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Özet 
Çalışmanın konusunu, Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesinde 
düzenlenmiş olan “hileli iflas suçu” oluşturmaktadır. Makale, bugüne 
kadar konuya ilişkin ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olması sebebiyle 
hazırlanmıştır. “Hileli iflas suçu” diğer beyaz yaka suç tipleri arasında, 
işlenme şekillerinin farklılık gösterebilecek yapıda olmaları sebebiyle 
özellik arz eden sorunlar içermektedir. Suçun işlenmesi ile ortaya çıkan 
tüm sorunlar suçun unsurları incelenirken ele alınmıştır. Çalışmada; 
öncelikle suçun maddi unsuru kapsamında tipik eylem unsuru, suçun faili 
ve mağduru, suçun maddi konusu incelenmiştir. İkinci bölümde suça etki 
eden nedenler ve yaptırım konuları irdelenmiştir. Netice kısmında ise, 
hileli iflas suçuna ilişkin ulaştığımız kanaat ve söz konusu suçun algısı ve 
önlenmesi konusunda öneriler sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Ceza Hukuku, Suç, MalvarlÕ÷Õna KarúÕ Suçlar, øflas, 
Hileli øflas, Objektif CezalandÕrÕlabilirlik Koúulu 
 

Crime of Fraudulent Bankruptcy 
 

SUMMARY 
This article aims to analyze the crime of fraudulent bankruptcy which is 
regulated in Article 161 of the Turkish Criminal Code. The starting point 
of the examination was the lack of research done on the subject. Fraudulent 
bankruptcy is more problematic compared to the other white collar crimes 
due to the variety of its deviations. Problems deriving from the structure 
of this crime are all examined through analysis of the elements of the 
crime. In the first part, the examination of the legality within the scope of 
the material element of the crime, the perpetrator and the victim and the 
subject of the crime are being presented. The second part focuses on the 
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causes leading up to the emergence of this crime as well as its sanctions. 
The paper concludes with our final deductions regarding this crime and 
presents suggestions as regards to its perception and prevention. 
 
Keywords: Criminal Law, Crime, Crimes Against Property, Bankrupt, 
Fraudulent Bankrupt, Condition of Objective Criminality 
 
Giriş 
Hileli iflas suçu1, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) özel 
hükümler kitabında, kişilere karşı suçlara ilişkin ikinci kısmın 
“MalvarlÕ÷Õna KarúÕ Suçlar” başlıklı onuncu bölümünde 161. maddede 
düzenlenmiştir. TCK’nun 161. maddesine göre; 

“(1) MalvarlÕ÷ÕnÕ eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan 
kiúi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiú olmasÕ 
halinde, üç yÕldan sekiz yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Hileli 
iflasÕn varlÕ÷Õ için; 

a) AlacaklÕlarÕn alacaklarÕnÕn teminatÕ mahiyetinde olan mallarÕn 
kaçÕrÕlmasÕ, gizlenmesi veya de÷erinin azalmasÕna neden olunmasÕ, 

b) MalvarlÕ÷ÕnÕ kaçÕrmaya yönelik tasarruflarÕnÕn ortaya çÕkmasÕnÕ 
önlemek için ticari defter, kayÕt veya belgelerin gizlenmesi veya yok 
edilmesi, 

c) Gerçekte bir alacak ve borç iliúkisi olmadÕ÷Õ halde, sanki böyle 
bir iliúki mevcutmuú gibi, borçlarÕn artmasÕna neden olacak úekilde belge 
düzenlenmesi, 

d) Gerçe÷e aykÕrÕ muhasebe kayÕtlarÕyla veya sahte bilanço 
tanzimiyle aktifin oldu÷undan az gösterilmesi, gerekir.” 

TCK madde 167/1’de cezaya etki eden hafifletici nedenlerden 
“úahsi cezasÕzlÕk nedenine”, 167/2’de “úahsi indirim nedenine”, 168. 
maddesinde ise “úahsi neden olarak etkin piúmanlÕ÷a” yer verilmiştir. Bu 
maddeler; içerisinde hileli iflas suçunun da yer aldığı malvarlığına karşı 
suçlardan bazıları açısından ortak hüküm niteliğindedir. 
 
İnceleme konumuzu oluşturan suçun düzenlendiği 5237 sayılı TCK’nun 
161, şahsi cezasızlık ve indirim nedenlerinin yer aldığı 167. maddesinde 
yürürlüğe girdiği tarihten beri herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Buna 
karşılık etkin pişmanlığın yer aldığı 168. maddenin konumuzla doğrudan 

                                                 
1 Suç hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bkz: EVøK, Ali Hakan: Türk Ceza Hukukunda Hileli ve Taksirli øflas SuçlarÕ, 
2. BaskÕ, XII Levha, østanbul, 2015. 

ilgili 1. fıkrası 29.06.2005 tarih ve 5377 sayılı Kanunun 20. maddesi ile 
değiştirilerek bugünkü halini almıştır. 
 
I- Korunan Hukuki Yarar 
Kara Avrupası hukuk sistemini benimsemiş çoğu ülke mevzuatında aynen 
bizde olduğu şekilde suçlar; “korunan hukuki yarar (korunan hukuki 
yarar)”2 ölçütüne göre tasnif edilmektedir. Çünkü bu ölçüt; hem amaca en 
uygun olan, hem de öze ilişkin, objektif ve genel nitelikteki bir ölçüttür. 
Korunan hukuki yarar; suçla doğrudan doğruya ihlal edilen hukuki varlık 
veya çıkar şeklinde tanımlanmakta ve buna göre her suçun mutlaka hukuki 
bir konusunun, suçla ihlal edilen bir yararın ve yine suça konu eylemin suç 
olarak kabulü ile korunmak istenen hukuki bir yararın olduğu kabul 
edilmektedir.3. 
 
Ekonomik suçlar kapsamında yer alan malvarlığına karşı suçların genel 
özelliği; bu suçlar ile korunmak istenen hukuki yararın genelde birden 
fazla olmasıdır4. Hileli iflas suçu da; TCK’nun “MalvarlÕ÷Õna KarúÕ 
Suçlar” başlıklı 10. bölümünde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeden ve 
suçların tasnifinde kullanılan ölçütten hareketle; bu suçla korunmak 
istenen hukuki yararın da birden fazla olduğunu ve bunlardan ilk akla 
gelenin “kiúilerin malvarlÕ÷Õ haklarÕ” olduğunu söylemek mümkündür. 
 
Buna karşılık bireysel yararlardan ziyade kamusal yararlarını dikkate 
almak suretiyle, hileli iflasın kamu ekonomisi açısından daha ağır 
tehlikelere neden olabilecek türden bir suç olduğunu5 ve öncelik sırasına 
göre söz konusu suçla; kamusal ve bireysel nitelikteki6 korunan hukuki 
yararların sırasıyla; “a) Milli Ekonomi, b) Güven İlişkisi ve c) 

                                                 
2 Konu hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bakÕnÕz: TOROSLU, Nevzat: Cürümlerin Tasnifi BakÕmÕndan Suçun Hukuki 
Konusu, Sevinç, Ankara, 1970; ÜNVER, Yener: Ceza Hukukuyla KorunmasÕ Amaçlanan Hukuksal Yarar, 
Ankara, Seçkin, 2003, s. 33 vd. 
3 CENTEL, Nur-ZAFER, Hamide-ÇAKMUT, Özlem: Kiúilere KarúÕ øúlenen Suçlar, c: I, Beta, østanbul, 2007: 
5; TOROSLU, Nevzat: Ceza Hukuku Özel KÕsÕm, Savaú, Ankara, 2010, s. 13; TOROSLU, Nevzat: Ceza Hukuku 
Genel KÕsÕm, Savaú, Ankara, 2011, s. 102-103. 
4 EREM, Faruk-TOROSLU, Nevzat: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. BaskÕ, Savaú, Ankara, 1987, s. 583, 
ERMAN, Sahir: Ticari Ceza Hukuku, Genel KÕsÕm, østanbul Üniversitesi BasÕmevi ve Film Merkezi, østanbul, 
1992, s 57. 
5 MAHMUTOöLU, F. Selami: Ekonomik Suçlar Ba÷lamÕnda Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve ødari 
Suçlar, Seçkin, Ankara, 2003, s 33-34, 38-39. 
6 HAFIZOöULLARI, Zeki-ÖZEN, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2. BaskÕ, US-A YayÕncÕlÕk, 
Ankara, 2011/b, s. 401. 
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2 Konu hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bakÕnÕz: TOROSLU, Nevzat: Cürümlerin Tasnifi BakÕmÕndan Suçun Hukuki 
Konusu, Sevinç, Ankara, 1970; ÜNVER, Yener: Ceza Hukukuyla KorunmasÕ Amaçlanan Hukuksal Yarar, 
Ankara, Seçkin, 2003, s. 33 vd. 
3 CENTEL, Nur-ZAFER, Hamide-ÇAKMUT, Özlem: Kiúilere KarúÕ øúlenen Suçlar, c: I, Beta, østanbul, 2007: 
5; TOROSLU, Nevzat: Ceza Hukuku Özel KÕsÕm, Savaú, Ankara, 2010, s. 13; TOROSLU, Nevzat: Ceza Hukuku 
Genel KÕsÕm, Savaú, Ankara, 2011, s. 102-103. 
4 EREM, Faruk-TOROSLU, Nevzat: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. BaskÕ, Savaú, Ankara, 1987, s. 583, 
ERMAN, Sahir: Ticari Ceza Hukuku, Genel KÕsÕm, østanbul Üniversitesi BasÕmevi ve Film Merkezi, østanbul, 
1992, s 57. 
5 MAHMUTOöLU, F. Selami: Ekonomik Suçlar Ba÷lamÕnda Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve ødari 
Suçlar, Seçkin, Ankara, 2003, s 33-34, 38-39. 
6 HAFIZOöULLARI, Zeki-ÖZEN, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2. BaskÕ, US-A YayÕncÕlÕk, 
Ankara, 2011/b, s. 401. 
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Alacaklıların Malvarlığı Hakları”7 olduğunu değerlendirmekteyiz8. 
Aşağıda kısaca bunlara değineceğiz: 
 
A) Milli Ekonomi 
Hukuki neticeleri bakımından iflas (iflaslar ile meydana gelen ekonomik 
ve toplumsal zararlar) göz önüne alındığında, bu suçla korunmaya çalışılan 
ilk hukuki yararın; “milli ekonomi”9 olduğunu düşünmekteyiz. 
 
Görüşlerine katıldığımız kimi yazarlara göre; ticaret hayatı, milli servetin 
oluşmasında, el değiştirmesinde, muhafaza edilmesinde çok önemli bir 
fonksiyon yerine getirmektedir. Bu nedenle de; ticari hayat bünyesinde 
gerçekleştirilen işlemlerin hukuka aykırı eylemlerden korunması netice 
itibariyle “milli ekonomi”10 açısından önem arz etmektedir. Çünkü bu 
türden eylemleri gerçekleştirenler sadece ticari hayatın belirli bir kısmını, 
özel bir kişinin ticari veya iktisadi menfaatini değil, milli ekonominin de 
olumsuz şekilde etkilenmesine yol açmaktadır11. 
 
Mevcut bir ticari işletmeyi işleten tacirin, mevzuattaki düzenlemelere 
uygun şekilde kurulan bir ticaret şirketinin yöneticilerinin ticari işletme 
veya şirketin malvarlığını hileli bir takım eylemlerle azaltması, eritmesi, 
kaçırması, gizlemesi veya yok etmesi vs. ticari hayatı olumsuz bir şekilde 
etkileyecek12 ve en başta da milli ekonomiye zarar verecektir. Diğer bir 
deyişle; malvarlığının bu şekilde azaltılması, alacaklıların teminatı 
mahiyetindeki mallarla olası borçların ödeneceği yönündeki ticari 
ilişkilerinin ve buna bağlı olarak da milli ekonominin zarar görmesi 
anlamına gelecektir13. 
 
“Devlet, özel teúebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal 
amaçlarÕna uygun yürümesini, güvenlilik ve kararlÕlÕk içerisinde 
çalÕúmasÕnÕ sa÷layacak tedbirleri alÕr” (Anayasa md 48/2) şeklindeki 
                                                 
7 Suçla korunmak istenen hukuki yarar hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bkz: Evik, 2015, s. 107-119. 
8 AmacÕn sadece ekonomik münasebetleri korumak yönündeki görüú için bkz: Soyaslan, 2010, s. 429. Sadece 
“ticari hayatta kiúilerin birbirlerine duymasÕnda zorunluluk bulunan güven iliúkisinin korunmasÕnÕ 
sa÷lanmaktÕr” diyen görüú için bkz: ARTUÇ, Mustafa: MalvarlÕ÷Õna KarúÕ Suçlar, Kartal, Ankara, 2007, s. 
484. 
9 ERMAN, Sahir: Ticari Ceza Hukuku VII, ùirketler Ceza Hukuku, østanbul Üniversitesi BasÕmevi ve Film 
Merkezi, østanbul, 1993, s. 183. 
10 EVøK, A. Hakan: Sermaye PiyasasÕ AraçlarÕnÕn De÷erini Etkileyebilecek AldatÕcÕ Hareketler Yapma 
(Manipülasyon) SuçlarÕ, Seçkin, Ankara, 2004, s. 138 vd. 
11 Erman, 1992, s. 57. 
12 ARKAN, Sabih: Ticari øúletme Hukuku, 8. BaskÕ, BTHAE YayÕnlarÕ, Ankara, 2005, s. 126. 
13 Erman, 1993, s. 185. 

hükümden hareketle kanun koyucu tarafından bu suçlarla amaçlananın en 
başta; milli ekonomiye katkıları çok büyük olan tacir, şirket yöneticisi, 
denetçisi vs. konumundaki faillerin bu nitelikteki hukuka aykırı eylemleri 
ile milli ekonomiye zarar vermesinin önüne geçilmek istenmesi olduğu 
söylenebilir14. 
 
B) Güven lişkisi 
Hileli iflas suçu ile tıpkı güveni kötüye kullanma suçunda olduğu gibi iyi 
işleyen, her şeyin yolunda gittiği bir ekonomik düzenin en temel gereği 
olarak kişilerin birbirleriyle olan alışverişlerinde karşılıklı olarak 
duymaları gereken ve özellikle de korunması şart olan “güven iliúkisi”15 de 
korunmak istenen bir diğer yarardır. 
 
Ticari hayatta, borç-alacak ilişkisi ve buna bağlı olarak gerçekleşen kredi 
müessesesi çok büyük bir öneme sahiptir. Zira geçmişte olduğu gibi bugün 
de pek çok emtia peşin ödeme yapılarak değil, borçla satın alınmaktadır. 
Bu düzenin sağlıklı bir biçimde devam ettirilebilmesi, borç alan kişinin 
borcunu alacaklısına zamanında iade edeceği şeklindeki güven ilişkisinin 
bozulmamasına bağlıdır.  
 
Özelde hileli iflas suçu açısından da; alacaklının alacağını zamanı 
geldiğinde alacağı, zamanında ödeme olmaması durumvsunda alacaklının 
teminatı mahiyetindeki malların iflas yoluyla satılarak tahsilinin imkân 
dâhilinde olduğu yönünde bir güven tesis edilmiş olması şarttır. Çünkü 
borçluya elindeki malı bir anlamda peşin satmak yerine kredi açarak satan 
alacaklı, alacağının teminatı mahiyetindeki malların borçlu tarafından 
hukuka aykırı bir takım eylemlerle azaltılmayacağına güven duymalı, 
azaltılacak olması durumunda da nasıl olsa hukuk düzeninin mevcut 
normlarla yanında olduğunu, kendisini koruyacağına inanması 
gerekmektedir. Aksi durumda, hem kredi müessesesi zarar görecek, hem 

                                                 
14 Evik, 2004, s. 139. 
15 KAZANCI, E. Behiye: Hileli ve Taksirli øflas SuçlarÕ, Hukuku Perspektif Dergisi, sayÕ: 9, AralÕk, 2006, s. 153; 
KOCA, Mahmut-ÜZÜLMEZ, ølhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet, Ankara, 2013, s. 508; ÖZBEK, 
V. Özer: Yeni Türk Ceza Kanunu’nun AnlamÕ, TCK øzmir ùerhi, c: 2, Seçkin, Ankara, 2008, s. 1299; YAùAR, 
Osman-GÖKCAN, Tahsin-ARTUÇ, Mustafa: Yorumlu ve UygulamalÕ, Türk Ceza Kanunu, c: I, Adalet, Ankara, 
2010, s. 4728. Kimi yazarlar buna; “kredi emniyeti” (bkz: EREM, Faruk: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 
c: III, 3. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 1985, s. 700; UYAR, Talih: Gerekçeli øçtihatlÕ øcra øflas Kanunu ùerhi, cilt: 11, 
2. BaskÕ, Turhan, Ankara, 2010/b, s. 20834) veya “kredi güveni” (bkz: EREM, Faruk: Türk Ceza Kanunu ùerhi, 
c: III, Ankara, 1993, s. 2456) demektedir. 
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Alacaklıların Malvarlığı Hakları”7 olduğunu değerlendirmekteyiz8. 
Aşağıda kısaca bunlara değineceğiz: 
 
A) Milli Ekonomi 
Hukuki neticeleri bakımından iflas (iflaslar ile meydana gelen ekonomik 
ve toplumsal zararlar) göz önüne alındığında, bu suçla korunmaya çalışılan 
ilk hukuki yararın; “milli ekonomi”9 olduğunu düşünmekteyiz. 
 
Görüşlerine katıldığımız kimi yazarlara göre; ticaret hayatı, milli servetin 
oluşmasında, el değiştirmesinde, muhafaza edilmesinde çok önemli bir 
fonksiyon yerine getirmektedir. Bu nedenle de; ticari hayat bünyesinde 
gerçekleştirilen işlemlerin hukuka aykırı eylemlerden korunması netice 
itibariyle “milli ekonomi”10 açısından önem arz etmektedir. Çünkü bu 
türden eylemleri gerçekleştirenler sadece ticari hayatın belirli bir kısmını, 
özel bir kişinin ticari veya iktisadi menfaatini değil, milli ekonominin de 
olumsuz şekilde etkilenmesine yol açmaktadır11. 
 
Mevcut bir ticari işletmeyi işleten tacirin, mevzuattaki düzenlemelere 
uygun şekilde kurulan bir ticaret şirketinin yöneticilerinin ticari işletme 
veya şirketin malvarlığını hileli bir takım eylemlerle azaltması, eritmesi, 
kaçırması, gizlemesi veya yok etmesi vs. ticari hayatı olumsuz bir şekilde 
etkileyecek12 ve en başta da milli ekonomiye zarar verecektir. Diğer bir 
deyişle; malvarlığının bu şekilde azaltılması, alacaklıların teminatı 
mahiyetindeki mallarla olası borçların ödeneceği yönündeki ticari 
ilişkilerinin ve buna bağlı olarak da milli ekonominin zarar görmesi 
anlamına gelecektir13. 
 
“Devlet, özel teúebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal 
amaçlarÕna uygun yürümesini, güvenlilik ve kararlÕlÕk içerisinde 
çalÕúmasÕnÕ sa÷layacak tedbirleri alÕr” (Anayasa md 48/2) şeklindeki 
                                                 
7 Suçla korunmak istenen hukuki yarar hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bkz: Evik, 2015, s. 107-119. 
8 AmacÕn sadece ekonomik münasebetleri korumak yönündeki görüú için bkz: Soyaslan, 2010, s. 429. Sadece 
“ticari hayatta kiúilerin birbirlerine duymasÕnda zorunluluk bulunan güven iliúkisinin korunmasÕnÕ 
sa÷lanmaktÕr” diyen görüú için bkz: ARTUÇ, Mustafa: MalvarlÕ÷Õna KarúÕ Suçlar, Kartal, Ankara, 2007, s. 
484. 
9 ERMAN, Sahir: Ticari Ceza Hukuku VII, ùirketler Ceza Hukuku, østanbul Üniversitesi BasÕmevi ve Film 
Merkezi, østanbul, 1993, s. 183. 
10 EVøK, A. Hakan: Sermaye PiyasasÕ AraçlarÕnÕn De÷erini Etkileyebilecek AldatÕcÕ Hareketler Yapma 
(Manipülasyon) SuçlarÕ, Seçkin, Ankara, 2004, s. 138 vd. 
11 Erman, 1992, s. 57. 
12 ARKAN, Sabih: Ticari øúletme Hukuku, 8. BaskÕ, BTHAE YayÕnlarÕ, Ankara, 2005, s. 126. 
13 Erman, 1993, s. 185. 

hükümden hareketle kanun koyucu tarafından bu suçlarla amaçlananın en 
başta; milli ekonomiye katkıları çok büyük olan tacir, şirket yöneticisi, 
denetçisi vs. konumundaki faillerin bu nitelikteki hukuka aykırı eylemleri 
ile milli ekonomiye zarar vermesinin önüne geçilmek istenmesi olduğu 
söylenebilir14. 
 
B) Güven lişkisi 
Hileli iflas suçu ile tıpkı güveni kötüye kullanma suçunda olduğu gibi iyi 
işleyen, her şeyin yolunda gittiği bir ekonomik düzenin en temel gereği 
olarak kişilerin birbirleriyle olan alışverişlerinde karşılıklı olarak 
duymaları gereken ve özellikle de korunması şart olan “güven iliúkisi”15 de 
korunmak istenen bir diğer yarardır. 
 
Ticari hayatta, borç-alacak ilişkisi ve buna bağlı olarak gerçekleşen kredi 
müessesesi çok büyük bir öneme sahiptir. Zira geçmişte olduğu gibi bugün 
de pek çok emtia peşin ödeme yapılarak değil, borçla satın alınmaktadır. 
Bu düzenin sağlıklı bir biçimde devam ettirilebilmesi, borç alan kişinin 
borcunu alacaklısına zamanında iade edeceği şeklindeki güven ilişkisinin 
bozulmamasına bağlıdır.  
 
Özelde hileli iflas suçu açısından da; alacaklının alacağını zamanı 
geldiğinde alacağı, zamanında ödeme olmaması durumvsunda alacaklının 
teminatı mahiyetindeki malların iflas yoluyla satılarak tahsilinin imkân 
dâhilinde olduğu yönünde bir güven tesis edilmiş olması şarttır. Çünkü 
borçluya elindeki malı bir anlamda peşin satmak yerine kredi açarak satan 
alacaklı, alacağının teminatı mahiyetindeki malların borçlu tarafından 
hukuka aykırı bir takım eylemlerle azaltılmayacağına güven duymalı, 
azaltılacak olması durumunda da nasıl olsa hukuk düzeninin mevcut 
normlarla yanında olduğunu, kendisini koruyacağına inanması 
gerekmektedir. Aksi durumda, hem kredi müessesesi zarar görecek, hem 

                                                 
14 Evik, 2004, s. 139. 
15 KAZANCI, E. Behiye: Hileli ve Taksirli øflas SuçlarÕ, Hukuku Perspektif Dergisi, sayÕ: 9, AralÕk, 2006, s. 153; 
KOCA, Mahmut-ÜZÜLMEZ, ølhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet, Ankara, 2013, s. 508; ÖZBEK, 
V. Özer: Yeni Türk Ceza Kanunu’nun AnlamÕ, TCK øzmir ùerhi, c: 2, Seçkin, Ankara, 2008, s. 1299; YAùAR, 
Osman-GÖKCAN, Tahsin-ARTUÇ, Mustafa: Yorumlu ve UygulamalÕ, Türk Ceza Kanunu, c: I, Adalet, Ankara, 
2010, s. 4728. Kimi yazarlar buna; “kredi emniyeti” (bkz: EREM, Faruk: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 
c: III, 3. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 1985, s. 700; UYAR, Talih: Gerekçeli øçtihatlÕ øcra øflas Kanunu ùerhi, cilt: 11, 
2. BaskÕ, Turhan, Ankara, 2010/b, s. 20834) veya “kredi güveni” (bkz: EREM, Faruk: Türk Ceza Kanunu ùerhi, 
c: III, Ankara, 1993, s. 2456) demektedir. 
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ticari hayat olağan akışına devam edemeyecek, hem de kişilerin güven 
duygusu zedelenecektir16. 
 
Bu itibarla kanaatimizce; hileli iflas suçu ile korunmak istenen bir diğer 
hukuki yarar; milli ekonominin bir parçası olan kredi müessesesi ile 
hayatta kalan, işlerliğini sürdürebilen ticari hayatın dürüst ve güvenilir bir 
ortamda işlemesinin sağlanmak istenmesi, bu etkileşme gereği dolaylı da 
olsa alacaklı ve borçlu arasındaki güven ilişkisidir. 
 
C) Alacakl lar n Malvarl  Haklar  
TCK’nun ikinci kitabının, ikinci kısmının başlığı “Kiúilere KarúÕ Suçlar” 
olup, bu suçlarla korunmak istenen hukuki yarar; kişilerin fiziki, manevi 
veya malvarlığından oluşan maddi konular üzerindeki haklarıdır. İkinci 
kısımda kişiler; sahip oldukları malvarlıklarını oluşturan varlıklar da dâhil 
olmak üzere tüm haklarıyla birlikte çeşitli ihlallere karşı korunmak 
istenmiştir. Bu itibarla, “malvarlÕ÷Õna karúÕ suçlar” da geniş manada 
“kiúiye karúÕ saldÕrÕ” niteliği taşırlar, ancak adam öldürme, yaralama gibi 
doğrudan kişinin fiziki varlığını değil, malvarlığını korumayı hedeflerler17.  
 
İşte tam da bu nedenlerden dolayı; hileli iflas suçu ile korunmak istenen 
hukuki yararların üçüncüsünün; kişilerin malvarlıkları kapsamındaki 
“malvarlÕ÷Õ haklarÕ”18 olduğunu söylemek mümkündür. Suçların 
düzenlenme amacı ve iflas yoluyla takibin ne anlama geldiği, iflasın 
nedenleri ve amaçlanan hukuki neticeleri gibi hususlar dikkate alındığında 
buradaki malvarlığı haklarının herhangi bir kimsenin değil, “alacaklÕlarÕn 
malvarlÕ÷Õ haklarÕ” olduğu neticesi ortaya çıkmaktadır. 
 
En temel ve ortak özelliği; işlendikleri zaman başkasının malvarlığına 
yönelik hakların sağladığı ekonomik ve parasal yararı azaltmaları veya yok 
etmeleri olmakla birlikte ekonomik suçlarla esasında suçların maddi 
konusunu oluşturan ekonomik değerler değil, bu değerler üzerindeki 
haklar korunmak istenmektedir19. 
 

                                                 
16 Erman, 1993, s. 185; ÖNDER, Ayhan: ùahÕslara ve Mallara KarúÕ Cürümler, Filiz, østanbul, 1994, s. 403. 
17 Centel-Zafer-Çakmut, 2007, s. 269; Koca-Üzülmez s. 507; Toroslu, 2010, s. 124. 
18 Parlar-Hatipo÷lu, 2010, s. 2660; ÜSTÜNDAö, Saim: øflas hukuku: øflâs, Konkordato, øptal DavalarÕ, 6. 
BaskÕ, Fakülteler MatbaasÕ, østanbul, 2002, s. 195. 
19 Centel-Zafer-Çakmut, 2007, s. 270; DÖNMEZER, Sulhi: Kiúilere ve Mala KarúÕ Cürümler, 16. BaskÕ, Beta, 
østanbul, 2001, s. 338; HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 291; Koca-Üzülmez, 2013, s. 507. 

Ceza kanunumuzda yer alan malvarlığına karşı suçlar ile geçmişten 
günümüze uluslararası metinlerde olduğu gibi, Anayasamızın 35. 
maddesinde de tanınmış bir hak olan “mülkiyet hakkÕnÕn” değil, geniş 
anlamda mülkiyet hakkı dışında zilyetliğin kullanılmasına olanak sağlayan 
hakların korunması amaçlanmaktadır. Bu nedenle; bu başlık altında sadece 
hırsızlık değil, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas gibi 
diğer fiiller de suç olarak kabul edilerek cezai yaptırıma bağlanmıştır20. 
 
Kişilerin parayla ölçülebilen maddi veya sahibi açısından manevi değeri 
olan eşyaları, malvarlığı kapsamında olup, malvarlığına karşı suçlarla 
korunmak istenen yarar; kişilerin parayla ölçülebilen hak ve borçlarının 
bütünüdür. Ceza hukuku ile korunması amaçlanan malvarlığı hakları da; 
ayni haklar ve kişisel haklar olarak “alacak ve borçlardır”21. 
 
Gerçekten de; hileli iflas suçu ile iflasa tabi bir gerçek veya tüzel kişinin 
(ortaklığın) mallarının, iflastan önce veya sonrasında borçlunun kusurlu 
davranışları ile azaltılması, eritilmesi, yok edilmesi, gizlenmesi, 
başkalarına aktarılması önlenmek istenmektedir. Bunun önlenmesi ile de 
malvarlığı kapsamındaki ayni ve kişisel hakları, somutta alacaklıların 
alacakları22 koruma altına alınmaya çalışılmaktadır. 
 
II- Suçun Unsurlar  
A) Maddi Unsur Fail 
Hileli iflas suçundan dolayı cezalandırmanın söz konusu olabilmesi için 
öncelikle yetkili Ticaret Mahkemesince verilmiş bir iflas kararının 
bulunması yani iflas etme şeklindeki hukuki neticenin var olması 
gerekmektedir23. Zira bu hukuki netice Kanun koyucu tarafından 5237 
sayılı TCK’da bir “cezalandÕrÕlabilirlik úartÕ olarak” düzenlenmiştir. Bu 
nedenle suçun olası failleri; Yargıtay’ın da içtihatlarında24 vurguladığı 

                                                 
20 Erem-Toroslu, 1987, s. 578-579. 
21 Centel-Zafer-Çakmut, 2007, s. 270-271; Erem-Toroslu, 1987, s. 579. 
22 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 292. 
23 Bu hukuki netice Kanun koyucu tarafÕndan 5237 sayÕlÕ TCK’da bir “cezalandÕrÕlabilir úartÕ olarak” 
düzenlenmiú olup, konu hakkÕnda ayrÕntÕlÕ açÕklama ve de÷erlendirmeler aúa÷Õda “øflas Etmiú Olma ùartÕ” 
baúlÕklÕ ilgili kÕsÕmda yapÕlacaktÕr. 
24 YargÕtay HGK’nun 05.05.1981 tarih ve 1981/3278 Esas, 1981/4579 Karar sayÕlÕ kararÕ için bkz: (Çevrimiçi), 
http://www.kazanci.com, 2003. YargÕtay 19. HD’nin 15.09.1992 tarih ve 1992/7082 Esas, 1992/3910 KararÕ 
için bkz: GÜNEL, Y. Mete: øflas DavalarÕ ve øflasÕn Ertelenmesi, Yetkin, Ankara, 2006, s. 42 vd; 19. HD’nin 
03.02.2000 tarih ve 1999/8151 Esas, 2000/622 Karar sayÕlÕ kararÕ için bkz: Günel, 2006, s. 30. 
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ticari hayat olağan akışına devam edemeyecek, hem de kişilerin güven 
duygusu zedelenecektir16. 
 
Bu itibarla kanaatimizce; hileli iflas suçu ile korunmak istenen bir diğer 
hukuki yarar; milli ekonominin bir parçası olan kredi müessesesi ile 
hayatta kalan, işlerliğini sürdürebilen ticari hayatın dürüst ve güvenilir bir 
ortamda işlemesinin sağlanmak istenmesi, bu etkileşme gereği dolaylı da 
olsa alacaklı ve borçlu arasındaki güven ilişkisidir. 
 
