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Şirket faaliyetleri sırasında ceza hukuku ile birbirinden farklı birkaç ihtimal nedeniyle 
karşı karşıya kalınabilir. 

Şirket’e Karşı İşlenen Suçlar 

Şirketin Faaliyetleri Nedeniyle Yönetici ve Çalışanlar Tarafından Kasten İşlenen Suçlar 

Şirketin Faaliyetleri Sırasında, Kişilerin Ölümü ve Yaralanmasına Neden olan Şirket 
Yönetici ve Çalışanlarının Tedbirsiz ve Dikkatsiz Fiilleri Nedeniyle İşlenen Suçlar 
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2
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Şirket Faaliyetleri ve Ceza Hukuku İlişkisi 
1



Şirkete Karşı İşlenen Suçlar  
Şirket İçinden Şirket Malvarlığına Yönelik İşlenen Suçlar 
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Güveni Kötüye Kullanma – TCK 155 

Nitelikli Dolandırıcılık – TCK 158/h 

Ticari Sırların İfşası – TCK 239 

Şirket faaliyeti sırasında şirkete karşı 
çeşitli suçlar işlenmesi söz konusu olabilir.  

Bu suçlar arasında şirketin içinde yer alan 
yönetici ve çalışanlar tarafından şirkete 

karşı işlenen suçlar bulunduğu gibi, şirkete 
yönelik dışarıdan işlenen suçlar da yer alır.  

Genellikle şirketin malvarlığına yönelen bu 
gibi eylemler şirketin yöneticileri veya 
çalışanları tarafından gerçekleştirilir.  

Hırsızlık– TCK 141 

Nitelikli Hırsızlık– TCK 142 



Şirket İçinden İşlenen Suçlar 
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Başkasına ait olup da, muhafaza etmek 
veya belirli bir şekilde kullanmak üzere 
zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal 
üzerinde, kendisinin veya başkasının 
yararına olarak, zilyetliğin devri 
amacı dışında tasarrufta bulunan 
veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, 
şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar 
hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 

ve 

Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya 
hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden 
doğmuş olursa olsun, başkasının 
mallarını idare etmek yetkisinin 
gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş 
eşya hakkında işlenmesi halinde, bir 
yıldan yedi yıla kadar hapis ve 3000 güne 
kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Güveni Kötüye Kullanma – TCK 155 
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Dolandırıcılık TCK 157 Nitelikli Dolandırıcılık TCK 158 

 
Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, 

onun veya başkasının zararına olarak, 
kendisine veya başkasına bir yarar 

sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis 
ve 5000 güne kadar adlî para cezası verilir. 

(1) Dolandırıcılık suçunun; 
[…] 

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket 
adına hareket eden kişilerin, ticari faaliyetleri 
sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin 

faaliyeti kapsamında, 

[…] 
İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve 
5000 güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Tacirler veya şirket adına hareket eden kişilerin faaliyetleri sırasında işlenir. 

Şirket İçinden İşlenen Suçlar 
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ve 

Bu bilgi veya belgelerin, hukuka 
aykırı yolla elde eden kişiler 
tarafından yetkisiz kişilere 
verilmesi veya ifşa edilmesi 

halinde aynı cezaya hükmolunur. 

Yargıtay 9. Hukuk Mahkemesi, 
2011/8669 E., 2013/12931 K., 

30.4.2013 T. 
«[…]rekabet yasağının 

belirlenmesinde ticari sırrın ne 
olduğu uzman mahkemelerce 

değerlendirilmesi gereken ve piyasa 
şartlarıyla sıkı sıkıya bağlı bulunan 

ticari bir konudur.» 

Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği 
vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya 
müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri 
yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, 
şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve 5000 güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 

•  Suçun faili herkes olabilir. 
•  Seçimlik hareketli bir suçtur. 
•  Bağlı hareketli bir suçtur. 
•  Neticesi harekete bitişik suç 

olması sebebiyle teşebbüs söz 
konusu değildir. 

