müspet, Mevzu) Hukuk: Uygulanan, var olan, yürürlükte olan hukuktur. (Mevzuat: Bir 

alandaki yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüdür. Ör: Yükseköğrenim Mevzuatı) 

2. İdeal (Tabii) Hukuk: Olması gereken hukuktur. Var olan kuralların doğruluğu tartışılır. (Ör: İdam 

cezasının doğruluğu tartışmaları.) Sanayi Devrimi döneminde Avrupa’da çocukların çalışma 

koşullarına yönelik hiçbir düzenleme olmadığı için uzun çalışma saatleri boyunca maden 

ocaklarında bile çalıştıkları bilinen bir gerçektir. Bu konuda daha sonra tartışmalar başlamış ve 

nihayet bu durumun doğru olmadığı ve değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

3. Normatif Hukuk: Kural koyucu hukuktur. Pozitif hukukla ideal hukukun çatışmasından doğar ve 

yeni kurallar oluşur. Son yıllarda çocuk hakları alanında pek çok yeni yasal düzenleme yapılmıştır. 

- İlga: Hukuk kuralının yürürlükten kaldırılması işlemidir.  

- Mülga: Yürürlükten kaldırılmış. Ör: Mülga Madde, Mülga Kanun. 
 

TOPLUMSAL KURALLAR 

Bir toplumda, insanlar üzerinde etkili olan hukuktan başka kurallar da vardır: 
 

1. Din Kuralları: Kaynağının insanüstü bir güç olduğuna inanılır. Bu güç çoğu zaman Tanrı inancı ile 

belirginleşir. Ayrıca pek çok dinde bu inancı tamamlayan Kutsal Kitap ve Elçi (Peygamber, 

Yalvaç) inançları bulunur. Kaynağı tanrısal olduğu için bu kuralların değiştirilmesi çok zor hatta 

imkansızdır. Din kuralları değişik dinlerde insanları ölümden sonra diriliş, yeniden dünyaya 

gelme, cennet ve cehennem gibi farklı ödül ve cezalar ile iyi birer insan olmaya yöneltmeyi 

amaçlar. Din kuralları çocuklara korkutucu yönleri aşırı vurgulanmadan öğretilmelidir. Örneğin 

Cehennem kavramı anlatılsa bile ayrıntılı bilgiler ileri yaşlarda öğretilmelidir. 
 

2. Gelenek (Örf) Kuralları: Kaynağı toplumun kendisidir. Toplum bir fayda bulduğu için nesilden 

nesile aktarır. Din kuralları kadar olmasa da yine de değiştirilmeleri oldukça zordur. Toplumun 

kullandığı en önemli yöntemler dışlama, kınama, dayanışma, yardımlaşma, ziyaret gibi 

uygulamalardır. Toplum çocuklardan da bazı basit geleneklere uymalarını ister ve öğretilir. 

Yaşlılara yer vermek, bayram ziyaretine aile ile birlikte gitmek gibi. 

* Töre: Geçmiş çağlarda yazılı olmayan hukuk kuralları demektir. Çağdaş devletler (bazıları 

hariç), Töre’yi hukuk olarak kabul etmez. 
 

3. Görgü (Adap) Kuralları: Kimi kaynaklara göre Gelenek kurallarının bir türüdür. Farklı sosyal 

çevrelerde ortama göre değişen basit davranış kalıplarıdır. Bu kurallar kişinin toplum içinde nasıl 

davranması gerektiğini düzenler. Selamlaşma, yemek yeme kuralları, saygılı davranma gibi. 

Uyulmadığında karşılaşılacak tepki hafiftir. Bu tepki çoğunlukla Ayıplama şeklindedir.  Çocuklar 

için doğru davranışların öğretilmesi önemlidir ve görgü kuralları bunun için önemli bir alandır. 
 

4. Ahlak Kuralları: İyiye ve doğruya yönelmiş eylemi talep eden kurallardır. Bazı davranışlara üstün 

değerler yüklenerek yapılması teşvik edilir. Ahlak kuralları bireylerin davranışlarını düzenlemeyi 

amaçlayan, bunu yaparken de iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış davranışın ne olduğu sorusuna 

cevaplar veren kuralların tümüdür. Kaynağı kişinin kendisidir. Yani dışarıdan bir zorlama 

olmadan kendiliğinden uygulanır. Fakat ahlakın nasıl edinildiği ayrı bir tartışma konusudur. 
 

A) Subjektif (Öznel) Ahlak: Ahlakın doğuştan edinildiği, kişinin yaratılışından kaynaklandığı öne 

sürülür. Bu nedenle kişinin kendisine yaptığı telkinlerle oluşur. 
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* Vicdan: İnsanın iyiyi veya kötüyü ayırt etmesini sağlayan, doğruyu veya yanlışı bulduran içsel 

güç ve yetenektir. Mecazen içsel bir mahkemedir. Hukuk vicdanla tek bir noktada ilgilenir; 

hakimlerin (yargıçların) vicdani kanaatleriyle ve bağımsız olarak yani baskı altında kalmadan, 

kimseden tavsiye ve telkin almadan karar vermeleri gerekir. Arapça’da sözcüğün kökeninde 

“bulmak” manası vardır. (TDK; “Bulunç” sözcüğü Anadolu’da bazı yörelerde Vicdan anlamında 

kullanılır.) Bir görüşe göre çocuklar doğuştan vicdan sahibi olarak doğarlar ve zamanla 

içlerindeki vicdan körelir veya gelişir. Çocukların vicdanlarını dinlemeye 5 yaşından sonra 

başladıkları ve 5 yaşına kadar çocuk daha çok benmerkezci oldukları öne sürülür. 
 

B) Objektif (Nesnel) Ahlak: Ahlakın sonradan edinildiği, aile, okul, çevre, din gibi kurumlar 

aracılığıyla toplum tarafından bireye (özellikle çocuğa) aktarıldığı kabul edilir. Felsefedeki 

“Tabula Rasa” (Boş Levha) anlayışı savunulur. Bu anlayışa göre insan zihni boş bir levha (tablo) 

gibidir. Doğumda insan zihni boştur ve sonradan toplumsal etkileşimle doldurulur. Bu nedenle 

Objektif Ahlak bireyin diğer insanlara nasıl davranacağını belirler. 

 

Hukuk Kurallarının Diğer Toplumsal Kurallarla Karşılaştırılması 

1. Toplumsal Kuralların hepsi de insanın doğru davranmasını sağlamayı amaçlar. (Amaç aynıdır.)  

2.  Hepsinde Emir, Yasak ve İzinler vardır. (Araçlar aynıdır.) 

3. Diğer kural türlerinde Manevi (Soyut) Yaptırım vardır; Hukukta ise Maddi (Somut) Yaptırım 

vardır. Hapis veya Para Cezası gibi (Yöntem farklıdır.)  

4. Hukuk kurallarında devlet güvencesi bulunur. Diğer toplumsal kurallarda devlet güvencesi 

yoktur. Birey diğer toplumsal kurallara uymak istemezse onu hiç kimse bunlara uymaya 

zorlayamaz. Oysa hukuk kurallarına uymaya devlet tarafından zorlanabilir. 

5. Zannedilenin aksine hukuk kuralları neredeyse en sık değiştirilen kurallardır. 
 

* Diğer kurallar zamanla Hukuk Kuralına dönüşebilir. Ör: Yaşlılara yer vermek bir gelenek kuralı 

iken çıkarılan bir yasa ile hukuk kuralına dönüşmüştür. 
 

* Toplumsal, dinsel ve ahlaki olarak kötü olan her şey hukukta cezalandırılmak zorunda değildir. 

Ör: Yalan söylemek hukukta bir suç değildir. Yani her yalan söyleyene ceza verilmez. Ancak Yalancı 

Şahitlik ve Sahtekarlık gibi başkasına zarar veren yalanlar suçtur ve cezası vardır. 
 

HUKUKUN İŞLEVLERİ 
 

Hukukun toplumda iki işlevi vardır. Düzeni sağlar ve adaleti yerine getirir. 
 

Düzen: Herhangi bir sistemin uyumlu ve amaca yönelik olarak işleyişidir. Düzen karmaşayı önler. 

Huzuru ve güveni sağlar. İnsanlar arasında barış ortamı oluşur. Evden ve Anaokulundan başlayarak 

düzene uyması ve düzenli olması çocuktan talep edilir. (Arapça: Nizam, Latince: Ordo, İngilizce: 

Order, Almanca: Ordnung, Fransızca: Ordre) 
 

Adalet: İnsanlar arasında hakların korunmasının sağlanmasıdır. Fırsat Eşitliği, Hak Eşitliği gibi 

kavramların uygulanmasını gerçekleştirir. Adalet hukuk kurallarındaki en yüksek düşünceyi ifade 

eder. Hukuk, gücünü kişilerin kendilerine uygulanan kuralların adil olduğu yolundaki bir duyguya 

sahip olmalarından alır. Adalet sistemine (mahkemelere) düzen bozulduğunda ihtiyaç duyulur. 

(Arapça: Adalat, Latince: İustitia/Justitia, İngilizce: Justice, Almanca: Justiz, Fransızca: Justice) 



S a y f a  | 6 
 

Açıklama: Çağdaş hukuk düzenlerinin intikam almayacağı, adaletin intikam olmadığı görüşü 

benimsenmiştir. Ancak adalet anlayışının ilkel toplumlarda intikam (öç) duygusundan kaynaklanmış 

olması ve daha sonra bu intikam yetkisinin devlete devredilmesiyle ortaya çıkmış olması büyük bir 

olasılıktır. Modern hukuk ceza alanında caydırıcılığı, engellemeyi ve ıslahı; medeni alanda ise yerine 

koymayı ve hakların korunmasını amaçlar. Caydırıcılığın iki boyutu bulunur; 

a) Psikolojik boyut: Kişinin kendisi korkutulur ve suçun tekrarına engel olunur. 

b) Sosyal boyut: Kişinin üzerinden toplum korkutulur ve toplumun ders alması sağlanır. 
 

Açıklama: Adalet ve Düzen arasında birbirini tamamlayıcı olduğu kadar birbiriyle ters orantılı bir 

işleyiş bulunur. Düzeni hızla sağlamak her zaman adaleti eksik bırakır. (Örneğin; idam cezasında 

acele edilmesi). Evde veya okullarda çocukları dinlemeden cezalandırmak adaleti eksiltir ve ana-

babaya ya da öğretmene güvensizlik oluşur. Adaleti yerine getirmek için fazla zaman kaybetmek ise 

düzenin zarar görmesine neden olur. (Örneğin; uzun yargılama süreleri güveni sarsar.)  
 

Not: Cengiz Han’ın Ölüm Yasası (Büyük Yasa) pek çok suçun cezasını ölüme bağlayarak toplumsal 

düzeni ve askeri disiplini hızla sağlamıştır. Ancak cezalar adil ve orantılı değildir. Örneğin at 

hırsızlığının cezası ölüm olarak belirlenmiştir. Bu o dönem için bile aşırı ve orantısız bir cezadır.  

[Ek Bilgi: Cengiz Han’a ait Büyük Yasa’nın günümüze ulaşan parçaları Avrupalı gezgin Marco 

Polo’nun Anıları ile Arap gezgin İbni Fadlan Seyahatnamesinde bulunur.] 

 

HUKUK KURALLARI 

Hukukun toplumsal hayata müdahale edebilmesi için hukuk sisteminden bireye yönelen bir 

düşünce akışı gereklidir. Yani kişiler hukukun kendisinden ne beklediğini anlayabilmelidir. Bunun 

yolu ise insanların uyacağı kurallar koymaktır. Çocuklara hukuk kuralları basit olarak ve 

anlayabilecekleri seviyede öğretilmelidir. 
 

Hukuk Kurallarının Özelliği 

1. Genellik: Sadece belli bir kimseye değil, aynı durumda bulunan tüm kişilere uygulanmasıdır. 

Hukuk Kuralları herkes için geçerlidir. Ancak istisnalar bulunabilir. Örneğin, zihinsel 

yeterliliği bulunmayanlara ceza verilmez. Çocuklarda yaşa göre indirim yapılır. 

2. Soyutluk: Hukuk kuralının belli ve tek bir olaya değil aynı özelliği gösteren tüm olaylara 

uygulanmasıdır.  

3. Süreklilik: Bir hukuk kuralının yürürlükte kaldığı süre boyunca uygulanmasıdır. (Süreklilik, 

asla değiştirilemezlik anlamına gelmez. Çünkü Hukuk kuralları kanun koyucu tarafından her 

zaman için değiştirilebilir, hatta kaldırılabilir.) İstisnai olarak bazı kanunların süreklilik 

niteliği yoktur. Bu tür kanunlar belli bir süre için çıkartılır ve sadece o süre içinde 

uygulanırlar. Ör: Her yıl çıkartılan ve 1 yıl boyunca yürürlükte kalan bütçe kanunları. 