C) Alacakl lar n Malvarl  Haklar  
TCK’nun ikinci kitabının, ikinci kısmının başlığı “Kiúilere KarúÕ Suçlar” 
olup, bu suçlarla korunmak istenen hukuki yarar; kişilerin fiziki, manevi 
veya malvarlığından oluşan maddi konular üzerindeki haklarıdır. İkinci 
kısımda kişiler; sahip oldukları malvarlıklarını oluşturan varlıklar da dâhil 
olmak üzere tüm haklarıyla birlikte çeşitli ihlallere karşı korunmak 
istenmiştir. Bu itibarla, “malvarlÕ÷Õna karúÕ suçlar” da geniş manada 
“kiúiye karúÕ saldÕrÕ” niteliği taşırlar, ancak adam öldürme, yaralama gibi 
doğrudan kişinin fiziki varlığını değil, malvarlığını korumayı hedeflerler17.  
 
İşte tam da bu nedenlerden dolayı; hileli iflas suçu ile korunmak istenen 
hukuki yararların üçüncüsünün; kişilerin malvarlıkları kapsamındaki 
“malvarlÕ÷Õ haklarÕ”18 olduğunu söylemek mümkündür. Suçların 
düzenlenme amacı ve iflas yoluyla takibin ne anlama geldiği, iflasın 
nedenleri ve amaçlanan hukuki neticeleri gibi hususlar dikkate alındığında 
buradaki malvarlığı haklarının herhangi bir kimsenin değil, “alacaklÕlarÕn 
malvarlÕ÷Õ haklarÕ” olduğu neticesi ortaya çıkmaktadır. 
 
En temel ve ortak özelliği; işlendikleri zaman başkasının malvarlığına 
yönelik hakların sağladığı ekonomik ve parasal yararı azaltmaları veya yok 
etmeleri olmakla birlikte ekonomik suçlarla esasında suçların maddi 
konusunu oluşturan ekonomik değerler değil, bu değerler üzerindeki 
haklar korunmak istenmektedir19. 
 

                                                 
16 Erman, 1993, s. 185; ÖNDER, Ayhan: ùahÕslara ve Mallara KarúÕ Cürümler, Filiz, østanbul, 1994, s. 403. 
17 Centel-Zafer-Çakmut, 2007, s. 269; Koca-Üzülmez s. 507; Toroslu, 2010, s. 124. 
18 Parlar-Hatipo÷lu, 2010, s. 2660; ÜSTÜNDAö, Saim: øflas hukuku: øflâs, Konkordato, øptal DavalarÕ, 6. 
BaskÕ, Fakülteler MatbaasÕ, østanbul, 2002, s. 195. 
19 Centel-Zafer-Çakmut, 2007, s. 270; DÖNMEZER, Sulhi: Kiúilere ve Mala KarúÕ Cürümler, 16. BaskÕ, Beta, 
østanbul, 2001, s. 338; HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 291; Koca-Üzülmez, 2013, s. 507. 

Ceza kanunumuzda yer alan malvarlığına karşı suçlar ile geçmişten 
günümüze uluslararası metinlerde olduğu gibi, Anayasamızın 35. 
maddesinde de tanınmış bir hak olan “mülkiyet hakkÕnÕn” değil, geniş 
anlamda mülkiyet hakkı dışında zilyetliğin kullanılmasına olanak sağlayan 
hakların korunması amaçlanmaktadır. Bu nedenle; bu başlık altında sadece 
hırsızlık değil, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas gibi 
diğer fiiller de suç olarak kabul edilerek cezai yaptırıma bağlanmıştır20. 
 
Kişilerin parayla ölçülebilen maddi veya sahibi açısından manevi değeri 
olan eşyaları, malvarlığı kapsamında olup, malvarlığına karşı suçlarla 
korunmak istenen yarar; kişilerin parayla ölçülebilen hak ve borçlarının 
bütünüdür. Ceza hukuku ile korunması amaçlanan malvarlığı hakları da; 
ayni haklar ve kişisel haklar olarak “alacak ve borçlardır”21. 
 
Gerçekten de; hileli iflas suçu ile iflasa tabi bir gerçek veya tüzel kişinin 
(ortaklığın) mallarının, iflastan önce veya sonrasında borçlunun kusurlu 
davranışları ile azaltılması, eritilmesi, yok edilmesi, gizlenmesi, 
başkalarına aktarılması önlenmek istenmektedir. Bunun önlenmesi ile de 
malvarlığı kapsamındaki ayni ve kişisel hakları, somutta alacaklıların 
alacakları22 koruma altına alınmaya çalışılmaktadır. 
 
II- Suçun Unsurlar  
A) Maddi Unsur Fail 
Hileli iflas suçundan dolayı cezalandırmanın söz konusu olabilmesi için 
öncelikle yetkili Ticaret Mahkemesince verilmiş bir iflas kararının 
bulunması yani iflas etme şeklindeki hukuki neticenin var olması 
gerekmektedir23. Zira bu hukuki netice Kanun koyucu tarafından 5237 
sayılı TCK’da bir “cezalandÕrÕlabilirlik úartÕ olarak” düzenlenmiştir. Bu 
nedenle suçun olası failleri; Yargıtay’ın da içtihatlarında24 vurguladığı 

                                                 
20 Erem-Toroslu, 1987, s. 578-579. 
21 Centel-Zafer-Çakmut, 2007, s. 270-271; Erem-Toroslu, 1987, s. 579. 
22 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 292. 
23 Bu hukuki netice Kanun koyucu tarafÕndan 5237 sayÕlÕ TCK’da bir “cezalandÕrÕlabilir úartÕ olarak” 
düzenlenmiú olup, konu hakkÕnda ayrÕntÕlÕ açÕklama ve de÷erlendirmeler aúa÷Õda “øflas Etmiú Olma ùartÕ” 
baúlÕklÕ ilgili kÕsÕmda yapÕlacaktÕr. 
24 YargÕtay HGK’nun 05.05.1981 tarih ve 1981/3278 Esas, 1981/4579 Karar sayÕlÕ kararÕ için bkz: (Çevrimiçi), 
http://www.kazanci.com, 2003. YargÕtay 19. HD’nin 15.09.1992 tarih ve 1992/7082 Esas, 1992/3910 KararÕ 
için bkz: GÜNEL, Y. Mete: øflas DavalarÕ ve øflasÕn Ertelenmesi, Yetkin, Ankara, 2006, s. 42 vd; 19. HD’nin 
03.02.2000 tarih ve 1999/8151 Esas, 2000/622 Karar sayÕlÕ kararÕ için bkz: Günel, 2006, s. 30. 
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gibi, ancak iflasa tabi olan ve somut olayda hakkında iflas kararı verilmiş 
kişiler/borçlular olabilir25. 
 
Mevzuatımızda kimlerin iflasa tabi olduğu konusunda hem Türk Ticaret 
Kanunu (TTK), hem de İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK) hükümler 
bulunmaktadır. Bu bağlamda; “a) TTK’nun ilgili maddeleri gereği tacir 
olan ve tacir sayılan gerçek ve tüzel kişiler, b) Tacir olmadıkları halde 
TTK kanunu gereğince tacirler hakkındaki hükümlere tabi kişiler, c) Son 
olarak da TTK, İİK ve Bankacılık Kanunu (BanK) kapsamında tacir 
olmadıkları halde bu kanunların özel hükümlerinde iflasa tabi oldukları 
belirtilen kişiler”26 iflasa tabidir. 
 
Bu suç, ancak “iflasa tabi borçlular” yani “tacirler” (TTK hükümleri 
gereği tacirler, tacir sayılanlar, tacir olmadıkları ve sayılmadıkları halde 
tacir gibi sorumlu olanlar, yine tacir olmadıkları ve sayılmadıkları halde 
özel kanunlardaki hükümler nedeniyle iflasa tabi olanlar) tarafından 
işlenebileceğinden27, “özgü (mahsus) suç” niteliğindedir28. İflasa tabi 
olmadığı için özel faillik niteliği taşımaksızın bu suçun işlenişine iştirak 
eden diğer kişiler ise TCK’nun 40/2 maddesi gereği, ancak azmettiren 
veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilirler. 
 
Suçun faili olabilecek kişileri kısaca aşağıdaki şekilde belirlemek ve 
değerlendirmek mümkündür: 
 
a) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerince Tacir Olan ve Tacir 
Say lan Gerçek Kişiler 
aa) Tacirler 
TTK’nun 11/1. maddesine göre; “ticari işletme, esnaf işletmesi için 
öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin 
devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme” olup, “bir ticari 
iúletmeyi, kÕsmen de olsa, kendi adÕna iúleten kiúiye” (TTK madde 12/1) 
“tacir” denilmektedir. 

                                                 
25 MUùUL, Timuçin: øflas SuçlarÕ, Filiz, østanbul, 1998, s. 34; Özbek, 2008, s. 1300. 
26 KURU, Baki-ARSLAN, Ramazan-YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku, 22. BaskÕ, Yetkin, Ankara, 2011: 
455-459; Muúul, 1998, s. 35; PEKCANITEZ, Hakan-ATALAY, O÷uz-SUNGURTEKøN ÖZKAN Meral-
ÖZEKES, Muhammet: øcra ve øflas Hukuku, 11. BaskÕ, Yetkin, Ankara, 2013, s. 615 vd. 
27 Erman, 1993: 191; Muúul, 1998: 34; ÖZGENÇ, øzzet: Ekonomik ÇÕkar AmacÕyla øúlenen Suçlar, Seçkin, 
Ankara, 2002, s. 122. 
28 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b: 400. 

TTK’nun 18. maddesinin 1 ve 2. fıkraları gereği; “tacir, her türlü 
borcundan dolayı iflasa tabidir. Ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı 
seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun 
hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla yükümlüdür. Her 
tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket 
etmesi gerekir”. 
 
Kanun koyucu, tacir olmak açısından herhangi bir şekli şart (örneğin; 
ticaret siciline kayıt olmak gibi) öngörmemiştir. “Mevcut bir ticari 
işletmeyi kişinin kısmen veya tamamen kendi adına işletmesi” şeklindeki 
maddi şartları haiz olmak yeterlidir29. 
 
bb) Tacir Say lanlar 
TTK’nun 12/2. maddesi uyarınca; “fiilen işletmeye başlamamış olsa bile 
bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve 
diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil 
ettirerek durumu ilan etmiş olan kişi” tacir sayılmaktadır. 
 
Yine TTK madde 14/1 gereği; “kişisel durumları ya da yaptığı işlerin 
niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla, kanundan veya 
bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da başka bir 
kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya 
onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişiler” de tacir sayılmaktadır. 
Yasak olmasına karşın ticari işletme işleten noter, avukat vs. ya da 
mevzuat gereği alınması icap eden ruhsatnameyi almaksızın eczane açan 
eczacılar, tekel kapsamındaki bir işle uğraşabilmek (örneğin; rakı üretmek 
gibi) için alınması gereken izni almaksızın bu işi yapan kişiler bu duruma 
örnektir30. 
 
TTK’nun 18/1. maddesi uyarınca tacirlerin ve elbette tacir sayılanların; 
hem ticari işletmesiyle ilgili olan “ticari”, hem de ticari işletmesiyle bir 
ilgi ve alakası bulunmayan “adi” her türlü muaccel para veya teminat 
borcunun ödenmemiş olmasından dolayı iflas yoluyla takibi istenebilir31. 
 
 

                                                 
29 Arkan, 2005:109. 
30 Arkan, 2005:115. 
31 Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 461; PekcanÕtez-Atalay-Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 626. 
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gibi, ancak iflasa tabi olan ve somut olayda hakkında iflas kararı verilmiş 
kişiler/borçlular olabilir25. 
 
Mevzuatımızda kimlerin iflasa tabi olduğu konusunda hem Türk Ticaret 
Kanunu (TTK), hem de İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK) hükümler 
bulunmaktadır. Bu bağlamda; “a) TTK’nun ilgili maddeleri gereği tacir 
olan ve tacir sayılan gerçek ve tüzel kişiler, b) Tacir olmadıkları halde 
TTK kanunu gereğince tacirler hakkındaki hükümlere tabi kişiler, c) Son 
olarak da TTK, İİK ve Bankacılık Kanunu (BanK) kapsamında tacir 
olmadıkları halde bu kanunların özel hükümlerinde iflasa tabi oldukları 
belirtilen kişiler”26 iflasa tabidir. 
 
Bu suç, ancak “iflasa tabi borçlular” yani “tacirler” (TTK hükümleri 
gereği tacirler, tacir sayılanlar, tacir olmadıkları ve sayılmadıkları halde 
tacir gibi sorumlu olanlar, yine tacir olmadıkları ve sayılmadıkları halde 
özel kanunlardaki hükümler nedeniyle iflasa tabi olanlar) tarafından 
işlenebileceğinden27, “özgü (mahsus) suç” niteliğindedir28. İflasa tabi 
olmadığı için özel faillik niteliği taşımaksızın bu suçun işlenişine iştirak 
eden diğer kişiler ise TCK’nun 40/2 maddesi gereği, ancak azmettiren 
veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilirler. 
 
Suçun faili olabilecek kişileri kısaca aşağıdaki şekilde belirlemek ve 
değerlendirmek mümkündür: 
 
a) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerince Tacir Olan ve Tacir 
Say lan Gerçek Kişiler 
aa) Tacirler 
TTK’nun 11/1. maddesine göre; “ticari işletme, esnaf işletmesi için 
öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin 
devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme” olup, “bir ticari 
iúletmeyi, kÕsmen de olsa, kendi adÕna iúleten kiúiye” (TTK madde 12/1) 
“tacir” denilmektedir. 

                                                 
25 MUùUL, Timuçin: øflas SuçlarÕ, Filiz, østanbul, 1998, s. 34; Özbek, 2008, s. 1300. 
26 KURU, Baki-ARSLAN, Ramazan-YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku, 22. BaskÕ, Yetkin, Ankara, 2011: 
455-459; Muúul, 1998, s. 35; PEKCANITEZ, Hakan-ATALAY, O÷uz-SUNGURTEKøN ÖZKAN Meral-
ÖZEKES, Muhammet: øcra ve øflas Hukuku, 11. BaskÕ, Yetkin, Ankara, 2013, s. 615 vd. 
27 Erman, 1993: 191; Muúul, 1998: 34; ÖZGENÇ, øzzet: Ekonomik ÇÕkar AmacÕyla øúlenen Suçlar, Seçkin, 
Ankara, 2002, s. 122. 
28 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b: 400. 

TTK’nun 18. maddesinin 1 ve 2. fıkraları gereği; “tacir, her türlü 
borcundan dolayı iflasa tabidir. Ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı 
seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun 
hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla yükümlüdür. Her 
tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket 
etmesi gerekir”. 
 
Kanun koyucu, tacir olmak açısından herhangi bir şekli şart (örneğin; 
ticaret siciline kayıt olmak gibi) öngörmemiştir. “Mevcut bir ticari 
işletmeyi kişinin kısmen veya tamamen kendi adına işletmesi” şeklindeki 
maddi şartları haiz olmak yeterlidir29. 
 
bb) Tacir Say lanlar 
TTK’nun 12/2. maddesi uyarınca; “fiilen işletmeye başlamamış olsa bile 
bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve 
diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil 
ettirerek durumu ilan etmiş olan kişi” tacir sayılmaktadır. 
 
Yine TTK madde 14/1 gereği; “kişisel durumları ya da yaptığı işlerin 
niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla, kanundan veya 
bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da başka bir 
kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya 
onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişiler” de tacir sayılmaktadır. 
Yasak olmasına karşın ticari işletme işleten noter, avukat vs. ya da 
mevzuat gereği alınması icap eden ruhsatnameyi almaksızın eczane açan 
eczacılar, tekel kapsamındaki bir işle uğraşabilmek (örneğin; rakı üretmek 
gibi) için alınması gereken izni almaksızın bu işi yapan kişiler bu duruma 
örnektir30. 
 
TTK’nun 18/1. maddesi uyarınca tacirlerin ve elbette tacir sayılanların; 
hem ticari işletmesiyle ilgili olan “ticari”, hem de ticari işletmesiyle bir 
ilgi ve alakası bulunmayan “adi” her türlü muaccel para veya teminat 
borcunun ödenmemiş olmasından dolayı iflas yoluyla takibi istenebilir31. 
 
 

                                                 
29 Arkan, 2005:109. 
30 Arkan, 2005:115. 
31 Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 461; PekcanÕtez-Atalay-Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 626. 
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b) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerince Tacir Say lan Tüzel 
Kişiler 
TTK madde 16/1 uyarınca tüzel kişiliğe sahip; “a) İster şahıs, ister sermaye 
şirketleri olarak kurulan “ticaret şirketleri” yani “kollektif, komandit, 
anonim, limited ve kooperatif şirketleri”, b) Amacına ulaşmak için bir 
ticari işletme işleten “dernekler”, c) Kendi kuruluş kanunları gereğince 
özel hukuk hükümleri çerçevesinde idare edilmek veya ticari şekilde 
işletilmek üzere, Devlet, il özel idaresi, belediye, gibi kamu tüzel kişileri 
tarafından kurulmuş olan “teşekkül ve müesseseler32” tacir 
sayıldıklarından iflasa tabidirler. 
 
aa) Ticaret irketleri 
Suçun faili; “yaúayan” herhangi bir “insan” olabilir. Bu şartlar da, ancak 
“gerçek kiúiler”33 veya “tüzel kiúisi”34 açısından söz konusudur. TTK’nun 
125/1. madde hükmü gereği “ticaret úirketleri” tüzel kişiliği haiz olup, 
sahip oldukları malvarlıkları tüzel kişiliğe aittir, aktif ve pasif dava 
ehliyetine de yine tüzel kişi sahiptir35. Tüzel kişi olmanın neticesi olarak, 
tüzel kişi bünyesinde özellikle hürriyeti bağlayıcı bir cezayı gerektiren 
suçun işlenmesi durumunda tüzel kişilerin de suç faili olup, 
olamayacakları eskiden bu yana pek çok ülke öğretilerinde tartışma 
konusu olmuş, bu tartışmaların neticesi olarak da ülkeler mevzuatlarında 
farklı düzenlemeler yapılmıştır36. 
 
Bu konu aynen bizde de pek çok hukukçu tarafından tartışılmış ve 
kimilerince tüzel kişilerin bizatihi suç faili olabilecekleri, kimileri 
tarafından ise olamayacağı şeklinde farklı neticelere ulaşılmıştır. Konuyla 
ilgili özel bir düzenlemenin bulunmadığı mülga TCK’dan sonra yürürlüğe 
giren 5237 sayılı TCK’nun; “Tüzel kiúiler hakkÕnda ceza yaptÕrÕmÕ 
uygulanamaz” şeklindeki 20. madde hükmü bu sorunu çözüme 
                                                 
32 15.05.2006 tarih ve 5502 sayÕlÕ Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun; “Kurum hakkÕnda øøK’nun haciz ve 
iflas hükümleri uygulanamaz” úeklindeki 35/3. maddesi gere÷i iflasa tabi de÷ildir. 
33 ARTUK, M. Emin-GÖKÇEN, Ahmet-YENøDÜNYA, Caner: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. BaskÕ, Ankara, 
Adalet, 2014, s. 267; DEMøRBAù, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. BaskÕ, Ankara, Seçkin, 2012, s. 
458; DÖNMEZER, Sulhi-ERMAN, Sahir: Nazari Ve Tatbiki Ceza Hukuku, c: II, 12. BaskÕ, Beta, østanbul, 1999, 
s. 401; TOROSLU, Nevzat-FEYZøOöLU, Metin: Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. BaskÕ, Savaú, Ankara, 2011, s. 
125. 
34 Ünver, 2003, s. 254. 
35 KANGAL, Z. Temel: Tüzel Kiúilerin Ceza Sorumlulu÷u, Seçkin, Ankara, 2003: 37; Muúul, 1998: 35; POROY, 
Reha-TEKøNALP, Ünal-ÇAMOöLU, Ersin: OrtaklÕklar ve Kooperatif Hukuku, 9. BaskÕ, Beta, østanbul, 2003, 
s. 97-98. 
36 Konu hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bakÕnÕz: Kangal, 2003; Mahmuto÷lu, 2003, s. 43-44; ÖZBEK, V. Özer: 
Yeni Türk Ceza Kanunu’nun AnlamÕ (TCK øzmir ùerhi), c: 1, 3. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2006, s. 268-270. 

kavuşturmuştur37. Bu yeni38 anlayışa göre; tüzel kişilerin suç faili olmaları 
mümkün değildir39. Tüzel kişilerin, ancak temsilcisi/yöneticisi 
konumundaki gerçek kişiler ile bunların dışında kalan kişiler suç faili 
olabilecektir. Bu bağlamda, madde kapsamındaki ticaret şirketleri/dernek 
veya teşekkül/müesseselerin iflasına karar verilmesi ve bu iflasın hileli 
olması durumunda suçun faili de, o tüzel kişiliğin kanuni temsilcisi/tüzel 
kişisi olabilecektir40. 
 
Ticari şirketlerden “Anonim ùirketlerin” (AŞ) hukuki sorumluğu hakkında 
TTK’nun 549, 550, 551 ve 552. maddelerindeki özel düzenlemelerin yanı 
sıra “KurucularÕn, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye 
memurlarÕnÕn sorumlulu÷u” başlıklı 553. maddesinde genel bir 
düzenlemeye yer verildiği görülmektedir. Madde; “kurucular, yönetim 
kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlarÕ, kanundan ve esas 
sözleúmeden do÷an yükümlülüklerini kusurlarÕyla ihlal ettikleri takdirde, 
hem úirkete hem pay sahiplerine hem de úirket alacaklÕlarÕna karúÕ 
verdikleri zarardan sorumludurlar” şeklindedir. TTK’nun 11. bölümünde 
yer alan hukuki sorumluluk hallerinin bazılarının TTK’nun 562. 
maddesinde adli veya idari suç olarak kabul edilerek, cezai yaptırıma 
bağlandığı görülmektedir41. Kanunda açık bir düzenleme bulunmamakla 
birlikte hukuki sorumluluklarının bulunduğu kabul edilen “kurucular, 
yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlarÕ” ile “di÷er úirket 
personelinin” inceleme konumuzu oluşturan suçların tipe uygun eylem 
unsurunu oluşturacak eylemlerde bulunmaları durumunda anılan suçların 
faili veya failin eylemlerine yardım eden veya azmettiren sıfatıyla katılan 
kişiler olabilecekleri düşünülmektedir.  
 
TTK hükümleri kapsamında bir şahıs şirketi olan “Kollektif ùirketler”de 
(KŞ); yönetim yetkisi sözleşme serbestisi kapsamında şirket sözleşmesi 
veya ortaklar kararı ile ortaklardan birine, birkaçına veya tümüne 
verilebilir. Bu şekilde bir belirleme söz konusu değilse, yönetici 
ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hak ve görevine sahiptir42. 
                                                 
37 Ancak bu çözüm úekli çok da baúarÕlÕ olamamÕútÕr. Bkz: Özbek, 2006, s. 271. 
38 TCK’daki düzenleme yeni olmakla birlikte 1956 yÕlÕnda de÷iútirilen øøK’nun 345. maddesinin açÕk bir úekilde 
bu maddede düzenlenen suçtan dolayÕ cezai sorumlulu÷un tüzel de÷il, gerçek kiúilere ait oldu÷unu ifade 
etmiútir. Bkz: KIZILARSLAN, Hakan: Hileli ve TaksiratlÕ øflas SuçlarÕ, Seçkin, Ankara, 2006, s. 68. 
39 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 400; Özbek, 2008, s. 1301; Parlar-Hatipo÷lu, 2010, s. 2660; Soyaslan, 2010, 
s. 429. 
40 Gündüz, 2012, s. 722; Koca, 2005, s. 89; Muúul, 1998: 35; Aksi görüú için bakÕnÕz: Soyaslan, 2005, s. 223. 
41 KARAHAN, Sami (Edit): ùirketler Hukuku, 2. BaskÕ, Mimoza, Konya, 2013, Karahan/Koúut, s. 815 vd. 
42 Karahan/Çeliktaú, 2013, s. 257, 266. 
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b) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerince Tacir Say lan Tüzel 
Kişiler 
TTK madde 16/1 uyarınca tüzel kişiliğe sahip; “a) İster şahıs, ister sermaye 
şirketleri olarak kurulan “ticaret şirketleri” yani “kollektif, komandit, 
anonim, limited ve kooperatif şirketleri”, b) Amacına ulaşmak için bir 
ticari işletme işleten “dernekler”, c) Kendi kuruluş kanunları gereğince 
özel hukuk hükümleri çerçevesinde idare edilmek veya ticari şekilde 
işletilmek üzere, Devlet, il özel idaresi, belediye, gibi kamu tüzel kişileri 
tarafından kurulmuş olan “teşekkül ve müesseseler32” tacir 
sayıldıklarından iflasa tabidirler. 
 
aa) Ticaret irketleri 
Suçun faili; “yaúayan” herhangi bir “insan” olabilir. Bu şartlar da, ancak 
“gerçek kiúiler”33 veya “tüzel kiúisi”34 açısından söz konusudur. TTK’nun 
125/1. madde hükmü gereği “ticaret úirketleri” tüzel kişiliği haiz olup, 
sahip oldukları malvarlıkları tüzel kişiliğe aittir, aktif ve pasif dava 
ehliyetine de yine tüzel kişi sahiptir35. Tüzel kişi olmanın neticesi olarak, 
tüzel kişi bünyesinde özellikle hürriyeti bağlayıcı bir cezayı gerektiren 
suçun işlenmesi durumunda tüzel kişilerin de suç faili olup, 
olamayacakları eskiden bu yana pek çok ülke öğretilerinde tartışma 
konusu olmuş, bu tartışmaların neticesi olarak da ülkeler mevzuatlarında 
farklı düzenlemeler yapılmıştır36. 
 
Bu konu aynen bizde de pek çok hukukçu tarafından tartışılmış ve 
kimilerince tüzel kişilerin bizatihi suç faili olabilecekleri, kimileri 
tarafından ise olamayacağı şeklinde farklı neticelere ulaşılmıştır. Konuyla 
ilgili özel bir düzenlemenin bulunmadığı mülga TCK’dan sonra yürürlüğe 
giren 5237 sayılı TCK’nun; “Tüzel kiúiler hakkÕnda ceza yaptÕrÕmÕ 
uygulanamaz” şeklindeki 20. madde hükmü bu sorunu çözüme 
                                                 
32 15.05.2006 tarih ve 5502 sayÕlÕ Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun; “Kurum hakkÕnda øøK’nun haciz ve 
iflas hükümleri uygulanamaz” úeklindeki 35/3. maddesi gere÷i iflasa tabi de÷ildir. 
33 ARTUK, M. Emin-GÖKÇEN, Ahmet-YENøDÜNYA, Caner: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. BaskÕ, Ankara, 
Adalet, 2014, s. 267; DEMøRBAù, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. BaskÕ, Ankara, Seçkin, 2012, s. 
458; DÖNMEZER, Sulhi-ERMAN, Sahir: Nazari Ve Tatbiki Ceza Hukuku, c: II, 12. BaskÕ, Beta, østanbul, 1999, 
s. 401; TOROSLU, Nevzat-FEYZøOöLU, Metin: Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. BaskÕ, Savaú, Ankara, 2011, s. 
125. 
34 Ünver, 2003, s. 254. 
35 KANGAL, Z. Temel: Tüzel Kiúilerin Ceza Sorumlulu÷u, Seçkin, Ankara, 2003: 37; Muúul, 1998: 35; POROY, 
Reha-TEKøNALP, Ünal-ÇAMOöLU, Ersin: OrtaklÕklar ve Kooperatif Hukuku, 9. BaskÕ, Beta, østanbul, 2003, 
s. 97-98. 
36 Konu hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bakÕnÕz: Kangal, 2003; Mahmuto÷lu, 2003, s. 43-44; ÖZBEK, V. Özer: 
Yeni Türk Ceza Kanunu’nun AnlamÕ (TCK øzmir ùerhi), c: 1, 3. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2006, s. 268-270. 

kavuşturmuştur37. Bu yeni38 anlayışa göre; tüzel kişilerin suç faili olmaları 
mümkün değildir39. Tüzel kişilerin, ancak temsilcisi/yöneticisi 
konumundaki gerçek kişiler ile bunların dışında kalan kişiler suç faili 
olabilecektir. Bu bağlamda, madde kapsamındaki ticaret şirketleri/dernek 
veya teşekkül/müesseselerin iflasına karar verilmesi ve bu iflasın hileli 
olması durumunda suçun faili de, o tüzel kişiliğin kanuni temsilcisi/tüzel 
kişisi olabilecektir40. 
 
Ticari şirketlerden “Anonim ùirketlerin” (AŞ) hukuki sorumluğu hakkında 
TTK’nun 549, 550, 551 ve 552. maddelerindeki özel düzenlemelerin yanı 
sıra “KurucularÕn, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye 
memurlarÕnÕn sorumlulu÷u” başlıklı 553. maddesinde genel bir 
düzenlemeye yer verildiği görülmektedir. Madde; “kurucular, yönetim 
kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlarÕ, kanundan ve esas 
sözleúmeden do÷an yükümlülüklerini kusurlarÕyla ihlal ettikleri takdirde, 
hem úirkete hem pay sahiplerine hem de úirket alacaklÕlarÕna karúÕ 
verdikleri zarardan sorumludurlar” şeklindedir. TTK’nun 11. bölümünde 
yer alan hukuki sorumluluk hallerinin bazılarının TTK’nun 562. 
maddesinde adli veya idari suç olarak kabul edilerek, cezai yaptırıma 
bağlandığı görülmektedir41. Kanunda açık bir düzenleme bulunmamakla 
birlikte hukuki sorumluluklarının bulunduğu kabul edilen “kurucular, 
yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlarÕ” ile “di÷er úirket 
personelinin” inceleme konumuzu oluşturan suçların tipe uygun eylem 
unsurunu oluşturacak eylemlerde bulunmaları durumunda anılan suçların 
faili veya failin eylemlerine yardım eden veya azmettiren sıfatıyla katılan 
kişiler olabilecekleri düşünülmektedir.  
 
TTK hükümleri kapsamında bir şahıs şirketi olan “Kollektif ùirketler”de 
(KŞ); yönetim yetkisi sözleşme serbestisi kapsamında şirket sözleşmesi 
veya ortaklar kararı ile ortaklardan birine, birkaçına veya tümüne 
verilebilir. Bu şekilde bir belirleme söz konusu değilse, yönetici 
ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hak ve görevine sahiptir42. 
                                                 
37 Ancak bu çözüm úekli çok da baúarÕlÕ olamamÕútÕr. Bkz: Özbek, 2006, s. 271. 
38 TCK’daki düzenleme yeni olmakla birlikte 1956 yÕlÕnda de÷iútirilen øøK’nun 345. maddesinin açÕk bir úekilde 
bu maddede düzenlenen suçtan dolayÕ cezai sorumlulu÷un tüzel de÷il, gerçek kiúilere ait oldu÷unu ifade 
etmiútir. Bkz: KIZILARSLAN, Hakan: Hileli ve TaksiratlÕ øflas SuçlarÕ, Seçkin, Ankara, 2006, s. 68. 
39 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 400; Özbek, 2008, s. 1301; Parlar-Hatipo÷lu, 2010, s. 2660; Soyaslan, 2010, 
s. 429. 
40 Gündüz, 2012, s. 722; Koca, 2005, s. 89; Muúul, 1998: 35; Aksi görüú için bakÕnÕz: Soyaslan, 2005, s. 223. 
41 KARAHAN, Sami (Edit): ùirketler Hukuku, 2. BaskÕ, Mimoza, Konya, 2013, Karahan/Koúut, s. 815 vd. 
42 Karahan/Çeliktaú, 2013, s. 257, 266. 
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Yönetim yetkisinin aksine dış ilişkiyi ifade ettiğinden, uygulamada aynı 
kişide olmakla birlikte, şirketi temsil yetkisi yönetici ortaklardan farklı 
birine bırakılabilir. Yine aynı yöntemle temsil yetkisi ortaklardan birine, 
birkaçına veya tümüne verilebilir. Hatta dışarıdan üçüncü bir kişinin 
müdür olarak atanması da mümkündür43. AŞ’ler hakkındaki 
açıklamalarımızı da dikkate almak suretiyle kanaatimizce; kollektif 
şirketler bünyesinde işlenen bir hileli iflas suçunun failinin suça konu 
eylemleri temsil ve yönetim yetkisi kapsamında gerçekleştiren “yönetici 
ve/veya temsilci ortak” ya da “úirket müdürü” olacağı söylenebilir. 
 