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin 
açıklanması TCK m. 239’a göre cezalandırılır. 

Şirket İçinden İşlenen Suçlar 
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Hırsızlık TCK 141 

Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden 
alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

(1) Hırsızlık suçunun; 
a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya 
hizmetine tahsis edilen eşya hakkında, 
b) (b bendi yürürlükten kaldırılmıştır.)  
c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında, 
d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya 
hakkında, 
e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında 
İşlenmesi hâlinde,  “üç yıldan yedi” yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(2) Suçun; 
a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak, 
b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle, 
c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak, 
d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak “veya kilitlenmesini engellemek” suretiyle, 
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, 
f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak, 
h)  Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına 
alınmış olan eşya hakkında, 
İşlenmesi hâlinde, “beş yıldan on” yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden 
veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına 
kadar artırılır. 

Nitelikli Hırsızlık TCK 142 

Şirket İçinden İşlenen Suçlar 



Şirkete Karşı İşlenen Suçlar  
Şirket Dışından İşlenen Suçlar 
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Şirketin fikri ve sınai haklarına karşı işlenen suçlar:  Şirketin markasının taklit edilmesi, 
patentlerinin ihlali, sanayi casusluğu, ticari sırların ifşası, şirketin patentlenemeyen know-

how’ı taklit edilerek haksız rekabet yapılması 

Şirketin malvarlığı değerlerine yönelik klasik hırsızlık fiilleri de aynı şekilde şirket açısından 
ciddi zararlara yol açabilmektedir.  

 
Örnek: Şirketin mallarının nakliye sırasında çalınması, yükte hafif pahada ağır şirket 

mallarına yönelik hırsızlık, perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 
mağazalarında gerçekleşen hırsızlık olayları  

Bu eylemler bilişim sistemleri kullanılarak, sahte hesaplarla, sahte kredi kartlarıyla da 
işlenebilir.  



Şirket Dışından İşlenen Suçlar 
3

Bir eseri, icrayı, fonogramı 
veya yapımı hak sahibi 

kişilerin yazılı izni 
olmaksızın; 

• işleyen 
• temsil eden 

• çoğaltan 
• değiştiren 
• dağıtan 

• her türlü işaret, ses, veya 
görüntü nakline yarayan 

araçlarla umuma ileten ve 
yayımlayan 

ya da 

Hukuka aykırı olarak 
işlenen veya çoğaltılan 

eserleri; 
• satışa arz eden 

• satan 
• kiralamak veya ödünç 

vermek suretiyle ya da sair 
şekilde yayan 

• ticari amaçla satın alan 
• ithal veya ihraç eden 

• kişisel kullanım amacı dışında 
elinde bulunduran 

• depolayan 

bir yıldan beş 
yıla kadar 
hapis veya 
adli para 

cezası 

kişi hakkında 

Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz (FSEK m. 71): 
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Yargıtay 11. Hukuk Dairesi  9 Ekim 2000 T. 
«Bir eserden çoğaltma yolu ile yararlanma hakkı sadece ve münhasıran eser sahibine ait olduğu gibi 
FSEK 15 nci maddesi uyarınca eser sahibi olarak tanıtılma hakkı da eser sahibinin vazgeçemeyeceği 
manevi haklardan olup, davalının, davacıya ait Ney Metodu isimli eserini, fotokopi yapmak ve bunun 
üzerine kendi adını yazmak suretiyle davacının mali ve manevi haklarını ihlal ettiği, davalı eyleminin 
FSEK 71 ve 72 nci maddelerde yazılı suçları oluşturduğu ve haksız eylem sürdükçe ve haksız eyleme konu 
ürünler piyasada bulundukça zamanaşımı işlemeyeceği anlaşıldığından […] temyiz itirazları yerinde değildir» 