4. Bağlayıcılık: Hukuk kurallarına uyulması gerektiği anlamına gelir.  

Açıklama: Bağlayıcılıkta kişinin kurala uyması beklenir ve zorlamaya gerek olmadan (çocuklar dahil) 

kendisi de uyabilir. Hukuk kuralı toplumsal kabul gördükten sonra pek çok kişi zorlama olmaksızın 

ona uyar. Ancak Zorlayıcılıkta ise yalnızca uymayanlar zorlanır. (Uymama şartı vardır.) 

Hak: Kişinin hukuk düzeni tarafından korunan öz çıkarları (menfaatler) ve öz-yetkilerdir.  

(Arapça: Hak, Latince: Rectus, İngilizce: Right, Almanca: Recht, Fransızca: Droit) 
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Hakkın Unsurları 
 

1. İrade: İrade kişinin karar verebilme yeteneğidir ve yaşa göre değişir. Çocuklarda irade gelişim 

aşamasındadır. Kişi bu güç ile kendi iradesini başka birine hukukun çizdiği sınırlar içerisinde kabul 

ettirebilmektedir. Hak, kişilere hukuk düzeni tarafından tanınan irade gücüdür ve kişinin iradesinin 

diğer kişinin iradesi üzerindeki üstünlüğüdür. İrade hakkın dış görünüşünü ifade eder ve hakkın 

içeriği ile ilgilenmez.  
 

2. Menfaat: Hak, hukuken korunan menfaattir. Başka bir deyişle hakkın özü menfaattir. Hukukun 

tanımadığı bir menfaat hak olarak nitelenemez. Ancak her çıkar bir hak değildir. Dolayısıyla hukuka 

aykırı menfaatler hukuk düzeni tarafından korunmadıklarından birer hak değildirler. Ayrıca bazı 

menfaatler hukuk tarafından korunmakla beraber menfaat sahibine bu korumadan yararlanmak 

için yetki tanınmamıştır. Bazı menfaatler devlet tarafından korunur. Örneğin: Çocuk hakları 

 

HAKKIN OLUŞUMU 

1. Hukuki Olay: İnsan davranışıyla ilgili olmayan veya insanın iradesi dışında gerçekleşen ama yine 

de hukuki sonuçları olan olgulardır. Ör: Uçak kazasında birisinin ölmesi. (Miras paylaşılacak) 

2. Hukuki Fiil: Kişinin davranışları nedeniyle hukuki sonuç doğuran olgulardır. Çocuklar hukuki fiil 

işleyebilir. Ancak kimi zaman ana babaları sorumlu olur. İki türü: 1. Hukuka Uygun Fiiller (Ör: 

Kütüphaneden kitap ödünç almak) ve 2. Hukuka Aykırı Fiiller (Ör: Yanlışlıkla cam kırmak). 

3. Hukuki İşlem: Hukuki bir sonuç elde etmek üzere kişilerin iradesiyle yapılan açıklama ve bunlara 

bağlı davranışlardır. Basit hukuki işlemleri çocuklar da gerçekleştirebilir. Ör: Bakkaldan bisküvi 

almak hukuki bir işlemdir. (Mülkiyet el değiştirir.) 
 

Hukuk Kurallarının Türleri: 

1. Emir: Hukuk sisteminin kesin olarak “Yap” dediği şeylerdir. Ör: Vergi Vermek 

2. Yasak: Hukuk sisteminin asla “Yapma” dediği şeylerdir. Ör: Hırsızlık Yapmamak 

3. İzin: Hukuk sisteminin “İster Yap, İster Yapma” dediği şeylerdir. Ör: Evlenmek 

 

HUKUK SİSTEMLERİ 

1. Roma (Kıta Avrupası) Hukuk Sistemi: 

Dünyadaki en yaygın hukuk düzenidir. Temellerini Roma İmparatorluğu hukukundan alır. Bu hukuk 

düzeni, derlenmiş yazılı kurallara dayanmaktadır (yazılı olma esastır). Kodeks (Codex) [Derleme] adı 

verilen arşiv belgelerine hukuk metinlerini kaydetmişlerdir. Kamu Hukuku - Özel Hukuk ayrımı ile 

Adli Yargı ve İdari Yargı ayrılığı vardır. Dinsel kökenli değildir; zannedilenin aksine Hristiyan hukuku 

niteliği taşımaz. Ancak yine de Avrupa Birliği hukuku, kilise hukukundan gelen bazı esaslardan da 

etkilenmiştir. Çocuk Hakları, Roma hukuku içerisinde ortaya çıkmıştır. Pandekt: Özel hukukun 

baskınlaştığı Cermen / Alman hukuku. 
 

UYGULAYANLAR:  Günümüzde Avrupa Birliği’nde (İngiltere hariç) ve Dünya’da çoğu ülkede 

uygulanmaktadır. Türkiye’de, Cumhuriyetle birlikte bu sisteme geçilmiştir. 
 

[Ek Bilgi: Roma Kodekslerine hukuk dışı kayıtlarda da rastlanır. Ör: Codex Kumanicus adlı belge 

Avrupa’ya akınlarla gelen Kuman Türkleriyle ilgili eski bir sözlüktür.]  
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2. Anglosakson (Ada Avrupası) Hukuk Sistemi:  

* (Genişletilmiş: Anglo-Amerikan.) [Örneğin İngiltere ve Amerika’da -her ikisinde de- 

mahkemelerde Jüri bulunur. Ancak Amerikan hukukunda Yazılı Kısımlar daha fazladır.) 

“Common Law” (Ortak Hukuk) adı da verilir. [Ek Bilgi: “Anglosakson” sözcüğü İngiliz ırkını ifade 

eder. İngiltere’yi tarih içinde istila eden iki kavmin adıdır; Angluslar ve Saksonlar.] Bu hukuk 

sisteminde yazılı olma zorunluluğu yoktur. Örneğin İngiltere’nin bugün yazılı bir anayasası yoktur. 

Yazılı Medeni Kanunları ve Ticaret Kanunları yoktur. İngiliz Töresi yazılı hukuka eşdeğer sayılır (Örfi 

Hukuk). Fakat yazılı kısımlarda mevcuttur (Yazılı Hukuk: Statute Law). Ör: İngiliz Ceza Kanunu 

yazılıdır. Tarihi kayıtlara göre ülkenin her tarafına gönderilen gezici yargıçlar gittikleri bölgedeki örf 

ve adetleri de göz önünde bulundurarak hukuki sorunları çözmeye başlamışlardır. Daha sonra 

Common Law'ın eksikliklerini gidermek için Hakkaniyet Mahkemeleri (Equity Court) sistemi 

kuruldu. Buna da Equity Law (Hakkaniyet Hukuku) denildi. İngiliz Sisteminde her yargıç davayı 

sonuçlandırırken daha önce görülmüş benzer davaların kararlarını dikkate almak zorundadır. 

Hukuk bölümlere ayrılmamıştır, bütündür. Mahkemeler uzmanlaşmış değildir geneldir. Kamu 

Hukuku - Özel Hukuk ayrımı ile Adli Mahkeme - İdari Mahkeme ayrımı yoktur.  Töre, hukukun asli 

kaynakları arasında yer alır. Hakimler, bir gelenek kuralı varsa bunu uygular. Hakimlerin vicdani 

bağımsızlıklarına büyük önem verilir ve güvence altına alınmıştır. Hâkimler sistemin en önemli 

unsurlarıdır. Hakimlere büyük önem verilmekte ve bu sebeple de sınırlı sayıda hâkim 

bulunmaktadır. İngiltere’de toplamda 700 civarında hâkim bulunmakta ve tüm sistem sorunsuz bir 

şekilde işlemektedir. Bunun temel sebebi, her sorunu hakimin önüne gelmeden çözecek 

mekanizmaların oluşturulmuş olması ve hâkimin önüne gelen meselede vereceği kararların bir 

içtihat oluşturması sebebiyle asli hukuk kaynakları arasında sayılmasıdır. Bu sebeplerle hâkimin 

itibarı ve verdiği kararların görece tartışılmazlığı önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 

* Hakkaniyet (Equity): Bir şeyin şeklen hukuka uygun olmasının onun her zaman doğru 

olmayabileceği anlayışı savunulur. Özünde hakların korunulup korunmadığına bakılır. İngiliz 

hukukundaki önemli kavramlardan biridir. Adaleti doğru uygulamaktır. 
 

 Teamül (Görenek): İngiliz Hukukunda “Custom Law” adı verilir. Özellikle devlet yönetiminde 

eskiden beri yapılagelen şeyler, alışkanlık haline gelmiş davranışlar, tutumlar bütünüdür. Yazılı 

olmayan siyasi devlet geleneğedir. Her Devlette teamüller bulunur.  
 

UYGULAYANLAR: Anglosakson hukuku, Common-Wealth (İngiliz Milletler Topluluğu) ülkelerinde 

uygulanır. Bunlar başlıca İngiltere ve eski sömürgeleri olan Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda’dır. 

(Ortak hukuk sistemidir:  Bu sistem içinde bulunan devletlere “Commonwealth ülkeleri” denir. 
 

Not: Geçmişte İngiliz sömürge tarihinde yerli halkların çocukların ailelerinden zorla alınarak 

misyoner okullarına gönderilmesi ve isimlerinin değiştirilmesi çok yaygın olarak uygulanmıştır. 
 

3. İslam Hukuk Sistemi:  

“Fıkıh” adı verilen İslam Hukuk Bilimi’nin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Fıkıh, kanunların teorik ve 

pratik uygulama çalışmalarına verilen isimdir. Fıkıh bilginlerine “Fakih” denir. Devlet yetkisine 

dayalı bir yasama faaliyeti yoluyla konulmamıştır, bilimsel doktrin niteliğinde daha çok 

medreselerde oluşmuştur. Fakihlerin bilimsel öğretileri sonucu ortaya çıkmaktadır.  Akıl yürütme 

ve mantık ilk dönemlerde yoğun olarak kullanılmıştır. İslam hukuku çocukların savaşlarda 

öldürülmelerini yasaklamıştır.  
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İslam Hukuk Usulü (Yöntemi) 

1. İcma: Görüşleri toplamak, görüş birliğine varmak.  

2. Kıyas: Benzer örnekleri karşılaştırma yoluyla sonuç çıkarma. Sorunu çözerken ona çok benzeyen 

önceki örnek olaylardan yararlanılır (Örnekseme). 

 Hukuk iki ana dala ayrılır: 1. Muamelat (İşlemler) ve 2. Ukubat (Yaptırımlar / Cezalar). 
 

Meseleleri ayrı ayrı inceleyerek geliştirilen hukuki çözümlerin bir araya toplanmasıyla oluşmuştur. 

Bu bakımdan her meseleye ilişkin bir hukuk kuralı ortaya konmaktadır (fetva). 
 

UYGULAYANLAR: Suudi Arabistan, İran, bazı Arap ülkeleri (hepsi değil), Endonezya, Malezya. 
 

4. Sosyalist Hukuk Sistemi:  

Sosyalizm (Toplumsalcılık) bir hukuk sistemi olmanın ötesinde bir yönetim biçimi, siyasal ve 

ekonomik sistem ve ideolojidir. Ancak hukuktaki yansımaları nedeniyle bir hukuk sistemi olarak da 

ele alınabilir. Temel belirleyicisi devletin, üretim araçlarına (fabrikalara, tarım arazilerine, hayvan 

çiftliklerine, maden ocaklarına) ve temel tamamlayıcı kurumlarına (bankalar, kooperatifler) mutlak 

egemen ve sahip olmasıdır. (Kolhoz: Kolektif tarım çiftliği). Devletçi bir modeldir. Özel teşebbüs, 

üretim araçlarına sahip olamaz. Ancak daha sonra tercihen gayrımenkuller de devletleştirilebilir. 