TTK hükümleri uyarınca yine bir şahıs şirketi olan “Adi Komandit 
ùirketler” (AKmŞ); prensip itibariyle “komandite ortaklar” tarafından hep 
birlikte yönetilir. Ancak, şirket sözleşmesi hükümleri uyarınca ya da 
ortaklar kararıyla yönetim bir veya birkaç komandite ortağa bırakılabilir. 
“Komanditer ortaklar” ise şirket işlerini görmeye yetkili ve görevli 
değillerdir. Hatta yönetime ilişkin işlemlere itiraz hakları dahi 
bulunmamaktadır. Sadece olağanüstü iş ve işlemler ile temel işlemlerde oy 
hakları bulunmaktadır. Temsil konusunda da aynı düzenlemeler geçerlidir. 
Yani şirketi temsil yetkisi de sadece “komandite orta÷a” aittir. Şirket 
sözleşmesinde aksine hüküm bulunmamak şartıyla, “komanditer ortak”, 
“ticari mümessil, ticari vekil veya seyyar tacir memuru” olarak atanabilir 
ve böylelikle temsil hakkı doğabilir44.  
 
AKmŞ’de iki tip ortak şekli bulunmaktadır: “a) Komandite Ortak: 
Komandit şirkette sınırsız sorumlu olan ortak, b) Komanditer Ortak: 
Komandit şirkette, ancak kendi koyduğu para kadar sorumlu olan ortak. 
AKmŞ’lere yönelik bu düzenlemelerden hareketle; şirket bünyesinde 
gerçekleştirilen hileli iflas suçuna neden olabilecek eylemlerden dolayı 
prensip itibariyle temsil ve yönetim hakkına sahip “Komandite Ortak” 
sorumlu olacaktır. “Komanditer Ortak” ise, ancak istisnai hüküm 
doğrultusunda temsil yetkilisi olarak atandığı takdirde bu suçun faili 
olabilecektir. “Sermayesi Paylara Bölünmüú Komandit ùirketinin” 
(PKmŞ), AKmŞ’den farkı; sermayenin AŞ’lerde olduğu gibi, paylara 
bölünmüş olması ve bu paylar karşılığında kıymetli evrak niteliğinde pay 
senetleri çıkarılması ve diğer ortakların rızasına ihtiyaç olmaksızın bu 
payların devredilebilmesidir. Yine “komandite ve komanditer” şeklinde iki 
                                                 
43 Karahan/Çeliktaú, 2013, s. 277. 
44 Karahan/Çeliktaú, 2013, s. 322, 325; KENDøGELEN, Abuzer: Yeni Türk Ticaret Kanunu, De÷iúiklikler, 
Yenilikler ve ølk Tespitler, XII Levha, østanbul, 2011, s. 178-179. 

ortağı bulunmaktadır ve yönetim ile temsil yetkisi sadece “komandite 
orta÷a” aittir45. Bu nedenle, şirket bünyesinde işlenen bir hileli iflas 
suçunun faili de, sadece “komandite ortak” olabilir. 
 
Ortaklarının sınırlı sorumlu olduğu diğer bir sermaye şirketi de TTK’nun 
573-644. maddeleri arasında düzenlenmiş olan “Limited ùirketi” (LŞ)’dir. 
Sınırlı sorumluluk esasından dolayı AŞ’lere, yönetim ve işleyiş 
bakımından ise KŞ’e benzer yanları bulunmaktadır. “Müdürler” ve “Genel 
Kurul”dan ibaret iki zorunlu organı bulunmaktadır. Şirketi temsil ve 
yönetme yetkisi, müdür sıfatını taşıyan bir veya birkaç ortağa bırakılabilir 
veya üçüncü kişilere verilebilir. Müdürler yönetime ilişkin tüm konularda 
karar almak ve bunları uygulamakla yetkilidirler46. 
 
Müdürün birden fazla olması durumunda, bunlar arasından bir “Müdürler 
Kurulu BaúkanÕ” seçilir. Şirket kapsamında işlenen bir hileli iflas suçunun 
faili; sadece “Müdürler” olabilir. 
 
bb) Dernekler 
22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun47 (TMK) 56. 
maddesine göre Dernekler; “kazanç paylaúma dÕúÕnda hukuka ve ahlaka 
aykÕrÕ olmamak kaydÕyla belirli ve ortak bir amacÕ gerçekleútirmek üzere 
en az yedi kiúinin bilgi ve çalÕúmalarÕnÕ sürekli olarak birleútirmeleri ile 
kurulan tüzel kiúili÷i haiz kiúi topluluklarÕdÕr.”48 Prensip itibariyle 
dernekler kazanç elde etmek şeklindeki maddi amaçlarla değil, manevi bir 
takım amaçları gerçekleştirmek üzere kurulurlar. Ancak, manevi 
nitelikteki bu amacın (örneğin; yoksul öğrencileri okutmak, fakirlere 
yardım etmek vs.) gerçekleştirilebilmesi için dernekler ticari işletme 
işletmek durumunda kalabilirler. TTK’nun 16/1. maddesine göre; ticari 
işletme işleten dernekler tacir sayılırlar49. 
 
Tacir sayılan bir derneğin iflas yoluyla takibi hukuken mümkün olup, 
yürütme ve temsil yetkisi Yönetim Kurulu’nun (YK) elinde olduğundan, 
iflasın hileli olması durumunda bu nitelikteki eylemleri gerçekleştiren YK 
üye veya üyelerinin hileli iflas suçunun faili olmaları mümkündür. 

                                                 
45 Karahan/Çeliktaú, 2013, s. 332. 
46 Karahan/Çeker, 2013, s 841; Kendigelen, 2011, s. 472-475. 
47 08.12.2001 tarih ve 24607 sayÕlÕ RG. 
48 YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlü÷ü, Geniúletilmiú 5. BaskÕ, Yetkin, Ankara, 1996, s. 195. 
49 Arkan, 2005, s. 118. 
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Yönetim yetkisinin aksine dış ilişkiyi ifade ettiğinden, uygulamada aynı 
kişide olmakla birlikte, şirketi temsil yetkisi yönetici ortaklardan farklı 
birine bırakılabilir. Yine aynı yöntemle temsil yetkisi ortaklardan birine, 
birkaçına veya tümüne verilebilir. Hatta dışarıdan üçüncü bir kişinin 
müdür olarak atanması da mümkündür43. AŞ’ler hakkındaki 
açıklamalarımızı da dikkate almak suretiyle kanaatimizce; kollektif 
şirketler bünyesinde işlenen bir hileli iflas suçunun failinin suça konu 
eylemleri temsil ve yönetim yetkisi kapsamında gerçekleştiren “yönetici 
ve/veya temsilci ortak” ya da “úirket müdürü” olacağı söylenebilir. 
 
TTK hükümleri uyarınca yine bir şahıs şirketi olan “Adi Komandit 
ùirketler” (AKmŞ); prensip itibariyle “komandite ortaklar” tarafından hep 
birlikte yönetilir. Ancak, şirket sözleşmesi hükümleri uyarınca ya da 
ortaklar kararıyla yönetim bir veya birkaç komandite ortağa bırakılabilir. 
“Komanditer ortaklar” ise şirket işlerini görmeye yetkili ve görevli 
değillerdir. Hatta yönetime ilişkin işlemlere itiraz hakları dahi 
bulunmamaktadır. Sadece olağanüstü iş ve işlemler ile temel işlemlerde oy 
hakları bulunmaktadır. Temsil konusunda da aynı düzenlemeler geçerlidir. 
Yani şirketi temsil yetkisi de sadece “komandite orta÷a” aittir. Şirket 
sözleşmesinde aksine hüküm bulunmamak şartıyla, “komanditer ortak”, 
“ticari mümessil, ticari vekil veya seyyar tacir memuru” olarak atanabilir 
ve böylelikle temsil hakkı doğabilir44.  
 
AKmŞ’de iki tip ortak şekli bulunmaktadır: “a) Komandite Ortak: 
Komandit şirkette sınırsız sorumlu olan ortak, b) Komanditer Ortak: 
Komandit şirkette, ancak kendi koyduğu para kadar sorumlu olan ortak. 
AKmŞ’lere yönelik bu düzenlemelerden hareketle; şirket bünyesinde 
gerçekleştirilen hileli iflas suçuna neden olabilecek eylemlerden dolayı 
prensip itibariyle temsil ve yönetim hakkına sahip “Komandite Ortak” 
sorumlu olacaktır. “Komanditer Ortak” ise, ancak istisnai hüküm 
doğrultusunda temsil yetkilisi olarak atandığı takdirde bu suçun faili 
olabilecektir. “Sermayesi Paylara Bölünmüú Komandit ùirketinin” 
(PKmŞ), AKmŞ’den farkı; sermayenin AŞ’lerde olduğu gibi, paylara 
bölünmüş olması ve bu paylar karşılığında kıymetli evrak niteliğinde pay 
senetleri çıkarılması ve diğer ortakların rızasına ihtiyaç olmaksızın bu 
payların devredilebilmesidir. Yine “komandite ve komanditer” şeklinde iki 
                                                 
43 Karahan/Çeliktaú, 2013, s. 277. 
44 Karahan/Çeliktaú, 2013, s. 322, 325; KENDøGELEN, Abuzer: Yeni Türk Ticaret Kanunu, De÷iúiklikler, 
Yenilikler ve ølk Tespitler, XII Levha, østanbul, 2011, s. 178-179. 

ortağı bulunmaktadır ve yönetim ile temsil yetkisi sadece “komandite 
orta÷a” aittir45. Bu nedenle, şirket bünyesinde işlenen bir hileli iflas 
suçunun faili de, sadece “komandite ortak” olabilir. 
 
Ortaklarının sınırlı sorumlu olduğu diğer bir sermaye şirketi de TTK’nun 
573-644. maddeleri arasında düzenlenmiş olan “Limited ùirketi” (LŞ)’dir. 
Sınırlı sorumluluk esasından dolayı AŞ’lere, yönetim ve işleyiş 
bakımından ise KŞ’e benzer yanları bulunmaktadır. “Müdürler” ve “Genel 
Kurul”dan ibaret iki zorunlu organı bulunmaktadır. Şirketi temsil ve 
yönetme yetkisi, müdür sıfatını taşıyan bir veya birkaç ortağa bırakılabilir 
veya üçüncü kişilere verilebilir. Müdürler yönetime ilişkin tüm konularda 
karar almak ve bunları uygulamakla yetkilidirler46. 
 
Müdürün birden fazla olması durumunda, bunlar arasından bir “Müdürler 
Kurulu BaúkanÕ” seçilir. Şirket kapsamında işlenen bir hileli iflas suçunun 
faili; sadece “Müdürler” olabilir. 
 
bb) Dernekler 
22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun47 (TMK) 56. 
maddesine göre Dernekler; “kazanç paylaúma dÕúÕnda hukuka ve ahlaka 
aykÕrÕ olmamak kaydÕyla belirli ve ortak bir amacÕ gerçekleútirmek üzere 
en az yedi kiúinin bilgi ve çalÕúmalarÕnÕ sürekli olarak birleútirmeleri ile 
kurulan tüzel kiúili÷i haiz kiúi topluluklarÕdÕr.”48 Prensip itibariyle 
dernekler kazanç elde etmek şeklindeki maddi amaçlarla değil, manevi bir 
takım amaçları gerçekleştirmek üzere kurulurlar. Ancak, manevi 
nitelikteki bu amacın (örneğin; yoksul öğrencileri okutmak, fakirlere 
yardım etmek vs.) gerçekleştirilebilmesi için dernekler ticari işletme 
işletmek durumunda kalabilirler. TTK’nun 16/1. maddesine göre; ticari 
işletme işleten dernekler tacir sayılırlar49. 
 
Tacir sayılan bir derneğin iflas yoluyla takibi hukuken mümkün olup, 
yürütme ve temsil yetkisi Yönetim Kurulu’nun (YK) elinde olduğundan, 
iflasın hileli olması durumunda bu nitelikteki eylemleri gerçekleştiren YK 
üye veya üyelerinin hileli iflas suçunun faili olmaları mümkündür. 

                                                 
45 Karahan/Çeliktaú, 2013, s. 332. 
46 Karahan/Çeker, 2013, s 841; Kendigelen, 2011, s. 472-475. 
47 08.12.2001 tarih ve 24607 sayÕlÕ RG. 
48 YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlü÷ü, Geniúletilmiú 5. BaskÕ, Yetkin, Ankara, 1996, s. 195. 
49 Arkan, 2005, s. 118. 
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cc) Teşekkül ve Müesseseler 
TTK’nun 16/1. maddesine göre; kendi kuruluş kanunları gereğince özel 
hukuk hükümleri çerçevesinde idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek 
üzere, Devlet, il özel idaresi, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından 
kurulmuş “teúekkül ve müesseseler” de tacir sayılmaktadır. 
 
Kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tacir sayılan bu teşekkül ve 
müesseseleri iki ana gruba ayırmak mümkündür: a) Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri (KİT) ve Bunlara Ait Müesseseler: Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Hakkındaki 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK)50 hükümlerine göre; “Kamu İktisadi Teşebbüsü” terimi, “İktisadi 
Devlet Teşekkülü” ile “Kamu İktisadi Kuruluşları”nı (KHK md 2/1) ifade 
etmektedir.  
 
KHK md 2/2’e göre; “iktisadi devlet teşekkülü; sermayesinin tamamı 
devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere 
kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür.” Kamu İktisadî Kuruluşu ise; 
sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve 
hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve 
gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz 
sayılan kamu iktisadî teşebbüsüdür (KHK md 2/3). 
 
KHK md 2/4’e göre “Müessese” de; “sermayesinin tamamı bir iktisadi 
devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı 
işletme veya işletmeler topluluğudur.” KİT’ler, ancak Bakanlar Kurulu 
kararı ile kurulabilirler. KİT Genel Müdürünün teklifi ve YK’nun kararı 
ile kurulabilen müesseseler de aynen KİT’ler gibi tüzel kişiliğe sahiptir ve 
KHK md 4/1, 2 gereği istisnalar hariç özel hukuk hükümlerine tabidirler. 
Bu itibarla TTK md 16/1 gereği KİT’ler ve Müesseseler tacir olup, iflasa 
tabidirler51. “Teúekkül ve Müesseseler” de tacir olduklarından, yönetim ve 
işletmede yönetici ve personelinin basiretli iş adamı gibi hareket etmesi 
gerekir. İflasa tabi olan bu kurum yönetici veya ilgili personelinin iflastan 
önce veya sonrasında hileli bir takım kasıtlı eylemlerde bulunmaları 
durumunda hileli iflas suçunun faili olmaları mümkündür. Yukarıda ticaret 
şirketlerinin failliği bahsinde yöneticiler, temsilciler, müdürler vs. 
açısından anlatılanlar burada da geçerlidir. 

                                                 
50 18.06.1984 tarih ve 18435 sayÕlÕ 1. Mükerrer RG. 
51 Arkan, 2005, s. 121. 

c) Türk Ticaret Kanunu Uyar nca Tacir Olmad klar  Halde 
Tacirlere lişkin Hükümlere Tabi Kişiler 
Bazı kişiler gerçekte tacir olmadıkları halde TTK hükümleri uyarınca 
haklarında tacirlere ilişkin hükümler uygulanmak durumundadır. Örneğin; 
TTK’nun 12/3. maddesi kapsamında; “bir ticari işletme açmış gibi, ister 
kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken 
var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan 
kişi, iyiniyetli üçüncü kişiler açısından” tacir olarak kabul edilmektedirler. 
Düzenleme gereği “Tacir Gibi Sorumlu Olan” bu kişiler hakkında tacirlere 
ilişkin hükümler uygulanacak, iyiniyetli üçüncü kişiler tarafından iflasları 
istenebilecek52 ve bu kişiler de hileli iflas suçunun faili olabilecektir. 

 
TTK’nun 13/1. maddesi hükmü uyarınca; “küçük ve kısıtlılara ait ticari 
işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilci, tacir sayılmamakla birlikte 
ceza hükümlerinin uygulanması yönünden tacir gibi sorumlu olacaktır.” 
Temsil edilen küçük veya kısıtlı tacir olmakla birlikte, tacir olmanın 
neticeleri temsil edene aittir53. Bu itibarla, cezai yaptırım da temsil edene 
yani “Ticari øúletme øúleten Yasal Temsilcilere” uygulanabilecektir. Bu 
nedenle; temsilcinin, hileli iflas suçunun faili olması hukuken 
mümkündür. 

 
TTK’nun “Donatma İştiraki” başlıklı 1064 maddesinin 1. fıkrası; “birden 
çok kiúinin paylÕ mülkiyet úeklinde malik olduklarÕ bir gemiyi, menfaat 
sa÷lamak amacÕyla aralarÕnda yapmÕú olduklarÕ sözleúme gere÷ince, hepsi 
adÕna ve hesabÕna suda kullanmalarÕ hâlinde donatma iútiraki vardÕr” 
şeklindedir. TTK madde 17’ye göre; iflasa tabi olmak da dâhil olmak üzere 
“tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de aynen uygulanacaktır”.  

 
Bu düzenlemeler de göstermektedir ki; tüzel kişiliğe haiz olmayan 
“donatma iútiraki” de iflasa tabidir. Bu itibarla, “Donatma øútiraki PaylÕ 
Malikleri” iflastan evvel veya sonra gerçekleştirdikleri hileli eylemleri 
nedeniyle hileli iflas suçunun faili olabileceklerdir. Burada dikkat edilmesi 
gereken husus “cezalarÕn úahsili÷i” ilkesi gereği cezai sorumluluğun; 
sadece paylı maliklerden iflasa neden olan kararları alanlar ve bunları 
fiilen uygulayanlar, eylemleri ile suçun işlenişine katılanlar açısından söz 
konusu olacağıdır54. 
                                                 
52 Arkan, 2005, s. 128. 
53 Arkan, 2005, s. 112. 
54 Muúul, 1998, s. 42. 
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cc) Teşekkül ve Müesseseler 
TTK’nun 16/1. maddesine göre; kendi kuruluş kanunları gereğince özel 
hukuk hükümleri çerçevesinde idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek 
üzere, Devlet, il özel idaresi, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından 
kurulmuş “teúekkül ve müesseseler” de tacir sayılmaktadır. 
 
Kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tacir sayılan bu teşekkül ve 
müesseseleri iki ana gruba ayırmak mümkündür: a) Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri (KİT) ve Bunlara Ait Müesseseler: Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Hakkındaki 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK)50 hükümlerine göre; “Kamu İktisadi Teşebbüsü” terimi, “İktisadi 
Devlet Teşekkülü” ile “Kamu İktisadi Kuruluşları”nı (KHK md 2/1) ifade 
etmektedir.  
 
KHK md 2/2’e göre; “iktisadi devlet teşekkülü; sermayesinin tamamı 
devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere 
kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür.” Kamu İktisadî Kuruluşu ise; 
sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve 
hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve 
gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz 
sayılan kamu iktisadî teşebbüsüdür (KHK md 2/3). 
 
KHK md 2/4’e göre “Müessese” de; “sermayesinin tamamı bir iktisadi 
devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı 
işletme veya işletmeler topluluğudur.” KİT’ler, ancak Bakanlar Kurulu 
kararı ile kurulabilirler. KİT Genel Müdürünün teklifi ve YK’nun kararı 
ile kurulabilen müesseseler de aynen KİT’ler gibi tüzel kişiliğe sahiptir ve 
KHK md 4/1, 2 gereği istisnalar hariç özel hukuk hükümlerine tabidirler. 
Bu itibarla TTK md 16/1 gereği KİT’ler ve Müesseseler tacir olup, iflasa 
tabidirler51. “Teúekkül ve Müesseseler” de tacir olduklarından, yönetim ve 
işletmede yönetici ve personelinin basiretli iş adamı gibi hareket etmesi 
gerekir. İflasa tabi olan bu kurum yönetici veya ilgili personelinin iflastan 
önce veya sonrasında hileli bir takım kasıtlı eylemlerde bulunmaları 
durumunda hileli iflas suçunun faili olmaları mümkündür. Yukarıda ticaret 
şirketlerinin failliği bahsinde yöneticiler, temsilciler, müdürler vs. 
açısından anlatılanlar burada da geçerlidir. 

                                                 
50 18.06.1984 tarih ve 18435 sayÕlÕ 1. Mükerrer RG. 
51 Arkan, 2005, s. 121. 

c) Türk Ticaret Kanunu Uyar nca Tacir Olmad klar  Halde 
Tacirlere lişkin Hükümlere Tabi Kişiler 
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ilişkin hükümler uygulanacak, iyiniyetli üçüncü kişiler tarafından iflasları 
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Temsil edilen küçük veya kısıtlı tacir olmakla birlikte, tacir olmanın 
neticeleri temsil edene aittir53. Bu itibarla, cezai yaptırım da temsil edene 
yani “Ticari øúletme øúleten Yasal Temsilcilere” uygulanabilecektir. Bu 
nedenle; temsilcinin, hileli iflas suçunun faili olması hukuken 
mümkündür. 

 
TTK’nun “Donatma İştiraki” başlıklı 1064 maddesinin 1. fıkrası; “birden 
çok kiúinin paylÕ mülkiyet úeklinde malik olduklarÕ bir gemiyi, menfaat 
sa÷lamak amacÕyla aralarÕnda yapmÕú olduklarÕ sözleúme gere÷ince, hepsi 
adÕna ve hesabÕna suda kullanmalarÕ hâlinde donatma iútiraki vardÕr” 
şeklindedir. TTK madde 17’ye göre; iflasa tabi olmak da dâhil olmak üzere 
“tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de aynen uygulanacaktır”.  

 
Bu düzenlemeler de göstermektedir ki; tüzel kişiliğe haiz olmayan 
“donatma iútiraki” de iflasa tabidir. Bu itibarla, “Donatma øútiraki PaylÕ 
Malikleri” iflastan evvel veya sonra gerçekleştirdikleri hileli eylemleri 
nedeniyle hileli iflas suçunun faili olabileceklerdir. Burada dikkat edilmesi 
gereken husus “cezalarÕn úahsili÷i” ilkesi gereği cezai sorumluluğun; 
sadece paylı maliklerden iflasa neden olan kararları alanlar ve bunları 
fiilen uygulayanlar, eylemleri ile suçun işlenişine katılanlar açısından söz 
konusu olacağıdır54. 
                                                 
52 Arkan, 2005, s. 128. 
53 Arkan, 2005, s. 112. 
54 Muúul, 1998, s. 42. 
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d) Türk Ticaret Kanunu Uyar nca Tacir Olmad klar  Halde Özel 
Kanun Hükümleri Uyar nca flasa Tabi Olan Kişiler 
TTK uyarınca tacir olmayan, tacir sayılmayan veya hakkında tacirlere 
yönelik hükümlerin uygulanacağı belirtilmeyen kimi kimseler özel 
kanunlarda yer alan hükümler uyarınca iflasa tabi kişiler olarak kabul 
edilmektedirler. Bunlar55: 

 
İİK’nun 44. maddesinin 2. fıkrası gereği “Ticareti Terk Eden Gerçek Kiúi 
Tacirler”, ticareti terk ettiklerinin ilanından itibaren bir yıl içerisinde iflasa 
tabi olmaya devam etmektedirler. Buna karşılık ticaret şirketlerinin tacirlik 
sıfatı, ancak tüzel kişiliğin son bulmasıyla yani tasfiye sonrasında sicilden 
terkin ve bunun ilanı ile nihayete erer. Tasfiye sürecinde sınırlı da olsa 
tacirlik sıfatı devam eder. Özellikle hileli iflasa neden olabilecek eylemler 
iflastan sonra tasfiye aşamasında da gerçekleştirilebilmektedir56. Bu 
nedenle, tasfiye sırasında da ticari şirket temsilcisi/yöneticisi/müdürü 
konumundaki bir gerçek kişi hileli iflas suçunun faili olabilir. 

 
Tüzel kişilik tamamen ortadan kalktıktan sonra ise artık ortada hukuki bir 
varlık kalmamış olduğundan iflas yoluyla takipte, İİK’nun 44/2. 
maddesinin uygulanması mümkün değildir. Amacına ulaşmak için ticari 
işletme işleten dernekler de bu faaliyetlerinden vazgeçebilirler. Böyle bir 
durumda, bir yıl süreyle iflasa tabi olurlar ve bu süre içerisinde hileli iflas 
suçuna sebebiyet verecek nitelikte eylemleri gerçekleştiren 
yönetici/temsilcileri de suç faili olabilirler. Bir yıllık süreye ilişkin bu 
hüküm donatma iştiraki için de geçerlidir57. 

 
İflasa tabi borçlulardan birinin, hakkında iflas yoluyla takip başladıktan 
sonra, ancak henüz takip sonuçlanmadan vefat etmesi durumunda, 
terekenin henüz taksim edilmemiş veya resmi tasfiyeye tabi tutulmamış ya 
da mirasçılar arasında aile şirketinin kurulmamış olması şartıyla 
alacaklılar iflas takibini terekeye karşı da sürdürebilirler. Böyle bir 
durumda iflasa bakmakla yetkili Ticaret Mahkemesinin murisin borçlu 
olduğuna ve borcun deposuna ilişkin kararına rağmen ödenmemesi halinde 
Mahkeme, terekenin iflasına karar verebilmektedir58. 

 
                                                 
55 PekcanÕtez-Atalay-Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 617 vd. 
56 Arkan, 2005, s.125; Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 457. 
57 Arkan, 2005, s.126. 
58 Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 458. 

Burada önem arz eden husus: Borçlunun sağlığında başlayan iflas takibine 
mirasçıların mirası reddetmesi durumunda devam edilebilmesidir. Aksi 
durum iflas takibine engeldir. İflas takibi borçlunun sağlığında sona ermiş 
yani borçlu iflas ettikten sonra ölmüş ise, “Murisler (mirasçÕlar)” mirası 
kabul etseler bile iflas tasfiyesi devam eder59. İşte böyle bir durumda, iflas 
sonrasında tasfiye aşamasında terekedeki mallar üzerinde hileli bir takım 
eylemlerde bulunan muris veya murisler hileli iflas suçunun faili 
olabilirler. 

 
Bir tacirin işlerinin çeşitli nedenlerden dolayı bozulması, aldığı yanlış 
kararlar nedeniyle işlerini iyi gitmemesi ve işletmesinin mali durumunun 
kötüye gitmesi her zaman imkân dâhilindedir. Böyle bir durumdaki bir 
borçlunun elindeki malvarlığının tüm borçlarını karşılayamaması da 
mümkündür. Bu aşamadaki iflasa tabi bir borçlunun deyim yerindeyse 
adeta iflasın eşiğine, arifesine gelmiş olduğu söylenebilir60. “Konkordato” 
iflasın eşiğine gelmiş bir borçlunun, yetkili Mahkeme nezdinde alacaklıları 
ile anlaşarak borçlarının belirli bir kısmını ödemesi anlamına denk gelen 
bir icra-iflas hukuku müessesesidir. 

 
İnceleme konumuz kapsamında bizi; konkordato çeşitlerinden “Adi 
Konkordato” ilgilendirmektedir. Şöyle ki: İflasa tabi olmayan bir 
borçlunun konkordato talebinde bulunması nedeniyle konkordato mühleti 
verilmesine rağmen konkordatonun onaylanmaması ya da verilen mühletin 
kaldırılması durumunda İİK’nun 301/1. maddesi gereğince kanunda 
belirtilen iflas süresi içerisinde olmak kaydıyla “iflasa tabi olmayan 
borçlunun”, alacaklılarından birinin talebi üzerine doğrudan iflası 
istenebilmektedir61. Mevzuatımız gereği iflasa tabi olan gerçek kişiler 
veya tüzel kişilerin temsilcileri/tüzel kişileri iflastan evvel veya sonra 
gerçekleştirdikleri hileli eylemleri nedeniyle hileli iflas suçunun faili 
olabilecekken, adi konkordatoya başvuru durumunda iflasa tabi olmayıp 
da, “Konkordato Talebinde Bulunan Borçlu”, bu talebi kabul edilen ama 
verilen mühleti kaldırılan, konkordatosu tasdik edilmeyen ya da 
konkordatosu tamamen feshedilen borçlu hakkında iflas talebinde 
bulunulursa Mahkemece bu yönde karar verilir. Esasında iflasa tabi 
olmayan ama bu nedenlerden dolayı hakkında iflasına hükmedilen borçlu 
hileli eylemleri gerçekleştirmek suretiyle bu suçun faili olabilir. 
                                                 
59 Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 459. 
60 Konu hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bkz: Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 623 vd; Üstünda÷, 2002, s. 197 vd. 
61 Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 458. 
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d) Türk Ticaret Kanunu Uyar nca Tacir Olmad klar  Halde Özel 
Kanun Hükümleri Uyar nca flasa Tabi Olan Kişiler 
TTK uyarınca tacir olmayan, tacir sayılmayan veya hakkında tacirlere 
yönelik hükümlerin uygulanacağı belirtilmeyen kimi kimseler özel 
kanunlarda yer alan hükümler uyarınca iflasa tabi kişiler olarak kabul 
edilmektedirler. Bunlar55: 

 
İİK’nun 44. maddesinin 2. fıkrası gereği “Ticareti Terk Eden Gerçek Kiúi 
Tacirler”, ticareti terk ettiklerinin ilanından itibaren bir yıl içerisinde iflasa 
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terkin ve bunun ilanı ile nihayete erer. Tasfiye sürecinde sınırlı da olsa 
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iflastan sonra tasfiye aşamasında da gerçekleştirilebilmektedir56. Bu 
nedenle, tasfiye sırasında da ticari şirket temsilcisi/yöneticisi/müdürü 
konumundaki bir gerçek kişi hileli iflas suçunun faili olabilir. 

 
Tüzel kişilik tamamen ortadan kalktıktan sonra ise artık ortada hukuki bir 
varlık kalmamış olduğundan iflas yoluyla takipte, İİK’nun 44/2. 
maddesinin uygulanması mümkün değildir. Amacına ulaşmak için ticari 
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suçuna sebebiyet verecek nitelikte eylemleri gerçekleştiren 
yönetici/temsilcileri de suç faili olabilirler. Bir yıllık süreye ilişkin bu 
hüküm donatma iştiraki için de geçerlidir57. 

 
İflasa tabi borçlulardan birinin, hakkında iflas yoluyla takip başladıktan 
sonra, ancak henüz takip sonuçlanmadan vefat etmesi durumunda, 
terekenin henüz taksim edilmemiş veya resmi tasfiyeye tabi tutulmamış ya 
da mirasçılar arasında aile şirketinin kurulmamış olması şartıyla 
alacaklılar iflas takibini terekeye karşı da sürdürebilirler. Böyle bir 
durumda iflasa bakmakla yetkili Ticaret Mahkemesinin murisin borçlu 
olduğuna ve borcun deposuna ilişkin kararına rağmen ödenmemesi halinde 
Mahkeme, terekenin iflasına karar verebilmektedir58. 