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 24 Ocak 2008 T. 
«Suça konu Aşk Şiirleri Antolojisi isimli kitapta Murathan Mungan'dan izin alınmaksızın "Yalnız Bir 
Opera" isimli şiirin yer almasının şahsi davacının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'ndaki 
mali ve manevi haklarını ihlal edici nitelikte olduğu, 17.04.2003 tarihli bilirkişi raporu ve dosya 
kapsamından anlaşılmış olmakla, sanığa yükletilen suçun unsurları itibarı ile oluştuğu gözetilmeden eksik 
araştırma ile yazılı şekilde hüküm tesisi yasaya aykırı ve davacı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde 
görüldüğünden […]» 
 

FSEK m. 71 ile İlgili Yargıtay Kararları: 

Şirket Dışından İşlenen Suçlar 
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Bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve 20.000 güne 
kadar adli para cezası 

Bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve 5000 
güne kadar adli para 

cezası 

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek 
mal veya hizmet üretmek, satışa arz etmek veya satmak, ithal ya da ihraç 
etmek, ticari amaçla satın almak, bulundurmak, nakletmek veya depolamak 

1

Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması 
olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldırmak 

2

İki yıldan dört yıla 
kadar hapis ve 5000 
güne kadar adli para 

cezası  

3

Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans 
veya rehin vermek suretiyle  tasarrufta bulunmak 

 
Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan 
suçlar bir tüzel kişinin faaliyeti 
çerçevesinde işlenirse ayrıca 
b u n l a r a  ö z g ü  g ü v e n l i k 
tedbirlerine hükmolunur. 
 

Bu maddede yer alan suçlardan 
dolayı cezaya hükmedebilmek için 
markanın Türkiye’de tescilli 
olması şarttır. 

Marka hakkına tecavüz (Sınai Mülkiyet Kanunu m. 29, 30): 

Şirket Dışından İşlenen Suçlar 



Şirket Faaliyetleri Sırasında Yönetici 
veya Çalışanlar Tarafından İşlenebilecek 
Suçlar 
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Şirket faaliyetleri sırasında, şirketin menfaati veya şahsi 
menfaatler için (kârlılığı artırmak, terfi edebilmek vs.) 
amaçlarıyla işlenir 

•  Vergi suçu oluşturacak şekilde işlenen usulsüzlükler 
•  Sahtecilik 
•  Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi vermek  
•  İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak 
•  Hileli iflas ve taksirli iflas 
•  Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan suçlar (Özellikle haksız 

rekabet)  
•  İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan suçlar 
•  Bankacılık Mevzuatı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu, İmar Kanunu, Çevre Mevzuatı, Sermaye Piyasası 
Kanunu, Rekabet Kanunu gibi düzenlemelerde yer alan 
suçlar 
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On sekiz aydan üç 
yıla kadar hapis 
cezası 

Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; 
•  defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak 
•  gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak 

•  defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen 
veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek 

•  defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek 
veya bu belgeleri kullanmak 

İki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası 

•  Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, 
Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basmak veya bilerek kullanmak 

Üç yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası 

Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan; 
• defter, kayıt ve belgeleri yok etmek veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya 
hiç yaprak koymamak 
• belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak 

Yaptırım Suç konusu Eylemler 

Vergi kaçakçılığı (VUK m. 359): 

Şirket Faaliyetleri Sırasında Yönetici veya 
Çalışanlar Tarafından İşlenebilecek Suçlar 
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İki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası  

Resmi Belgede Sahtecilik 
Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak 
şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi 

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 
Madde 205- (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi 

Üç aydan iki yıla 
kadar hapis cezası 
veya ad l i para 
cezası  

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan 
Madde 206- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan 
kişi 

Bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası  
 

Özel belgede sahtecilik 
Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak 
şekilde değiştiren ve kullanan kişi 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 
Madde 208. - (1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi 

Yaptırım Suç konusu Eylemler 

Sahtecilik:  

Şirket Faaliyetleri Sırasında Yönetici veya 
Çalışanlar Tarafından İşlenebilecek Suçlar 



Şirket Faaliyetleri Sırasında Yönetici veya 
Çalışanlar Tarafından İşlenebilecek Suçlar 
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Kimler Bu Yaptırıma 
Maruz Kalır? 