Ör: SSCB’de evler de devlete aitti. Üretici gücün insan emeği ve dolayısıyla toplum olduğu 

düşüncesi benimsenir. Devlet üretime hakim güç olarak ön plana çıkar. Kişilerarası eşitlik vurgusu 

yapılır. Kolektif (topluluk olarak, kitle halinde) hareket etme ve buna uygun bir biçimde örgütlenme 

ve çalışma planlanır. Devlet toplum adına tüm piyasayı kontrolü altında tutar. Serbest Piyasa 

Ekonomisi geçerli değildir. Merkezi Planlama esastır. Bir yıl içinde tüm ülkede ne üretilip ne kadar 

tüketileceği önce yerel ve bölgesel olarak hesaplanır, daha sonra tek merkezde (başkentte) 

eşgüdümlü olarak değerlendirilir ve düzeltmeler yapılır. İşçi sınıfına özel bir önem verilir (en 

azından söylemlerde). Bankacılık sistemi etkin değildir, çünkü ihtiyaç duyulmaz. Topluma ve 

dayanışmaya büyük önem verilir. Fakat toplumu oluşturan bireyler değersizleşmiştir. Bu durumun 

doğal sonucu olarak özel hukukun önemi büyük ölçüde azalmış, zayıf kalmış hatta özel hukuk yerini 

neredeyse tamamen kamu hukukuna bırakmıştır. Kamu Yararı en önemli kavramlardan biri olarak 

öne çıkar. Demokratikleşme eksik kalmıştır hatta baskıcı yönetim anlayışları ortaya çıkmıştır.  

Avrupa’dan daha önce çocukların ağır koşullarda çalıştırılmaları engellenmiş ve eğitime 

yönlendirilmeleri sağlanmıştır. SSCB’de çocukların yatılı okullarda kalmaları için ailelere baskı 

yapıldığına sıklıkla rastlanmıştır. 
 

UYGULAYANLAR: Çin (Karma Ekonomiye dönüşmektedir), Küba, Vietnam, Kuzey Kore. [Sovyetler 

Birliği ve Doğu Bloku dağılmıştır.] 
 

TÜRK HUKUK SİSTEMİ  

1) İslam Öncesi Dönem: Töre, toplumu düzenleyen sözlü kurallar bütünü olarak etkindir. 

Ayrıca hakanların buyrultuları yasa hükmündedir. 
 

2) İslamiyet Dönemi: Fıkıh medreselerden şehir hayatına yayılmaya başlamıştır. Ancak 

Töre’de etkinliğini hem toplumda hem devlet yönetiminde varlığını sürdürmüştür. 
 

3) Çağdaş Dönem: Cumhuriyetle birlikte Türkiye’de Roma Hukuk Sistemine geçilmiştir, 

Azerbaycan ve diğer Türki Devletler 1917’de kurulan Sovyetler Birliği’ne katılarak Sosyalist 

sistemi uygulamışlardır. Sovyetlerin dağılmasıyla Roma Hukuk Sistemine geçiş başlamıştır. 
 

* Mecelle: Osmanlı Medeni Hukuku. Tanzimat Döneminde hazırlanmıştır.  
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EHLİYET 

Ehliyet: Hukukta bir şeyi yapabilme yeterliliği, yeteneği ve olgunluğudur. 

1. Hak Ehliyeti: Kişinin haklara sahip olabilme yeteneğidir. Genel bir kural olarak bu yetenek 

doğumla kazanılır. Ör: Yaşam, Tedavi, Özgürlük, Eğitim gibi. Günümüzde bazı hakların ise doğum 

öncesine uzandığı anlayışı benimsenir.  Ör: Ana karnındaki çocuklar mirastan pay alabilmektedirler. 

2. Fiil Ehliyeti: Hukuki işlem yapabilme olgunluğudur. Kişinin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi 

lehine hak ve aleyhine borç oluşturabilme yeteneğidir. Fiil ehliyetinin ilk koşulu ergin (reşit) 

olmaktır. Hukukumuzda istisnalar hariç genel kural olarak erginlik (rüşt) on sekiz yaşın 

tamamlanmasıyla başlar. Ör:  18 yaşından küçükler evlenemez. Araba, ev satışını bizzat yapamaz. 

Ancak bakkal alışverişi yapabilir. Ayrıca ayırt etme gücüne sahip olmak da diğer şarttır. Bu nedenle 

zihinsel ve akli (ussal) yeterlilik gerekir.  

3. Ceza Ehliyeti: Ceza alabilme olgunluğudur. Yaş gruplarına ve zihinsel yeterliliğe göre alınacak 

cezalar değişebilir. 

4. Dava Ehliyeti: Dava açabilme ve davanın tarafı olabilme olgunluğudur. 

 

KAMU HUKUKU – ÖZEL HUKUK AYRIMI 

Özel hukuk bireyler arasındaki ilişkileri düzenler. Kamu hukuku ise devlet kuruluşlarının birbirleriyle 

ve bireylerin kamu kuruluşlarıyla olan ilişkilerini düzenler. (Kamu = Devlet + Toplum)  
 

Klasik Görüş: Devletin taraf olduğu tüm işlemlerde kamu hukuku vardır. 
  

Üstünlük Teorisi: Günümüzde geçerlidir. Devletin taraf olması gereklidir ama yeterli değildir. 

Devletin aynı zamanda zorlayıcılığını ve baskınlığını kullanması gerekir. Örneğin: İstimlak (zorla 

satın alma). Borçlar Hukuku Özel hukuka girer çünkü kimse borç ilişkisi kurmaya zorlanamaz, İcra-

İflas Hukuku ise Kamu hukukunun kapsamındadır, çünkü bireyler borçlarını ödemeye zorlanabilir. 

Devlet üstünlüğünü kullanmıyorsa taraf olsa bile Özel Hukuk vardır. Örneğin, nikah memuru 

tarafları zorlamaz. (Medeni Aile Hukuku, özel hukuk kapsamındadır.) Çocuk Hakları günümüzde 

Kamu Hukuku içerisinde yer alır. 
 

Kamu ve Özel Hukuk Karşılaştırması 
 

 Kamu Özel Açıklama 

1 Kamu Yararı: Tüm toplum yararlanır. 

Örneğin parklar 

Bireysel Fayda: Sadece taraflar fayda 

görür. 

Menfaat Teorisi 

2 Eşitsiz İlişki: Yönetici – Yönetilen 

farkı 

Eşitler arası İlişki: Taraflar birbirine 

eşit bireylerdir 

Taraf Teorisi 

3 Resen: Kendiliğinden harekete 

geçme 

Tercihen: İsteğe bağlı olarak 

harekete geçme 

Uygulama Teorisi 

4 İrade Gücü: Bu gücü yalnızca devlet 

kullanır. 

İrade  Serbestisi: Tarafların iradeleri 

özgürdür. 

İrade Teorisi 

5 Emredicilik: Çoğu zaman Emir ve 

Yasaklar kullanılır. 

İzin Vericilik: Çoğu zaman İzinler bu 

kapsamdadır. [İzin: İstersen yap] 

Mahiyet Teorisi 
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HUKUKUN DALLARI 
 

KAMU 
 

ÖZEL 

1. Anayasa Hukuku 
a) Yasama Organları 
b) Yürütme Organları 
c) Yargıma Organları 
 

1. Medeni Hukuk 
a) Kişi Hukuku 
b) Aile Hukuku 
c) Miras Hukuku 
d) Eşya Hukuku 
e) Borçlar Hukuku 

 

2. İdare Hukuku 

3. Ceza Hukuku 
a) Suç 
b) Kabahat 

 

2. Ticaret Hukuku 
a) Ticari İşletme Hukuku 
b) Şirketler Hukuku 
c) Kıymetli Evrak Hukuku 
d) Deniz Ticareti Hukuku 
e) Nakliye (Taşımacılık) Hukuku 
f) Sigorta Hukuku 

 

 Nakliye Hukuku kitabı, Yeni Ticaret Kanunu 
ile sonradan eklenmiştir. Eski Kanun’da 5 
cüz (bölüm) / kitap vardır. 

 

4. Yargılama Hukuku 
a) Adli Yargı 
b) İdari Yargı 
c) Askeri Yargı 

 

Ek: İcra-İflas Yargısı, Seçim Yargısı 
 

5. Vergi Hukuku 
 

6. İş Hukuku (*) 
 

3. Bankacılık Hukuku (*) 

7. Devletler Genel (Umumi) Hukuku 
- Büyükelçilik ve Elçilikler 
 

4. Devletler Özel (Hususi) Hukuku 
-  Başkonsolosluk ve Konsolosluklar 

 

(*): İş Hukuku ve Bankacılık Hukuku gerçekte “Karma Hukuk” niteliği taşırlar. Yani hem Kamu hem 

de Özel hukukun kapsamına girerler. 
 

Devletler Hukuku= Devletler Genel Hukuku + Devletler Özel Hukuku 
 

Devletler Genel Hukuku: 1) Uluslararası Andlaşmalar 2) Uluslararası Kuruluşlar 3) Uluslararası Yargı 

Devletler Özel Hukuku: 1) Vatandaşlık Hukuku, 2) Yabancılar Hukuku, 3) Uyuşmazlık Hukuku 
 

MİRAS HUKUKU: Ölen kişinin mal varlığının paylaşılması ile ilgilenir. Çocuklar mirastan pay alır. 

 Miras: (Kalıt) Ölen kişinin geride bıraktığı mal varlığıdır. 

 Muris: (Kalıtan) Miras bırakan kişi.  

 Varis: (Kalıtçı) Kendisine miras kalan kişi. 
 

BORÇLAR HUKUKU – TİCARET HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI 

Borçlar Hukuku tüm herkesi (bazen çocukları bile), Ticaret Hukuku ise Tacirleri ilgilendirir.  
 

a. Şekil Serbestisi; Hukuki İşlem çizilen sınırlar içinde istenilen biçimde yapılır. Seçme hakkı 

vardır. (Borçlar Kanununda benimsenen ilkedir.) Örneğin: İstenildiği biçimde borç 

verilebilir; Sözlü, Şahitle, Basit Yazılı, Senetle, Noterde… 
 

b. Şekil Şartları; Hukuki İşlem yalnızca hukukun belirlediği tek bir biçimde yapılabilir. Seçme 

hakkı yoktur. (Ticaret Kanunundaki ilkedir.) Örneğin: Evler yalnızca Tapu Dairesinde, 

Motorlu Taşıtlar ise Noterde satılabilir. Başka bir yerde yapılan işlem kesinlikle geçersizdir.  
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YAPTIRIM (Arapça: Akube, Latince: Sanctio, İngilizce - Fransızca: Sanction, Almanca: Sanktion) 

Bir hukuk kuralına aykırı davranılması sonucunda karşılaşılan tepkidir. Hukuk kuralına tekrar 

uymaya kişinin zorlanmasıdır. Ortaya çıkan uyumsuzluğun devlet gücüyle ortadan kaldırılmasıdır.  

YAPTIRIM (Müeyyide) 

Tür 1. Ceza 2. Tazminat 3. Cebri İcra 
4. Hükümsüzlük 5. İptal 

[Geçersizlik] 

Neden Suç Haksız Fiil Direnim Hukuka Aykırılık 

 

YAPTIRIM TÜRLERİ 

1. CEZA: Kanunda suç olarak öngörülmüş olan bir hukuk kuralının ihlali halinde uygulanan 

yaptırımıdır. Ceza, suç işleyen kimseye karşılık olmak ve tekrar suç işlemesini önlemek (caydırıcılık) 

amacıyla uygulanır. Modern hukukta cezayı devlet verir. Ceza suçla orantılı olmalıdır. Çocuklara 

verilen cezalar özel hükümlere tabidir ve indirim yapılır. (Arapça: Caza, Latince: Poene, İngilizce: 

Punishment, Almanca: Strafe, Fransızca: Pénalité) 

Suç: Bir yasağa aykırı davranıştır. Kanun suçları ceza tehdidi ile yasaklar. Toplumsal düzeni bozucu 

bir davranıştır. (Arapça: Cerime, Latince: Crimen, İngilizce - Fransızca: Crime, Almanca: Kriminalität) 

Ülkemizde ortaya çıkış biçimine (kaynağına) göre üç tür ceza vardır; 

a) Adli Cezalar: Mahkemelerce verilen cezalardır, üç farklı uygulanış türü vardır: Hapis Cezaları, 

Para Cezaları, Kamu Hizmeti Cezaları 
 

b) İdari Cezalar: Yetki verilen kurumlarca vatandaşlara kesilir. Ceza, kurumun dışına yönelmiştir. 

Örneğin Trafik Cezaları, Zabıta Cezaları gibi. Çoğu zaman para cezası şeklinde olsa da başka 

uygulamalara da rastlanabilir. Arabayı bağlama, ehliyete el koyma, dükkan kapatma gibi. 
 

* Kabahat: Toplum düzeninin rahatsız eden davranışlardır. Suça göre daha hafif etkileri vardır. 

Düzeni tam olarak bozdukları söylenemez. Ama rahatsız ederler. İdari cezaların bir kısmının 

(hepsinin değil)  nedeni de kabahatlerdir. Türk hukukunda kabahatler suç değildir ve bu nedenle 

bunların cezaları mahkemelerce verilmez. (Bazı ülkelerde ise kabahatler suçun bir türü sayılır). 