 
                                                 
55 PekcanÕtez-Atalay-Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 617 vd. 
56 Arkan, 2005, s.125; Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 457. 
57 Arkan, 2005, s.126. 
58 Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 458. 
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kabul etseler bile iflas tasfiyesi devam eder59. İşte böyle bir durumda, iflas 
sonrasında tasfiye aşamasında terekedeki mallar üzerinde hileli bir takım 
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adeta iflasın eşiğine, arifesine gelmiş olduğu söylenebilir60. “Konkordato” 
iflasın eşiğine gelmiş bir borçlunun, yetkili Mahkeme nezdinde alacaklıları 
ile anlaşarak borçlarının belirli bir kısmını ödemesi anlamına denk gelen 
bir icra-iflas hukuku müessesesidir. 
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Konkordato” ilgilendirmektedir. Şöyle ki: İflasa tabi olmayan bir 
borçlunun konkordato talebinde bulunması nedeniyle konkordato mühleti 
verilmesine rağmen konkordatonun onaylanmaması ya da verilen mühletin 
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verilen mühleti kaldırılan, konkordatosu tasdik edilmeyen ya da 
konkordatosu tamamen feshedilen borçlu hakkında iflas talebinde 
bulunulursa Mahkemece bu yönde karar verilir. Esasında iflasa tabi 
olmayan ama bu nedenlerden dolayı hakkında iflasına hükmedilen borçlu 
hileli eylemleri gerçekleştirmek suretiyle bu suçun faili olabilir. 
                                                 
59 Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 459. 
60 Konu hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bkz: Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 623 vd; Üstünda÷, 2002, s. 197 vd. 
61 Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 458. 



Hileli İflas Suçu

Hukuk Fakültesi Dergisi Year 2 Issue 3 - December 2016  (1-57)18

Kollektif şirket ortakları, şirket ortağı olmalarından dolayı tacir 
olmadıkları halde sadece şirket borçlarından dolayı TTK’nun 238/2 ve 
240. maddeleri gereği iflasa tabidirler. Böyle bir durumda alacaklıların 
talebi doğrultusunda ortakların tamamının ya da kimisinin şirketle birlikte 
iflasına da karar verilebilmektedir62. Dolayısıyla, “Kollektif ùirket 
OrtaklarÕ”nın da hileli iflas suçunun faili olmaları hukuken mümkündür. 

 
Sermaye borcu olan komandit şirket ortaklarından “komanditer ortak” 
hakkında da aynen, TTK’nun 256. maddesinin yaptığı atıf nedeniyle 
“kollektif şirket ortakları” gibi ortaklıkları nedeniyle tacir olmadıkları 
halde iflas hükümleri uygulanabilir63. Bu bağlamda; sermaye borcu olan 
“Komanditer ùirket OrtaklarÕ”nın da hileli iflas suçunun faili olmaları 
imkân dâhilindedir. Mevzuatımız kapsamında bankacılık faaliyetleri, 
ancak yetkili mercilerden alınacak izinle gerçekleştirilebilir. Gerekli tüm 
yasal prosedürleri tamamladıktan sonra bu türden faaliyetlerde bulunan bir 
bankanın, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun (BanK) 71. maddesinde 
sayılan gerekçeler nedeniyle bankacılık faaliyet izni kaldırılarak, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilerek tasfiye edilmesi hukuken 
mümkündür64. 

 
Söz konusu maddenin, iznin kaldırılarak fona devri nedenleri arasında 
sayılan; “Hâkim ortaklarının veya yöneticilerinin, banka kaynaklarını, 
bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde 
doğrudan veya dolaylı veya dolanlı olarak kendi lehlerine kullanması veya 
dolanlı olarak kaynak kullandırması ve bankayı bu suretle zarara 
uğratması” şeklindeki 1. fıkrasının (e) bendi, kanaatimizce inceleme 
konumuzu oluşturan “hileli iflas suçu” ile yakından ilgilidir. Çünkü burada 
yer alan dolanlı eylemler bir anlamda hileli iflas suçunun maddi unsurunu 
oluşturacak nitelikte eylemlerdendir. 

 
BanK’nun 106-110. maddelerinde faaliyet izni kaldırılan bir bankanın 
fona devrinden sonra izlenecek hukuki prosedür (iflası, tasfiye aşaması, 
kaynakların israfı durumunda tazmini gibi) düzenlenmektedir. “ùahsi 
Sorumluluk” başlıklı 110. maddesi ise doğrudan, bir bankanın 

                                                 
62 PekcanÕtez-Atalay-Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 617-618. 
63 PekcanÕtez-Atalay-Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 618. 
64 AyrÕntÕlÕ bilgi için bkz: BATTAL, Ahmet: BankacÕlÕk Kanunu ùerhi (5411 SayÕlÕ Kanun ve AçÕklamasÕ), 
Ankara, Seçkin, 2005: 269 vd; REøSOöLU, Seza: 4494 SayÕlÕ Yasa øle De÷iúik Bankalar Kanunu ùerhi, Do÷uú 
MatbaacÕlÕk, Ankara, 2000, s. 685 vd. 

yöneticilerinin veya denetçilerinin kanuna aykırı karar ve işlemleri 
nedeniyle faaliyet izni kaldırılarak TMSF’ye devredilmesi durumunda, 
bankaya verilen zararla sınırlı olarak iflasına başvurulabileceğini 
öngörmektedir. Aynı şekilde kanuna aykırı karar ve işlemler nedeniyle 
yönetici ve denetçi olmayan hâkim ortağa menfaat temin edildiğinin tespiti 
üzerine hâkim ortak da iflasa tabi olmaktadır65. Bir bankanın maddede 
sayılan yönetici, denetçi, genel müdür, imza yetkilisi ve diğerlerinin iflası 
bankadaki faaliyetleri ve görevleri nedeniyle söz konusu olmaktadır. Buna 
karşılık “hâkim orta÷Õn” iflası, ancak banka yöneticileri ile işbirliği 
yaparak (dolaylı bir şekilde yöneticilerle işlem yaparak, işlemleri 
yönlendirerek, örneğin; kredi açılmasını sağlayarak)66 bankaya zarar 
vermesi durumunda söz konusu olabilecektir67. Bu nedenledir ki; iflas 
kararı verilmeden önce veya verildikten sonra maddede sayılan hileli bir 
takım eylemleri gerçekleştiren bir bankanın “Yöneticisi, Denetçisi Veya 
Hâkim OrtaklarÕ” hileli iflas suçunun faili olabileceklerdir68. 

 
06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun69 (SerPK) 
35. maddesine göre “Sermaye Piyasası Kurumlarını”; “a) Yatırım 
kuruluşları, b) Kolektif yatırım kuruluşları, c) Sermaye piyasasında 
faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme 
kuruluşları, ç) Portföy yönetim şirketleri, d) İpotek finansmanı kuruluşları, 
e) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları, f) Varlık kiralama 
şirketleri, g) Merkezî takas kuruluşları, ) Merkezî saklama kuruluşları, h) 
Veri depolama kuruluşları, ) Kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca 
belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları” oluşturmaktadır. SerPK’nun 
97 ve 98. maddeleri gereği Sermaye Piyasası Kurulu, mali durumu bozulan 
sermaye piyasası kurumlarının iflasını istemeye yetkilidir. Kurulun böyle 
bir durumda; sorumlulukları tespit edilmiş olmak kaydıyla iflas eden 
kurumların doğrudan veya dolaylı yüzde onundan fazla paya sahip 
ortaklarının, görevden ayrılmış olan veya görevde bulunan yönetim kurulu 
üyelerinin ve imzaya yetkili yöneticilerinin, portföy yönetim şirketi 

                                                 
65 Battal, 2005, s. 354-357; KazancÕ, 2006, s. 154; Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 458; PekcanÕtez-Atalay-
Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 618; Reiso÷lu, 2000, s. 721. 
66 Reiso÷lu, 2000, s. 622. 
67 Battal, 2005, s. 357. 
68 KazancÕ, 2006, s. 154. YargÕtay 11. Ceza Dairesi’nin bu yöndeki 03.10.2007 tarih ve 2007/4649 Esas, 
2007/6275 Karar sayÕlÕ kararÕ için bkz: YAùAR, Osman-GÖKCAN, Tahsin-ARTUÇ, Mustafa: Yorumlu ve 
UygulamalÕ, Türk Ceza Kanunu, c: IV, 2. BaskÕ, Adalet, Ankara, 2014, s. 5285. 
69 30.12.2012 tarih ve 28513 sayÕlÕ RG. 
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Kollektif şirket ortakları, şirket ortağı olmalarından dolayı tacir 
olmadıkları halde sadece şirket borçlarından dolayı TTK’nun 238/2 ve 
240. maddeleri gereği iflasa tabidirler. Böyle bir durumda alacaklıların 
talebi doğrultusunda ortakların tamamının ya da kimisinin şirketle birlikte 
iflasına da karar verilebilmektedir62. Dolayısıyla, “Kollektif ùirket 
OrtaklarÕ”nın da hileli iflas suçunun faili olmaları hukuken mümkündür. 

 
Sermaye borcu olan komandit şirket ortaklarından “komanditer ortak” 
hakkında da aynen, TTK’nun 256. maddesinin yaptığı atıf nedeniyle 
“kollektif şirket ortakları” gibi ortaklıkları nedeniyle tacir olmadıkları 
halde iflas hükümleri uygulanabilir63. Bu bağlamda; sermaye borcu olan 
“Komanditer ùirket OrtaklarÕ”nın da hileli iflas suçunun faili olmaları 
imkân dâhilindedir. Mevzuatımız kapsamında bankacılık faaliyetleri, 
ancak yetkili mercilerden alınacak izinle gerçekleştirilebilir. Gerekli tüm 
yasal prosedürleri tamamladıktan sonra bu türden faaliyetlerde bulunan bir 
bankanın, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun (BanK) 71. maddesinde 
sayılan gerekçeler nedeniyle bankacılık faaliyet izni kaldırılarak, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilerek tasfiye edilmesi hukuken 
mümkündür64. 

 
Söz konusu maddenin, iznin kaldırılarak fona devri nedenleri arasında 
sayılan; “Hâkim ortaklarının veya yöneticilerinin, banka kaynaklarını, 
bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde 
doğrudan veya dolaylı veya dolanlı olarak kendi lehlerine kullanması veya 
dolanlı olarak kaynak kullandırması ve bankayı bu suretle zarara 
uğratması” şeklindeki 1. fıkrasının (e) bendi, kanaatimizce inceleme 
konumuzu oluşturan “hileli iflas suçu” ile yakından ilgilidir. Çünkü burada 
yer alan dolanlı eylemler bir anlamda hileli iflas suçunun maddi unsurunu 
oluşturacak nitelikte eylemlerdendir. 

 
BanK’nun 106-110. maddelerinde faaliyet izni kaldırılan bir bankanın 
fona devrinden sonra izlenecek hukuki prosedür (iflası, tasfiye aşaması, 
kaynakların israfı durumunda tazmini gibi) düzenlenmektedir. “ùahsi 
Sorumluluk” başlıklı 110. maddesi ise doğrudan, bir bankanın 

                                                 
62 PekcanÕtez-Atalay-Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 617-618. 
63 PekcanÕtez-Atalay-Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 618. 
64 AyrÕntÕlÕ bilgi için bkz: BATTAL, Ahmet: BankacÕlÕk Kanunu ùerhi (5411 SayÕlÕ Kanun ve AçÕklamasÕ), 
Ankara, Seçkin, 2005: 269 vd; REøSOöLU, Seza: 4494 SayÕlÕ Yasa øle De÷iúik Bankalar Kanunu ùerhi, Do÷uú 
MatbaacÕlÕk, Ankara, 2000, s. 685 vd. 

yöneticilerinin veya denetçilerinin kanuna aykırı karar ve işlemleri 
nedeniyle faaliyet izni kaldırılarak TMSF’ye devredilmesi durumunda, 
bankaya verilen zararla sınırlı olarak iflasına başvurulabileceğini 
öngörmektedir. Aynı şekilde kanuna aykırı karar ve işlemler nedeniyle 
yönetici ve denetçi olmayan hâkim ortağa menfaat temin edildiğinin tespiti 
üzerine hâkim ortak da iflasa tabi olmaktadır65. Bir bankanın maddede 
sayılan yönetici, denetçi, genel müdür, imza yetkilisi ve diğerlerinin iflası 
bankadaki faaliyetleri ve görevleri nedeniyle söz konusu olmaktadır. Buna 
karşılık “hâkim orta÷Õn” iflası, ancak banka yöneticileri ile işbirliği 
yaparak (dolaylı bir şekilde yöneticilerle işlem yaparak, işlemleri 
yönlendirerek, örneğin; kredi açılmasını sağlayarak)66 bankaya zarar 
vermesi durumunda söz konusu olabilecektir67. Bu nedenledir ki; iflas 
kararı verilmeden önce veya verildikten sonra maddede sayılan hileli bir 
takım eylemleri gerçekleştiren bir bankanın “Yöneticisi, Denetçisi Veya 
Hâkim OrtaklarÕ” hileli iflas suçunun faili olabileceklerdir68. 

 
06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun69 (SerPK) 
35. maddesine göre “Sermaye Piyasası Kurumlarını”; “a) Yatırım 
kuruluşları, b) Kolektif yatırım kuruluşları, c) Sermaye piyasasında 
faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme 
kuruluşları, ç) Portföy yönetim şirketleri, d) İpotek finansmanı kuruluşları, 
e) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları, f) Varlık kiralama 
şirketleri, g) Merkezî takas kuruluşları, ) Merkezî saklama kuruluşları, h) 
Veri depolama kuruluşları, ) Kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca 
belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları” oluşturmaktadır. SerPK’nun 
97 ve 98. maddeleri gereği Sermaye Piyasası Kurulu, mali durumu bozulan 
sermaye piyasası kurumlarının iflasını istemeye yetkilidir. Kurulun böyle 
bir durumda; sorumlulukları tespit edilmiş olmak kaydıyla iflas eden 
kurumların doğrudan veya dolaylı yüzde onundan fazla paya sahip 
ortaklarının, görevden ayrılmış olan veya görevde bulunan yönetim kurulu 
üyelerinin ve imzaya yetkili yöneticilerinin, portföy yönetim şirketi 

                                                 
65 Battal, 2005, s. 354-357; KazancÕ, 2006, s. 154; Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 458; PekcanÕtez-Atalay-
Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 618; Reiso÷lu, 2000, s. 721. 
66 Reiso÷lu, 2000, s. 622. 
67 Battal, 2005, s. 357. 
68 KazancÕ, 2006, s. 154. YargÕtay 11. Ceza Dairesi’nin bu yöndeki 03.10.2007 tarih ve 2007/4649 Esas, 
2007/6275 Karar sayÕlÕ kararÕ için bkz: YAùAR, Osman-GÖKCAN, Tahsin-ARTUÇ, Mustafa: Yorumlu ve 
UygulamalÕ, Türk Ceza Kanunu, c: IV, 2. BaskÕ, Adalet, Ankara, 2014, s. 5285. 
69 30.12.2012 tarih ve 28513 sayÕlÕ RG. 
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yöneticilerinin ve konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının 
fon kurulu üyelerinin şahsi iflaslarını da isteme yetkisi bulunmaktadır70. 

 
Sermaye piyasası mevzuatına göre; “sermaye piyasası kurumları”, ancak 
Anonim Şirket statüsünde kurulabilirler71. Dolayısıyla Anonim 
Şirketlerinin iflası halinde hileli iflas suçunu fail veya faillerinin kim 
olacağı yönünde yukarıda söylemiş olduklarımız burada da geçerlidir. 
İflasına karar verilmiş olan sermaye piyasası aracı kurumlarının hileli 
şekilde iflasına neden olabilecek eylemleri gerçekleştiren “do÷rudan veya 
dolaylÕ yüzde onundan fazla paya sahip ortaklarÕ”, “görevden ayrÕlmÕú 
olan veya görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri ve imzaya yetkili 
yöneticileri”, “portföy yönetim úirketi yöneticileri” ve “konut finansmanÕ 
fonlarÕ ile varlÕk finansmanÕ fonlarÕnÕn fon kurulu üyeleri” bu suçların faili 
olabilirler. 
 
Ma dur 
Yukarıda suçla korunan hukuki yarar bahsinde; hileli iflas suçunun 
“ekonomik suçlardan” olduğunu, bu itibarla korunmak istenen hukuki 
yararların birden fazla olup, bunlar arasında bizce ilk sırada “milli 
ekonomi”nin yer aldığını ifade etmiştik. Bu düşünce tarzından hareketle 
kanaatimizce milli ekonomi, toplumun ve devletin yararları72 ile yakından 
ilgili olan bu türden suçların mağdurunun; özelde ihlal edilen malvarlığı 
değerlerinin sahibi olan bireyler, genelde de Devlet kavramı içerisinde yer 
alan “toplum, toplumun tüm bireyleri” olduğu söylenebilir73. Ancak, 
mevcut düzenleme dikkate alındığında suçun mağdurunun; genel manada 
“Devleti oluúturan bireyler”, özelde de “borçlunun alacaklÕlarÕ” 
denilebilir. Diğer bir deyişle özelde suçun mağdurunu; müflisin alacaklısı 
konumundaki kişi veya kişilerden olup da, müflisin iflastan önce veya 
sonra gerçekleştirdiği hileli ve taksirli eylemleri nedeniyle alacaklarını 
olması gerektiği şekilde tahsil edemeyen veya edememe tehlikesi altında 
olan, “malvarlığı değerleri” şeklindeki maddi konunun sahibi olan 
“alacaklÕ veya alacaklÕlar” oluşturmaktadır74. 

                                                 
70 PekcanÕtez-Atalay-Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 618-619. 
71 (Çevrimiçi), http://www.spk.gov.tr. 
72 KazancÕ, 2006, s. 153. 
73 Muúul, 1998, s. 42; Erman; suçun ma÷durunun esasÕnda do÷rudan bir anlamda devlet oldu÷unu ifade 
etmektedir. Bkz: ERMAN, Sahir: Ticari Ceza Hukuku, Genel KÕsÕm, østanbul Üniversitesi BasÕmevi ve Film 
Merkezi, østanbul, 1992, s. 57. 
74 GÜNDÜZ, Remzi: 6352 SayÕlÕ Kanunla YapÕlan De÷iúikliklerle Birlikte TCK’da MalvarlÕ÷Õna KarúÕ Suçlar, 
Bilge, Ankara, 2012, s. 723; HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 401; MERAN Necati: Yeni Türk Ceza Kanunu’nda 

Kanun koyucu suçu düzenlerken, mağdurun, bir insan olması dışında 
başka bazı özelliklere de sahip olmasını öngörmüş olabilir. Böyle bir 
durumda, ancak bu özelliklerin mevcut olması durumunda failin işlediği 
suçtan dolayı cezalandırılması söz konusu olur75. Mağdurun kamu 
görevlisi veya çocuk olması gibi. Bu açıdan hileli iflas suçunun mağduru 
da; borçlu hakkında alacaklısı olduğu için iflas yoluyla takip talebinde 
bulunabilecek alacaklı sıfatını haiz kişi veya kişiler yani iflas davası 
açmaya yetkili davalılar ve müflisin suç kapsamındaki hileli eylemleri 
nedeniyle bilfiil zarar gören veya zarar görme tehlikesi ile karşı karşıya 
olan alacaklılardır76. 
 
Suçun Konusu 
Hileli iflas suçunun düzenlendiği maddede ve madde gerekçesinde 
malvarlığının eksiltilmesine yönelik hileli tasarruflarda bulunmaktan 
bahsedildiği görülmektedir. Bu ifade tarzından hareketle kanaatimizce; 
hileli iflas suçunun “suçla korunmak istenen hukuki değere sebebiyet 
veren, suçun cismini oluşturan insan veya şey”77 olarak tanımlanan maddi 
konusu; “malvarlÕ÷Õ de÷erleri”dir78. 
 
TCK’nun 161/1. maddesinin (b) bendinde ifade edilen; “malvarlÕ÷ÕnÕ 
kaçÕrmaya yönelik tasarruflarÕn ortaya çÕkmasÕnÕ önlemek için ticari 
defter, kayÕt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi” şeklindeki hileli 
işlem ile söz konusu suçun gerçekleştirilmesi durumunda suçun maddi 
konusunu malvarlığı değerlerinin yanısıra “ticari defter, kayÕt veya 
belgeler” de oluşturacaktır. Malvarlığı, bir bütün olarak bünyesinde ham 
aktif, hem de pasif unsurları barındırdığından, aktif unsurlar arasında 
mallar ile birlikte haklar da (alacak hakları da) yer aldığından, 
kanaatimizce hileli iflas suçlarının maddi konusunun sadece “borçlunun 

                                                 
Sahtecilik, MalvarlÕ÷Õ, Biliúim SuçlarÕ, 2. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2008, s. 302; Muúul, 1998s. 42; Parlar-
Hatipo÷lu, 2010, s. 2662; Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 4731. 
75 ARTUK, M. Emin-GÖKÇEN, Ahmet-YENøDÜNYA, Caner: TCK ùerhi, Özel Hükümler Madde 132-234, c: 4, 
1. BaskÕ, Ankara, Turhan, 2009, s. 284; YILDIZ, A. Kemal: Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Ma÷dur-Suçtan 
Zarar Gören-ùikâyetçi, Seçkin, Ankara, 2008, s. 26-27. 
76 Artuç, 2007, s. 485; Gündüz, 2012, s. 723; HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 401; Meran, 2008, s. 301; Muúul, 
1998, s. 42; Parlar-Hatipo÷lu, 2010, s. 2662; Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 4731. 
77 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 291-292; Toroslu, 1998, s. 40; Toroslu, 2011, s. 103; ZAFER, Hamide: Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, Beta, østanbul, 2013, s. 159. 
78 Artuç, 2007, s. 485; KOCA, Mahmut: 5237 SayÕlÕ Türk Ceza Kanunu’nda MalvarlÕ÷Õna KarúÕ øúlenen Suçlar”, 
KazancÕ Hakemli Dergi (Hukuk, øúletme ve Maliye Bilimler), Ocak 2005, SayÕ: 5, 2005, s. 87; MERAN Necati: 
Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Sahtecilik, MalvarlÕ÷Õ, Biliúim SuçlarÕ, 2. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2008: 301; Yaúar-
Gökcan-Artuç, 2010, s. 4731. 
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yöneticilerinin ve konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının 
fon kurulu üyelerinin şahsi iflaslarını da isteme yetkisi bulunmaktadır70. 

 
Sermaye piyasası mevzuatına göre; “sermaye piyasası kurumları”, ancak 
Anonim Şirket statüsünde kurulabilirler71. Dolayısıyla Anonim 
Şirketlerinin iflası halinde hileli iflas suçunu fail veya faillerinin kim 
olacağı yönünde yukarıda söylemiş olduklarımız burada da geçerlidir. 
İflasına karar verilmiş olan sermaye piyasası aracı kurumlarının hileli 
şekilde iflasına neden olabilecek eylemleri gerçekleştiren “do÷rudan veya 
dolaylÕ yüzde onundan fazla paya sahip ortaklarÕ”, “görevden ayrÕlmÕú 
olan veya görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri ve imzaya yetkili 
yöneticileri”, “portföy yönetim úirketi yöneticileri” ve “konut finansmanÕ 
fonlarÕ ile varlÕk finansmanÕ fonlarÕnÕn fon kurulu üyeleri” bu suçların faili 
olabilirler. 
 
Ma dur 
Yukarıda suçla korunan hukuki yarar bahsinde; hileli iflas suçunun 
“ekonomik suçlardan” olduğunu, bu itibarla korunmak istenen hukuki 
yararların birden fazla olup, bunlar arasında bizce ilk sırada “milli 
ekonomi”nin yer aldığını ifade etmiştik. Bu düşünce tarzından hareketle 
kanaatimizce milli ekonomi, toplumun ve devletin yararları72 ile yakından 
ilgili olan bu türden suçların mağdurunun; özelde ihlal edilen malvarlığı 
değerlerinin sahibi olan bireyler, genelde de Devlet kavramı içerisinde yer 
alan “toplum, toplumun tüm bireyleri” olduğu söylenebilir73. Ancak, 
mevcut düzenleme dikkate alındığında suçun mağdurunun; genel manada 
“Devleti oluúturan bireyler”, özelde de “borçlunun alacaklÕlarÕ” 
denilebilir. Diğer bir deyişle özelde suçun mağdurunu; müflisin alacaklısı 
konumundaki kişi veya kişilerden olup da, müflisin iflastan önce veya 
sonra gerçekleştirdiği hileli ve taksirli eylemleri nedeniyle alacaklarını 
olması gerektiği şekilde tahsil edemeyen veya edememe tehlikesi altında 
olan, “malvarlığı değerleri” şeklindeki maddi konunun sahibi olan 
“alacaklÕ veya alacaklÕlar” oluşturmaktadır74. 

                                                 
70 PekcanÕtez-Atalay-Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 618-619. 
71 (Çevrimiçi), http://www.spk.gov.tr. 
72 KazancÕ, 2006, s. 153. 
73 Muúul, 1998, s. 42; Erman; suçun ma÷durunun esasÕnda do÷rudan bir anlamda devlet oldu÷unu ifade 
etmektedir. Bkz: ERMAN, Sahir: Ticari Ceza Hukuku, Genel KÕsÕm, østanbul Üniversitesi BasÕmevi ve Film 
Merkezi, østanbul, 1992, s. 57. 
74 GÜNDÜZ, Remzi: 6352 SayÕlÕ Kanunla YapÕlan De÷iúikliklerle Birlikte TCK’da MalvarlÕ÷Õna KarúÕ Suçlar, 
Bilge, Ankara, 2012, s. 723; HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 401; MERAN Necati: Yeni Türk Ceza Kanunu’nda 

Kanun koyucu suçu düzenlerken, mağdurun, bir insan olması dışında 
başka bazı özelliklere de sahip olmasını öngörmüş olabilir. Böyle bir 
durumda, ancak bu özelliklerin mevcut olması durumunda failin işlediği 
suçtan dolayı cezalandırılması söz konusu olur75. Mağdurun kamu 
görevlisi veya çocuk olması gibi. Bu açıdan hileli iflas suçunun mağduru 
da; borçlu hakkında alacaklısı olduğu için iflas yoluyla takip talebinde 
bulunabilecek alacaklı sıfatını haiz kişi veya kişiler yani iflas davası 
açmaya yetkili davalılar ve müflisin suç kapsamındaki hileli eylemleri 
nedeniyle bilfiil zarar gören veya zarar görme tehlikesi ile karşı karşıya 
olan alacaklılardır76. 
 
Suçun Konusu 
Hileli iflas suçunun düzenlendiği maddede ve madde gerekçesinde 
malvarlığının eksiltilmesine yönelik hileli tasarruflarda bulunmaktan 
bahsedildiği görülmektedir. Bu ifade tarzından hareketle kanaatimizce; 
hileli iflas suçunun “suçla korunmak istenen hukuki değere sebebiyet 
veren, suçun cismini oluşturan insan veya şey”77 olarak tanımlanan maddi 
konusu; “malvarlÕ÷Õ de÷erleri”dir78. 
 
TCK’nun 161/1. maddesinin (b) bendinde ifade edilen; “malvarlÕ÷ÕnÕ 
kaçÕrmaya yönelik tasarruflarÕn ortaya çÕkmasÕnÕ önlemek için ticari 
defter, kayÕt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi” şeklindeki hileli 
işlem ile söz konusu suçun gerçekleştirilmesi durumunda suçun maddi 
konusunu malvarlığı değerlerinin yanısıra “ticari defter, kayÕt veya 
belgeler” de oluşturacaktır. Malvarlığı, bir bütün olarak bünyesinde ham 
aktif, hem de pasif unsurları barındırdığından, aktif unsurlar arasında 
mallar ile birlikte haklar da (alacak hakları da) yer aldığından, 
kanaatimizce hileli iflas suçlarının maddi konusunun sadece “borçlunun 

                                                 
Sahtecilik, MalvarlÕ÷Õ, Biliúim SuçlarÕ, 2. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2008, s. 302; Muúul, 1998s. 42; Parlar-
Hatipo÷lu, 2010, s. 2662; Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 4731. 
75 ARTUK, M. Emin-GÖKÇEN, Ahmet-YENøDÜNYA, Caner: TCK ùerhi, Özel Hükümler Madde 132-234, c: 4, 
1. BaskÕ, Ankara, Turhan, 2009, s. 284; YILDIZ, A. Kemal: Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Ma÷dur-Suçtan 
Zarar Gören-ùikâyetçi, Seçkin, Ankara, 2008, s. 26-27. 
76 Artuç, 2007, s. 485; Gündüz, 2012, s. 723; HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 401; Meran, 2008, s. 301; Muúul, 
1998, s. 42; Parlar-Hatipo÷lu, 2010, s. 2662; Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 4731. 
77 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 291-292; Toroslu, 1998, s. 40; Toroslu, 2011, s. 103; ZAFER, Hamide: Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, Beta, østanbul, 2013, s. 159. 
78 Artuç, 2007, s. 485; KOCA, Mahmut: 5237 SayÕlÕ Türk Ceza Kanunu’nda MalvarlÕ÷Õna KarúÕ øúlenen Suçlar”, 
KazancÕ Hakemli Dergi (Hukuk, øúletme ve Maliye Bilimler), Ocak 2005, SayÕ: 5, 2005, s. 87; MERAN Necati: 
Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Sahtecilik, MalvarlÕ÷Õ, Biliúim SuçlarÕ, 2. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2008: 301; Yaúar-
Gökcan-Artuç, 2010, s. 4731. 
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haczedilebilen mallarÕndan”79 oluştuğunu söylemek doğru değildir. 
İİK’nun 184. maddesine göre; müflisin haczedilebilen tüm malvarlığı iflas 
masasını teşkil etmektedir. Bu itibarla; iflas masasını teşkil eden borçluya 
ait olup da haczedilebilen tüm malvarlığı hileli iflas suçunu maddi 
konusunu oluşturmaktadır80. Malvarlığı kapsamına; müflisin mevcut 
taşınır-taşınmaz malları, vadeli-vadesiz veya şarta bağlı alacakları, parası, 
bankalardaki mevduatı, katılım bankalarındaki katılım fonları, sermaye 
piyasası araçları, para hükmündeki evrak ve senetler, ayni ve fikri haklar, 
miras hakkı kapsamındaki tereke malları, hacze konu malları vs. 
girmektedir81. 
 
a) Taş n r-Taş nmaz Mal 
b) Kısaca mal; “ekonomik de÷ere sahip olan, mülkiyet konusu 
olabilen maddi eúya ve malvarlÕ÷Õna dâhil tüm haklar”82 şeklinde 
tanımlanmaktadır. Mal kapsamında yer alan “taşınır (menkul) mal”; 
“varlÕ÷Õna ve bütünlü÷üne zarar gelmeden bir yerden baúka bir yere 
taúÕnabilen eúya”, taşınır malın zıt anlamlısı olan “taşınmaz (gayrimenkul) 
mal” da; arazi, konut, maden gibi durağan olan, “varlÕ÷Õna ve bütünlü÷üne 
zarar gelmeden bir yerden baúka bir yere taúÕnamayan eúyadÕr.”83  

 
c) Alacak 
Alacak; “bir kimsenin, bir baúkasÕnÕ úimdi veya ileride bir úey yapmaya 
veya yapmamaya ya da kendisine bir úey vermeye zorlama hakkÕ”84 olarak 
tarif edilmektedir. Bu hak herhangi bir vadeye veya şarta bağlanmış 
olabilir. 

 
d) Para 
Kullanılmaya hazır satın alma gücü, değişim aracı olarak kullanılmak 
üzere devletçe bastırılan maden veya kâğıt parçaları olan para da esasında 
mal kavramına girmektedir. Ancak, herhangi bir suça konu olabilmesi için 
suçun işlendiği anda geçerli olduğu ülkede mal veya hizmet karşılığında 

                                                 
79 Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 4731. 
80 Eisele, 2009, s. 322; Özbek, 2008, s. 1301; YILDIRIM, M. Kamil: Hileli øflas SuçlarÕ, AlkÕm, østanbul, 2000, 
s. 46. 
81 Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 4731. 
82 Centel-Zafer-Çakmut, 2007, s. 285; YÕlmaz, 1996, s. 514. 
83 ZEVKLøLER, AydÕn-GÖKYAYLA, K. Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç øliúkileri, 14. BaskÕ, Turhan, Ankara, 
2014, s. 54. 
84 YÕlmaz, 1996, s. 49. 

kabulü şarttır. Bu nedenle, tedavülden kalkmış bir para, ancak mal sıfatıyla 
suçun konusu olabilir85. 
 
e) Mevduat-Kat l m Fonu 
Mevduat; “banka veya benzeri kredi kurumlarÕna istenildi÷inde ya da belli 
bir vade ya da ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatÕrÕlan para”dır. 
Mevduat, ticaret bankalarının en önemli kaynağı olup, bankalar halktan 
topladıkları küçük tutarda paraları firmalara kredi olarak vermek, şirketler 
kurmak, bunların sermayelerine katılmak gibi yollardan ekonomiye 
aktarmaktadırlar86. 
 