Hangi Hareketler Bu 
Yaptırıma Tabidir? 

•  Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, müdür veya 
temsilcileri veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya 
tasfiye memuru sıfatını taşıyanlar 

•  Kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel kurula sundukları 
raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına neden 
olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya 
verdirtecek olurlarsa 

Öngörülen Ceza 
•  Altı aydan üç yıla kadar hapis veya 1000 güne kadar adlî para 

cezası 

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi vermek veya 
verdirtmek (TCK m. 164): 



Şirket Faaliyetleri Sırasında Yönetici veya 
Çalışanlar Tarafından İşlenebilecek Suçlar 
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TCK 162 – Taksirli İflas 
Tacir olmanın gerekli kıldığı 
d i k k a t  v e  ö z e n i n 
gösterilmemesi dolayısıyla 
iflasa sebebiyet veren 
kişi, iflasa karar verilmiş 
olması halinde, iki aydan 
bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

TCK 161 – Hileli İflas 
(1) Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan 
kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş 
olması halinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Hileli iflasın varlığı için; 
 
a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların 
kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden 
olunması, 

b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya 
çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin 
gizlenmesi veya yok edilmesi, 

c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki 
böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak 
şekilde belge düzenlenmesi, 

d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço 
tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi gerekir. 

 

Hileli İflas 
Kapsamında Sıkça 
Görülen İşlemler 

• Pa ra va n ş i r k e t 
kurulumu 
• Muvazaalı işlemler 
ile mal devri 
• Mal kaçırmak 



Şirket Faaliyetleri Sırasında Yönetici veya 
Çalışanlar Tarafından İşlenebilecek Suçlar 
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TCK 235 – İhaleye fesat karıştırma 
(1) Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara 
ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır: 

a) Hileli davranışlarla; 
1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere 
katılmalarını engellemek, 
2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak, 

3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle 
değerlendirme dışı bırakmak, 

4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle 
değerlendirmeye almak. 

b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere 
başkalarının ulaşmasını sağlamak. 
c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine 
veya koşullarına sahip 
olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek. 

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında 
açık veya gizli anlaşma yapmaları 
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TCK 236 – Edimin ifasına fesat karıştırma 
 

(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. 
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Haksız Rekabet/Cezayı Gerektiren Fiiller - TTK 62 

1

Haksız Rekabet/Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu – TTK 63 

2

Cezai Sorumluluk/Suçlar ve Cezalar – TTK 562 

3

Türk Ticaret Kanunu’nda şirket yöneticilerinin cezai sorumluluklarına ilişkin 
bazı suç tipleri mevcuttur. Bu suç tiplerinden en çok karşılaşılanları aşağıdaki 

gibi sıralanmıştır: 
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TTK 62 – Cezayı Gerektiren Fiiller 
 

(1) a) 55. maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini 
kasten işleyenler, 
b) Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih 
edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari 
faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı 
bilgi verenler, 
c) Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, 
çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya ticaret 
sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar, 
d) Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya 
çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada 
cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini 
öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe aykırı 
beyanları düzeltmeyenler, 
fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 
oluşturmadığı takdirde, 56. madde gereğince 
hukuk davasını açma hakkını haiz bulunanlardan 
birinin şikâyeti üzerine, her bir bent kapsamına giren 
fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adli para 
cezasıyla cezalandırılırlar. 