Ülkemizde Kabahatler Kanunu uyarınca bunlara İdari Para Cezası uygulanır. 
 

c) Disiplin Cezaları: Bir kurumun içindeki düzeni bozanlara verilen cezalardır. Disiplin 

Soruşturması açılır (Yasal istisnalar olabilir). Soruşturma açılan kişiye yeteri kadar savunma 

süresi tanınır. Ör: Öğrencilere en az 7 gün, Memurlara en az 15 gün. (Disiplin = İçdüzen) 
 

Örnek Disiplin Cezası: 

Öğrenci Memur 

1. Uyarı 
2. Kınama 
3. Kısa Süreli Uzaklaştırma 
4. Uzun Süreli Uzaklaştırma 
5. Çıkarma 

 

1. Uyarı 
2. Kınama 
3. Maaştan Kesme 
4. Terfi Durdurma 
5. Çıkarma 
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Ceza Kurallarının Uygulanması (Yürürlüğü) 

Geçmişe yürümezlik kuralı: Ceza kuralları, yürürlüğe girmelerinden sonra işlenen fiillere 

uygulanırlar. Suçun işlenmesi anındaki kurala göre suç sayılmayan bir fiilden ötürü kimse 

cezalandırılamaz. Sonra çıkarılan bir kurala göre daha ağır cezaya çarptırılamaz. 
 

Geçmişe yürürlük istisnası: Kişinin yararına olan durumlarda, yani mevcut olan bir suçu ortadan 

kaldıran ya da suçun cezasını azaltan kuralın geçmişe yürümesi kabul edilmiştir. Yani Sonradan 

yayınlanan kanunun hükümleri farklı ise failin lehinde ise uygulanır, aleyhine ise uygulanmaz. 
 

Cezalandırma İlkeleri 

1- Kanunilik ilkesi: «Kanunsuz suç ve ceza olamaz». Suç ve karşılığındaki ceza kanunda yazılı 

olmalıdır. Açıkça suç olarak tanımlanmayan bir fiil cezalandırılamaz ve kanun tarafından açıkça 

tespit edilmeyen bir ceza verilemez. 
 

2- Eşitlik ilkesi: Herkesin cezalar karşısında durumunun aynı olmasıdır. Eşit suça eşit ceza verilir. 
 

3- Bireysellik ilkesi: İşlenen suç her zaman aynı ağırlıkta olmayacağı için cezanın bireye uygun hale 

getirilmesi, bireyselleştirilmesi bir zorunluluktur. Aynı suçu işlemiş iki kişiye birinin yaşı 

küçükse ceza azaltılır. Veya suçu tekrarlayan kişinin cezası artırılır. 
 

4- Kişisellik ilkesi: Cezanın sadece suç işleyen kişiye verilmesi demektir. Suç işlemediği halde, 

suçluya yakınlığı dolayısıyla bir kimse cezalandırılamaz. Bir kimsenin cinayet işlediği silaha el 

konabilir. Ancak cinayet işlemiş bir kimsenin tüm malvarlığına el konulamaz. Ana-babalarının 

suçlarından dolayı çocuklar cezalandırılamaz. 
 

SUÇUN UNSURLARI 

 

Maddi Unsur                Manevi Unsur 

 

             (İlliyet) 

Sonuç  < ------------------   Hareket 

           (Teşebbüs) 

                                                                                                                        Olası Kasıt 

                       İcra                                        İhmal                   Kasıt                                           Taksir 

 Kanuni Unsur (“Tipiklik”): Kanunda yazılı tanımdaki suç kalıbına uyan bir fiil (davranış) 
olmalıdır. Somut fiilin yasadaki soyut tanımla uyuşmasıdır. (Bkz. Kanunilik İlkesi) 

 

Maddi Unsur: Gözlemlenebilen bir davranıştır. 
 

Hareket: Kişinin yaptığı iradi davranış şeklidir. (Sonuç hariç) Suçun başlangıç ve gelişme kısmıdır. 
 

a) İcra (İcrai hareket): Kanunun yasakladığı bir hareketin doğrudan, aktif bir eylemle yapılması 

suretiyle işlenen suçlardır. Ör: Malın çalınması, adam öldürme… 
 

b) İhmal (İhmali hareket): Belli bir davranışı yapmamaktır. “Savsama” da denir. Dolaylı bir biçimde 

suçu işlemektir. Gözlemlenebilen bir davranıştır. Ör: Gerekli önlemi almama nedeniyle inşaat 

kazazında işçinin ölmesi. İhmal cezayı ortadan kaldırmaz ama hafifletir. Yapmama davranış bilerek 

veya bilmeyerek olabilir. Ör: Hemşire yapması gereken iğneyi bilerek veya bilmeyerek yapmamışsa. 
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Sonuç: Suçun tamamlanmasıdır, aynı zamanda amacına ulaşıp ulaşmadığının bir ölçüsüdür. 

Örneğin ateş etti ama vuramadı, vurdu ama ölmedi… 
 

Manevi Unsur: Suçlunun niyeti anlaşılmaya çalışılır. Ama bunun için yine somut delillerden hareket 

edilir. Örneğin, itiraflar, tanıkların ifadeleri gibi. Yorum yoluyla niyet çözümlenemez. Örneğin; 

sabıkalı bir hırsız için şüphe artsa da, maddi bulgu yoksa kesin o yapmıştır denilemez.  
 

a) Kasıt: Bir suçun bilerek ve isteyerek, sonuçları hesaba katılarak işlenmesidir. Kişinin niyeti suçun 

işlenmesi yönündedir. (Kasıt = Bilme + İsteme) 

Bilme unsuru: Suçun kurucu unsurlarının fail tarafından bilinmesidir. 

İsteme unsuru: Suçun kalıbında meydana gelen fiili ve sonucu istemektir. 
 

Açıklama: Suçu işleyen kişinin yaptığı davranışın Ceza Kanunu’na göre suç olup olmadığını bilip 

bilmemesi önemli değildir. Yaptığı davranışın karşı tarafa zarar vereceğini bilmesi ve bunu 

anlayacak zihinsel yetiye sahip olması yeterlidir. Zaten Türk Hukukunun her alanında geçerli olan 

bir ilkeye göre “Kanunu bilmemek mazeret değildir.” 
 

1- Doğrudan Kasıt: Failin gerçekleşmesini istediği sonuçlara yönelmiştir. Sonuç failin istemiş olduğu 

sınırlar içinde kalmışsa doğrudan kast söz konusudur. Amacı zehirlemekti ve zehirledi. 
 

2- Olası (Dolaylı) Kasıt: Fail tarafından muhtemel olarak öngörülebilen sonuçlara ilişkin kasttır. 

Sonucun gerçekleşmesini büyük bir ihtimal olarak görüyor ama başka bir sonucu düşünerek 

hareket ediyorsa Olası Kasıt vardır. Mesela birilerinin ölebileceğini bildiği halde şehir içinde havaya 

ateş etmek. [Olası Kasıt = Bilinçli Taksir. Bkz. ↓] 
 

Taammüd: Bilme ve istemeye ek olarak planlama, tasarlama, araç temini söz konusudur. Ayrıca 

soğukkanlılık veya kin vardır. 
   

b) Taksir: Kelime anlamı kusurluluk demektir. Suçun bilmeden, istenmeden, sonuçları hesaba 

katılmadan işlenmesidir. Kişinin amacı suç değildir. Fakat yine de ceza ortadan kalkmaz, ama 

hafifler. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, acemilik ve hukuka uymama sebebiyle, failin bilerek yaptığı bir 

hareketten istemediği bir sonucun meydana gelmesi taksiri ifade eder.  
 

1- Bilinçsiz Taksir: Failin sonucu öngörmeden (tahmin edemeden) hareket ettiği durumdur. 
 

2- Bilinçli Taksir: Failin sonucu öngördüğü (tahmin edebildiği) fakat istemediği hallerde ortaya 

çıkar. [Bilinçli Taksir = Olası Kasıt. Bkz. ↑] 
 

Teşebbüs: Teşebbüs suçun işlenmesinin denenmesidir. Hareketi sonuca götüren süreçtir. Ör: 

Zanlının ateş edemeden yakalanması. Buradaki suç adam öldürmeye teşebbüstür. 
 

Açıklama: Yeni Türk Ceza Kanununda Eksik Teşebbüs ve Tam Teşebbüs farkı kaldırılmıştır. Yalnızca 

Eksik Teşebbüse yer verilmiştir.  

- Tam Teşebbüs’te fail elinden gelen her şeyi denediği halde başarılı olamamıştır. Ör: İsabet 

ettirilememesi. 

- Eksik Teşebbüste ise bazı şeyleri tam olarak gerçekleştiremediği için başarısız olmuştur.  Ör: 

Tabancanın ateş almaması. 
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İlliyet (Nedensellik) Bağı: Hareket ile sonuç arasındaki bağlantıdır. Yasanın öngörmüş ve bu 

nedenle yasaklamış olduğu sonucun, failin hareketiyle oluşmuş olması gerekir. Bu bağ yoksa fail 

suçlanamaz. İşlenemez suçlar bu duruma örnektir. 
 

İşlenemez Suç: Önceden mevcut fakat suçun işlenmesi sırasında failin bilmediği bir engel yüzünden 

sonucun meydana gelmesi imkansız ise işlenemez suç ortaya çıkar. Elverişsizlik nedeniyle suçun 

boşa gitmesidir. Bu suçlardan dolayı ceza verilemez. 
 

-  Hareketin elverişsizliği: Büyü ile adam öldürme iddiası. Telepati ile hakaret iddiası. 

-  Vasıtanın elverişsizliği: E-Mail ile veya telefonla zehir yollandığı iddiası. 

- Konunun elverişsizliği: Yatakta vurulan kişinin aslında saatler önce kalp krizinden öldüğünün 

anlaşılması. (Korkudan kalp krizi geçirseydi, işlenebilir suç olurdu.) 
 

CEZASIZ SUÇLAR 

1) Yasal Savunma (Meşru Müdafaa): Kendisinin veya bir yakınının, hatta hiç tanımadığı bir 

başkasının bedensel bütünlüğüne, malına veya namusuna karşı zarar verici bir eylemi hemen 

engelleme gereği söz konusu olduğunda ortaya çıkan savunma hakkı ve bu nedenle saldırıyı yapan 

kişiye verilen zarardır. Böyle bir durumda savunmayı yapan kişiye ceza verilemez. Örneğin hiç 

tanımıyor olsa bile bir çocuğu savunurken, saldırgana zarar vermek. Ancak savunmada karşı tarafa 

verilen zararın orantılı (dengeli) olması gerekir. Saldırıyı o anda savuşturmak zorunluluğu olmalıdır. 

“Nefsi Müdafaa” (Kendini Savunma) bu durumun bir alt türüdür. 
 

2) Zaruret Hali: Zor bir durumda bir başkasına (genellikle mal varlığına) verilen zarardır. Örneğin: 

Bir saldırıdan kaçarken başka birisinin evine girmek ve girerken kapısını kırmak gibi. Zaruret 

Halinde saldırana değil üçüncü bir şahsa (genelde mal varlığına) zarar verilmektedir. 
  

2. TAZMİNAT: Bir kimsenin haksız fiil nedeniyle kendi kusuruyla neden olduğu zararı ödeme 

yükümlülüğüdür. Tazminat kendiliğinden doğan bir borçtur. Borçlar Hukuku’nun bir sonucudur. 

Eksiltilen şeyi yerine koymaktır. (Tazminat kesinlikle bir ceza değildir!) 

Haksız Fiil: Bir hukuk kuralına veya yaptığı sözleşmeye aykırı davranmaktır. Karşı tarafa yapılan 

haksızlıktır. Karşıdakine verilen bir zararla ortaya çıkar. Örneğin alınan arabanın tekerini patlatan 

kişinin tamir ettirmek borcu doğmuştur. Çocukların verdiği zararları velileri giderir. 

- Haksız Fiil bazen suç değildir. Ör: Bir çocuk yanlışlıkla cam kırdığı için hapse atılmaz ama velisi 

kırılan camı ödemek zorundadır. 
 

- Haksız Fiil bazen aynı zamanda suç davranışıyla birleşir. Ör: Bir kişinin bilerek kolunu kırmak 

darp suçudur ama ameliyat masraflarını ödemek gerekirse aynı zamanda bir haksız fiildir. 

Mağdur olan taraf hem ceza davası açılması için suç duyurusunda bulunabilir, hem de 

tazminat davası açabilir. Bunlardan ikisini birden veya herhangi birisini tercih edebileceği gibi, 

isterse ikisini de açmayabilir. Tercih tamamen kendisine bırakılmıştır. 