Katılım fonu da; katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel 
kişilere ait özel cari hesap ve katılma hesaplarında yer alan paradır. 
 
f) Menkul K ymetler ve Di er Sermaye Piyasas  Araçlar  

Finansal piyasalara fon akışını sağlayan araç türlerinden olan 
sermaye piyasası araçları; “sermaye piyasasÕna özgü hukuk normlarÕnÕn 
belirlemiú oldu÷u araçlar”87 şeklinde tanımlanmaktadır. Sermaye Piyasası 
Kanunu’nda özel bir tanımı bulunmayıp, “hisse senedi, tahvil vs. gibi tüm 
menkul değerler, opsiyon sözleşmeleri ve vadeli sözleşmeler vs. gibi diğer 
araçlar” bu kapsamda yer almaktadır. Buna karşılık, menkul kıymet olan 
“nukut (nakit), çek, poliçe bono ve mevduat sertifikaları, sermaye piyasası 
araçlarının istisnalarındandır88. 

 
g) Para Hükmündeki Evrak ve Senetler 

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı kapsamında 
olmayan, bunların istisnalarından sayılan ibrazı suretiyle paraya 
çevrilmesi mümkün olan “çek, poliçe, bono” gibi diğer evrak ve senetler 
bu gruba dâhildir. 

 
h) Ayni ve Fikri Haklar 
Mülkiyet başta olmak üzere “maddi nesneler üzerindeki eşya hukukunun 
konusunu oluşturan her türlü hak” ayni haktır. Sınırsız ayni hak, yalnızca 
mülkiyet hakkında söz konusudur. İktisadi değer taşıyan fikrî emek 

                                                 
85 ERMAN, Sahir-ÖZEK, Çetin: Ceza Hukuku Özel Bölüm (Kamu ødaresine KarúÕ øúlenen Suçlar), østanbul, 
1992, s. 23; YÕlmaz, 1996, s. 653. 
86 (Çevrimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/Mevduat. 
87 TANÖR, Reha: Türk Sermaye PiyasasÕ: Halka Arz, c: II, østanbul, Beta, 2000, s. 81. 
88 AyrÕntÕlÕ bilgi için bkz: Evik, 2004: 142 vd. 
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haczedilebilen mallarÕndan”79 oluştuğunu söylemek doğru değildir. 
İİK’nun 184. maddesine göre; müflisin haczedilebilen tüm malvarlığı iflas 
masasını teşkil etmektedir. Bu itibarla; iflas masasını teşkil eden borçluya 
ait olup da haczedilebilen tüm malvarlığı hileli iflas suçunu maddi 
konusunu oluşturmaktadır80. Malvarlığı kapsamına; müflisin mevcut 
taşınır-taşınmaz malları, vadeli-vadesiz veya şarta bağlı alacakları, parası, 
bankalardaki mevduatı, katılım bankalarındaki katılım fonları, sermaye 
piyasası araçları, para hükmündeki evrak ve senetler, ayni ve fikri haklar, 
miras hakkı kapsamındaki tereke malları, hacze konu malları vs. 
girmektedir81. 
 
a) Taş n r-Taş nmaz Mal 
b) Kısaca mal; “ekonomik de÷ere sahip olan, mülkiyet konusu 
olabilen maddi eúya ve malvarlÕ÷Õna dâhil tüm haklar”82 şeklinde 
tanımlanmaktadır. Mal kapsamında yer alan “taşınır (menkul) mal”; 
“varlÕ÷Õna ve bütünlü÷üne zarar gelmeden bir yerden baúka bir yere 
taúÕnabilen eúya”, taşınır malın zıt anlamlısı olan “taşınmaz (gayrimenkul) 
mal” da; arazi, konut, maden gibi durağan olan, “varlÕ÷Õna ve bütünlü÷üne 
zarar gelmeden bir yerden baúka bir yere taúÕnamayan eúyadÕr.”83  

 
c) Alacak 
Alacak; “bir kimsenin, bir baúkasÕnÕ úimdi veya ileride bir úey yapmaya 
veya yapmamaya ya da kendisine bir úey vermeye zorlama hakkÕ”84 olarak 
tarif edilmektedir. Bu hak herhangi bir vadeye veya şarta bağlanmış 
olabilir. 

 
d) Para 
Kullanılmaya hazır satın alma gücü, değişim aracı olarak kullanılmak 
üzere devletçe bastırılan maden veya kâğıt parçaları olan para da esasında 
mal kavramına girmektedir. Ancak, herhangi bir suça konu olabilmesi için 
suçun işlendiği anda geçerli olduğu ülkede mal veya hizmet karşılığında 

                                                 
79 Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 4731. 
80 Eisele, 2009, s. 322; Özbek, 2008, s. 1301; YILDIRIM, M. Kamil: Hileli øflas SuçlarÕ, AlkÕm, østanbul, 2000, 
s. 46. 
81 Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 4731. 
82 Centel-Zafer-Çakmut, 2007, s. 285; YÕlmaz, 1996, s. 514. 
83 ZEVKLøLER, AydÕn-GÖKYAYLA, K. Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç øliúkileri, 14. BaskÕ, Turhan, Ankara, 
2014, s. 54. 
84 YÕlmaz, 1996, s. 49. 

kabulü şarttır. Bu nedenle, tedavülden kalkmış bir para, ancak mal sıfatıyla 
suçun konusu olabilir85. 
 
e) Mevduat-Kat l m Fonu 
Mevduat; “banka veya benzeri kredi kurumlarÕna istenildi÷inde ya da belli 
bir vade ya da ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatÕrÕlan para”dır. 
Mevduat, ticaret bankalarının en önemli kaynağı olup, bankalar halktan 
topladıkları küçük tutarda paraları firmalara kredi olarak vermek, şirketler 
kurmak, bunların sermayelerine katılmak gibi yollardan ekonomiye 
aktarmaktadırlar86. 
 
Katılım fonu da; katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel 
kişilere ait özel cari hesap ve katılma hesaplarında yer alan paradır. 
 
f) Menkul K ymetler ve Di er Sermaye Piyasas  Araçlar  

Finansal piyasalara fon akışını sağlayan araç türlerinden olan 
sermaye piyasası araçları; “sermaye piyasasÕna özgü hukuk normlarÕnÕn 
belirlemiú oldu÷u araçlar”87 şeklinde tanımlanmaktadır. Sermaye Piyasası 
Kanunu’nda özel bir tanımı bulunmayıp, “hisse senedi, tahvil vs. gibi tüm 
menkul değerler, opsiyon sözleşmeleri ve vadeli sözleşmeler vs. gibi diğer 
araçlar” bu kapsamda yer almaktadır. Buna karşılık, menkul kıymet olan 
“nukut (nakit), çek, poliçe bono ve mevduat sertifikaları, sermaye piyasası 
araçlarının istisnalarındandır88. 

 
g) Para Hükmündeki Evrak ve Senetler 

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı kapsamında 
olmayan, bunların istisnalarından sayılan ibrazı suretiyle paraya 
çevrilmesi mümkün olan “çek, poliçe, bono” gibi diğer evrak ve senetler 
bu gruba dâhildir. 

 
h) Ayni ve Fikri Haklar 
Mülkiyet başta olmak üzere “maddi nesneler üzerindeki eşya hukukunun 
konusunu oluşturan her türlü hak” ayni haktır. Sınırsız ayni hak, yalnızca 
mülkiyet hakkında söz konusudur. İktisadi değer taşıyan fikrî emek 

                                                 
85 ERMAN, Sahir-ÖZEK, Çetin: Ceza Hukuku Özel Bölüm (Kamu ødaresine KarúÕ øúlenen Suçlar), østanbul, 
1992, s. 23; YÕlmaz, 1996, s. 653. 
86 (Çevrimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/Mevduat. 
87 TANÖR, Reha: Türk Sermaye PiyasasÕ: Halka Arz, c: II, østanbul, Beta, 2000, s. 81. 
88 AyrÕntÕlÕ bilgi için bkz: Evik, 2004: 142 vd. 
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ürünleri gibi maddi olmayan mallar üzerindeki haklara ise fikri haklar 
denilmektedir89. İşte bu türden ayni ve fikri haklar da, hileli iflas suçunun 
bir diğer maddi konusunu oluşturmaktadır. 
 
i) Tereke Mallar  
Miras hakkı; bir kimsenin bıraktığı mirastan yararlanma, terekeden düşen 
aktif ve pasife sahip olma durumudur90. Ancak, hileli iflas suçlarının 
maddi konusunu oluşturan miras hakkı kapsamındaki “tereke mallarÕ” pek 
tatbikî terekenin borç ihtiva eden pasif değil, sadece aktif kısmıdır. 

 
j) Haczedilebilen Mallar 

Kişiye bağlı haklar, Devlet malları, borçlunun kendisi veya mesleği 
gereği lazım olan mallarına haciz konulma olanağı bulunmadığından, 
hileli ve taksirli iflas suçlarının maddi konusunu, ancak hacze konu 
olabilen mallar oluşturmaktadır. 

 
Hareket 
a) Genel Olarak 
TCK’nun 161. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesinde; “malvarlÕ÷ÕnÕ 
eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunmak” kapsamındaki 
eylemlerin hileli iflas suçunu oluşturacağı ifade edilmiş ve suç teşkil eden 
hileli tasarruf şekillerine de fıkranın alt bentlerinde yer verilmiştir. 
 
Suçun tipik eylem unsurunun hareket kısmı; “hileli tasarruflarda 
bulunmak”tır91. Oyun, düzen anlamlarına da gelen hile; objektif olarak 
kişiyi hataya düşürücü veya başkasının tasavvuru üzerinde etki doğurucu 
her türlü davranıştır. Bu suç dışında TCK’da diğer bazı suçlarda da 
(dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma, zimmet vs.) “hile”den bahsedildiği görülmektedir. Hile 
kavramının tanımı, içeriği hakkında kanaatimce; dolandırıcılık suçu 
bağlamında mülga TCK dönemindeki öğreti görüşlerinden ve Yargıtay 
içtihatlardan bugün de yararlanmak mümkündür.  
 
Gerek hileli iflas suçunun düzenlendiği 161/1. maddede, gerek ihaleye 
fesat karıştırma suçunda (TCK md 235/2 (a)’da) ve edimin ifasına fesat 
                                                 
89 (Çevrimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayni_hak; http://tr.wikipedia.org/wiki/Fikri_hak. 
90 YÕlmaz, 1996, s. 552. 
91 Artuç, 2007, s. 489; MALKOÇ, øsmail: AçÕklamalÕ Türk Ceza Kanunu, c: 3, Sözkesen MatbaacÕlÕk, Ankara, 
2013, s. 2782; Soyaslan, 2010, s. 429. 

karıştırma suçunda (TCK md 236/2’de) olduğu gibi “hilenin içeri÷inin ne 
olmasÕ gerekti÷i, hileli tasarruflarda bulunma úekilleri” açık bir biçimde 
gösterilmektedir. Bu açıklık nedeniyledir ki; TCK 161/1. madde 
kapsamında esasında niteliği itibariyle hile olamayacak bir takım 
tasarruflarda bulunmak, maddedeki düzenleme uyarınca hileli tasarruf 
şekilleri olarak kabul edilmektedir. Örneğin; “malvarlığını kaçırma, 
gizleme, defterleri yok etme, sahte veya gerçeğe aykırı belge düzenleme 
vs.” eylemleri hileli iflas suçu açısından hileli tasarruf şekilleri olarak 
değerlendirilmektedir. Hatta esasında başlı başına başka bir suça sebebiyet 
verebilen bu eylemler, kanundaki düzenleme uyarınca (gerçeğe aykırı 
belge düzenlemek, defter ve kayıtları yok etmek, malların değerinin 
azalmasına neden olmak) bu suçta birer hileli tasarruf şekli olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
 
Maddedeki düzenleme gereği suç, herhangi bir hileli tasarrufta bulunmak 
şeklinde değil, ancak birinci fıkranın alt bentlerinde sayılan “hileli tasarruf 
úekillerinden” biri ile işlenebilmektedir92.  
 
Kanun maddesinde açıkça ifade edilmiş olmasa da “malvarlÕ÷ÕnÕ 
eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunmak” şeklindeki ifade 
tarzının, özellikle hile vurgusunun, sadece suçun unsurlarından tipik eylem 
unsurunun hareket kısmına değil, “manevi unsuruna” da yönelik olduğunu 
düşünmekteyiz. 
 
b) Hileli Tasarruf Kapsam nda Kabul Edilen Hareketler 
aa) Mallar  Kaç rmak, Gizlemek veya De erin Azalmas na Neden 
Olmak 
TCK’nun 161/1. maddesinin (a) bendinde yer alan ilk hileli hareket şekli; 
“alacaklÕlarÕn alacaklarÕnÕn teminatÕ mahiyetinde olan mallarÕn 
kaçÕrÕlmasÕ, gizlenmesi veya de÷erinin azalmasÕna neden olunmasÕ”dır. 
 
Sözlük anlamı itibariyle; “çalmak, kimsenin haberi olmadan götürmek, 
aúÕrmak”93 anlamına gelen kaç rma; iflas masasına dâhil olan bir malın 
tamamına veya belirli bir kısmına alacaklıların el koymalarını, satım 
sonrasında alacaklılarını tahsil edebilmelerini engellemektir. Malın, iflas 

                                                 
92 Soyaslan, 2010, s. 429. 
93 (Çevrimiçi), http://www.tdk.gov.tr. 
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ürünleri gibi maddi olmayan mallar üzerindeki haklara ise fikri haklar 
denilmektedir89. İşte bu türden ayni ve fikri haklar da, hileli iflas suçunun 
bir diğer maddi konusunu oluşturmaktadır. 
 
i) Tereke Mallar  
Miras hakkı; bir kimsenin bıraktığı mirastan yararlanma, terekeden düşen 
aktif ve pasife sahip olma durumudur90. Ancak, hileli iflas suçlarının 
maddi konusunu oluşturan miras hakkı kapsamındaki “tereke mallarÕ” pek 
tatbikî terekenin borç ihtiva eden pasif değil, sadece aktif kısmıdır. 

 
j) Haczedilebilen Mallar 

Kişiye bağlı haklar, Devlet malları, borçlunun kendisi veya mesleği 
gereği lazım olan mallarına haciz konulma olanağı bulunmadığından, 
hileli ve taksirli iflas suçlarının maddi konusunu, ancak hacze konu 
olabilen mallar oluşturmaktadır. 

 
Hareket 
a) Genel Olarak 
TCK’nun 161. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesinde; “malvarlÕ÷ÕnÕ 
eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunmak” kapsamındaki 
eylemlerin hileli iflas suçunu oluşturacağı ifade edilmiş ve suç teşkil eden 
hileli tasarruf şekillerine de fıkranın alt bentlerinde yer verilmiştir. 
 
Suçun tipik eylem unsurunun hareket kısmı; “hileli tasarruflarda 
bulunmak”tır91. Oyun, düzen anlamlarına da gelen hile; objektif olarak 
kişiyi hataya düşürücü veya başkasının tasavvuru üzerinde etki doğurucu 
her türlü davranıştır. Bu suç dışında TCK’da diğer bazı suçlarda da 
(dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma, zimmet vs.) “hile”den bahsedildiği görülmektedir. Hile 
kavramının tanımı, içeriği hakkında kanaatimce; dolandırıcılık suçu 
bağlamında mülga TCK dönemindeki öğreti görüşlerinden ve Yargıtay 
içtihatlardan bugün de yararlanmak mümkündür.  
 
Gerek hileli iflas suçunun düzenlendiği 161/1. maddede, gerek ihaleye 
fesat karıştırma suçunda (TCK md 235/2 (a)’da) ve edimin ifasına fesat 
                                                 
89 (Çevrimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayni_hak; http://tr.wikipedia.org/wiki/Fikri_hak. 
90 YÕlmaz, 1996, s. 552. 
91 Artuç, 2007, s. 489; MALKOÇ, øsmail: AçÕklamalÕ Türk Ceza Kanunu, c: 3, Sözkesen MatbaacÕlÕk, Ankara, 
2013, s. 2782; Soyaslan, 2010, s. 429. 

karıştırma suçunda (TCK md 236/2’de) olduğu gibi “hilenin içeri÷inin ne 
olmasÕ gerekti÷i, hileli tasarruflarda bulunma úekilleri” açık bir biçimde 
gösterilmektedir. Bu açıklık nedeniyledir ki; TCK 161/1. madde 
kapsamında esasında niteliği itibariyle hile olamayacak bir takım 
tasarruflarda bulunmak, maddedeki düzenleme uyarınca hileli tasarruf 
şekilleri olarak kabul edilmektedir. Örneğin; “malvarlığını kaçırma, 
gizleme, defterleri yok etme, sahte veya gerçeğe aykırı belge düzenleme 
vs.” eylemleri hileli iflas suçu açısından hileli tasarruf şekilleri olarak 
değerlendirilmektedir. Hatta esasında başlı başına başka bir suça sebebiyet 
verebilen bu eylemler, kanundaki düzenleme uyarınca (gerçeğe aykırı 
belge düzenlemek, defter ve kayıtları yok etmek, malların değerinin 
azalmasına neden olmak) bu suçta birer hileli tasarruf şekli olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
 
Maddedeki düzenleme gereği suç, herhangi bir hileli tasarrufta bulunmak 
şeklinde değil, ancak birinci fıkranın alt bentlerinde sayılan “hileli tasarruf 
úekillerinden” biri ile işlenebilmektedir92.  
 
Kanun maddesinde açıkça ifade edilmiş olmasa da “malvarlÕ÷ÕnÕ 
eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunmak” şeklindeki ifade 
tarzının, özellikle hile vurgusunun, sadece suçun unsurlarından tipik eylem 
unsurunun hareket kısmına değil, “manevi unsuruna” da yönelik olduğunu 
düşünmekteyiz. 
 
b) Hileli Tasarruf Kapsam nda Kabul Edilen Hareketler 
aa) Mallar  Kaç rmak, Gizlemek veya De erin Azalmas na Neden 
Olmak 
TCK’nun 161/1. maddesinin (a) bendinde yer alan ilk hileli hareket şekli; 
“alacaklÕlarÕn alacaklarÕnÕn teminatÕ mahiyetinde olan mallarÕn 
kaçÕrÕlmasÕ, gizlenmesi veya de÷erinin azalmasÕna neden olunmasÕ”dır. 
 
Sözlük anlamı itibariyle; “çalmak, kimsenin haberi olmadan götürmek, 
aúÕrmak”93 anlamına gelen kaç rma; iflas masasına dâhil olan bir malın 
tamamına veya belirli bir kısmına alacaklıların el koymalarını, satım 
sonrasında alacaklılarını tahsil edebilmelerini engellemektir. Malın, iflas 

                                                 
92 Soyaslan, 2010, s. 429. 
93 (Çevrimiçi), http://www.tdk.gov.tr. 
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öncesinde veya sonrasında malvarlığından çıkarılması veya amacı dışında 
tahsis edilmesidir.  
 
Ekonominin normal işleyişine uygun olmayacak şekilde yahut da yerine 
eşdeğer bir malvarlığı gelmeyecek şekilde, alacaklının malvarlığı değerini 
hukuken veya fiilen alabilmesini ortadan kaldıran veya önemli ölçüde 
güçleştiren her türlü davranış bu kapsamda değerlendirilebilir94. 
“Saklamak, görünmeyecek, belli olmayacak bir yere veya bir duruma 
koymak”95 demek olan gizlemek ile burada; malvarlığına dâhil herhangi 
bir malın yine belirli bir kısmının veya tamamının, masada görünmemesini 
sağlayacak ve böylelikle alacaklıların el koymasını engelleyecek türden 
kurmaca hareketlerin yapılmasını (göstermelik bir şekilde bir başkasına 
devretmek) ifade etmektedir. Bir malın örneğin; paranın maddeten veya 
malvarlığında görünmemesini sağlayacak maddi olmayan yöntemlerle 
gizlenmesi mümkün olup96, malvarlığına dâhil bir malın satılmasından 
sonra bedelinin ne olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmaması 
veya makul bir açıklama yapılmaması/yapılamaması durumlarını da 
kanaatimizce “kaçÕrmak veya gizlemek” olarak değerlendirmek gerekir97. 
Malvarl n  oluşturan de erler bütünündeki bir azalmaya neden 
olma, esasında malvarlığına zarar vermek demektir. Ancak, bu eylemin, 
malın “yÕkÕlmasÕ, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulmasÕ” neticelerine 
neden olmayacak mahiyette98, yani sadece malın değerinin azalmasına 
neden olacak düzeyde olması gerekmektedir99. Çünkü kısmen bozulan ve 
tamir edilebilen bir malın değerinde azalma olacaktır ama bu mal, şaraba 
su katma örneğindeki gibi hiçbir şekilde kullanılamaz hale de 
gelmeyecektir. 
 
bb) Var Olmayan Bir Borca lişkin Belge Düzenlemek 
TCK’nun 161/1. maddesinin (c) bendinde yer alan ikinci hileli hareket; 
“gerçekte bir alacak ve borç iliúkisi olmadÕ÷Õ halde, sanki böyle bir iliúki 
mevcutmuú gibi, borçlarÕn artmasÕna neden olacak úekilde belge 
düzenlenmesi”dir. 

                                                 
94 BELGESAY, M. Reúit: øcra ve øflas Hukuku ùerhi, Sucuo÷lu MatbaasÕ, østanbul. 
Belgesay, 1948, s. 97; HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 401; Özbek, 2008, s. 1301. 
95 (Çevrimiçi), http://www.tdk.gov.tr. 
96 YILDIRIM, M. Kamil: Hileli øflas SuçlarÕ, AlkÕm, østanbul, 2000: 47. 
97 KazancÕ, 2006, s. 160; YÕldÕrÕm, 2000, s. 40.  
98 “De÷erin azalmasÕna örnek olarak tahrip edilmesinin gösterilebilece÷i, tahrip durumunda da de÷erin 
azalmasÕnÕn söz konusu olaca÷Õ, hatta bazen yok olabilece÷i” yönündeki görüú için bkz: KazancÕ, 2006, s. 160. 
99 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s.: 401; Özbek, 2008, s. 1301. 

Burada esasında var olmayan bir alacak-borç ilişkisi varmış gibi hareket 
edilmekte, yani alacaklı olduğunu iddia eden bir kişi söz konusu olmakta, 
borçlu konumundaki müflis de bu sözde alacak ilişkisini ve alacaklının 
varlığını ve olmayan bir borcu kabul ederek borcunun artmasına neden 
olmaktadır. Borcun artması, hiç olmayan bir borca ilişkin olarak veya 
zaten var olan borcu olduğundan fazla göstermek, arttırmak için belge 
düzenlenmesi durumlarında söz konusu olur. Önemli olan husus; gerçek 
bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde müflisin varmış gibi hareket 
ederek borcun artmasına ilişkin belge düzenlemiş olmasıdır. Gerçekte var 
olan bir borcu, diğerlerine nazaran öncelikli sayılmasını gerektirecek bir 
eylemde bulunulması durumunda anılan suçun gerçekleştiğinden 
bahsedilemeyecektir100. 
 
cc) Aktifi Oldu undan Az Göstermek 
TCK’nun 161/1. maddesinin (d) bendinde yer alan üçüncü hileli hareket; 
“gerçe÷e aykÕrÕ muhasebe kayÕtlarÕyla veya sahte bilanço tanzimiyle 
aktifin oldu÷undan az gösterilmesi”dir. 
 
Muhasebe; “bir kurum veya kuruluúun, iúletmenin hesaplarÕnÕn tümü”, 
bilanço da; “bir kuruluúun belli bir tarihte alacaklÕ ve borçlu bulundu÷u 
de÷erleri gösteren kÕsa muhasebe cetveli; iúletmenin finansal durumu ve 
faaliyet sonuçlarÕnÕ gösteren tablo”101dur. Suçun gerçekleşmesini temin 
bakımından işletmenin hesaplarının tümünün yer aldığı muhasebesinde 
gerçeğe aykırı kayıtlar oluşturmak veya kısa muhasebesinde yani 
bilançosunda sahtecilik yapmak gerekmektedir.  
 
Fikri sahteciliğe konu102 “muhasebede gerçe÷e aykÕrÕ kayÕtlar 
oluúturmak”; hiç var olmayan, söz konusu bile olmayan, içeriği itibariyle 
gerçeği yansıtmayan kayıtların muhasebe evrakına işlenmesi, 
kaydedilmesi demektir. Maddi sahteciliğe konu olan “bilanço üzerinde 
yapÕlan sahtecilik” ise, gerçekte var olan bir bilançonun tamamında veya 
                                                 
100 Erman, 1993, s. 207.  
101 YÕlmaz, 1996, s. 564; 122. 
102 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 401. Ö÷retide bir belgeyi sahte olarak düzenlemek; “maddi sahtecilik”, 
gerçe÷e aykÕrÕ úekilde belge düzenlemek de “fikri sahtecilik, içerik sahtecili÷i” úeklinde isimlendirilmektedir. 
“Maddi sahtecilik”; a) Belgenin, düzenleyicisi olarak görünen kiúi dÕúÕndaki bir baúka kiúi tarafÕndan meydana 
getirilmesi veya b) Belgenin düzenleyicisi olarak görünen kiúinin belgeyi düzenlemesinden sonra düzenleyen 
kiúi veya bir baúkasÕ tarafÕndan belgede ekleme, çÕkarma, silme gibi iúlemlerin yapÕlmasÕ iúlemleri ile 
gerçekleútirilebilir. “Fikri sahtecilik” ise; bu iki durum dÕúÕnda belgenin gerçe÷e uygun olmayan beyan veya 
olaylarÕ içermesi suretiyle iúlenebilir. Bkz: Artuk-Gökçen-Yenidünya, 2013, s. 648-649; TEZCAN, Durmuú-
ERDEM, M. Ruhan-ÖNOK, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 8. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2012, s. 691. 
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öncesinde veya sonrasında malvarlığından çıkarılması veya amacı dışında 
tahsis edilmesidir.  
 
Ekonominin normal işleyişine uygun olmayacak şekilde yahut da yerine 
eşdeğer bir malvarlığı gelmeyecek şekilde, alacaklının malvarlığı değerini 
hukuken veya fiilen alabilmesini ortadan kaldıran veya önemli ölçüde 
güçleştiren her türlü davranış bu kapsamda değerlendirilebilir94. 
“Saklamak, görünmeyecek, belli olmayacak bir yere veya bir duruma 
koymak”95 demek olan gizlemek ile burada; malvarlığına dâhil herhangi 
bir malın yine belirli bir kısmının veya tamamının, masada görünmemesini 
sağlayacak ve böylelikle alacaklıların el koymasını engelleyecek türden 
kurmaca hareketlerin yapılmasını (göstermelik bir şekilde bir başkasına 
devretmek) ifade etmektedir. Bir malın örneğin; paranın maddeten veya 
malvarlığında görünmemesini sağlayacak maddi olmayan yöntemlerle 
gizlenmesi mümkün olup96, malvarlığına dâhil bir malın satılmasından 
sonra bedelinin ne olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmaması 
veya makul bir açıklama yapılmaması/yapılamaması durumlarını da 
kanaatimizce “kaçÕrmak veya gizlemek” olarak değerlendirmek gerekir97. 
Malvarl n  oluşturan de erler bütünündeki bir azalmaya neden 
olma, esasında malvarlığına zarar vermek demektir. Ancak, bu eylemin, 
malın “yÕkÕlmasÕ, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulmasÕ” neticelerine 
neden olmayacak mahiyette98, yani sadece malın değerinin azalmasına 
neden olacak düzeyde olması gerekmektedir99. Çünkü kısmen bozulan ve 
tamir edilebilen bir malın değerinde azalma olacaktır ama bu mal, şaraba 
su katma örneğindeki gibi hiçbir şekilde kullanılamaz hale de 
gelmeyecektir. 
 
bb) Var Olmayan Bir Borca lişkin Belge Düzenlemek 
TCK’nun 161/1. maddesinin (c) bendinde yer alan ikinci hileli hareket; 
“gerçekte bir alacak ve borç iliúkisi olmadÕ÷Õ halde, sanki böyle bir iliúki 
mevcutmuú gibi, borçlarÕn artmasÕna neden olacak úekilde belge 
düzenlenmesi”dir. 

                                                 
94 BELGESAY, M. Reúit: øcra ve øflas Hukuku ùerhi, Sucuo÷lu MatbaasÕ, østanbul. 
Belgesay, 1948, s. 97; HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 401; Özbek, 2008, s. 1301. 
95 (Çevrimiçi), http://www.tdk.gov.tr. 
96 YILDIRIM, M. Kamil: Hileli øflas SuçlarÕ, AlkÕm, østanbul, 2000: 47. 
97 KazancÕ, 2006, s. 160; YÕldÕrÕm, 2000, s. 40.  
98 “De÷erin azalmasÕna örnek olarak tahrip edilmesinin gösterilebilece÷i, tahrip durumunda da de÷erin 
azalmasÕnÕn söz konusu olaca÷Õ, hatta bazen yok olabilece÷i” yönündeki görüú için bkz: KazancÕ, 2006, s. 160. 
99 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s.: 401; Özbek, 2008, s. 1301. 

Burada esasında var olmayan bir alacak-borç ilişkisi varmış gibi hareket 
edilmekte, yani alacaklı olduğunu iddia eden bir kişi söz konusu olmakta, 
borçlu konumundaki müflis de bu sözde alacak ilişkisini ve alacaklının 
varlığını ve olmayan bir borcu kabul ederek borcunun artmasına neden 
olmaktadır. Borcun artması, hiç olmayan bir borca ilişkin olarak veya 
zaten var olan borcu olduğundan fazla göstermek, arttırmak için belge 
düzenlenmesi durumlarında söz konusu olur. Önemli olan husus; gerçek 
bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde müflisin varmış gibi hareket 
ederek borcun artmasına ilişkin belge düzenlemiş olmasıdır. Gerçekte var 
olan bir borcu, diğerlerine nazaran öncelikli sayılmasını gerektirecek bir 
eylemde bulunulması durumunda anılan suçun gerçekleştiğinden 
bahsedilemeyecektir100. 
 
cc) Aktifi Oldu undan Az Göstermek 
TCK’nun 161/1. maddesinin (d) bendinde yer alan üçüncü hileli hareket; 
“gerçe÷e aykÕrÕ muhasebe kayÕtlarÕyla veya sahte bilanço tanzimiyle 
aktifin oldu÷undan az gösterilmesi”dir. 
 