TTK 63 – Tüzel Kişilerin 
Cezai Sorumluluğu 
 

Tüzel kişilerin işlerini görmeleri 
sırasında bir haksız rekabet fiili 
işlenirse 62. madde hükmü, 
tüzel kişi adına hareket 
eden veya etmesi gerekmiş 
olan organın üyeleri veya 
ortakları hakkında uygulanır. 
Haksız rekabet fiilinin bir tüzel 
kişinin faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi hâlinde, tüzel kişi 
h a k k ı n d a b u n l a r a ö z g ü 
güvenlik tedbirlerine de 
karar verilebilir. 
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Ticari defterlerin uygun şekilde tutulmaması 

Envanterin uygun bir şekilde çıkarılmaması 

Görüntü ve veri taşıyıcılarla yapılan ibrazın usulüne uygun olmaması 

Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu kıstaslarına uymama 

Uygun olmayan bağlı ve hakim şirketlerin raporları 

Halktan para toplamak 

Sermaye hakkında yanlış beyanlar verme ve şirketin ödeme yetersizliğinin bilinmesi 

Ayni sermayeye ve devralınacak işletmedeki ayınlara yanlış değer biçilmesi 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

TTK 562’de cezai sorumluluk kapsamında olan suçlardan bazıları: 



Şirket Faaliyetleri Sırasında Yönetici veya 
Çalışanlar Tarafından İşlenebilecek Suçlar 

4

İcra ve İflas Kanunu’nda şirket yöneticilerinin cezai sorumluluğunu düzenleyen 
birçok suç tipi mevcuttur. Bu suç tiplerinden en çok karşılaşılanları aşağıdaki 

gibi sıralanmıştır: 

Ticari İşletmede Yöneticinin 
Sorumluluğu – İİK 333/a 

1

Konkordato ve Uzlaşma Yoluyla 
Yeniden Yapılandırmada Hataya 

Düşürme ve Cezası – İİK 334   

2

Mal Beyanında Hukuka Aykırılık ve 
Mallar Üzerinde Hukuka Aykırı 

Tasarruf – İİK 337 

3

Sermaye Şirketlerinin İflasını 
İstemek Mecburiyetinde Olanların 

Cezası – İİK 345/a 

4
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Şikayet 
Süresi 
(İİK m. 
347)  

Şikayet 
Usulü (İİK m. 

349) 

Duruşma 
(İİK m. 
350) 

•  «Bu bapta yer alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten 
itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle 
düşer.» 

•  «Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır. Dilekçeyi veya dava 
beyanını alan icra mahkemesi duruşma için hemen bir gün tayin edip 
şikayetçinin imzasını alır ve maznuna celpname gönderir. Şahit gösterilmişse o 
da celp olunur.» 

•  «İcra mahkemesi iki tarafı ve delillerini dinler ve gerek tarafların gerek 
şahitlerin ifadelerini duruşma tutanağına geçirir.» 



4 Şirket Faaliyetleri Sırasında Yönetici veya 
Çalışanlar Tarafından İşlenebilecek Suçlar 

İcra ve İflas Kanunu 
Madde 333/a 

•  Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen 
yönetim yetkisine sahip olanlar, alacaklıları 
zarara uğratmak kastıyla ticarî işletmenin 
borçlarını kısmen veya tamamen ödemeyerek 
alacaklıları zarara soktukları takdirde, bu işlem 
ve eylemlerin başka bir suç oluşturmaması 
hâlinde, alacaklının şikâyeti üzerine, altı aydan 
iki yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılır. 

•  Suç taksirle işlendiği takdirde, alacaklının 
şikâyeti üzerine, fail hakkında zararın ağırlığına 
göre 2000 güne kadar adlî para cezasına 
hükmolunur. 

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2008/5180 E. 
«…Görüleceği üzere, suçun oluşabilmesi için 
ticari işletme yöneticisinin şirketin ödeme 
gücü bulunmasına rağmen alacaklıları 
zarara uğratmak kastıyla işletmenin 

borcunu kısmen veya tamamen ödemeyecek ve 
bu eylemi sebebiyle de alacaklıları zarara 

uğramış olacaklardır.» 