Tazminat eksilen şeyi yerine koymak olduğu için bazen alınan şeyi veya eşdeğerini geri vermek, 

veya bozulan şeyi bizzat tamir etmek, hatta bazen özür dilemek bile tazminat sayılabilir. Mahkeme 

kararıyla kişinin sözlü, yazılı veya pano ya da basın yoluyla özür dilemesi istenebilir. 

Tekzip (Yalanlama): Basın-Yayın organlarındaki yanlış veya kasıtlı bir haberin düzeltilmesidir. Bazen 

bu düzeltme mahkeme kararıyla yapılır. Çocuklarla ilgili haberler gizlilik esasına göre yapılmalıdır. 
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Tazminat – Ceza Farkı 

Ceza  Tazminat 

Ceza Kanunu Borçlar Kanunu 

Ceza Mahkemesi: Asliye Ceza, Ağır Ceza Hukuk Mahkemesi: Sulh Hukuk, Asliye Hukuk 

Para Cezası Devlete ödenir. Para karşı taraftaki kişiye verilir. 

Zamanaşımı: 8 yıl Zamanaşımı: 1 yıl 

Milletvekillerine dokunulmazlıkları 
kaldırılmadan Ceza Davası açılamaz. 

Milletvekillerine dokunulmazlıkları 
kaldırılmadan  da Tazminat Davası açılabilir. 

 

- Maddi Tazminat: Verilen somut bir zararın giderilmesidir. Ör: Sahip olunan bir hayvanın komşu 

bahçeye verdiği zararın onarılması. 
 

- Manevi Tazminat: Bir başkasının ruhsal ve psikolojik bütünlüğüne, onur, şeref ve haysiyetine, 

kişilik haklarına verilen zarar nedeniyle ortaya çıkan zararın manevi olarak düzeltilmesidir. Ör: 

Hakaret, kişisel görüntülerin yayınlanması, küçük düşürücü yayın gibi. Bazen manevi hasar 

büyük olduğu için özür, geri çekme, düzeltme gibi uygulamalar yeterli görülmeyip karşı tarafa 

manevi tatmin sağlamak amacıyla para şeklinde bir tazminat ödettirilebilir. Ancak yine de bu bir 

ceza değildir ve cezalandırma (hatta caydırma) amacı gütmez.  
 

 Bazen tazminat hakkı, sözleşmeye uyulmaması nedeniyle ortaya çıkar, örneği malın zamanında 

teslim edilmemesi nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi. Sözleşmeye madde koyularak, böyle 

bir durumda ödenecek tazminatın ne olacağı önceden de kararlaştırılabilir. 
 

* Açıklama: Türk hukukunda tazminatın ne olacağına karar verme hakkı hakimin takdir yetkisine 

bırakılmıştır. Taraflar ne istediği bazı noktalarda göz önüne alınsa da, hakim istenilenden çok farklı 

bir tazminata hükmedebilir. Amaç cezalandırmak olmadığı için tarafların ekonomik durumları da 

göz önüne alınır. Ödeyip ödeyemeyeceğine, hangi oranda ihtiyacı olup olmadığına bakılabilir. 
 

3.  CEBRİ İCRA: (Zorla Yaptırma) Hukuk kuralına uymayan kişiye kuralın zorla uygulatılmasıdır. Ör: 

Yıkım emrine direnen kişilerin evlerinin zorla boşaltılması, boşanan eşin çocuğu mahkeme kararına 

rağmen diğer eşe vermemesi veya göstermemesi durumunda bu durumların zorla sağlanması.  

Cebri İcra yoluna gidebilmek için hukuk kuralına bir kez uymamak yeterli değildir. Kişinin 

uymamakta ısrar etmesi yani direnmesi gerekir. Direnim’in anlaşılabilmesi içinse kişinin önce bir 

kez uyarılması gerekir. Ör-1: Elektrik faturasını ödemeyen kişiye yazı bırakılması. Ör-2: Askere 

gitmeyen bir kişiye çağrı yapılması gibi (Bu örnekte TRT’den ilanen herkese ortak çağrı duyurusu 

okunur.) Not: Cebri İcra bir ceza değildir. Ceza kimi durumlarda ayrıca ek olarak uygulanabilir. 
 

İcra-i Takip: Borcunu ödemeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla borcunu ödemeye 

zorlanmasıdır. Haciz borcunu karşılayacak kadar mal varlığına el konulmasıdır. Haciz uygulaması 

Cebri İcra’nın bir türüdür. 
 

İhtar: Borcunu ödemeyen kişinin uyarılmasıdır. İhtar için borcun vadesinin gelmiş olması şarttır. 

Vade dolmadan yapılan uyarılar hukuken sonuç doğurmaz. İhtardan sonra genel olarak 7 gün (veya 

sözleşmede önceden belirlenmiş farklı bir süre) beklenir. Bu süreden sonra ikinci bir ihtara gerek 

olmadan İcra-i Takip için İcra-İflas dairesine başvurulabilir.  
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İhtar sözlü de olabilir ancak yazılı olması (“İhtarname”) ispatı kolaylaştırır. İhtarların tebliğinde 

Tebligat Kanunu geçerlidir. İhtar gerekli koşullarda kişinin adresindeki kapıya bırakılarak ve hatta 

ilanla bile yapılabilir. Örneğin yurtlarda kalan öğrencilere panoda ihtar kağıdını alması gerektiği 

duyurularak ihtar yapılmış sayılabilir.  
 

Protesto: Tacirlerin ticari işlerinde ihtarı yazılı yapmaları gerekir. Noter kanalıyla yapılan bu ihtara 

Protesto adı verilir. (Protesto Çekmek) 
 

* Müecceliyet: “Eceli gelmemiş”. Borcun henüz ödeme olgunluğuna erişmemiş olmasıdır. 

Ödenmesi istenemez. Örneğin; Vadesi dolmamış (zamanı gelmemiş) borçlar. “Müeccel Borç” denir.  
 

* Muacceliyet: “Eceli gelmiş”. Borcun ödeme olgunluğuna erişmiş olmasıdır. Bu borçların 

ödenmesi istenebilir. Örneğin; Vadesi dolmuş (zamanı gelmiş) borçlar. “Muaccel Borç” denir.  

Bazen vadesi dolmayan borçlar da muaccel hale gelebilir. Örneğin, iki taksit ödenmediğinde geri 

kalan borcun tamamı istenebilir hale gelir. 
 

4.  GEÇERSİZLİK: Bir işlemin hukuk kurallarının öngördüğü şekil ve şartlara uyulmadan yapılması 

halinde karşılaşılan yaptırımdır. Bazı kaynaklarda iki farklı başlık altında incelenir. 
 

A) HÜKÜMSÜZLÜK: Hukukun yapılmasını istediği şekilden farklı bir şekilde yapılan hukuka aykırı bir 

işlemin sonuçlarının kısmen veya tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Hükümsüzlüğün yaptırımı 

sebeplerinin ağırlığına göre çeşitli türlere ayrılmıştır:  
 

a. Yokluk: İşlem hiç oluşmamış (yok) sayılır. Hukuki işlemin kurucu unsurları eksiktir. Ör: Resmi 

görevliden başkasının kıydığı nikah. Tapu dairesinden başka bir yerde satışı yapılan ev. (Çocuklar 

-istisnalar hariç- motorlu taşıtları ve arsa, ev gibi gayrımenkulleri alıp satamazlar. Banka hesabı 

açamazlar) 
 

b. Butlan: Bir hukuki işlemin kurucu unsurlarının tamam olması ve fakat işlemin geçerlilik 

şartlarından bazılarının olmamasıdır. Hukuki işlem oluşmuş sayılır ama sonuçları ortadan 

kaldırılır. Ör: Yaşı küçük kişilerin yaptığı resmi evlilik. Bu durumda işlem yapılmıştır ama açılan 

dava ile evlilik sonlandırılır. Butlan 2’ye (bazı kaynaklara göre 3’e) ayrılır.  

- Mutlak Butlan: İşlemin (veya sözleşmenin) tamamının geçersiz olmasıdır. Fark edildiğinde kamu 

otoritesi tarafında isteğe bağlı olmadan ortadan kaldırılır. 
 

- Nisbi Butlan: [Bazı Kaynaklarda bir tür olarak yer almaz.] İşlemin, taraflardan birinin istediği 

takdirde ortadan kaldırılmasıdır. Talebe bağlıdır. Bu nedenle “İptal Edilebilirlik” de denir.  
 

-  Kısmi Butlan: Hukuki işlemin ve sözleşmenin sadece bir bölümü geçersizdir. 
 

B) İPTAL: Hukuka aykırı idari bir kararın ortadan kaldırılmasıdır. Belli bir süre içinde istenmesi 

koşuluyla bir işlemin yapıldığı andan itibaren ortadan kaldırılmasına olanak tanıyan bir yaptırım 

şeklidir. İdare Mahkemelerine açılan İptal Davaları ile karara bağlanır. Ör: Disiplin Cezası alan bir 

öğrenci veya memur kararın yanlış olduğunu düşünüyorsa İdare Mahkemesine İptal Davası açabilir. 

İstisnalar hariç İdari Dava açma hakkı 60 gün içinde kullanılmalıdır. Aksi halde bu hak yitirilir.  
 

 Feragat: (Yazılı: Feragatname) Kişinin kendi rızasıyla bir hakkı kullanmaktan vazgeçmesi, Ör: 

Kişinin bir davadan çekilmesi. Feragat bir yaptırım değildir. Çünkü kendi iradesiyle gerçekleşir.   
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YARGILAMA HUKUKU (USÜL HUKUKU) 
 

Yargılama Hukuku: Yargılama yöntemlerini (usül) belirler. Dava süreçleri ayrıntısıyla tespit edilir. 

Örneğin çocukların yargılanmaları özel hükümlere tabidir. Yargılamada Diyalektik bir süreç vardır.  
 

Ör-1: Adli Yargıda hakim karşısına çıkmak esas iken, İdari Yargı’da davalar dosyalar üzerinden 

görülür ve istisnalar hariç hakim karşısına çıkılmaz.  

Ör-2: Ceza Muhakemeleri (Usulü) Kanunu (CMUK veya CMK olarak kısaltılır); Ceza 

mahkemelerindeki yargılamanın nasıl yapılacağını hazırlık aşamasından başlayarak düzenler. 

(Hangi suça hangi cezanın verileceği ile asla ilgilenmez, bu işi Türk Ceza Kanunu gerçekleştirir.) 
 

Diyalektik: Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir. Bir fikir (tez / iddia / sav) 

kendisine karşıt fikirler (anti-tez / zıt-iddia / karşı-sav) ile çatışır. Böylece yeni bir fikir (sentez / 

bireşim / terkip) ortaya çıkar. Diyalektik süreç kısaca Tez + Antitez = Sentez bağıntısına göre işler.  
 

[Ek Bilgi: Bir şeyi yalnızca kendisini inceleyerek anlamak mümkün değildir, karşıtı olan olguları da 

incelemek gerekir. Kainat ve yaşam döngüsü zıtların birlikteliği üzerine kuruludur. Ahmed Hamdi 

Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” adlı eserindeki “Herşey zıddıyla mümkün ve maruftur,” 

cümlesi diyalektik anlayışı kasteder. Diyalektik yaklaşıma farklı kültürler ve dinler içerisinde de 

rastlanır. Örneğin; Çin kültüründe “Yin ve Yang” bu zıtlıkları simgeselleştiren ve birleştiklerinde tam 

bir daire oluşturan iki balık motifidir. İslam kaynaklarında “Herşey zıddıyla bilinir,” prensibine 

sıklıkla değinilir. Diyalektik anlayışa göre her etki bir tepki doğurur. Bu yaklaşıma göre her sistemin 

bir iç çelişkisi vardır. Ayrıca diyalektik kavramı tartışmada muhataplarını ikna etme sanatı anlamına 

gelmektedir. Sözcüğün kelime kökünde “Dia” (ikili, karşılıklı olma) anlamı bulunur. “Diyalog” 

sözcüğü de yine bu kökten türemiştir.]  
 

Yargılamada taraflar vardır. Tarafların iddiaları (Tez ve Antitez) bulunur. Bunlar birbiriyle çelişir. 

Örneğin bir tarla anlaşmazlığında tarafların iddiaları birbiriyle çatışmaktadır. Hakim Analiz 

(Çözümleme) ile sorunu anlar ve sonuca varır (Sentez). Örneğin bir ceza davasında ömürboyu hapis 

isterken (Tez), zanlının avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini isteyebilir 

(Antitez). Hakim tanıkları dinler, delilleri değerlendirir (Analiz) ve sonuca ulaşıp kararını açıklayarak 

suçluya 8 yıl hapis cezası verebilir (Sentez). 
 