Muhasebe; “bir kurum veya kuruluúun, iúletmenin hesaplarÕnÕn tümü”, 
bilanço da; “bir kuruluúun belli bir tarihte alacaklÕ ve borçlu bulundu÷u 
de÷erleri gösteren kÕsa muhasebe cetveli; iúletmenin finansal durumu ve 
faaliyet sonuçlarÕnÕ gösteren tablo”101dur. Suçun gerçekleşmesini temin 
bakımından işletmenin hesaplarının tümünün yer aldığı muhasebesinde 
gerçeğe aykırı kayıtlar oluşturmak veya kısa muhasebesinde yani 
bilançosunda sahtecilik yapmak gerekmektedir.  
 
Fikri sahteciliğe konu102 “muhasebede gerçe÷e aykÕrÕ kayÕtlar 
oluúturmak”; hiç var olmayan, söz konusu bile olmayan, içeriği itibariyle 
gerçeği yansıtmayan kayıtların muhasebe evrakına işlenmesi, 
kaydedilmesi demektir. Maddi sahteciliğe konu olan “bilanço üzerinde 
yapÕlan sahtecilik” ise, gerçekte var olan bir bilançonun tamamında veya 
                                                 
100 Erman, 1993, s. 207.  
101 YÕlmaz, 1996, s. 564; 122. 
102 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 401. Ö÷retide bir belgeyi sahte olarak düzenlemek; “maddi sahtecilik”, 
gerçe÷e aykÕrÕ úekilde belge düzenlemek de “fikri sahtecilik, içerik sahtecili÷i” úeklinde isimlendirilmektedir. 
“Maddi sahtecilik”; a) Belgenin, düzenleyicisi olarak görünen kiúi dÕúÕndaki bir baúka kiúi tarafÕndan meydana 
getirilmesi veya b) Belgenin düzenleyicisi olarak görünen kiúinin belgeyi düzenlemesinden sonra düzenleyen 
kiúi veya bir baúkasÕ tarafÕndan belgede ekleme, çÕkarma, silme gibi iúlemlerin yapÕlmasÕ iúlemleri ile 
gerçekleútirilebilir. “Fikri sahtecilik” ise; bu iki durum dÕúÕnda belgenin gerçe÷e uygun olmayan beyan veya 
olaylarÕ içermesi suretiyle iúlenebilir. Bkz: Artuk-Gökçen-Yenidünya, 2013, s. 648-649; TEZCAN, Durmuú-
ERDEM, M. Ruhan-ÖNOK, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 8. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2012, s. 691. 
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bir kısmında düzenleyen kişi veya bir başkası tarafından ekleme, silme 
veya çıkarmanın yapılması anlamına gelmektir103. Her iki durumda da 
failin ticari işletmesine yönelik aktifi olduğundan az göstermeyi 
amaçlayan fiili kayıtları gerçekle örtüşmemektedir104. 
 
dd) Ticari Defter, Kay t veya Belgeleri Gizlemek veya Yok 
Etmek 
TCK’nun 161/1. maddesinin (b) bendinde yer alan dördüncü hileli hareket; 
“malvarlÕ÷ÕnÕ kaçÕrmaya yönelik tasarruflarÕnÕn ortaya çÕkmasÕnÕ önlemek 
için ticari defter, kayÕt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi”dir. 
 
Gizlemek hakkında TCK’nun 161/1. maddesinin (a) bendine ilişkin 
yaptığımız açıklamalarda söylediklerimiz burası için de geçerlidir. 
Öğretide105 ve uygulamada106; “defter, kayÕt veya belgeleri gizlemenin” 
sadece saklamak, ulaşılamayacak bir yere koymak, örtbas etmek vs. 
şeklinde değil, “ibrazı talep edildiğinde belirlenen süre içerisinde ibrazdan 
kaçınmak, sessiz kalmak, herhangi bir açıklamada veya tatmin edici, 
gerçekçi bir açıklamada bulunmamak, bu şekilde ulaşılmasına engel olmak 
olarak da kabul edilmesi gerektiği” ifade edilmektedir. 
 
Yok etmek sözlükte; “ortadan kaldÕrmak, varlÕ÷Õna son vermek”107 
şeklinde tanımlanmakta olup, buradaki düzenleme şekli itibariyle suç 
teşkil etmesi için fiziken tutulan ticari defter ve kayıtların maddeten tahrip 
edilmesi, maddi varlığından yararlanılamayacak hale getirilmesi veya 
kayden tutulan ticari defter ve kayıtların kayden tahrip edilmesi, ortadan 
kaldırılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
 
Hileli iflasın söz konusu olduğu bir durumda bu türden hileli eylemler 
büyük önem arz etmektedir. Zira; “a) Alacaklıların alacaklarının tahsili 
kabiliyetinin olup-olmadığının, b) Müflisin malvarlığının ne kadar 
olduğunun, c) Herhangi bir kaçırma-gizleme durumunun söz konusu olup-
                                                 
103 Tezcan-Erdem-Önok, 2012, s. 691. 
104 Özbek, 2008, s. 1302. 
105 OK, Nuri-GÜNDEL, Ahmet: AçÕklamalÕ-øçtihatlÕ Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Vergi KaçakçÕlÕ÷Õ 
SuçlarÕ, Seçkin, Ankara, 2002, s. 159; Özgenç, 2002, s. 128. 
106 YargÕtay CGK’nun 23.11.1999 tarih ve 11-273/288; YargÕtay CGK’nun 22.05.2001 tarih ve 11-99/104; 
YargÕtay 11. CD’nin 23.02.2000 tarih ve 584/598; YargÕtay 11. CD’nin 31.01.2001 tarih ve 6204/579; CD’nin 
23.02.2000 tarih ve 584/598; YargÕtay 11. CD’nin 31.01.2001 tarih ve 6204/579; YargÕtay 11. CD’nin 
01.02.2001 tarih ve 6136/626; YargÕtay 11. CD’nin 02.02.2001 tarih ve 6285/784 sayÕlÕ kararlarÕ için bkz: Ok-
Gündel, 2002, s. 175-193. 
107 (Çevrimiçi), http://www.tdk.gov.tr. 

olmadığının, aktifin olduğundan az gösterilip gösterilmediğinin, pasifin 
kurmaca işlemlerle arttırılıp arttırılmadığının” tespitine yönelik tüm 
hususlar usulüne uygun şekilde tutulmuş, kayıt altına alınmış ticari defter, 
kayıt ve belgelerle belirlenebilecektir. 
 
c) Hareketin Nitelikleri 
Hileli iflas suçu hareketin say s  açısından kanundaki düzenlenişi 
itibariyle “seçimlik hareketli” bir suçtur108. Seçimlik hareketlerden birden 
fazlasının yapılması durumunda da fail, seçimlik hareketli suçların özelliği 
gereği, hileli iflas suçunu bir kez işlemiş sayılacaktır.  
 
Maddede yer alan “kaçÕrmak, gizlemek, de÷erin azalmasÕna neden olmak, 
belge düzenlemek, az göstermek, gizlemek veya yok etmek” şeklindeki 
hareketler icrai niteliktedir. Bu nedenle; hareketin şekli bakımından 
suçun icrai bir suç olarak düzenlendiğini söylemek yanlış olmaz. 
 
Hareketin önemi açısından hileli iflas suçunun, “ba÷lÕ hareketli” bir suç 
olduğu zira suçun kanuni tanımında, hangi tür hareketlerle icra 
edileceğinin sayma yöntemiyle açık bir şekilde belirlendiği, 
özelleştirmenin yapıldığı anlaşılmaktadır.  
 
Hileli iflas suçu; icras n n süreklilik arz edip etmemesi bak m ndan, 
maddenin bentlerinde sayılan seçimlik hareketlerden bazılarının yapılması 
ile tamamlanan ve icrası devam etmeyen (yok etmek vs.) yani “ani suç” 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık suçun kaçırmak veya gizlemek 
şeklindeki eylemler ile işlenmesi durumunda ise; “kesintisiz (mütemadi) 
suç” söz konusu olmaktadır. 
 
d) Netice 
Hileli iflas suçunun tamamlanma anının yani neticenin meydana geldiği 
anın ne zaman olduğu hususunun Türk öğretisinde eskiden bu yana 
tartışma konusu yapılmış olduğu ve halen de genel, ortak bir uzlaşmanın 
sağlanamadığı görülmektedir. İflas kararından sonra gerçekleştirilen hileli 
eylemler açısından “iflas olgusunu” suçun ön koşulu olarak 
değerlendirdiğimizden109, hileli hareketlerden herhangi birinin iflas 
kararından sonra gerçekleştirilmesi durumunda, suçun işlenme zamanı 
                                                 
108 Gündüz, 2012, s. 724; HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 401; Koca, 2005, s. 88; Meran, 2008, s. 302; UYAR, 
Talih: Gerekçeli øçtihatlÕ øcra øflas Kanunu ùerhi, cilt: 11, 2. BaskÕ, Turhan, Ankara, 2010: 20856. 
109 Konu hakkÕnda ayrÕntÕlÕ açÕklamalar ve de÷erlendirmeler için bakÕnÕz: Evik, 2015, s. 220-232, 234-239. 
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bir kısmında düzenleyen kişi veya bir başkası tarafından ekleme, silme 
veya çıkarmanın yapılması anlamına gelmektir103. Her iki durumda da 
failin ticari işletmesine yönelik aktifi olduğundan az göstermeyi 
amaçlayan fiili kayıtları gerçekle örtüşmemektedir104. 
 
dd) Ticari Defter, Kay t veya Belgeleri Gizlemek veya Yok 
Etmek 
TCK’nun 161/1. maddesinin (b) bendinde yer alan dördüncü hileli hareket; 
“malvarlÕ÷ÕnÕ kaçÕrmaya yönelik tasarruflarÕnÕn ortaya çÕkmasÕnÕ önlemek 
için ticari defter, kayÕt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi”dir. 
 
Gizlemek hakkında TCK’nun 161/1. maddesinin (a) bendine ilişkin 
yaptığımız açıklamalarda söylediklerimiz burası için de geçerlidir. 
Öğretide105 ve uygulamada106; “defter, kayÕt veya belgeleri gizlemenin” 
sadece saklamak, ulaşılamayacak bir yere koymak, örtbas etmek vs. 
şeklinde değil, “ibrazı talep edildiğinde belirlenen süre içerisinde ibrazdan 
kaçınmak, sessiz kalmak, herhangi bir açıklamada veya tatmin edici, 
gerçekçi bir açıklamada bulunmamak, bu şekilde ulaşılmasına engel olmak 
olarak da kabul edilmesi gerektiği” ifade edilmektedir. 
 
Yok etmek sözlükte; “ortadan kaldÕrmak, varlÕ÷Õna son vermek”107 
şeklinde tanımlanmakta olup, buradaki düzenleme şekli itibariyle suç 
teşkil etmesi için fiziken tutulan ticari defter ve kayıtların maddeten tahrip 
edilmesi, maddi varlığından yararlanılamayacak hale getirilmesi veya 
kayden tutulan ticari defter ve kayıtların kayden tahrip edilmesi, ortadan 
kaldırılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
 
Hileli iflasın söz konusu olduğu bir durumda bu türden hileli eylemler 
büyük önem arz etmektedir. Zira; “a) Alacaklıların alacaklarının tahsili 
kabiliyetinin olup-olmadığının, b) Müflisin malvarlığının ne kadar 
olduğunun, c) Herhangi bir kaçırma-gizleme durumunun söz konusu olup-
                                                 
103 Tezcan-Erdem-Önok, 2012, s. 691. 
104 Özbek, 2008, s. 1302. 
105 OK, Nuri-GÜNDEL, Ahmet: AçÕklamalÕ-øçtihatlÕ Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Vergi KaçakçÕlÕ÷Õ 
SuçlarÕ, Seçkin, Ankara, 2002, s. 159; Özgenç, 2002, s. 128. 
106 YargÕtay CGK’nun 23.11.1999 tarih ve 11-273/288; YargÕtay CGK’nun 22.05.2001 tarih ve 11-99/104; 
YargÕtay 11. CD’nin 23.02.2000 tarih ve 584/598; YargÕtay 11. CD’nin 31.01.2001 tarih ve 6204/579; CD’nin 
23.02.2000 tarih ve 584/598; YargÕtay 11. CD’nin 31.01.2001 tarih ve 6204/579; YargÕtay 11. CD’nin 
01.02.2001 tarih ve 6136/626; YargÕtay 11. CD’nin 02.02.2001 tarih ve 6285/784 sayÕlÕ kararlarÕ için bkz: Ok-
Gündel, 2002, s. 175-193. 
107 (Çevrimiçi), http://www.tdk.gov.tr. 

olmadığının, aktifin olduğundan az gösterilip gösterilmediğinin, pasifin 
kurmaca işlemlerle arttırılıp arttırılmadığının” tespitine yönelik tüm 
hususlar usulüne uygun şekilde tutulmuş, kayıt altına alınmış ticari defter, 
kayıt ve belgelerle belirlenebilecektir. 
 
c) Hareketin Nitelikleri 
Hileli iflas suçu hareketin say s  açısından kanundaki düzenlenişi 
itibariyle “seçimlik hareketli” bir suçtur108. Seçimlik hareketlerden birden 
fazlasının yapılması durumunda da fail, seçimlik hareketli suçların özelliği 
gereği, hileli iflas suçunu bir kez işlemiş sayılacaktır.  
 
Maddede yer alan “kaçÕrmak, gizlemek, de÷erin azalmasÕna neden olmak, 
belge düzenlemek, az göstermek, gizlemek veya yok etmek” şeklindeki 
hareketler icrai niteliktedir. Bu nedenle; hareketin şekli bakımından 
suçun icrai bir suç olarak düzenlendiğini söylemek yanlış olmaz. 
 
Hareketin önemi açısından hileli iflas suçunun, “ba÷lÕ hareketli” bir suç 
olduğu zira suçun kanuni tanımında, hangi tür hareketlerle icra 
edileceğinin sayma yöntemiyle açık bir şekilde belirlendiği, 
özelleştirmenin yapıldığı anlaşılmaktadır.  
 
Hileli iflas suçu; icras n n süreklilik arz edip etmemesi bak m ndan, 
maddenin bentlerinde sayılan seçimlik hareketlerden bazılarının yapılması 
ile tamamlanan ve icrası devam etmeyen (yok etmek vs.) yani “ani suç” 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık suçun kaçırmak veya gizlemek 
şeklindeki eylemler ile işlenmesi durumunda ise; “kesintisiz (mütemadi) 
suç” söz konusu olmaktadır. 
 
d) Netice 
Hileli iflas suçunun tamamlanma anının yani neticenin meydana geldiği 
anın ne zaman olduğu hususunun Türk öğretisinde eskiden bu yana 
tartışma konusu yapılmış olduğu ve halen de genel, ortak bir uzlaşmanın 
sağlanamadığı görülmektedir. İflas kararından sonra gerçekleştirilen hileli 
eylemler açısından “iflas olgusunu” suçun ön koşulu olarak 
değerlendirdiğimizden109, hileli hareketlerden herhangi birinin iflas 
kararından sonra gerçekleştirilmesi durumunda, suçun işlenme zamanı 
                                                 
108 Gündüz, 2012, s. 724; HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011/b, s. 401; Koca, 2005, s. 88; Meran, 2008, s. 302; UYAR, 
Talih: Gerekçeli øçtihatlÕ øcra øflas Kanunu ùerhi, cilt: 11, 2. BaskÕ, Turhan, Ankara, 2010: 20856. 
109 Konu hakkÕnda ayrÕntÕlÕ açÕklamalar ve de÷erlendirmeler için bakÕnÕz: Evik, 2015, s. 220-232, 234-239. 
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konusunda tartışmanın olamayacağı, son icra hareketinin yapıldığı zaman 
ve yerde tamamlanmış sayılacağı aşikârdır110. 
 
Problem ve buna yönelik tartışma, “iflas olgusunun” cezalandırılabilme 
koşulu olduğunun kabulü halinde ve iflas kararı verilmesinden önce 
gerçekleştirilen eylemler açısından söz konusu olmaktadır. İflas kararının 
suçun kurucu unsurlarından netice olarak kabul edildiği görüş açısından 
suçun tamamlanma zamanı kolayca belirlenebilir. İtalyan Yargıtay’ının 
bazı kararlarından destek bulan bu görüş taraftarlarına göre suç; neticenin 
yani iflas kararının verildiği anda tamamlanır111. 
 
Antolisei’ye göre; “İflastan önceki hileli eylemler açısından iflas kararı bir 
cezalandırılabilme koşulu ise de iflastan sonraki eylemler açısından aynı 
şeyi söylemek imkânı yoktur. Benzer durumlarda bir cezalandırılabilme 
koşulunun varlığından değil, bir “ön koúul”dan söz edilebilir. Buradaki ön 
koşul failin sıfatı, yani onun müflis oluşu ile ilgili bir ön koşuldur.”112 
 
İflas olgusunun suçun oluşması için değil, tüm kurucu unsurlarıyla 
gerçekleşmesiyle tamamlanan suçun cezasının verilebilmesi için aranan 
bir koşul olduğu görüşünden hareket eden ve fikirlerine aynen katıldığımız 
kimi yazarlara göre ise iflas suçu; kanunda belirtilen hileli hareketlerin 
yapıldığı anda oluşur ve dava zamanaşımı da bu tarihten itibaren işlemeye 
başlar113. 
 
Dönmezer’e göre; “hileli iflas suçunun müşterek şartlarından bir diğeri 
failin iflas etmiş olmasıdır. Kanun koyucunun maksadına göre taksiratlı ve 
hileli iflastan dolayı ceza kovuşturması yapılabilmesi için merciinden iflas 
kararı verilmiş olmasını öncelik şartı olarak aradığı anlaşılmaktadır. İflas, 
suçun teşekkülü için bir şart olup, hileli iflas suçu, failin iflası yani borcunu 
ödeyememesi ile teşekkül bulmaktadır. Verilen iflas kararı sadece belirtici 
değer taşımakla beraber kanunun yapılış biçimi yönünden suçun tarihi, 
iflasın ilan olunduğu tarihtir ve zamanaşımı da bu tarihten başlar.”114 

                                                 
110 ANTOLISEI, Francesco: Manuale di Diritto Penale-Leggi Complementari, c: 2, 12. BaskÕ, Milano, Giuffre, 
2008, s. 58; CORUCCI, Enrico: La bancarotta e i reati fallimentari, Milano, Giuffre, 2013, s. 209. 
111 Antolisei, 2008, s. 58. 
112 ALACAKAPTAN, U÷ur: “Hileli øflas Suçunun øúlenme ZamanÕ ve AnÕlan Suçta Dava ZamanaúÕmÕnÕn 
BaúlangÕcÕ”, Prof. Dr. ørfan Baútu÷ Arma÷anÕ, Seçkin, Ankara, 2001, s. 224, dn: 12. 
113 CONTI, Luigi: Diritto Penale Commerciale II, I Reati Fallimentari, Torino, 1991, 131, 135 vd; Antolisei, 
2008, s. 59. 
114 Dönmezer, 2001, s. 496. 

Yine Önder’e göre; “merciin verdiği iflas kararı hileli iflas suçunun 
objektif cezalandırılabilirlik şartıdır ve suçun işlenme anı iflas kararının 
verildiği ve kesinleştiği tarihtir.”115 Özbek, Soyaslan ve Uyar da; iflas 
olgusunun objektif cezalandırılabilirlik koşulu olduğunu kabul etmekte, 
ancak suç tarihi olarak iflasın gerçekleştiği tarihi esas kabul 
etmektedirler.”116 
 
Mülga TCK döneminde; “mercii tarafÕndan iflas kararÕ verilmiú olmasÕnÕ 
objektif cezalandÕrabilme koúulu olarak kabul etmeyen” Özgenç’e göre 
ise; “suça neden olan seçimlik hareketlerin iflas kararı verilmesinden önce 
veya sonra yapılmasına göre ikili bir ayırım yapmak gerekir. Seçimlik 
hareketlerin iflas kararından önce gerçekleştirilmiş olması durumunda, 
hileli iflas suçunun tamamlanabilmesi için, ayrıca iflas kararının 
kesinleşmiş olması da gerekir. Bu durumda, iflas kararının verilmiş olması 
suçun maddi unsurlarından biri olup, neticeyi oluşturmaktadır. Seçimlik 
hareketlerin, iflas kararından sonra gerçekleştirilmesi durumunda da, 
verilmiş iflas kararının varlığını suçun maddi unsurlarından biri olarak 
kabul etmek gerekir.”117 
 
Görüşlerine aynen iştirak ettiğimiz Alacakaptan’a göre ise; “iflas halini ve 
de ona yakın bir hukuki durum olan aciz halini hileli iflas suçunun neticesi 
saymak olanaksızdır. Zira failin eylemleri ile dış dünyadaki bir değişiklik 
olan iflas kararı arasında bir nedensellik bağı yoktur. Kanuni tanımda iflas 
kararı ile eylemler arasında bu şekilde bir bağın varlığı aranmamaktadır118. 
Harekete böyle bir bağ ile bağlanamayan değişiklik ise, suçun neticesi 
olamaz.”119 
 
Kanaatimizce; hileli eylemler gerçekleştirildikten sonra yetkili ticaret 
mahkemesince verilmiş iflas kararı hileli iflas suçu açısından bir 
cezalandırılabilirlik koşulu olup, hiçbir şekilde suçun kurucu 
unsurlarından değildir. Yargıtay’ın çok yeni tarihli bir kararına konu; 
“01.06.2005 tarihinde yürürlü÷e giren 5237 sayÕlÕ TCK’nÕn 161/1. 

                                                 
115 Önder, 1991, s. 404. 
116 Özbek, 2008, s. 1303; Soyaslan, 2010, s. 429; Uyar, 2010, s. 20858. 
117 Özgenç, 2002, s. 115-119. 
118 Söz konusu makale mülga TCK döneminde yazÕlmÕú olmakla birlikte 5237 sayÕlÕ TCK düzenlemesinde de; 
failin eylemleri ile dÕú dünyadaki bir de÷iúiklik olan iflas kararÕ arasÕnda bir nedensellik ba÷Õ aranmamaktadÕr. 
Bu itibarla o tarihlerde söylenenler bugün de geçerlidir. 
119 Alacakaptan, 2001, s. 222. Nedensellik ba÷ÕnÕn oldu÷u yönündeki katÕlamadÕ÷ÕmÕz görüú için bkz: Özbek, 
2008, s. 1301. 
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konusunda tartışmanın olamayacağı, son icra hareketinin yapıldığı zaman 
ve yerde tamamlanmış sayılacağı aşikârdır110. 
 
Problem ve buna yönelik tartışma, “iflas olgusunun” cezalandırılabilme 
koşulu olduğunun kabulü halinde ve iflas kararı verilmesinden önce 
gerçekleştirilen eylemler açısından söz konusu olmaktadır. İflas kararının 
suçun kurucu unsurlarından netice olarak kabul edildiği görüş açısından 
suçun tamamlanma zamanı kolayca belirlenebilir. İtalyan Yargıtay’ının 
bazı kararlarından destek bulan bu görüş taraftarlarına göre suç; neticenin 
yani iflas kararının verildiği anda tamamlanır111. 
 
Antolisei’ye göre; “İflastan önceki hileli eylemler açısından iflas kararı bir 
cezalandırılabilme koşulu ise de iflastan sonraki eylemler açısından aynı 
şeyi söylemek imkânı yoktur. Benzer durumlarda bir cezalandırılabilme 
koşulunun varlığından değil, bir “ön koúul”dan söz edilebilir. Buradaki ön 
koşul failin sıfatı, yani onun müflis oluşu ile ilgili bir ön koşuldur.”112 
 
İflas olgusunun suçun oluşması için değil, tüm kurucu unsurlarıyla 
gerçekleşmesiyle tamamlanan suçun cezasının verilebilmesi için aranan 
bir koşul olduğu görüşünden hareket eden ve fikirlerine aynen katıldığımız 
kimi yazarlara göre ise iflas suçu; kanunda belirtilen hileli hareketlerin 
yapıldığı anda oluşur ve dava zamanaşımı da bu tarihten itibaren işlemeye 
başlar113. 
 
Dönmezer’e göre; “hileli iflas suçunun müşterek şartlarından bir diğeri 
failin iflas etmiş olmasıdır. Kanun koyucunun maksadına göre taksiratlı ve 
hileli iflastan dolayı ceza kovuşturması yapılabilmesi için merciinden iflas 
kararı verilmiş olmasını öncelik şartı olarak aradığı anlaşılmaktadır. İflas, 
suçun teşekkülü için bir şart olup, hileli iflas suçu, failin iflası yani borcunu 
ödeyememesi ile teşekkül bulmaktadır. Verilen iflas kararı sadece belirtici 
değer taşımakla beraber kanunun yapılış biçimi yönünden suçun tarihi, 
iflasın ilan olunduğu tarihtir ve zamanaşımı da bu tarihten başlar.”114 

                                                 
110 ANTOLISEI, Francesco: Manuale di Diritto Penale-Leggi Complementari, c: 2, 12. BaskÕ, Milano, Giuffre, 
2008, s. 58; CORUCCI, Enrico: La bancarotta e i reati fallimentari, Milano, Giuffre, 2013, s. 209. 
111 Antolisei, 2008, s. 58. 
112 ALACAKAPTAN, U÷ur: “Hileli øflas Suçunun øúlenme ZamanÕ ve AnÕlan Suçta Dava ZamanaúÕmÕnÕn 
BaúlangÕcÕ”, Prof. Dr. ørfan Baútu÷ Arma÷anÕ, Seçkin, Ankara, 2001, s. 224, dn: 12. 
113 CONTI, Luigi: Diritto Penale Commerciale II, I Reati Fallimentari, Torino, 1991, 131, 135 vd; Antolisei, 
2008, s. 59. 
114 Dönmezer, 2001, s. 496. 

Yine Önder’e göre; “merciin verdiği iflas kararı hileli iflas suçunun 
objektif cezalandırılabilirlik şartıdır ve suçun işlenme anı iflas kararının 
verildiği ve kesinleştiği tarihtir.”115 Özbek, Soyaslan ve Uyar da; iflas 
olgusunun objektif cezalandırılabilirlik koşulu olduğunu kabul etmekte, 
ancak suç tarihi olarak iflasın gerçekleştiği tarihi esas kabul 
etmektedirler.”116 
 
Mülga TCK döneminde; “mercii tarafÕndan iflas kararÕ verilmiú olmasÕnÕ 
objektif cezalandÕrabilme koúulu olarak kabul etmeyen” Özgenç’e göre 
ise; “suça neden olan seçimlik hareketlerin iflas kararı verilmesinden önce 
veya sonra yapılmasına göre ikili bir ayırım yapmak gerekir. Seçimlik 
hareketlerin iflas kararından önce gerçekleştirilmiş olması durumunda, 
hileli iflas suçunun tamamlanabilmesi için, ayrıca iflas kararının 
kesinleşmiş olması da gerekir. Bu durumda, iflas kararının verilmiş olması 
suçun maddi unsurlarından biri olup, neticeyi oluşturmaktadır. Seçimlik 
hareketlerin, iflas kararından sonra gerçekleştirilmesi durumunda da, 
verilmiş iflas kararının varlığını suçun maddi unsurlarından biri olarak 
kabul etmek gerekir.”117 
 
Görüşlerine aynen iştirak ettiğimiz Alacakaptan’a göre ise; “iflas halini ve 
de ona yakın bir hukuki durum olan aciz halini hileli iflas suçunun neticesi 
saymak olanaksızdır. Zira failin eylemleri ile dış dünyadaki bir değişiklik 
olan iflas kararı arasında bir nedensellik bağı yoktur. Kanuni tanımda iflas 
kararı ile eylemler arasında bu şekilde bir bağın varlığı aranmamaktadır118. 
Harekete böyle bir bağ ile bağlanamayan değişiklik ise, suçun neticesi 
olamaz.”119 
 
Kanaatimizce; hileli eylemler gerçekleştirildikten sonra yetkili ticaret 
mahkemesince verilmiş iflas kararı hileli iflas suçu açısından bir 
cezalandırılabilirlik koşulu olup, hiçbir şekilde suçun kurucu 
unsurlarından değildir. Yargıtay’ın çok yeni tarihli bir kararına konu; 
“01.06.2005 tarihinde yürürlü÷e giren 5237 sayÕlÕ TCK’nÕn 161/1. 

                                                 
115 Önder, 1991, s. 404. 
116 Özbek, 2008, s. 1303; Soyaslan, 2010, s. 429; Uyar, 2010, s. 20858. 
117 Özgenç, 2002, s. 115-119. 
118 Söz konusu makale mülga TCK döneminde yazÕlmÕú olmakla birlikte 5237 sayÕlÕ TCK düzenlemesinde de; 
failin eylemleri ile dÕú dünyadaki bir de÷iúiklik olan iflas kararÕ arasÕnda bir nedensellik ba÷Õ aranmamaktadÕr. 
Bu itibarla o tarihlerde söylenenler bugün de geçerlidir. 
119 Alacakaptan, 2001, s. 222. Nedensellik ba÷ÕnÕn oldu÷u yönündeki katÕlamadÕ÷ÕmÕz görüú için bkz: Özbek, 
2008, s. 1301. 
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maddesinde tanÕmlanan (Mülga 765 sayÕlÕ TCK’nÕn 506. maddesi) “Hileli 
İflas” suçunun, hileli i lemlerin yap lmas  ile olu aca , iflas olgusunun 
suçun oluúumuna esas alÕnacak bir unsur olmadÕ÷Õ”120 şeklindeki 
değerlendirmesinin de görüşümüzü destekler mahiyette olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle suçun tamamlandığı, işlendiği an; TCK’nun 
161/1. maddesinin alt bentlerinde sayılan hileli tasarruf şekillerinden bir 
veya birkaçının yapıldığı an’dır. 
 
Hileli iflas suçu, “iflas etmiú olma” cezalandırılabilme koşulunun somut 
olaya müdahalesinden önce hileli eylemlerin yapılması suretiyle tüm 
unsurları bakımından zaten gerçekleşmiştir121. Suçun tamamlanması ve 
cezalandırılabilmesi tamamen birbirinden farklı hususlardır. Bu nedenle, 
ister iflas kararı verilmesinden önce, ister sonra gerçekleştirilmiş olsun, 
kanaatimizce suçun tamamlanma anı; hileli eylemlerin/işlemlerin 
yapıldığı an’dır122. Hileli iflas suçunun yer aldığı TCK’nun 161/1. maddesi 
ve birinci fıkranın alt bentlerini yukarıdaki görüşlerden hareketle 
incelediğimizde, kanuni tanımda “malvarlÕ÷ÕnÕn eksilmesi, azalmasÕ” 
şeklinde somut bir zarar neticesinin gerçekleşmesinin aranmayıp123, 
korunan hukuki değerlere yönelik tehlike neticesinin gerçekleşmesinin 
yeterli sayılmış olduğu, bu itibarla “tehlike suçu” olarak düzenlendiği 
sonucuna ulaşmış bulunmaktayız124. 
 