•  Özel kast aranır. 
•  İhmali bir davranışla işlenebilir. 
•  Tamamlayıcı ceza hükmüdür. 

Ticari şirketlerin, borçlarını kısmen veya tamamen ödemeyerek alacaklıları 
zarara uğratması: 
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Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2 Mart 2009 T. 
«Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanlar, alacaklıları zarara uğratmak 
kastıyla ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödemeyerek alacaklıları zarara uğrattıkları 
takdirde, bu işlem ve eylemler başka bir suç oluşturmuyorsa, alacaklının şikayeti üzerine cezalandırılır. 
Anılan suçun oluşabilmesi için sanıkların işlem ve eylemlerinin başka suç oluşturmaması gerekir. 
Sanıkların alacaklıları zarara uğratmak amacıyla haklarında ihtiyati tedbir kararı verilen 
şirkete ait otobüsleri sattıkları anlaşılmaktadır. Sanıkların söz konusu eylemlerinin, alacaklıları 
zarara uğratmak amacıyla mevcudu eksiltme suçunu oluşturduğu dikkate alınmalıdır.» 
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 22 Eylül 2008 T. 
«[…] atılı suçun oluşabilmesi için, ticari işletmenin borcu ödeyebilecek ekonomik güce sahip olması ve 
yönetim yetkisine sahip olan sanıkların kasıtlı olarak ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen 
ödemeyerek alacaklıları zarara sokmaları gerekmektedir. Dosya içerisinde bulunan bilirkişi raporundan da 
anlaşılacağı üzere, anılan şirketin 2004 yılı zararının 12.570,88 YTL, 2005 yılı dönem zararının da 
120.586,66 YTL olması karşısında, şirketin ödeme gücünün bulunmadığı anlaşıldığı halde, 
sanıkların beraatları yerine sanıkların mahkumiyetlerine karar verilmesi isabetsizdir.» 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi 23 Şubat 2006 T. 
«Ticareti terk etmek suçunun ispatlanması durumunda, sanık hakkında İ.İ.K.’nun 333/a maddesi gereği 
hapis cezasının uygulanmasının söz konusu olduğu, bu durumda da şikayet dilekçesi ile dava 
açılamayıp yargılanmanın iddianame ile İcra Mahkemesine açılacak dava üzerinden yapılması 
gerekir.» 
 

İİK m. 333/a ile ilgili Yargıtay Kararları: 
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Mal beyanında hukuka aykırılık ve mallar üzerinde haksız tasarrufun 
yaptırımı: 

İİK Madde 337/a İİK Madde 44 

•  İİK’nın 44. maddesine göre mal 
beyanında bulunmayan veya beyanında 
mevcudunu eksik gösteren veya 
aktifinde yer almış malı veya yerine kaim 
olan değerini haciz veya iflas sırasında 
göstermeyen veya beyanından sonra 
bu malları üzerinde tasarruf eden 
borçlu, bundan zarar gören alacaklının 
şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

•  Borçlu iflas etmişse, birinci fıkradaki 
durum ayrıca taksiratlı iflas hali sayılır. 

 Ticareti terk eden bir tacir: 

•  15 gün içinde, 

•  durumu kayıtlı bulunduğu 
ticaret siciline bildirmeye, 

•  bütün aktif ve pasifi ile 
alacaklılarının isim ve 
adreslerini gösteren bir 
mal beyanında 
bulunmaya, 

 mecburdur. 
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Yargıtay’ın ticareti terk ile ilgili kararları: 

 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 14 Şubat 2012 T. 
(İlgili kararda bahsedilen Yargıtay C.Başsavcılığı, 23.11.2011 gün ve 2010/130027 sayılı itiraz başvurusu) 
 