Savcı: Ceza davalarında toplumun yararını savunan kişidir. Örneğin bir suç (cinayet, tehdit, darp 

vs.) davasında zanlının avukatı ile mağdurun (veya ailesinin) avukatları mahkemede bulunurlar ve 

tarafları savunurlar. Savcı ise tarafsız olarak kendi iddiasını öne sürebilir. Çoğu zaman mağdurdan 

yana durur ancak onun asıl amacı mağduru, içinde bulunduğu toplumun bir ferdi olarak dikkate 

almaktır. Yani gerçekte toplum düzenini savunmaktadır. Bu nedenle savcılara Cumhuriyet Savcısı 

denir. Yani Cumhurun (halkın) ve Cumhuriyetin (devletin) adına hareket ederler. Osmanlıca 

“Müdde-i Umumi” (Genel İddiacı, Kamu İddiacısı) tabiri savcı demektir. “İddia Makamı” da denir. 
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DAVA TÜRLERİ  
 

1. Ceza Davası: Karşı tarafın bir suç işlediği iddiasıyla açılan davadır. Mağdur olduğunu iddia eden 

taraf Suç Duyurusunda bulunur. Dava açılıp açılmasına gerek olmadığına ve ne kadar Ceza 

isteneceğine Savcılık karar verir. Ama hakim Savcının istediği cezayı  vermek zorunda değildir.  

2. Tazminat Davası: Karşı tarafın verdiği bir zararın giderilmesi istenir. Amaç cezalandırmak değil 

eksileni yerine koymaktır. Bu nedenle Hukuk mahkemelerine dava açılır (Savcı yoktur). 

3. Tespit (Belirleme) Davası: Herhangi bir durumun tespiti (belirlenmesi) amacıyla açılır. Arazi 

sınırlarının tespiti, babalığın veya analık durumunun tespiti 

4. Men (Sonlandırma) Davası: Yapılmakta olan (devam eden) hukuka aykırı bir saldırının 

durdurulması amacıyla açılan davadır. “Saldırıya Son Verme Davası” da denir. 

5. Önleme Davası: Henüz mevcut olmadığı halde belirtilerden yakın bir zamanda gerçekleşmesi 

kuvvetle muhtemel bir saldırı tehlikesini hukuk yoluyla savuşturmak amacıyla açılan davadır.  

6. İdari Dava: Devlet Kurumlarının kararlarına karşı açılan davalardır. Çoğu zaman İdari İptal veya 

Yürütmenin Durdurulması istemiyle dava açılır. 

7. Ticari Dava: Ticari İşlemlerdeki anlaşmazlıklarla ilgili olarak açılan davalardır. Bu davalar 

Ticaret Mahkemelerine açılır. 

8. Askeri Dava: Askeri Suçlarla ilgili olarak Askeri mahkemelere açılan davalardır. 

 

 

BAŞKASI ADINA İŞ YAPMA: 
 

1. Vekalet: Kişinin kendi rızası ile (iradi olarak) bir başkasına, kendi adına ve hesabına işlem yapma 

yetkisi vermesidir. Sözlü şekilde bile bu yetki verilebilir. Ancak bazı hukuku işlemlerin 

yapılabilmesi için yazılı veya noter vekaleti istenebilir (Vekaletname). Başkası adına işlem yapan 

kişiye “Vekil” denir. Kural olarak hak sahibi, istediği zaman vekili azledebilir (yetkisini 

sonlandırabilir). Vekil de istediği zaman vekillikten çekilebilir. Genel Vekalet tüm hukuki 

işlemleri kapsar. Özel Vekalette ise sadece belirlenen hukuki işlemler yapılabilir. Ayrıca vekalet 

süresiz olabileceği gibi süre sınırı da koyulabilir. 
 

2. Velayet: 18 yaşından küçük çocuklar adına ana-babalarının (ebeveyn) işlem yapma hakkıdır. 

Başkaca bir şeye gerek olmaksızın çocuğun doğumu ile ana baba bu hakkı kendiliğinden kazanır. 

Yine her hangi bir işleme gerek olmaksızın çocuğun 18 yaşını doldurması ile birlikte ana-baba bu 

hakkı yitirir. Ancak bazen evlat edinme ile Velayet kazanılabileceği gibi eşlerin boşanması 

halinde eşlerden biri Velayet hakkını yitirebilir. Bu hakka sahip olan kişiye “Veli” denir. 
 

3. Vesayet: Bazı durumlarda kişiler kısmen veya tamamen hukuki işlem yapabilme yeteneklerini 

yitirirler. Örneğin hapis, zihinsel yetilerin kaybı gibi. Bu gibi durumlarda hukuki işlemi kişinin 

adına ve yerine başkası yapar. Başkası adına işlem yapan bu kişilere “Vasi” adı verilir. Bir kişiye 

Vasi atanabilmesi için mahkeme kararı gereklidir. Bazı işlemleri yapabilme yeteneği elinden 

alınan kişiye “Kısıtlı” adı verilir. Yapılan işleme ise “Kısıtlama” denir. Örneğin bir kişi hakkında 

eşi, ebeveyni veya çocukları aşırı kumar alışkanlığı, yaşlılık nedeniyle ne yaptığını bilememe gibi 

gerekçelerle mahkemeye kısıtlama talebiyle dava açabilirler. 
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Diplomasi: Uluslararası siyasi ve hukuki iletişim demektir. Diplomat bu iletişimi gerçekleştiren ve 

bu işi bir meslek olarak yapan kişidir. Var olan sorunlar karşılıklı için iletişim kurulur. Sorunların 

çözümü için karşılıklı (iki veya daha fazla ülkenin bir araya gelmesiyle) anlaşma/antlaşma imzalanır.  
 

Not: Bürokrasi farklı bir kavramdır, üst düzey devlet memurluklarını ifade eder.  
 

Büyükelçilik: Başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak kendi ülkesini temsil ederler. Devletler Genel 

Hukukunun bir sonucu olarak kurulurlar. Diplomatik olarak diğer ülkelerle iletişim kurarlar. 

Ülkemiz adına, başka bir ülkede üst düzey faaliyette bulunurlar. Büyükelçilik binası ve arazisi görev 

yapılan ülkenin başkentinde bulunur. Örneğin Türkiye’nin Almanya Büyükelçiliği Berlin’de yer alır. 

İhtiyaç varsa başka şehirlerde Elçilik açılabilir. Örneğin New York’da Türk Elçiliği vardır, ama 

Büyükelçilik Waşington’da bulunur. Ülkenin vatandaşlarının değil doğrudan devletin kendisine ait 

işlemler gerçekleştirilir. Büyükelçilerin sınırsız diplomatik dokunulmazlıkları vardır. 
 

* Diplomatik Dokunulmazlık: Diplomatlar (özellikle de Büyükelçiler) görev yapmak için gittikleri 

ülkelerde her ne yaparlarsa yapsınlar, hatta suç dâhi işleseler gözaltına alınamazlar, 

tutuklanamazlar, yargılanamazlar, sorgulanamazlar, hapse atılamazlar. Büyükelçilik binaları, 

arazileri ve hatta resmi plakalı araçları kendi ülkesinin toprağı sayılır. İzinsiz girilemez, aranamaz. 

Binalar içeriden kendi ülkesinin askeri veya polisi tarafından korunur. Araçlar hiçbir gerekçeyle, 

durdurulamaz, içinden kimse indirilemez. Bunlar Dünya çapında kabul görmüş kurallardır. Aksini 

yapmak, örneğin bir Büyükelçiyi hapse atmak Savaş Sebebi olarak bile kabul edilebilir. Bu 

dokunulmazlık Mekan kısıtına sahiptir. Yani kendi ülkesine döndüğü anda sıradan bir vatandaş 

sayılır. (Milletvekili dokunulmazlığında ise Zaman kısıtı vardır, yani görev süresi bittiğinde 

dokunulmazlık ortadan kalkar.)Büyükelçi yardımcısı (Ateşe) ve Büyükelçilik binasını koruyan Askeri 

Komutan da yine diplomatik dokunulmazlığa sahiptir.  

Diplomatlar hakkında iki şey talep edilebilir: 

1. Ülkesine geri çekilmesini (dolayısıyla başka birisinin onun yerine gönderilmesini) istemek 

[İstenmeyen Adam İlan Etme]. Bu talep yerine getirilmediğinde istenmeyen diplomatlar zorla 

sınırdışı edilebilirler (diplomatik dokunulmazlığın istisnasıdır). Bazen bu tür talepler sonrası, 

özellikle sınırdışı etme durumlarında yerine yenisi gönderilmeyip büyükelçilik kapatılabilmektedir.  

2. Kendi ülkesinde yargılanmasını istemek. Bu durumun istisnası yoktur, görev yaptığı ülkede asla 

yargılanamaz. Sadece bu yönde bir talep kendi ülkesine yapılabilir. 

 

Başkonsolosluk: Bir ülkenin vatandaşlarının farklı ülkelerdeki nüfus, vatandaşlık ve ticari işlemlerine 

bakar. Devletler Özel Hukukunun bir sonucu olarak kurulurlar. Örneğin bir Türk gencinin bir Alman 

ile evlenmesi; vize ve pasaport işlemleri, başka ülkelerde doğan Türk vatandaşlarının nüfus kayıt 

işlemleri gibi… Başkonsolosların diplomatik dokunulmazlıkları sınırlanmıştır. (Büyükelçilikte ise 

bunun aksine sınırsızdır.) İhtiyaç halinde başka şehirlerde Konsolosluklar açılabilir. Örneğin Alman 

Devleti Sivas’ta, Suriye Devleti Hatay’da konsolosluk açmışlardır. 

 

Devletler Hukuku (Uluslararası Hukuk) 

1. Devletler Genel Hukuku: Farklı ülkelerin devlet düzeyindeki hukukudur. (Kamu Hukuku) 

2. Devletler Özel Hukuku: Farklı ülkelerin vatandaşlar düzeyindeki hukukudur. (Özel Hukuk) 
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CEZA EHLİYETİ 

Ceza alabilme olgunluğudur. Yaş gruplarına göre bu olgunluk değişir. 
  

Not: Çocukları suça yönlendirmek (azmettirmek), tıpkı o suçu işlemiş gibi hatta duruma göre 

ağırlaştırıcı etmen kabul edilerek daha fazla ceza gerektirir.  
 

ISLAHEVİ: 18 yaşın altındaki çocuklar gönderilir. Islahevlerinde amaç çocuğu cezalandırmak değil 

eğitmek ve topluma yeniden kazandırmaktır. Ancak maalesef bu amacın tam tersi sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır. Sadece bazı şehirlerde bulunur. Bu nedenle Islahevi bulunmayan illerde, hapishaneler 

içinde çocuklar için ayrı binalar, bu da mümkün olmuyorsa ayrı katlar tahsis edilir. 

CEZA EHLİYETİ TÜRLERİ 
 

1. TAM EHLİYETSİZ: 12 Yaşın altındaki çocukların cezai sorumluluğu yoktur. Bu çocuklar hakkında 

kovuşturma dahi başlatılamaz. Ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 
 

2. EKSİK EHLİYET: 12 ve 18 yaş arasını kapsar. Kendi içinde iki gruba ayrılır. 

a. Sınırlı Ehliyetsiz: 12-15 yaş arasıdır. Bu çocuklarda yaptığı davranışın ve işlediği suçun 

anlam ve sonuçlarını anlayıp anlayamadığına bakılır. Bunun için uzmanlarla görüştürülür.  

b. Sınırlı Ehliyetli: 15-18 yaş arasıdır. Bunların yaptıkları davranış ve eylemin sonuçlarının 

farkında oldukları kabul edilir. Fakat yasada öngörülen oranlarda indirim yapılır. 
 

3. TAM EHLİYETLİ: 18 yaş ve üzerini kapsar. Bu kişiler davranışlarının tüm sonuçlarından 

sorumudurlar. Fakat kendi iradesi dışında uyuşturucu veya alkol verilen yahut da akıl sağlığı 

yerinde olmayan kişilere uygulanacak hükümler farklıdır. 

 

 

İRADE: Kişinin karar verebilme gücü ve yeteneğidir. 

İrade Beyanı (İstenç Açıklaması): Kişinin hukuki bir işlem yapmak amacıyla düşüncesini ve kararını 

bildirmesidir. Örneğin: Evlenirken “Evet” diyerek ikrar etmek (kararını açıklamak) gibi.  

 

Gerçek ve kamil (olgun) birey olabilmek için hem çocuklar hem de yetişkinler üç ilkeye göre 

yetiştirilmeli ve buna göre davranmalıdır. 