Yine maddenin birinci fıkrasındaki “malvarlÕ÷ÕnÕ eksiltmeye yönelik” 
ibaresinden kanun koyucunun suçun oluşumu bakımından somut bir 
tehlikenin var olmasını şart koştuğu, diğer bir deyişle suç tipini “somut 
tehlike suçu” olarak düzenlediğini değerlendirmekteyiz125. Bu niteliği 
gereği suçun cezalandırılabilmesi için maddi ya da manevi anlamda bir 
zararın meydana gelmesi şart olmayıp, tehlikenin belirmesi yeterlidir. 
 

                                                 
120 YargÕtay 15. CD’nin 12.09.2013 tarih ve 2013/12176, 2013/13130 tarihli kararÕ.  
121 Dönmezer-Erman, 1997, s. 321. 
122 Alacakaptan, 2001, s. 224, 225; Artuç, 2007, s. 495. YargÕtay 15. CD’nin 12.09.2013 tarih ve 2013/12176, 
2013/13130 tarihli aynÕ do÷rultudaki kararÕ. 
123 KazancÕ, 2006, s. 163; Muúul, 1998, s. 61; Özgenç, 2002, s. 124. 
124 Artuç, 2007, s. 492; DARAGENLø, Vesile Sonay: Tehlike SuçlarÕ, YayÕmlanmamÕú Yüksek Lisans Tezi, 
østanbul, 1998; Muúul, 1998, s. 61; Uyar, 2010, s. 20852. Aksi görüú için bkz: YÕldÕrÕm, 2000, s. 47. Tehlike 
suçu-zarar suçu ayÕrÕmÕnÕn suçun konusu ile ilgili oldu÷unu zikreden Özgenç’e göre ise; “tehlike suçlarÕnda 
icra edilen fiilin suçun konusu üzerinde bir zarar meydana getirme tehlikesi söz konusudur.” Bkz: ÖZGENÇ, 
øzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2014, s. 209. 
125 Artuç, 2007, s. 494; KazancÕ, 2006, s. 163. 

Neticesi harekete bitişik bir suç olan hileli iflas suçunda kanaatimizce; 
“malvarlÕ÷ÕnÕ eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunmak” şeklindeki 
hareketin (alt bentlerde sayılan hileli işlem şekillerinin bir veya bir 
kaçının) yapılması ile suç tamamlanmış olmaktadır. 
 
f) Nedensellik Ba  
Suçun somut tehlike suçu ve neticesi harekete bitişik bir suç olmasından 
dolayı, uygun hareketin yapılması ile birlikte tehlike neticesi de 
gerçekleşmiş olacağından nedensellik bağının tespiti bu suç açısından 
önem arz etmemektedir126. Bu durumda, nedenin tekliğinden bahisle, 
suçun meydana gelmesi nedensellik bağı gibi bir olaya değil, hareketin 
sahip olması gereken özelliklere (hileli tasarruflarda bulunmanın 
malvarlığında eksilmeye yönelik tehlike neticesini yaratmaya uygun 
olması gibi) bağlı olacaktır127.  
 
Bir başka deyişle, hareket yapılır yapılmaz, netice de kendiliğinden 
meydana geldiğinden, hareket yapıldıktan sonra artık hareketle netice 
arasında nedensellik bağının bulunup bulunmadığının ayrıca 
araştırılmasına gerek kalmamakta128, bu yönde bir araştırma yapılmaksızın 
da maddi unsurun gerçekleştiğinin kabulü gerekmektedir129. 
 
g) Teşebbüs 
5237 sayılı TCK’nun 35. maddesinde düzenlendiği üzere; failin, işlemeyi 
kastettiği suçun elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başladığı 
fakat tamamlayamadığı, suçun unsurlarının tamamıyla gerçekleşmediği 
durumlarda teşebbüsten sorumluluk söz konusu olmaktadır. Prensip 
itibariyle objektif cezalandırılabilme koşulunu ihtiva eden suçlarda koşul 
gerçekleşmedikçe faile ceza verilemeyecektir. Ancak bu netice, aksi 
görüşte olan yazarlar130 bulunsa da; bu türden suçlara teşebbüsün elverişli 
olmadığı anlamına gelmemektedir131. 
                                                 
126 BAYRAKTAR, Köksal: Suç øúlemeye Tahrik Cürmü, øÜHF YayÕnÕ, østanbul, 1977, s. 189; Özgenç, 2014, s. 
595. 
127 Bayraktar, 1977: 189; Dönmezer-Erman, 1997: 472; Evik, 2004: 234. 
128 “Hileli fiil ve tasarruflarla iflas olgusu arasÕnda illiyet ba÷ÕnÕn bulunmasÕ gerekti÷i” yönündeki görüú için 
bkz: Özgenç, 2002, s. 117. 
129 Evik, 2004, s. 234; KUNTER, Nurullah: Suçun Maddi UnsurlarÕ Nazariyesi, øÜHF YayÕnÕ, østanbul, 1954, s. 
144; Zafer, 2013, s. 202. 
130 Dönmezer-Erman, 1997, s. 321; Erman, 1993, s. 200; Önder, 1991, s. 384; Özbek, 2008, s. 1303; Öztürk, 
Bahri-Erdem, M. Ruhan: UygulamalÕ Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 12. BaskÕ, Turhan, Ankara, 
2012, s. 330. 
131 øÇEL, KayÕhan: øçel Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. BaskÕ, Beta, østanbul, 2014, s. 466; KazancÕ, 2006, s. 
164; Koca-Üzülmez, 2014, s. 348; Özgenç, 2014, s. 595; Zafer, 2013, s. 390.  
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maddesinde tanÕmlanan (Mülga 765 sayÕlÕ TCK’nÕn 506. maddesi) “Hileli 
İflas” suçunun, hileli i lemlerin yap lmas  ile olu aca , iflas olgusunun 
suçun oluúumuna esas alÕnacak bir unsur olmadÕ÷Õ”120 şeklindeki 
değerlendirmesinin de görüşümüzü destekler mahiyette olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle suçun tamamlandığı, işlendiği an; TCK’nun 
161/1. maddesinin alt bentlerinde sayılan hileli tasarruf şekillerinden bir 
veya birkaçının yapıldığı an’dır. 
 
Hileli iflas suçu, “iflas etmiú olma” cezalandırılabilme koşulunun somut 
olaya müdahalesinden önce hileli eylemlerin yapılması suretiyle tüm 
unsurları bakımından zaten gerçekleşmiştir121. Suçun tamamlanması ve 
cezalandırılabilmesi tamamen birbirinden farklı hususlardır. Bu nedenle, 
ister iflas kararı verilmesinden önce, ister sonra gerçekleştirilmiş olsun, 
kanaatimizce suçun tamamlanma anı; hileli eylemlerin/işlemlerin 
yapıldığı an’dır122. Hileli iflas suçunun yer aldığı TCK’nun 161/1. maddesi 
ve birinci fıkranın alt bentlerini yukarıdaki görüşlerden hareketle 
incelediğimizde, kanuni tanımda “malvarlÕ÷ÕnÕn eksilmesi, azalmasÕ” 
şeklinde somut bir zarar neticesinin gerçekleşmesinin aranmayıp123, 
korunan hukuki değerlere yönelik tehlike neticesinin gerçekleşmesinin 
yeterli sayılmış olduğu, bu itibarla “tehlike suçu” olarak düzenlendiği 
sonucuna ulaşmış bulunmaktayız124. 
 
Yine maddenin birinci fıkrasındaki “malvarlÕ÷ÕnÕ eksiltmeye yönelik” 
ibaresinden kanun koyucunun suçun oluşumu bakımından somut bir 
tehlikenin var olmasını şart koştuğu, diğer bir deyişle suç tipini “somut 
tehlike suçu” olarak düzenlediğini değerlendirmekteyiz125. Bu niteliği 
gereği suçun cezalandırılabilmesi için maddi ya da manevi anlamda bir 
zararın meydana gelmesi şart olmayıp, tehlikenin belirmesi yeterlidir. 
 

                                                 
120 YargÕtay 15. CD’nin 12.09.2013 tarih ve 2013/12176, 2013/13130 tarihli kararÕ.  
121 Dönmezer-Erman, 1997, s. 321. 
122 Alacakaptan, 2001, s. 224, 225; Artuç, 2007, s. 495. YargÕtay 15. CD’nin 12.09.2013 tarih ve 2013/12176, 
2013/13130 tarihli aynÕ do÷rultudaki kararÕ. 
123 KazancÕ, 2006, s. 163; Muúul, 1998, s. 61; Özgenç, 2002, s. 124. 
124 Artuç, 2007, s. 492; DARAGENLø, Vesile Sonay: Tehlike SuçlarÕ, YayÕmlanmamÕú Yüksek Lisans Tezi, 
østanbul, 1998; Muúul, 1998, s. 61; Uyar, 2010, s. 20852. Aksi görüú için bkz: YÕldÕrÕm, 2000, s. 47. Tehlike 
suçu-zarar suçu ayÕrÕmÕnÕn suçun konusu ile ilgili oldu÷unu zikreden Özgenç’e göre ise; “tehlike suçlarÕnda 
icra edilen fiilin suçun konusu üzerinde bir zarar meydana getirme tehlikesi söz konusudur.” Bkz: ÖZGENÇ, 
øzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2014, s. 209. 
125 Artuç, 2007, s. 494; KazancÕ, 2006, s. 163. 

Neticesi harekete bitişik bir suç olan hileli iflas suçunda kanaatimizce; 
“malvarlÕ÷ÕnÕ eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunmak” şeklindeki 
hareketin (alt bentlerde sayılan hileli işlem şekillerinin bir veya bir 
kaçının) yapılması ile suç tamamlanmış olmaktadır. 
 
f) Nedensellik Ba  
Suçun somut tehlike suçu ve neticesi harekete bitişik bir suç olmasından 
dolayı, uygun hareketin yapılması ile birlikte tehlike neticesi de 
gerçekleşmiş olacağından nedensellik bağının tespiti bu suç açısından 
önem arz etmemektedir126. Bu durumda, nedenin tekliğinden bahisle, 
suçun meydana gelmesi nedensellik bağı gibi bir olaya değil, hareketin 
sahip olması gereken özelliklere (hileli tasarruflarda bulunmanın 
malvarlığında eksilmeye yönelik tehlike neticesini yaratmaya uygun 
olması gibi) bağlı olacaktır127.  
 
Bir başka deyişle, hareket yapılır yapılmaz, netice de kendiliğinden 
meydana geldiğinden, hareket yapıldıktan sonra artık hareketle netice 
arasında nedensellik bağının bulunup bulunmadığının ayrıca 
araştırılmasına gerek kalmamakta128, bu yönde bir araştırma yapılmaksızın 
da maddi unsurun gerçekleştiğinin kabulü gerekmektedir129. 
 
g) Teşebbüs 
5237 sayılı TCK’nun 35. maddesinde düzenlendiği üzere; failin, işlemeyi 
kastettiği suçun elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başladığı 
fakat tamamlayamadığı, suçun unsurlarının tamamıyla gerçekleşmediği 
durumlarda teşebbüsten sorumluluk söz konusu olmaktadır. Prensip 
itibariyle objektif cezalandırılabilme koşulunu ihtiva eden suçlarda koşul 
gerçekleşmedikçe faile ceza verilemeyecektir. Ancak bu netice, aksi 
görüşte olan yazarlar130 bulunsa da; bu türden suçlara teşebbüsün elverişli 
olmadığı anlamına gelmemektedir131. 
                                                 
126 BAYRAKTAR, Köksal: Suç øúlemeye Tahrik Cürmü, øÜHF YayÕnÕ, østanbul, 1977, s. 189; Özgenç, 2014, s. 
595. 
127 Bayraktar, 1977: 189; Dönmezer-Erman, 1997: 472; Evik, 2004: 234. 
128 “Hileli fiil ve tasarruflarla iflas olgusu arasÕnda illiyet ba÷ÕnÕn bulunmasÕ gerekti÷i” yönündeki görüú için 
bkz: Özgenç, 2002, s. 117. 
129 Evik, 2004, s. 234; KUNTER, Nurullah: Suçun Maddi UnsurlarÕ Nazariyesi, øÜHF YayÕnÕ, østanbul, 1954, s. 
144; Zafer, 2013, s. 202. 
130 Dönmezer-Erman, 1997, s. 321; Erman, 1993, s. 200; Önder, 1991, s. 384; Özbek, 2008, s. 1303; Öztürk, 
Bahri-Erdem, M. Ruhan: UygulamalÕ Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 12. BaskÕ, Turhan, Ankara, 
2012, s. 330. 
131 øÇEL, KayÕhan: øçel Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. BaskÕ, Beta, østanbul, 2014, s. 466; KazancÕ, 2006, s. 
164; Koca-Üzülmez, 2014, s. 348; Özgenç, 2014, s. 595; Zafer, 2013, s. 390.  
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Hileli iflas suçunda da, “iflas olgusu” gerçekleşmedikçe fail hakkında ne 
tamamlanmış, ne de teşebbüs aşamasında kalmış suçtan dolayı 
cezalandırma söz konusu olabilir. Buna karşılık, cezalandırılabilirlik 
koşulu gerçekleşmesine rağmen icra hareketlerini tamamlayamayan faili 
suça teşebbüsten dolayı sorumlu tutmak hukuken mümkündür132. Örneğin; 
hakkında iflas kararı verilmiş tacir malvarlığının bir kısmını veya 
tamamını kaçırmak veya gizlemek veya değerinin azalmasına neden 
olmak şeklindeki hileli işlem şekillerinden birini yapmak üzereyken 
yakalanır veya kaçırma girişimini tamamlayamaz ise, tamamlanmış hileli 
iflas suçundan değil, bu suça teşebbüsten dolayı cezalandırılır. 
 
Suçu meydana getiren hareketler kısımlara bölünebildiğinde ve neticeye 
engel neden o anda ortaya çıktığında teşebbüs durumu gerçekleşmiş 
olmaktadır. Ancak, teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile, “o zamana 
kadar yapılmış hareketlerin neticeyi yaratmaya uygun olup olmadığı, icra 
hareketlerinin neticeye ulaşmak bakımından elverişli olup olmadığı”, 
değerlendirmesinin yine de yapılması gerekmektedir. Aksi sonuca 
ulaşılması durumunda, teşebbüsün şartlarından “elveriúlilik” 
bulunmadığından hileli iflas suçuna teşebbüsten de söz edilemeyecektir133. 
 
Son olarak şunu da ifade etmek isteriz; cezalandırılabilme koşulu somut 
olayda gerçekleşmediği için icra hareketlerinin tamamlanamamış 
olmasından dolayı faili hileli iflas suçuna teşebbüsten dolayı dahi 
cezalandırmak söz konusu olmamakla birlikte, o ana kadar yapılan 
hareketler başlı başına başka bir suçu oluşturmaktaysa fail hakkında o 
başka tamamlanmış suçun cezasına veya teşebbüs aşamasında kalmış ise 
teşebbüsten dolayı indirilmiş cezaya hükmedilmesi söz konusu olabilir134. 
 
B) Manevi Unsur 
a) Genel Olarak 
Hileli iflas suçu, ancak failin bilerek ve isteyerek TCK’nun 161/1. 
maddesinde sayılan hareketlerden birini veya birkaçını gerçekleştirmesi 
suretiyle işlenebilir, bu itibarla suçun manevi unsuru tartışmasız kasttır. Bu 
suçta kanun koyucu; tıpkı mülga TCK dönemindeki düzenlemede olduğu 
gibi suçun, failin genel kastı ile değil, hileye vurgu yapılmak suretiyle 
                                                 
132 Antolisei, 2008, s. 125; Artuç, 2007, s. 494; Erem, 1993, s. 2464; Erman, 1993, s. 210; øçel, 2014, s. 466; 
KazancÕ, 2006, s. 164; Meran, 2008, s. 306; Muúul, 1998, s. 61; Özgenç, 2014, s. 595; Özgenç, 2002, s. 124. 
133 Dönmezer-Erman, 1997: 455 ve 418 vd; Evik, 2004: 187; Muúul, 1998: 61. 
134 Erman, 1993, s. 200. 

örtülü bir biçimde maddede belirtilen saik veya amaçlarla işlenebileceğini 
hüküm altına almıştır135. Zira hileli iflas suçunu oluşturan hareketlerin, 
benzer suçlardan ayırt edilmesine hizmet edecek şekilde belirli bir amaç 
veya amaçlar doğrultusunda manevi unsurla sınırlanması gerekmektedir. 
 
Bu amaçlar da 161/1. maddede; a) “MalvarlÕ÷ÕnÕ eksiltmek” ve b) 
“MalvarlÕ÷ÕnÕ kaçÕrmaya yönelik tasarruflarÕnÕn ortaya çÕkmasÕnÕ 
önlemek” şeklinde ifade edilmektedir. Fail bu suçu, olursa olsun şeklindeki 
kayıtsızlık, umursamazlıkla değil, ancak belirtilen bu amaçlar 
doğrultusunda isteyerek işleyebilecektir. Bu itibarla, suçun; kimi 
yazarların görüşlerinin aksine136, kanaatimizce TCK’nun 21/2. 
maddesinde düzenlenen “olasÕ kastla” işlenmesi mümkün 
değildir137.Suçun gerçekleşmesi açısından mutlak surette maddede sayılan 
amaca somut olayda nail olunması şart olmayıp, söz konusu amaçlar 
doğrultusunda hareket edilmesi yeterlidir. 
 
b) Özel Kast  Oluşturabilecek Amaçlar 
aa) Malvarl n  Eksiltmek 
TCK’nun 161. maddesindeki örtülü düzenlemeden (özel kastla 
işleneceğinin madde metninde mündemiç olmasından) hileli iflas suçu 
kapsamında hile teşkil eden (a), (b) ve (c) bentlerindeki eylemlerin, 
“malvarlÕ÷ÕnÕ eksiltmek” amacıyla gerçekleştirilmiş olmasının şart olduğu 
neticesi çıkmaktadır. Çünkü “malların kaçırılması, gizlenmesi, aktifin az 
gösterilmesi, olmayan borç ikrarı” şeklindeki hileli eylemler açısından bu 
amacın açıkça öngörülmesinin gereksiz olduğunu ve bu hareketlerin 
niteliği, yapısı itibariyle zaten malvarlığını eksiltmeye yönelik olduğunu 
düşünmekteyiz138. 
 
Eksiltilmesi, azaltılması istenmeyen, arzu edilmeyen ve söz konusu 
hükümle yaptırım altına alınan şey alacaklıların teminatı mahiyetinde olan 
mallardır, yoksa gerekçede belirtildiği üzere bir ticari faaliyet 
bağlamındaki malvarlığı değildir. 

                                                 
135 ARTUK, M. Emin-GÖKÇEN, Ahmet-YENøDÜNYA, Caner: UygulamalÕ Ceza Hukuku, Genel Hükümler-Özel 
Hükümler, 1. BaskÕ, Ankara, Seçkin, 1999, s. 394; Erem, 1993, s. 2460; KÕzÕlarslan, 2006, s. 108; Muúul, 1998, 
s. 58-59; Parlar-Hatipo÷lu, 2010, s. 2671; YÕldÕrÕm, 2000, s. 63. 
136 Artuç, 2007, s. 493; KazancÕ, 2006, s. 163; Önder, 1994, s. 403-404; Özbek, 2008, s. 1303; Parlar-Hatipo÷lu, 
2010, s. 2671; Uyar, 2010, s. 20857; Yaúar-Gökcan-Artuç, c: IV, 2010, s. 4736. 
137 Meran, 2008, s. 306; Özgenç, 2002, s. 123. 
138 Benzer nitelikteki de÷erlendirme için bkz: Antolisei, 2008, s. 131-132. 
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Hileli iflas suçunda da, “iflas olgusu” gerçekleşmedikçe fail hakkında ne 
tamamlanmış, ne de teşebbüs aşamasında kalmış suçtan dolayı 
cezalandırma söz konusu olabilir. Buna karşılık, cezalandırılabilirlik 
koşulu gerçekleşmesine rağmen icra hareketlerini tamamlayamayan faili 
suça teşebbüsten dolayı sorumlu tutmak hukuken mümkündür132. Örneğin; 
hakkında iflas kararı verilmiş tacir malvarlığının bir kısmını veya 
tamamını kaçırmak veya gizlemek veya değerinin azalmasına neden 
olmak şeklindeki hileli işlem şekillerinden birini yapmak üzereyken 
yakalanır veya kaçırma girişimini tamamlayamaz ise, tamamlanmış hileli 
iflas suçundan değil, bu suça teşebbüsten dolayı cezalandırılır. 
 
Suçu meydana getiren hareketler kısımlara bölünebildiğinde ve neticeye 
engel neden o anda ortaya çıktığında teşebbüs durumu gerçekleşmiş 
olmaktadır. Ancak, teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile, “o zamana 
kadar yapılmış hareketlerin neticeyi yaratmaya uygun olup olmadığı, icra 
hareketlerinin neticeye ulaşmak bakımından elverişli olup olmadığı”, 
değerlendirmesinin yine de yapılması gerekmektedir. Aksi sonuca 
ulaşılması durumunda, teşebbüsün şartlarından “elveriúlilik” 
bulunmadığından hileli iflas suçuna teşebbüsten de söz edilemeyecektir133. 
 
Son olarak şunu da ifade etmek isteriz; cezalandırılabilme koşulu somut 
olayda gerçekleşmediği için icra hareketlerinin tamamlanamamış 
olmasından dolayı faili hileli iflas suçuna teşebbüsten dolayı dahi 
cezalandırmak söz konusu olmamakla birlikte, o ana kadar yapılan 
hareketler başlı başına başka bir suçu oluşturmaktaysa fail hakkında o 
başka tamamlanmış suçun cezasına veya teşebbüs aşamasında kalmış ise 
teşebbüsten dolayı indirilmiş cezaya hükmedilmesi söz konusu olabilir134. 
 
B) Manevi Unsur 
a) Genel Olarak 
Hileli iflas suçu, ancak failin bilerek ve isteyerek TCK’nun 161/1. 
maddesinde sayılan hareketlerden birini veya birkaçını gerçekleştirmesi 
suretiyle işlenebilir, bu itibarla suçun manevi unsuru tartışmasız kasttır. Bu 
suçta kanun koyucu; tıpkı mülga TCK dönemindeki düzenlemede olduğu 
gibi suçun, failin genel kastı ile değil, hileye vurgu yapılmak suretiyle 
                                                 
132 Antolisei, 2008, s. 125; Artuç, 2007, s. 494; Erem, 1993, s. 2464; Erman, 1993, s. 210; øçel, 2014, s. 466; 
KazancÕ, 2006, s. 164; Meran, 2008, s. 306; Muúul, 1998, s. 61; Özgenç, 2014, s. 595; Özgenç, 2002, s. 124. 
133 Dönmezer-Erman, 1997: 455 ve 418 vd; Evik, 2004: 187; Muúul, 1998: 61. 
134 Erman, 1993, s. 200. 

örtülü bir biçimde maddede belirtilen saik veya amaçlarla işlenebileceğini 
hüküm altına almıştır135. Zira hileli iflas suçunu oluşturan hareketlerin, 
benzer suçlardan ayırt edilmesine hizmet edecek şekilde belirli bir amaç 
veya amaçlar doğrultusunda manevi unsurla sınırlanması gerekmektedir. 
 
Bu amaçlar da 161/1. maddede; a) “MalvarlÕ÷ÕnÕ eksiltmek” ve b) 
“MalvarlÕ÷ÕnÕ kaçÕrmaya yönelik tasarruflarÕnÕn ortaya çÕkmasÕnÕ 
önlemek” şeklinde ifade edilmektedir. Fail bu suçu, olursa olsun şeklindeki 
kayıtsızlık, umursamazlıkla değil, ancak belirtilen bu amaçlar 
doğrultusunda isteyerek işleyebilecektir. Bu itibarla, suçun; kimi 
yazarların görüşlerinin aksine136, kanaatimizce TCK’nun 21/2. 
maddesinde düzenlenen “olasÕ kastla” işlenmesi mümkün 
değildir137.Suçun gerçekleşmesi açısından mutlak surette maddede sayılan 
amaca somut olayda nail olunması şart olmayıp, söz konusu amaçlar 
doğrultusunda hareket edilmesi yeterlidir. 
 
b) Özel Kast  Oluşturabilecek Amaçlar 
aa) Malvarl n  Eksiltmek 
TCK’nun 161. maddesindeki örtülü düzenlemeden (özel kastla 
işleneceğinin madde metninde mündemiç olmasından) hileli iflas suçu 
kapsamında hile teşkil eden (a), (b) ve (c) bentlerindeki eylemlerin, 
“malvarlÕ÷ÕnÕ eksiltmek” amacıyla gerçekleştirilmiş olmasının şart olduğu 
neticesi çıkmaktadır. Çünkü “malların kaçırılması, gizlenmesi, aktifin az 
gösterilmesi, olmayan borç ikrarı” şeklindeki hileli eylemler açısından bu 
amacın açıkça öngörülmesinin gereksiz olduğunu ve bu hareketlerin 
niteliği, yapısı itibariyle zaten malvarlığını eksiltmeye yönelik olduğunu 
düşünmekteyiz138. 
 
Eksiltilmesi, azaltılması istenmeyen, arzu edilmeyen ve söz konusu 
hükümle yaptırım altına alınan şey alacaklıların teminatı mahiyetinde olan 
mallardır, yoksa gerekçede belirtildiği üzere bir ticari faaliyet 
bağlamındaki malvarlığı değildir. 

                                                 
135 ARTUK, M. Emin-GÖKÇEN, Ahmet-YENøDÜNYA, Caner: UygulamalÕ Ceza Hukuku, Genel Hükümler-Özel 
Hükümler, 1. BaskÕ, Ankara, Seçkin, 1999, s. 394; Erem, 1993, s. 2460; KÕzÕlarslan, 2006, s. 108; Muúul, 1998, 
s. 58-59; Parlar-Hatipo÷lu, 2010, s. 2671; YÕldÕrÕm, 2000, s. 63. 
136 Artuç, 2007, s. 493; KazancÕ, 2006, s. 163; Önder, 1994, s. 403-404; Özbek, 2008, s. 1303; Parlar-Hatipo÷lu, 
2010, s. 2671; Uyar, 2010, s. 20857; Yaúar-Gökcan-Artuç, c: IV, 2010, s. 4736. 
137 Meran, 2008, s. 306; Özgenç, 2002, s. 123. 
138 Benzer nitelikteki de÷erlendirme için bkz: Antolisei, 2008, s. 131-132. 
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Sözlük anlamı itibariyle eksiltme; “sayÕsÕnÕ azaltmak, eksik duruma 
getirmek”139 olup, malvarlığını eksiltmek esasında herhangi bir açıklamayı 
gerektirmeyecek kadar açıktır. Burada failin amacı kanaatimizce dolaylı 
da olsa alacaklıları zarara uğratacak mahiyette iflas masasına dâhil olması 
gereken malları eksiltmektir. Çünkü malvarlığını azaltmaya, eksik duruma 
getirmeye yönelik her türlü hareket (satmak, harcamak, birine hibe etmek, 
tahrip etmek, yok etmek vs.) alacaklıların alacaklarının daha azına 
kavuşması anlamına geleceğinden dolaylı da olsa netice itibariyle 
alacaklılara zarar verecektir. Mülga TCK dönemindeki Yargıtay 
içtihatlarında bu amaçlarının var olup olmadığı değerlendirmesinin; 
malvarlığındaki aktif ve pasifin durumuna, failin iflastan önceki hukuki 
tasarruflarına bakmak suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.140 
 
bb) Malvarl n  Kaç rmaya Yönelik Tasarruflar n n Ortaya 
Ç kmas n  Önlemek 
TCK’nun 161/1. maddesinin (b) bendinde yer alan “ticari defter, kayÕt 
veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi” şeklindeki hileli işlem, 
ancak “malvarlÕ÷ÕnÕ kaçÕrmaya yönelik tasarruflarÕn ortaya çÕkmasÕnÕ 
önlemeye yönelmek” suretiyle gerçekleştirilirse hileli iflas suçundan 
bahsedilebilir.  
 
Bu amaç doğrultusunda yapılan hareketin hileli iflas suçunun 
oluşumundan önce veya sonra yapılmasının herhangi bir önemi 
bulunmamaktadır. Burada önemli olan; gizlemek veya yok etmek 
fiillerinin fail tarafından, malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının 
ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, suç açığa çıkmadan yapılmış 
olmasıdır. Dikkat edileceği üzere fail, bu eylemleri hileli iflas suçunu 
oluşturan hileli işlem şekillerinden malvarlığını kaçırmaya yönelik 
eylemlerinin açığa çıkmasını önlemek için, adeta işlediği suçun delillerini 
yok etmek, karartmak amacıyla gerçekleştirmektedir141. Gerçekten de 
uygulamaya baktığımızda, hakkında iflas kararı verilmiş gerçek kişi 
konumundaki tacirlerin veya tüzel kişiliğe haiz ticaret şirketlerinin 
yetkililerinin, iflas davası görülürken yetkili mahkemece veya sonrasında 
                                                 
139 (Çevrimiçi),http://www.tdk.gov.tr. 
140 YargÕtay 6. CD’nin 09.11.1967 tarih ve 4959/5814 sayÕlÕ kararÕnÕ zikreden: KÕzÕlarslan, 2006, s. 108, dn: 
162; YargÕtay 6. CD’nin 21.09.1967 tarih ve 3942/4304 sayÕlÕ kararÕnÕ zikreden: KÕzÕlarslan, 2006, s. 108, dn: 
163. 
141 Artuk-Gökçen-Yenidünya, 2013, s. 906; Koca-Üzülmez, 2013, s. 730; ÖZBEK, V. Özer-KANBUR, M. Nihat-
DOöAN, Koray-BACAKSIZ, PÕnar-TEPE, ølker: Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler, 7. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 
2014, s. 987; Tezcan-Erdem-Önok, 2012, s. 828. 

iflas idaresi tarafından talep edilmesine karşın ticari defterlerini, kayıt ve 
belgelerini teslim etmekten kaçındıkları görülmektedir. Hâlbuki iflasına 
karar verilen bir tacirin iflasının hileli veya taksirli olup olmadığı, ancak 
ticari defterleri, kayıt ve belgeleri üzerinde yapılacak inceleme ile 
anlaşılabilecek bir husustur. Burada önemli olan failin ticari defterlerini, 
kayıt ve belgelerini gizleme veya yok etmek kastının neye yönelik 
bulunduğunun, amacın malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının 
ortaya çıkmasını önlemek mi, yoksa başka bir şey mi olduğunun tespitidir. 
Çünkü mevzuatımız kapsamında ticari defterlerin, kayıt ve belgelerin bu 
şekilde yetkili makamlara ibrazdan kaçınılması yani gizlenmesi veya yok 
edilmesi aynı zamanda farklı suç tiplerine de sebebiyet verebilmektedir. 
Örneğin; VUK madde 359/a (1) ve b (1) hükümlerine göre; “vergi 
kanunlarÕna göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz 
mecburiyeti bulunan; defter, kayÕt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek, 
vergi kanunlarÕ uyarÕnca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz 
mecburiyeti bulunan defter, kayÕt ve belgeleri yok etmek” eylemleri ile 
kaçakçılık suçu işlenmiş olmaktadır.  
 
Kastın neye yönelik olduğunun, hangi amaçla defter, kayıt veya bilgilerin 
gizlendiği veya yok edildiği hususlarının takdir ve tayini elbette ki, 
delillerin vasıtasızlığı ilkesinden hareketle madde bakımından görevli ağır 
ceza mahkemesinin münhasır yetkisi dâhilindeki bir husustur. Ancak, bu 
durumda yine failin hileli iflas suçunu işlemek genel kastıyla hareket 
ettiğinin ispatı suçun sübut bulması açısından yeterli olmayıp, zor olmakla 
birlikte142, TCK’nun 161/1 (b) bendinde ifade edilen özel kastla hareket 
edilmiş olduğunun da ispat edilmesi gerekmektedir. 
 