ü «İİK'nun 44. maddesinde ‘ticareti terk eden tacir' ifadesi kullanılmış olup bu ifadenin yalnızca gerçek 
kişi tacirleri kapsadığına ilişkin herhangi bir kısıtlayıcı hüküm konulmamıştır. O halde tacir 
sayılan limited şirketlerin, temsil ve idareye yetkili müdürlerinin, şirketin ticareti terk etmeleri 
halinde İcra İflas Kanunu'nun 44. maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmeyeceklerine ilişkin bir istisna 
getirilmediğine göre, tıpkı gerçek kişi tacirler gibi aynı Kanunun 337/a maddesi uyarınca 
cezalandırılmalarına da bir engel bulunmamaktadır. Diğer yandan, İİK'nın 44. maddesinde yapılan 
değişikliğin ‘ticareti terk eden kötü niyetli borçluların' bu davranışlarının önlenmesi amacıyla 
yapıldığı da gerekçede açıkça ifade edilmektedir.» 

ü «Ticari şirketi temsil ve idareden sorumlu müdür ve yetkililerinin bu suçu işleyemeyeceklerinin kabulü 
halinde, ticareti terk suçunu işleyen gerçek kişi tacirlerin İİK'nun 337/a maddesi uyarınca 
cezalandırılmaları gerekecek, ancak aynı fiili işleyen ve İİK'nun 345. maddesi uyarınca bu 
fiilden sorumlu tutulması gereken ticari şirket müdür ve yetkililerinin cezai sorumluluktan 
muaf tutulmaları anlamına gelecektir ki bunun kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır.» 
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Yargıtay’ın ticareti terk ile ilgili diğer kararları: 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 14 Şubat 2012 T. 
ü  «İİY'nın 44. maddesinde ‘ticareti terk eden tacir' ifadesi kullanılmış olup bu ifadenin 

yalnızca gerçek kişi tacirleri kapsadığına ilişkin herhangi bir kısıtlayıcı hüküm 
konulmamıştır. O halde tacir sayılan limited şirketlerin, temsil ve idareye yetkili müdürlerinin, şirketin 
ticareti terk etmeleri halinde İcra İflas Yasası'nın 44. maddesindeki yükümlülükleri yerine 
getirmeyeceklerine ilişkin bir istisna getirilmediğine göre, tıpkı gerçek kişi tacirler gibi aynı Yasanın 
337/a maddesi uyarınca cezalandırılmalarına da bir engel bulunmamaktadır. Diğer yandan, 
İİY'nın 44. maddesinde yapılan değişikliğin ‘ticareti terk eden kötü niyetli borçluların' bu davranışlarının 
önlenmesi amacıyla yapıldığı da gerekçede açıkça ifade edilmektedir.» 

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 31 Ekim 2011 T.  
ü  «Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, İİK'nun 337/a maddesinde yaptırıma bağlanan eylem, 

yalnızca ticareti terk keyfiyetinin ticaret sicili memurluğuna bildirilmemesi değil, bununla 
birlikte İİK'nun 44. maddesine uygun olarak bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve 
adreslerinin bulunduğu bir mal beyanında bulunulmamasıdır. Bu durumda, Türk Ticaret 
Kanunu'nun 136. maddesinde sayılan ticaret şirketlerin de ticaretin terki söz konusu 
olmayıp, ortaklık ilişkisinin sona erdirilmesi nedeniyle İcra ve İflas Kanunu'nun 44. maddesi 
ile getirilen mal beyanında bulunma yükümlülüğünün, gerçek kişi tacirlere yönelik olduğu, 
yukarıda sayılan ticaret şirketlerini kapsamadığı, eş anlatımla ticaret şirketlerinin müdür veya 
yetkililerinin İcra ve İflas Kanunu'nun 337/a maddesinde yaptırıma bağlanan ticareti terk suçunu 
işlemeleri yasal olarak mümkün olmadığı kabul edilmelidir. Hal böyle olunca sanığın beraatı yerine 
mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.» 
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Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanlar hakkında 
cezai yaptırım öngörülmüştür: 

Sermaye Şirketleri ile 
Kooperatiflerin İflası - İİK 179 

Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek 
Mecburiyetinde Olanların İflası İİK 

345/a 

 

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin 
borçlarının aktifinden fazla 
olduğu idare ve temsil ile 
vazifelendirilmiş kimseler veya 
şirket ya da kooperatif tasfiye 
hâlinde ise tasfiye memurları veya 
bir alacaklı tarafından beyan ve 
mahkemece tespit edilirse, önceden 
takibe hacet kalmaksızın bunların 
iflâsına karar verilir. 
 