1. “Fikri Hür” olmalıdır: Yani özgürce düşünebilmelidir. 

2. “İrfanı Hür” olmalıdır. Yani özgürce anlayabilmelidir. 

3. “Vicdanı Hür” olmalıdır. Yani özgürce karar verebilmelidir. 

Bu üç unsur başkasının iradesine bırakıldığında kişi gerçek manada özgür olamaz. 
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BAZI ÖNEMLİ KAVRAMLAR 

Hukuki Olay: İnsan davranışıyla ilgili olmayan veya insanın iradesi dışında gerçekleşen ama yine de 

hukuki sonuçları olan olgulardır. Ör: Uçak kazasında birisinin ölmesi. (Miras paylaşılacak) 
 

Hukuki Fiil: Kişinin davranışları nedeniyle hukuki sonuç doğuran olgulardır. İki türü vardır: 1. 

Hukuka Uygun Fiiller (Ör: Bir araziyi ekmek) ve 2. Hukuka Aykırı Fiiller (Ör: Yanlışlıkla cam kırmak). 
 

Hukuki İşlem: Hukuki bir sonuç elde etmek üzere kişilerin iradesiyle yapılan açıklama ve bunlara 

bağlı davranışlardır. Ör: Bakkaldan bisküvi almak hukuki bir işlemdir. (Mülkiyet el değiştirir.) 
 

Müspet: Etkin, doğrudan, pozitif, olumlu. Burada davranışın anlam içeriğinin doğruluğu değil etkin 

olması göz önüne alınır. Örneğin; Müspet Suç: Kişinin doğrudan, yapma şeklindeki bir davranışıyla 

ortaya çıkan suç. (Aslında suç işlemek kötü bir şeydir, yani müspetlik her zaman olumluluk 

anlamına gelmez. Ancak davranış pozitif, doğrudan bir eylemle oluşmuştur.) 

Menfi: Edilgin, dolaylı, negatif, olumsuz. Davranışın anlam içeriğinin yanlışlığı değil edilginliği göz 

önüne alınır. Örneğin; Menfi Edim: Yapmama şeklindeki bir davranış, belirli bir saatten sonra müzik 

çalmama. (Aslında belirli bir saatten sonra insanları rahatsız etmemek iyi bir şeydir, yani menfilik 

her zaman olumsuzluk anlamına gelmez. Ancak davranış negatif bir eylemle oluşmuştur.) 

Karine: Ön-kanı, belirti. Bilinen bir durumdan bilinmeyen bir durumla ilgili kanaat oluşturma. Aksi 

anlaşılana kadar bir şeyi belirli bir biçimde kabul etme. Örneğin; Masumiyet Karinesi: Aksi 

isptlanana kadar herkes masumdur. 
 

İfa: Yerine getirme, gerçekleştirme, ödeme. Örneğin; bir borcun ödenmesi. 
 

Mücbir Sebep (Zorlayıcı Neden): Kişinin ve hukuk sisteminin elinde olmayan doğal koşullardır. Sel, 

deprem, çığ, toprak kayması, salgın hastalık gibi. 
 

Nafaka (Geçimlik): İhtiyacı ve yasal olarak almaya hakkı bulunan bir yakına zorunlu olarak geçim 

yardımı yapmaktır. Özellikle boşanan eşler arasında gerçekleşen bir uygulamadır. 
 

Gaiplik: Kişinin kaybolması hali. Malvarlığından hak edinebilmek için beş yıllık bekleme süresi 

vardır. Ör: Kişinin evden çıkıp bir daha gelmemesi ve haber alınamaması. Ölüm şüphesi kuvvetli ise 

bu süreye uyulmaz. Ör: Denize düşerek gerçekleşen bir uçak kazasında bulunamayan kişi. 
 

Defi (Savu): Bir davada karşı taraftaki kişinin bir şeye hakkı olmadığını ileri sürmektir. Ör: Borcun 

zamanaşımına uğradığını sürerek karşı tarafın isteme hakkının olmadığını öne sürmek. 
 

Tereke: Ölen kişinin geride bıraktığı herşeydir. Bunun içine ödemek zorunda olduğu borçlar ve 

alacaklar da dahildir.  
 

Fesih: Bir şeyin sonlandırılması, ortadan kaldırılması. Ör: Sözleşmenin feshedilmesi. 
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ÇOCUK HUKUKU 

1. Çocuk Yararının Önceliği: Çocuk hukukunda karşılaşılan tüm sorunlarda, görevli ve yetkilere 

yol gösteren ve çocuk yararına çözümün tercih edilmesini emreden, zayıfı güçlüye karşı 

koruyan en üst ilkedir.  

2. Kamusallık: Çocuk hukukunun kapsamına giren kurallar düzenlenirken kamu yararı, kamu 

düzeni, zayıfın korunması esastır. Dolayısıyla kamunun ve devletin yararı esas olup, sosyal 

devlet anlayışı çerçevesinde düzenlemeler yapılır. 

3. Şekilcilik: Çocuk hukuku alanındaki hemen hemen bütün işler ya noter ya da hakim 

aracılığıyla gerçekleşir ve kanunda belirlenen kuralların içeriği değiştirilemez ya da anne 

babanın fikirlerine göre belirlenemez. Çocuk hakları kanunla güvence altına alınmış olur. 

4. Güçsüzlerin Korunması: Anayasanın sosyal devlet ilkesi gereği doğal güçsüzlüğü nedeniyle 

çocuklar aile ve toplum içinde korunması gerekli gruplar içinde önceliğe sahiptir.    

 

Çağdaş uygarlığın ve toplumun önemli bir unsuru olan çocuğun yetişmesi, bedensel, zihinsel, 

duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimi ile ilgili eğitsel önlemlerin alınması yanında, onun aile ve toplum 

içindeki yerini düzenleyen hukuk kurallarına da bağlıdır.  Ulusal ve uluslararası hukuk kuralları ile 

çocuk hakları güvence altına alınmaya çalışılmış hukuksal güvence ile çocuk hakları teminat altına 

alınmıştır. Çocuk hukuku ise hukukun çocuklara özgü, bir başka deyişle çocuk haklarını düzenleyen 

bir daldır.   

 

TARİHTE İÇERİSİNDE ÇOCUKLARIN KONUMU 
 

İlkel toplumlarda çocuğa ailesine yarar sağlayacak bir öğe olarak bakılırdı. Ekonomik yarar 

sağlamayacak sakat, zayıf, hastalıklı çocukların yok edilmesi olağan olarak görülürdü. Aynı zamanda 

aile reisinin çocuklar üzerinde sınırsız yetkileri bulunmaktadır. 
 

Eski Çin’de, çocuklar hangi yaşta olursa olsun, anne-babalarına sevgi ve saygı (duymasa da) 

göstermek ve atalarına ibadet etmekle yükümlüydü. Bunu yerine getirmeyenler cezalandırılırdı. 

Meselâ anne-babasını aşağılayan çocuklar ölümle cezalandırılırdı. Babasını kasten öldüren bir evlât 

öldürülürdü. 
 

Eski Hindistan’da farklı kasttan insanların gayrimeşru doğan çocukları kast dışına çıkarılır ve parya 

sınıfına sokulurlardı. Paryalar hiçbir kasta mensup olmayan, köy ve kasabaların dışında yaşayan, en 

aşağı seviyede görülen insan grubuydu. Hindistan’da Kast sistemi ancak 1950’lerde Anayasa’dan 

çıkarılmış ve 1975’de ise bir kanunla yasaklanmıştır. Fakat toplumun önemli bir bölümü inanmaya 

devam etmektedir. 
 

Yahudilikte aile, toplumun önemli bir müessesesi olarak görülmüş, çocuk buna göre bir değer 

kazanmıştır. Aile ve çocuk üzerinde babanın hâkimiyeti çok güçlüydü. Ebeveynine itaat etmeyen 

çocuklar dayakla cezalandırılırdı. Yapılan uyarılara rağmen kendini düzeltmeyen, anne-babasına 

hakaret ve darbeden serseri, sarhoş gençler hâkim tarafından verilen kararla taşlanarak 

öldürülürlerdi. 
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Yunan site-devletlerinde bir bebek dünyaya geldiğinde, bir heyet tarafından muayene edilirdi. 

Heyetin yaşama kabiliyetine sahip gördüğü gürbüz bebeklerin yaşamasına izin verirdi. Buna 

karşılık, heyetin yaşama kabiliyetinden mahrum gördüğü hastalıklı, cılız ve özürlü çocukların 

öldürülmesine karar verirdi. Ölümüne karar verilen çocuklar uçuruma atılırdı.  Yine de Atina’da 

çocuğun öldürülmesine ilişkin ahlaki ve yasal sınırlamalar bulunmaktaydı. Çocuklara cesaret ve 

erdem gibi kavramların öğretilmesi gerekliliği, disipline alınmayan çocukların ise sopa ile 

dövülebileceği belirtilmiştir. 
 

Eski çağlarda Yunan kökenli Isparta Hukuk Sisteminde, çocuk aileye ait değil devlete aittir. Çocuklar 

yedi yaşına geldikten sonra devlet tarafından asker olarak eğitilir yada devlet kurumlarında 

yetiştirilirdi. 
 

Roma'da çocuklar üzerinde babanın sınırsız hâkimiyeti vardı. Babanın çocuğu öldürme, sokağa 

bırakma, başkalarına satma ve evlenmiş olanlarını dilediğinde boşama yetkisi vardı.  Yani Roma’da 

ilk başlarda çocuk üzerinde ailenin sınırsız hakları mevcuttu. Hapis, dövme hatta öldürebilme 

hakları gibi. Ancak Roma’da cumhuriyetin ilanından sonra yasal düzenlemeler yapılması aileye ve 

devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmesi belirlenmiş, çocukları öldürme suç kapsamına 

sokulmuştur. Yeni doğan çocukları öldürmek gibi uygulamalarda aileye de cezalar verilmiştir. 

Ailelerin çocuklarını terk etmeleri, satmaları yasaklanmıştır. 

 

Cermenlerde ise aile reisi çocuğun üzerine hakim olmuştur. Ancak çocuk kendi başına geçimini 

sağladıktan sonra baba evinden çıkınca baba hakimiyetinden kurtulmaktadır.  
 

İslâm öncesi Arap Yarımadası'nda sadece kız çocukları değil, erkek çocukları da hayatlarından emin 

değillerdi. İslâmiyet öncesi Araplarda çocuklar babaları tarafından satılabiliyor ve öldürülebiliyordu.  

 

Geçmişte coğrafi keşiflerin ardından sömürgeci devletler ele geçirdikleri ülkelerde yerli halkların 

çocuklarını ailelerinden zorla alarak misyoner okullarına göndermişler ve isimlerini bile değiştirerek 

Avrupa kökenli isimler vermişlerdir. Kendi yerel dillerini konuşmalarını yasaklamışlardır. 
 

Sanayileşmeyle birlikte çocuk işçilerin kötü şartlarda çalıştırıldıkları ve çocuk suçlarının arttığı 

gözlenir. 
 

ÇOCUK HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 
 

Çocuk hakları ile ilgili olarak, ilk kez İspanyol filozof Vives XV. yüzyılın sonlarında çocukların 

korunmasına ilişkin ilkelerden bahsetmiştir. Ancak, bu ilkelerde ağırlık noktası, çocuğun eğitim 

hakkı olmuştur. XVIII. yüzyılda ise, İsviçreli eğitimci Pestalozzi, çocukların yaşadığı sefaleti ve 

eğitimsizliği bir sorun olarak ele almıştır. 
 

Avrupa'da Rönesans'la birlikte çocuk ve çocukluk kavramları hayata ve dile daha fazla girmeye 

başlamıştır. Aydınlanma Çağı filozofları çocukların yetişkinlerden farklı oldukları, onların eğitilmesi 

ve yetiştirilmesine özen gösterilmesi gerektiği yönünde fikirler ortaya atmışlardır. 18. yüzyıla 

gelindiğinde Avrupa'da üst ve orta sınıflar, çocuklarının yetiştirilmesi ve eğitimiyle ilgilenmeye 

başlamışlardır. 
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Uluslararası alanda ise, çocukların korunmasına ilişkin olarak bir örgüt kurulması fikrini ilk olarak 

Jules de June ortaya atmıştır. Ancak, uluslararası bir merkez kurulması amacıyla ilk resmi girişim, 

1912 yılında İsviçre’de görülmektedir. Bu merkezin görevi, öncelikle çocukların korunması için 

uluslararası bazı sözleşmelerin yapılmasını sağlamaktır.  