İ d a r e  v e  t e m s i l  i l e 
görevlendirilmiş kimseler veya 
tasfiye memurları, 179. maddeye 
göre ş i rketin mevcudunun 
borç lar ın ı karş ı lamadığ ın ı 
bi ldirerek ş irketin if lasını 
istemezlerse, alacaklılardan birinin 
şikâyeti üzerine, on günden üç 
aya k ada r hap i s c e za s ı i l e 
cezalandırılır. 



İş Kazalarından Kaynaklanabilecek 
 Cezai Sorumluluk 

5

Gelişen iş güvenliği ve benzeri mevzuat şirket yöneticilerinin, ticari faaliyetler 
sırasında meydana gelen ölümlü ya da yaralanmalı kazalara ilişkin sorumluluklarını 
doğurabilmektedir. 

Ticari işleyiş sırasında yaşanan kazalar sonucunda hayatını kaybeden veya yaralanan 
kişilerle ilgili açılan davalar kimi zaman ciddi cezai sonuçlar da doğurmakta ve olayın 
boyutuna göre bütün şirket yönetimini de kapsayabilmektedir. Bu süreçlerle ilgili ilk 
andan itibaren atılan adımlar, sürecin devamını ciddi bir şekilde etkilemekte, ilk gün 
toplanmayan deliller nedeniyle ileride yaşanabilecek sıkıntılar vahim sonuçlar 
doğurabilmektedir. 
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Cezai sorumluluk kusura dayanır 
 

Kasten Öldürme 

1

Taksirle Öldürme 

2

Kasten Yaralama 

3

Taksirle Yaralama 

4
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Taksirle Öldürme 

MADDE 81 –  
(1) Bir insanı kasten öldüren kişi, 
müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 85 –  
(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden 
olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 
 
(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne 
ya da bir veya birden fazla kişinin 
ölümü ile birlikte bir veya birden fazla 
kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, 
kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

Kasten Öldürme 

1. İş Kazalarında Uygulanabilecek Suçlar 
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MADDE 89  
(1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama 
yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli 
para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, 
b) Vücudunda kemik kırılmasına, 
c) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
d) Yüzünde sabit ize, 
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır. 
(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata 
girmesine, 
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, 
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, 

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. 
(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Taksirle 
Yaralama 

1. İş Kazalarında Uygulanabilecek 
Suçlar 
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2. Adli Para Cezası 

Taksirli suçlarda TCK m. 50/4 
 

Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı 
halinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adli para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir 

halinde uygulanmaz. 
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3. Uzlaşma 

CMK m. 253 
 
1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören 
gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde 
bulunulur: 
a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar. 
b) Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza 
Kanunu’nda yer alan; 
1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88), 
2. Taksirle yaralama (madde 89), 
3. Tehdit (madde 106, birinci fıkra), 
4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),  
5. (Ek: 6763 - 24.11.2016 / m.34) Hırsızlık (madde 141), 
6. Dolandırıcılık (madde 157), 
7. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234), 
8. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi 
veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239), 
Suçları 

Cumhuriyet savcısı, 
uzlaşmanın, tarafların 

özgür iradelerine 
dayandığını ve edimin 

hukuka uygun 
olduğunu belirlerse 
raporu veya belgeyi 
mühür ve imza altına 

alarak soruşturma 
dosyasında muhafaza 

eder. 



Sorularınız? 

Teşekkürler 