Yüzyılın başlarında çocukların erişkinlerden farklı haklara sahip olduğu, dolayısıyla da bu hakların 

ayrıca tanınması gerektiği konusunda, değişik ülkelerde farklı hareketler ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Leh eğitimci Janusz Korczak'ın 1919 yılında yayımlanan “How to Love a Child” (Bir 

Çocuğu Nasıl Sevmeli) adlı kitabında çocuk haklarından sözetmiştir.  

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Avrupa’da çocukların korunması büyük önem kazanmış ve 1920 

yılında Cenevre’de “Uluslararası Çocuklara Yardım Birliği” adlı özel bir örgüt kurulmuştur. Söz 

konusu örgüt, 1923 yılında “Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi”ni yayınlamıştır. Bu bildirge, 

“dünyadaki bütün çocuklara asgari bir özen gösterilmelidir” ilkesinden yola çıkmaktadır. 1924'te 

ise bu Beyannâme, Milletler Cemiyeti (bugünkü Birleşmiş Milletler) tarafından kabul edilmiştir. 
 

Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, beş maddeden oluşmuştur. Bu bildirge ile çocukların yaşama, 

gelişme, beslenme, yardım görme ve istismardan korunma hakları güvence altına alınmıştır. 

Bildirgeyi Türkiye adına, Mustafa Kemal ATATÜRK dönemin Cumhurbaşkanı olarak 1931 yılında 

imzalamıştır. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletler tarafından kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 

1959'da Çocuk Hakları Beyannâmesi'ni kabul etmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi” 

adı verilen bu bildirge, on maddeden oluşmuştur. On ilkeden oluşan bu bildirge aşağıdaki gibidir: 

 

• 1. İlke : Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, 

mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın yararlanmalıdır. 

• 2. İlke : Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, 

zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve 

onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda 

çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir.  

• 3. İlke : Her çocuğun doğduğu anda bir adı ve bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır. 

• 4. İlke : Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı, sağlıklı bir biçimde büyümesi için 

kendisine ve annesine doğum öncesi ve sonrası özel bakım ve korunma sağlanmalıdır. 

Çocuklara yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları ile gerekli tıbbi bakım 

sağlanmalıdır. 

• 5. İlke : Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve 

bakım sağlanmalıdır. 

• 6. İlke : Çocuğun kişiliğini geliştirmesi için anlayış ve sevgiye gereksinimi vardır. Anne ve 

babasının bakımı ve sorumluluğu altında her durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında 

yetişmelidir. Küçük yaşlarda çocuğu annesinden ayırmamak için bütün olanaklar 

kullanılmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak 

toplumun ve kurumların görevidir. Çocuk sayısı fazla olan ailelere devlet yardımı 

yapılmalıdır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Leh
http://tr.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak
http://tr.wikipedia.org/wiki/1919
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• 7. İlke: Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar verme gücü, ahlaki ve toplumsal 

sorumluluğu geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını sağlayacak eğitim hakkı 

verilmelidir. Bu eğitimde sorumluluk önce ailenin olmalıdır. Eğitimin ilk aşamaları parasız ve 

zorunlu olmalıdır. 

• 8. İlke : Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında 

olmalıdır. 

• 9. İlke : Çocuklar her türlü istismar, ihmal, ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde 

ticaret konusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacak, sağlığını 

ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe 

girmeye zorlanmayacak ve izin verilmeyecektir. 

• 10. İlke : Çocuk ırk, din ya da başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. 

Anlayış, hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ortamında enerji ve 

yeteneklerini diğer insanların hizmetine sunulması gerektiği bilinciyle yetiştirilmelidir. 

20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edilmiştir. Türkiye bu 

sözleşmeyi 29-30 Eylül 1990'da imzalamıştır. Toplam 54 maddedir. Bu sözleşme halen dünya 

üzerinde yürürlükte olan tüm sözleşmeler içerisinde en katılımlı ve en çok kabul gören sözleşme 

olma özelliğini de elinde bulundurmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne sadece 

Amerika Birleşik Devletleri taraf değildir. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi'nin ışığı altında Türk Çocuk Hakları Bildirisi hazırlandı. Bu 

bildiri 28 Haziran 1963 günü UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 7. Genel Kurulunda kabul edildi. 

• 1- İyi bakım, iyi yetiştirilme ve çocuğa uygun bir eğitim, her yerde ilgi, sevgi ve yardım 

görme her Türk çocuğunun hakkıdır. Resmi, özel her kurum, her yurttaş bu çocuk hakkını 

tanımak, eldeki olanaklarla onu gerçekleştirmek yükümlülüğündedir. Sıkıntı içinde bulunan 

çocuğun kurtarılmasına öncelik verilir. 

• 2- 16 yaşından önce hiç bir çocuk resmi öğrenimden alıkonularak  özel işlerde çalıştırılamaz. 

Hiç bir şekilde sömürülemez. 

• 3- Her ana baba çocuğuna bakmak, onu bilgili, becerili ve en iyi şekilde yetiştirmekle 

yükümlüdür. Orta dereceli öğrenime devam etmeyen, edemeyenlerin gerekli bilgi ve 

becerileri kazanmaları için devlet kurslar açar. Ana babanın yeterli olmadığı durumlarda bu 

görev çocuğun birinci derece yakın akrabalarına ve devlete düşer. 

• İlk öğrenimden sonra orta dereceli okullara devam etmeyenler, edemeyenler için teknik, 

tarımsal bilgi ve beceri kazandıran kurslar açılması ve bu kurlardan çocukların yararlanması 

için Milli Eğitim Bakanlığı, Belediye Başkanlığı ve muhtarlar işbirliği yapmakla yükümlüdür. 

• 5- Sakat ve uyumsuz çocukların iyileştirilmeleri, yaşama zorluğu çeken çocukların 

kurtarılmaları, durumlarına uygun bir meslek için kendi yaşamlarını kazanacak derecede 

başarılı ve güçlü yetiştirilmeleri ana baba ile birlikte devletin ve bu amaçla kurulmuş 

örgütlerin ödevidir. 

• 6- Çocuğun korunması ile ilgili yasalar öncelikle hazırlanıp çıkarılmalı, geciktirilmeden 

uygulanmalıdır. 
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SIK KULLANILAN TERİMLER 
A 
Acele = İvedilikle 
Acil = İvedi 

Adalet = Türe 

Af = Bağışlama 

Ahval= Koşullar 
Aidat = Ödenti 

Ait = İlişkin 

Akit = Sözleşme 
Amme = Kamu 

Arz etmek = Sunmak 

Asgari = En az 

Atıf = İlişkilendirme 
Avukat = Savunman  

Ayni = Mal şeklinde 

Azami = En çok 
 

B 

Basiret = Öngörü 
Beraat = Aklanma 

Beyan =  Bildirim 

Beyyine = Kanıt, doğrulayıcı 
 

C 

Cebir=Zorlama 

Cebren = Zorla 
Celp = Çağrı Kağıdı 

Celse = Duruşma 

Cürüm = Suç 
 

D 

Def'i = Savu, Savuşturma 

Disiplin = İçdüzen 
Doktrin = Öğreti 
 

E 

Ehil = Yetkin 
Ehliyet = Yetkinlik, yeterlik 

Ekseriyet = Çoğunluk 

Emir = Buyruk 
Emtia = Ticari Mal 

Emsal = Benzer 

Eşkal = Kılık 

Evvel = Önce 
 

F 

Faal = Etkin 
Fail = İşleyen, işleyici 

Feragat = Çekilme, vazgeçme 

Fer’i = İkincil 
Fesih = Bozma 

Fiil = Eylem, davranış 

Fiili = Eylemsel 

Fiyat = Eder 
 

G 

Gaip = Yitik 
Garanti = Güvence 

Gayrimenkul = Taşınmaz 

H 

Hacir = Kısıt, Kısıtlama 
Haciz = Elkoyma 

Hakim = Yargıç 

Hukuk = Tüze, Türe 

Hususi = Özel 
 

İ 

İbra = Aklama 
İcap = Öneri 

İcra = Yürütüm 

İdame = Sürdürme 

İddia = Sav 
İddia etmek = Savlamak 

İfade = Söylem 

İfa= Ödeme, yerine getirme 
İhmal = Savsaklama 

İhtar = Uyarı 

İhtilaf = Uyuşmazlık 
İhtiyati=Geçici, ileriye yönelik 

İkaz = Uyarı 

İkrar= Benimseme, kabul 

İktisap = Kazanım, edinim 
İlam = Karar 

İlan = Duyuru 

İlliyet = Nedensellik 
İmtina = Çekinme, kaçınma 

İnfaz = Yerine getirme, uygulama 

İrade = İstenç 

İstimlak = Kamulaştırma 
İstinat = Dayanak 

İstinaden = Dayanarak 

İstinaf= Üst yargı 
İştigal = Uğraş 

İştirak = Katılım 

İtham = Suçlama 
İzah = Açıklama 

İzahat = Açıklamalar 
 

J 
Jüri = Yarkurul 
 

K 
Kanaat = Kanı 

Kanun = Yasa 

Karine = Ön-kanı, belirti 

Kat'i = Kesin 
Katip = Yazman 

Kıyas = Karşılaştırma 
 

M 

Mahalli = Yerel 

Mahfuz = Saklı 

Mahiyet = Nitelik 
Mahrum = Yoksun 

Mahsus = Özgü 

Matbu = Basılı 
Matbuat = Basma 
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Men = Yasaklama, engelleme 

Menfi = Olumsuz, Negatif, Edilgin 
Menkul = Taşınır 

Mesken = Ev, konut 

Mesnet = Dayanak 

Mesul = Sorumlu 
Mesuliyet = Sorumluluk 

Meşru = Yasal, Geçerli 

Miras = Kalıt 
Muaf = Bağışık 

Muafiyet = Bağışıklık 

Mukavele = Sözleşme 
Mukayese = Karşılaştırma 

Mücbir = Zorlayıcı 

Mücerret = Soyut 

Müdafaa = Savunma 
Müdafi = Savunucu, Savunman 

Müeyyide = Yaptırım 

Mükerrer = Yinelenen 
Mülga = Yürürlükten kaldırılan 

Mülkiyet = İyelik 

Mümessil = Temsilci 

Münazaa = Çekişme 
Müsadere = Elkoyma 

Müspet = Olumlu, Pozitif, Etkin 

Mütalaa = Değerlendirme, görüş 
Müteahhit = Yüklenici 

Mütekabil = Karşılıklı, Denk 
 

N 

Nafaka = Geçimlik 

Nesep = Soy 

Nisbet = Oran 
Nisbi = Oransal 
 

R 
Rehin = Tutu 

Resen=Kendiliğinden 

Reşit = Ergin 

Rücu = Dönme 
Rüşt = Erginlik 
 

S 
Sahip = İye 

Salahiyet = Yetki 

Sarih = Belirgin, açık 

Sehven = Yanlışlıkla 
Semen = Eder, bedel 
 

Ş 
Şahit = Tanık 

Şerh = İrdeleme, açıklama, not yazma  

Şerik = Ortak 

Şifahen = Sözle 
Şifahi = Sözel 

Şirket = Ortaklık 

T 

Taahhüt = Yüklenme 
Tahakkuk = Gerçekleşme, Hak etme 

Tahdit = Sınırlamak 

Tahkik(at) = Soruşturma 

Tahlil = Çözümleme 
Tahsis= Özgüleme 

Talep = İstem 

Tali = Yan, bağlı 
Talimat = Yönerge 

Tanzim(at) = Düzenleme 

Tasdik = Onay 
Tashih = Düzeltme 

Tatbik(at) = Uygulama 

Tayin = Atama 

Tazminat = Ödence 
Teamül = Görenek 

Tebligat = Bildirim 

Tebliğ = Bildiri 
Tecil = Erteleme 

Tediye = Ödeme 

Tehdit = Gözdağı 

Tehir = Erteleme 
Tekerrür = Yinelenme 

Temerrüt = Direnim 

Teminat = Güvence 
Tereke = Bırakıt 

Teşekkül = Oluşum 

Teşhis = Tanı, tanıma 
Tevsi = Genişletme 
 

U 

Umumi = Genel 
Unsur = Öğe 

Usül = Yöntem 
 

V 

Vakıa = Olgu 

Vasıf = Nitelik 

Vecibe = Ödev 
Vicdan = Bulunç 

Vuku bulmak = Olmak 
 

Y 

Yekün = Toplam 

Yevmiye = Gündelik 
 

Z 

Zabıt = Tutanak 

Zan = Sanı 
Zanlı = Sanık 

Zaruri = Zorunlu 

Zayi/Zai = Yokolma, yitme 

Zikretmek = Anmak, sözünü etmek 
Zilyet = Eldeci, bulunduran 

 

 