C) Hukuka Ayk r l k Unsuru 
Hileli iflas suçunda, tipe uygun eylemin icrası ile birlikte, ceza kanununun 
genel hükümler kısmında prensip itibariyle kanuni tanımının dışında yer 
alan hukuka aykırılık unsuru da gerçekleşir143, zira bazı suçların 
tanımındakinin aksine suçun düzenlendiği TCK’nun 161/1. maddesinde 
hukuka aykırılık unsurundan özel bir biçimde bahsedilmediği 
görülmektedir. Hileli iflas suçunu hukuka uygunluk nedenleri açısından 
ele aldığımızda;  

                                                 
142 YÕldÕrÕm, 2000, s. 7. 
143 ZAFER, Hamide: Özel HayatÕn ve HayatÕn Gizli AlanÕnÕn Ceza Hukukuyla KorunmasÕ, Beta, østanbul, 2010, 
s. 109. 
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Sözlük anlamı itibariyle eksiltme; “sayÕsÕnÕ azaltmak, eksik duruma 
getirmek”139 olup, malvarlığını eksiltmek esasında herhangi bir açıklamayı 
gerektirmeyecek kadar açıktır. Burada failin amacı kanaatimizce dolaylı 
da olsa alacaklıları zarara uğratacak mahiyette iflas masasına dâhil olması 
gereken malları eksiltmektir. Çünkü malvarlığını azaltmaya, eksik duruma 
getirmeye yönelik her türlü hareket (satmak, harcamak, birine hibe etmek, 
tahrip etmek, yok etmek vs.) alacaklıların alacaklarının daha azına 
kavuşması anlamına geleceğinden dolaylı da olsa netice itibariyle 
alacaklılara zarar verecektir. Mülga TCK dönemindeki Yargıtay 
içtihatlarında bu amaçlarının var olup olmadığı değerlendirmesinin; 
malvarlığındaki aktif ve pasifin durumuna, failin iflastan önceki hukuki 
tasarruflarına bakmak suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.140 
 
bb) Malvarl n  Kaç rmaya Yönelik Tasarruflar n n Ortaya 
Ç kmas n  Önlemek 
TCK’nun 161/1. maddesinin (b) bendinde yer alan “ticari defter, kayÕt 
veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi” şeklindeki hileli işlem, 
ancak “malvarlÕ÷ÕnÕ kaçÕrmaya yönelik tasarruflarÕn ortaya çÕkmasÕnÕ 
önlemeye yönelmek” suretiyle gerçekleştirilirse hileli iflas suçundan 
bahsedilebilir.  
 
Bu amaç doğrultusunda yapılan hareketin hileli iflas suçunun 
oluşumundan önce veya sonra yapılmasının herhangi bir önemi 
bulunmamaktadır. Burada önemli olan; gizlemek veya yok etmek 
fiillerinin fail tarafından, malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının 
ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, suç açığa çıkmadan yapılmış 
olmasıdır. Dikkat edileceği üzere fail, bu eylemleri hileli iflas suçunu 
oluşturan hileli işlem şekillerinden malvarlığını kaçırmaya yönelik 
eylemlerinin açığa çıkmasını önlemek için, adeta işlediği suçun delillerini 
yok etmek, karartmak amacıyla gerçekleştirmektedir141. Gerçekten de 
uygulamaya baktığımızda, hakkında iflas kararı verilmiş gerçek kişi 
konumundaki tacirlerin veya tüzel kişiliğe haiz ticaret şirketlerinin 
yetkililerinin, iflas davası görülürken yetkili mahkemece veya sonrasında 
                                                 
139 (Çevrimiçi),http://www.tdk.gov.tr. 
140 YargÕtay 6. CD’nin 09.11.1967 tarih ve 4959/5814 sayÕlÕ kararÕnÕ zikreden: KÕzÕlarslan, 2006, s. 108, dn: 
162; YargÕtay 6. CD’nin 21.09.1967 tarih ve 3942/4304 sayÕlÕ kararÕnÕ zikreden: KÕzÕlarslan, 2006, s. 108, dn: 
163. 
141 Artuk-Gökçen-Yenidünya, 2013, s. 906; Koca-Üzülmez, 2013, s. 730; ÖZBEK, V. Özer-KANBUR, M. Nihat-
DOöAN, Koray-BACAKSIZ, PÕnar-TEPE, ølker: Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler, 7. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 
2014, s. 987; Tezcan-Erdem-Önok, 2012, s. 828. 

iflas idaresi tarafından talep edilmesine karşın ticari defterlerini, kayıt ve 
belgelerini teslim etmekten kaçındıkları görülmektedir. Hâlbuki iflasına 
karar verilen bir tacirin iflasının hileli veya taksirli olup olmadığı, ancak 
ticari defterleri, kayıt ve belgeleri üzerinde yapılacak inceleme ile 
anlaşılabilecek bir husustur. Burada önemli olan failin ticari defterlerini, 
kayıt ve belgelerini gizleme veya yok etmek kastının neye yönelik 
bulunduğunun, amacın malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının 
ortaya çıkmasını önlemek mi, yoksa başka bir şey mi olduğunun tespitidir. 
Çünkü mevzuatımız kapsamında ticari defterlerin, kayıt ve belgelerin bu 
şekilde yetkili makamlara ibrazdan kaçınılması yani gizlenmesi veya yok 
edilmesi aynı zamanda farklı suç tiplerine de sebebiyet verebilmektedir. 
Örneğin; VUK madde 359/a (1) ve b (1) hükümlerine göre; “vergi 
kanunlarÕna göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz 
mecburiyeti bulunan; defter, kayÕt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek, 
vergi kanunlarÕ uyarÕnca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz 
mecburiyeti bulunan defter, kayÕt ve belgeleri yok etmek” eylemleri ile 
kaçakçılık suçu işlenmiş olmaktadır.  
 
Kastın neye yönelik olduğunun, hangi amaçla defter, kayıt veya bilgilerin 
gizlendiği veya yok edildiği hususlarının takdir ve tayini elbette ki, 
delillerin vasıtasızlığı ilkesinden hareketle madde bakımından görevli ağır 
ceza mahkemesinin münhasır yetkisi dâhilindeki bir husustur. Ancak, bu 
durumda yine failin hileli iflas suçunu işlemek genel kastıyla hareket 
ettiğinin ispatı suçun sübut bulması açısından yeterli olmayıp, zor olmakla 
birlikte142, TCK’nun 161/1 (b) bendinde ifade edilen özel kastla hareket 
edilmiş olduğunun da ispat edilmesi gerekmektedir. 
 
C) Hukuka Ayk r l k Unsuru 
Hileli iflas suçunda, tipe uygun eylemin icrası ile birlikte, ceza kanununun 
genel hükümler kısmında prensip itibariyle kanuni tanımının dışında yer 
alan hukuka aykırılık unsuru da gerçekleşir143, zira bazı suçların 
tanımındakinin aksine suçun düzenlendiği TCK’nun 161/1. maddesinde 
hukuka aykırılık unsurundan özel bir biçimde bahsedilmediği 
görülmektedir. Hileli iflas suçunu hukuka uygunluk nedenleri açısından 
ele aldığımızda;  

                                                 
142 YÕldÕrÕm, 2000, s. 7. 
143 ZAFER, Hamide: Özel HayatÕn ve HayatÕn Gizli AlanÕnÕn Ceza Hukukuyla KorunmasÕ, Beta, østanbul, 2010, 
s. 109. 



Hileli İflas Suçu

Hukuk Fakültesi Dergisi Year 2 Issue 3 - December 2016  (1-57)38

---“Yasal (meúru) savunma” ve “hakkÕn kullanÕlmasÕ” hukuka 
uygunluk nedenlerinin fikrimizce bu suçta gerçekleşmesi mümkün 
değildir. 

---Hileli iflas suçunun işlenmesi durumunda sadece belirli bir 
alacaklı veya alacaklı grubunun değil, bütün iflas alacaklılarının zarar 
görme tehlikesi söz konusu olduğundan144 ve bu suçla korunmak istenen 
hukuki değer sadece alacaklıların malvarlığı hakları olmadığından ilgilinin 
veya ilgililerin rızası, kanaatimizce yine bu suçta geçerli bir hukuka 
uygunluk nedeni olamayacaktır145. 

---Özetle; öğretide aksini iddia edenler bulunsa da, hukuka 
uygunluk nedenlerinin, hiçbir koşulda hileli iflas suçu ile bağdaşması 
mümkün görünmemektedir146. 

 
D) Kusurlulu u Ortadan Kald ran Veya Etkileyen Nedenler 
TCK’da; hileli iflas suçunda kusurluluğu ortadan kaldıran veya etkileyen 
nedenlere yönelik özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Konuya ilişkin 
genel kurallar, somut olayda uygulanma imkânı olmak kaydıyla bu suçun 
faili açısından da geçerli olacak ve hukuki neticeler meydana getirecektir. 
 
Mülga TCK döneminde; kişilik haklarının kısıtlanmasına, çeşitli hak 
yoksunluklarına da neden olan iflas neticesini bertaraf amacıyla tacirin, 
hileli iflas sayılan hareketleri yapmak zorunda kalması durumunda 
“zorunluluk halinin” varlığının akla gelebileceği, ancak yerinde bir 
değerlendirmeyle iflas tehlikesi ile karşı karşıya olan tacirin suç işlemek 
zorunda olmadığı, bundan kurtulabilmek için İİK’da düzenlenmiş önleyici 
konkordato müessesesine başvurabileceği, buna başvurmak yerine suç 
işlemeyi tercih eden bir kimsenin “zorunluluk halinden” istifade 
edemeyeceği ifade edilmiştir147. 
 
Gerçekten de kanaatimizce; TCK’nun 25. maddesinin 2. fıkrasında 
düzenlenmiş “zorunluluk halinin” hileli iflas suçunda uygulanması 

                                                 
144 Aksi görüú için bkz: YÕldÕrÕm, 2000, s. 47. 
145 KÕzÕlarslan, 2006, s. 69; Muúul, 1998, s. 55. Aksi görüú için bkz: Artuç, 2007, s. 494; Erman, 1993, s. 201 ve 
211. 
146 AynÕ do÷rultudaki görüú için bkz: HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011, s. 402; Özbek, 2008, s. 1303. 
147 Erman, 1993, s. 200 ve 211. 

açısından gerekli orantılılık koşulunun mevcut olmamasından dolayı 
somut olayda gerçekleşmesi mümkün görünmemektedir148. 
 
Doğal bir güç veya üçüncü kişinin eyleminden ileri gelebilen “zorlayÕcÕ 
nedenler (mücbir sebepler)”; dış etkiden doğan, önceden dikkate alınması 
ve ona göre hareket edilmesi imkânı olmayan olaylar, bu nedenle failin 
somut olayda hukuken kusurlu bir davranış sergilediğinden 
bahsedilememektedir149. 
 
Failin, iflas dairesince talepte bulunulmasına karşın defter, belge ve 
kayıtlarını ibraz etmemesinin kaynağı zorlayıcı bir neden olabilir. 5237 
sayılı TCK’da kusurluluğu etkileyen veya kaldıran hallerden “zorlayÕcÕ 
neden” hakkında da özel bir düzenlenme yapılmamıştır. TCK’da 
bahsedilmeyen bu nedenler, defter, belge ve kayıtların ibraz 
edilmemesinin vergi kaçakçılığı suçunu oluşturacağı ifade edilen Vergi 
Usul Kanunu’nda (VUK) ise açık bir şekilde sıralanmıştır150. 
 
Öğretideki kimi yazarların151 aksine kıyası; “bir hukuk normunun yasanÕn 
düzenlemedi÷i benzer bir olaya veya eyleme geniúletilerek uygulanmasÕ 
sonucuna götüren düúünsel iúlem152, genel olarak kanunun düzenledi÷i bir 
hususa nispetle, düzenlenmemiú olan benzer bir hususu düzenlemeye 
kavuúturmak”153 olarak kabul ettiğimizden, suç yaratmamak veya kanunda 
öngörülmeyen bir yaptırımın uygulanması niteliğinde olmamak şartıyla 
ceza hukukunda özellikle de hukuka aykırılığı ve kusurluluğu ortadan 
kaldıran veya etkileyen nedenlerde failin lehine kıyas yapılabileceğini 
değerlendirmekteyiz154. 
 
Bu düşüncemizden hareketle; VUK madde 13’de sayılan bu hallerden biri 
veya birkaçı nedeniyle veya bunlar dışında kalan başka mücbir 

                                                 
148 EVøK, A. Hakan: “Hileli øflas Suçunda, “Suçun øúlendi÷i Tarihin Tespitine” øliúkin Bir YargÕtay KararÕnÕn 
De÷erlendirilmesi”, Prof. Dr. Nur Centel’e Arma÷an, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 
AraútÕrmalarÕ Dergisi, c: 19, sayÕ: 2, Beta, østanbul, 2013, s. 1091. 
149 Centel-Zafer-Çakmut, 2014, s. 405; DEMøRBAù, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. BaskÕ, Seçkin, 
Ankara, 2013, s. 430; HAFIZOöULLARI, Zeki-ÖZEN, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. 
BaskÕ, US-A YayÕncÕlÕk, Ankara, 2011, s. 315; øçel, 2014, s. 425; SOYASLAN, Do÷an: Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, 3. BaskÕ, Yetkin, Ankara, 2005, s. 438. 
150 Ok-Gündel, 2002, s. 99 vd. 
151 Centel-Zafer-Çakmut, 2014, s. 91; Demirbaú, 2013, s. 114. 
152 øçel, 2014, s. 96. 
153 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011, s. 124. 
154 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011, s. 124; øçel, 2014, s. 96; Zafer, 2013, s. 84. 
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---“Yasal (meúru) savunma” ve “hakkÕn kullanÕlmasÕ” hukuka 
uygunluk nedenlerinin fikrimizce bu suçta gerçekleşmesi mümkün 
değildir. 

---Hileli iflas suçunun işlenmesi durumunda sadece belirli bir 
alacaklı veya alacaklı grubunun değil, bütün iflas alacaklılarının zarar 
görme tehlikesi söz konusu olduğundan144 ve bu suçla korunmak istenen 
hukuki değer sadece alacaklıların malvarlığı hakları olmadığından ilgilinin 
veya ilgililerin rızası, kanaatimizce yine bu suçta geçerli bir hukuka 
uygunluk nedeni olamayacaktır145. 

---Özetle; öğretide aksini iddia edenler bulunsa da, hukuka 
uygunluk nedenlerinin, hiçbir koşulda hileli iflas suçu ile bağdaşması 
mümkün görünmemektedir146. 

 
D) Kusurlulu u Ortadan Kald ran Veya Etkileyen Nedenler 
TCK’da; hileli iflas suçunda kusurluluğu ortadan kaldıran veya etkileyen 
nedenlere yönelik özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Konuya ilişkin 
genel kurallar, somut olayda uygulanma imkânı olmak kaydıyla bu suçun 
faili açısından da geçerli olacak ve hukuki neticeler meydana getirecektir. 
 
Mülga TCK döneminde; kişilik haklarının kısıtlanmasına, çeşitli hak 
yoksunluklarına da neden olan iflas neticesini bertaraf amacıyla tacirin, 
hileli iflas sayılan hareketleri yapmak zorunda kalması durumunda 
“zorunluluk halinin” varlığının akla gelebileceği, ancak yerinde bir 
değerlendirmeyle iflas tehlikesi ile karşı karşıya olan tacirin suç işlemek 
zorunda olmadığı, bundan kurtulabilmek için İİK’da düzenlenmiş önleyici 
konkordato müessesesine başvurabileceği, buna başvurmak yerine suç 
işlemeyi tercih eden bir kimsenin “zorunluluk halinden” istifade 
edemeyeceği ifade edilmiştir147. 
 
Gerçekten de kanaatimizce; TCK’nun 25. maddesinin 2. fıkrasında 
düzenlenmiş “zorunluluk halinin” hileli iflas suçunda uygulanması 

                                                 
144 Aksi görüú için bkz: YÕldÕrÕm, 2000, s. 47. 
145 KÕzÕlarslan, 2006, s. 69; Muúul, 1998, s. 55. Aksi görüú için bkz: Artuç, 2007, s. 494; Erman, 1993, s. 201 ve 
211. 
146 AynÕ do÷rultudaki görüú için bkz: HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011, s. 402; Özbek, 2008, s. 1303. 
147 Erman, 1993, s. 200 ve 211. 

açısından gerekli orantılılık koşulunun mevcut olmamasından dolayı 
somut olayda gerçekleşmesi mümkün görünmemektedir148. 
 
Doğal bir güç veya üçüncü kişinin eyleminden ileri gelebilen “zorlayÕcÕ 
nedenler (mücbir sebepler)”; dış etkiden doğan, önceden dikkate alınması 
ve ona göre hareket edilmesi imkânı olmayan olaylar, bu nedenle failin 
somut olayda hukuken kusurlu bir davranış sergilediğinden 
bahsedilememektedir149. 
 
Failin, iflas dairesince talepte bulunulmasına karşın defter, belge ve 
kayıtlarını ibraz etmemesinin kaynağı zorlayıcı bir neden olabilir. 5237 
sayılı TCK’da kusurluluğu etkileyen veya kaldıran hallerden “zorlayÕcÕ 
neden” hakkında da özel bir düzenlenme yapılmamıştır. TCK’da 
bahsedilmeyen bu nedenler, defter, belge ve kayıtların ibraz 
edilmemesinin vergi kaçakçılığı suçunu oluşturacağı ifade edilen Vergi 
Usul Kanunu’nda (VUK) ise açık bir şekilde sıralanmıştır150. 
 
Öğretideki kimi yazarların151 aksine kıyası; “bir hukuk normunun yasanÕn 
düzenlemedi÷i benzer bir olaya veya eyleme geniúletilerek uygulanmasÕ 
sonucuna götüren düúünsel iúlem152, genel olarak kanunun düzenledi÷i bir 
hususa nispetle, düzenlenmemiú olan benzer bir hususu düzenlemeye 
kavuúturmak”153 olarak kabul ettiğimizden, suç yaratmamak veya kanunda 
öngörülmeyen bir yaptırımın uygulanması niteliğinde olmamak şartıyla 
ceza hukukunda özellikle de hukuka aykırılığı ve kusurluluğu ortadan 
kaldıran veya etkileyen nedenlerde failin lehine kıyas yapılabileceğini 
değerlendirmekteyiz154. 
 
Bu düşüncemizden hareketle; VUK madde 13’de sayılan bu hallerden biri 
veya birkaçı nedeniyle veya bunlar dışında kalan başka mücbir 

                                                 
148 EVøK, A. Hakan: “Hileli øflas Suçunda, “Suçun øúlendi÷i Tarihin Tespitine” øliúkin Bir YargÕtay KararÕnÕn 
De÷erlendirilmesi”, Prof. Dr. Nur Centel’e Arma÷an, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 
AraútÕrmalarÕ Dergisi, c: 19, sayÕ: 2, Beta, østanbul, 2013, s. 1091. 
149 Centel-Zafer-Çakmut, 2014, s. 405; DEMøRBAù, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. BaskÕ, Seçkin, 
Ankara, 2013, s. 430; HAFIZOöULLARI, Zeki-ÖZEN, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. 
BaskÕ, US-A YayÕncÕlÕk, Ankara, 2011, s. 315; øçel, 2014, s. 425; SOYASLAN, Do÷an: Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, 3. BaskÕ, Yetkin, Ankara, 2005, s. 438. 
150 Ok-Gündel, 2002, s. 99 vd. 
151 Centel-Zafer-Çakmut, 2014, s. 91; Demirbaú, 2013, s. 114. 
152 øçel, 2014, s. 96. 
153 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011, s. 124. 
154 HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011, s. 124; øçel, 2014, s. 96; Zafer, 2013, s. 84. 
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nedenlerden dolayı defter, kayıt veya belgelerin ibraz edilememesi155 
durumunda hileli iflas suçunu işlediği iddia edilen failin kusurlu hareket 
etmiş sayılamayacağı sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. Zorlayıcı nedenin 
kaynağının deprem, sel gibi bir tabi afete dayanması durumunda herkes 
tarafından malum olunduğundan ispatı da şart değildir. Buna karşılık 
defter, kayıt veya belgelerin bulunduğu deponun yanması, su baskınında 
zarar görmüş olması, hırsızlığa konu olması gibi durumlarda fail 
tarafından yangın durumunda itfaiyeden, hırsızlıkta emniyetten alınacak 
zayi raporu ile durumun asliye ticaret mahkemesine tespit ettirilmiş olması 
gerekmektedir. 
 
Yine somut olayda TCK’nun 28. maddesinde düzenlenmiş “korkutma 
veya tehdit”in söz konusu olduğu bir durumda, hileli iflas suçunu işlediği 
iddia edilen fail kusurlu hareket etmiş sayılamayacaktır. 
 
E) Suçu ve Cezay  Etkileyen Nedenler 
a) Cezaya Etki Eden A rlat c  Neden 
Hileli iflas suçunun düzenlendiği TCK’nun 161. madde ve devamında 
mülga TCK’daki ve çoğu yabancı ülke mevzuatlarındakinin aksine cezaya 
etki eden herhangi bir ağırlatıcı nedene yer verilmemiştir. 
 
Kimi yazarlarının görüşlerinin156 aksine çoğunluk görüşü doğrultusunda157 
hileli iflas suçuna yönelik düzenlemelerden mevzuatımızda halen 
yürürlükte olduğu ifade edilenlerden artık sadece TCK’nun 161. madde 
hükmünün uygulanabileceğini, bu itibarla İİK’nun 311/2. fıkrasında yer 
alan; “bir numaralÕ bentte yazÕlÕ mallarÕn kÕymetine göre Türk Ceza 
Kanununun 522 nci maddesi tatbik olunur” şeklindeki hükmün uygulanma 
imkânı olmadığını düşünmekteyiz. 
 
b) Cezaya Etki Eden Hafifletici Neden ve Cezas zl k Hali 
aa) Fiili Hafifletici Neden 
İİK’nun 311/2. fıkrasında yer alan; “bir numaralÕ bentte yazÕlÕ mallarÕn 
kÕymetine göre Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi tatbik olunur” 
şeklindeki hükmün TCK’nun 161. maddesinde yer alan suç açısından artık 
uygulanma imkânı bulunmamaktadır. Suçun maddi konusunu oluşturan 
                                                 
155 Gündüz, 2012, s. 725. 
156 KÕzÕlarslan, 2006, s. 54 vd. 
157 ALBAYRAK, Hakan: øflasÕn KaldÕrÕlmasÕ, Yetkin, Ankara, 2007, s. 48; KazancÕ, 2006, s. 158 vd; PekcanÕtez-
Atalay-Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 716; Yaúar-Gökcan-Artuç, c: IV, 2010, s. 4725-4727. 

malvarlığı değerlerinin kıymeti ne kadar az olursa olsun hileli iflas 
suçunda cezaya etki eden bir “fiili hafifletici neden” olarak uygulanamaz. 
 
bb) ahsi Cezas zl k Hali 
TCK’nun 167. maddesinin ilk fıkrasında; hileli iflas suçu ile birlikte diğer 
malvarlığına karşı suçlar (yağma suçu hariç) açısından geçerli olan bir 
şahsi cezasızlık nedenine yer verilmiştir. Buna göre; hileli iflas suçunun 
maddede sayılan akrabalara karşı işlenmesi durumunda fail hakkında 
cezaya hükmedilmesi söz konusu olmayacaktır. 

 
cc) ahsi Hafifletici Neden 
TCK’nun 167. maddesinin ikinci fıkrasına göre; hileli iflas suçunun 
maddede sayılan akrabalara karşı işlenmesi durumunda failin cezasında 
“úahsi indirim nedeniyle” yarı oranında indirim yapılması söz konusu 
olacaktır. 
 
dd) Etkin Pişmanl k 
Malvarlığına karşı suçlarda uygulanmak amacıyla TCK’nun 168. 
maddesinde “cezayı azaltan úahsi neden olarak etkin piúmanlÕk” 
kapsamında bir hükme yer verilmiştir. Maddenin birinci, ikinci ve 
dördüncü fıkraları hileli iflas suçu ile doğrudan ilgilidir. Birinci fıkraya 
göre; hakkında kovuşturma başlamadan önce failin bizzat pişmanlık 
göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tamamen 
tazmin etme suretiyle gidermesi durumunda cezasında üçte ikiye kadar 
indirim söz konusu olacaktır. İkinci fıkraya göre de; kovuşturma 
başladıktan sonra fakat henüz hüküm verilmeden önce mağdurun uğradığı 
zararın aynen geri verme veya tamamen tazmin etme suretiyle giderilmesi 
durumunda cezanın yarısı kadar indirim söz konusu olacaktır. Failin bu 
indirimden yararlanabilmesi için mağdurun rızasına ihtiyaç 
bulunmamaktadır. Ancak, maddenin dördüncü fıkrasına göre; mağdurun 
zararının aynen değil de, kısmi geri verme veya tazmin etme suretiyle 
giderilmesi durumunda failin bu indirimden yararlanabilmesi için 
mağdurun rızasının varlığı bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
III- Suçlar n Birleşmesi ve ştirak 
A) Suçlar n Birleşmesi 
5237 sayılı TCK’da hileli iflas suçuna ilişkin özel bir içtima hükmüne yer 
verilmemiş olduğundan, bu suçla, diğer suçların içtima edip etmeyeceği 
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nedenlerden dolayı defter, kayıt veya belgelerin ibraz edilememesi155 
durumunda hileli iflas suçunu işlediği iddia edilen failin kusurlu hareket 
etmiş sayılamayacağı sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. Zorlayıcı nedenin 
kaynağının deprem, sel gibi bir tabi afete dayanması durumunda herkes 
tarafından malum olunduğundan ispatı da şart değildir. Buna karşılık 
defter, kayıt veya belgelerin bulunduğu deponun yanması, su baskınında 
zarar görmüş olması, hırsızlığa konu olması gibi durumlarda fail 
tarafından yangın durumunda itfaiyeden, hırsızlıkta emniyetten alınacak 
zayi raporu ile durumun asliye ticaret mahkemesine tespit ettirilmiş olması 
gerekmektedir. 
 
Yine somut olayda TCK’nun 28. maddesinde düzenlenmiş “korkutma 
veya tehdit”in söz konusu olduğu bir durumda, hileli iflas suçunu işlediği 
iddia edilen fail kusurlu hareket etmiş sayılamayacaktır. 
 
E) Suçu ve Cezay  Etkileyen Nedenler 
a) Cezaya Etki Eden A rlat c  Neden 
Hileli iflas suçunun düzenlendiği TCK’nun 161. madde ve devamında 
mülga TCK’daki ve çoğu yabancı ülke mevzuatlarındakinin aksine cezaya 
etki eden herhangi bir ağırlatıcı nedene yer verilmemiştir. 
 
Kimi yazarlarının görüşlerinin156 aksine çoğunluk görüşü doğrultusunda157 
hileli iflas suçuna yönelik düzenlemelerden mevzuatımızda halen 
yürürlükte olduğu ifade edilenlerden artık sadece TCK’nun 161. madde 
hükmünün uygulanabileceğini, bu itibarla İİK’nun 311/2. fıkrasında yer 
alan; “bir numaralÕ bentte yazÕlÕ mallarÕn kÕymetine göre Türk Ceza 
Kanununun 522 nci maddesi tatbik olunur” şeklindeki hükmün uygulanma 
imkânı olmadığını düşünmekteyiz. 
 
b) Cezaya Etki Eden Hafifletici Neden ve Cezas zl k Hali 
aa) Fiili Hafifletici Neden 
İİK’nun 311/2. fıkrasında yer alan; “bir numaralÕ bentte yazÕlÕ mallarÕn 
kÕymetine göre Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi tatbik olunur” 
şeklindeki hükmün TCK’nun 161. maddesinde yer alan suç açısından artık 
uygulanma imkânı bulunmamaktadır. Suçun maddi konusunu oluşturan 
                                                 
155 Gündüz, 2012, s. 725. 
156 KÕzÕlarslan, 2006, s. 54 vd. 
157 ALBAYRAK, Hakan: øflasÕn KaldÕrÕlmasÕ, Yetkin, Ankara, 2007, s. 48; KazancÕ, 2006, s. 158 vd; PekcanÕtez-
Atalay-Sungurtekin Özkan-Özekes, 2013, s. 716; Yaúar-Gökcan-Artuç, c: IV, 2010, s. 4725-4727. 

malvarlığı değerlerinin kıymeti ne kadar az olursa olsun hileli iflas 
suçunda cezaya etki eden bir “fiili hafifletici neden” olarak uygulanamaz. 
 
bb) ahsi Cezas zl k Hali 
TCK’nun 167. maddesinin ilk fıkrasında; hileli iflas suçu ile birlikte diğer 
malvarlığına karşı suçlar (yağma suçu hariç) açısından geçerli olan bir 
şahsi cezasızlık nedenine yer verilmiştir. Buna göre; hileli iflas suçunun 
maddede sayılan akrabalara karşı işlenmesi durumunda fail hakkında 
cezaya hükmedilmesi söz konusu olmayacaktır. 

 
cc) ahsi Hafifletici Neden 
TCK’nun 167. maddesinin ikinci fıkrasına göre; hileli iflas suçunun 
maddede sayılan akrabalara karşı işlenmesi durumunda failin cezasında 
“úahsi indirim nedeniyle” yarı oranında indirim yapılması söz konusu 
olacaktır. 
 
dd) Etkin Pişmanl k 
Malvarlığına karşı suçlarda uygulanmak amacıyla TCK’nun 168. 
maddesinde “cezayı azaltan úahsi neden olarak etkin piúmanlÕk” 
kapsamında bir hükme yer verilmiştir. Maddenin birinci, ikinci ve 
dördüncü fıkraları hileli iflas suçu ile doğrudan ilgilidir. Birinci fıkraya 
göre; hakkında kovuşturma başlamadan önce failin bizzat pişmanlık 
göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tamamen 
tazmin etme suretiyle gidermesi durumunda cezasında üçte ikiye kadar 
indirim söz konusu olacaktır. İkinci fıkraya göre de; kovuşturma 
başladıktan sonra fakat henüz hüküm verilmeden önce mağdurun uğradığı 
zararın aynen geri verme veya tamamen tazmin etme suretiyle giderilmesi 
durumunda cezanın yarısı kadar indirim söz konusu olacaktır. Failin bu 
indirimden yararlanabilmesi için mağdurun rızasına ihtiyaç 
bulunmamaktadır. Ancak, maddenin dördüncü fıkrasına göre; mağdurun 
zararının aynen değil de, kısmi geri verme veya tazmin etme suretiyle 
giderilmesi durumunda failin bu indirimden yararlanabilmesi için 
mağdurun rızasının varlığı bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
III- Suçlar n Birleşmesi ve ştirak 
A) Suçlar n Birleşmesi 
5237 sayılı TCK’da hileli iflas suçuna ilişkin özel bir içtima hükmüne yer 
verilmemiş olduğundan, bu suçla, diğer suçların içtima edip etmeyeceği 
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meselesini TCK’nun suçların içtimaına yönelik genel hükümleri 
çerçevesinde ele almak gerekmektedir. 
 
Hileli iflas suçu hareketin sayısı bakımından “seçimlik hareketli bir suç” 
olup158, bu türden suçların özelliği sayılan bu hareketlerden sadece biri ile 
işlenebilmesidir. Buna karşılık, failin tek bir hareketle yetinmeyip sayılan 
hareketlerden birden fazlasını veya hepsini gerçekleştirmesi durumunda 
faile yine tek ceza verilmesi söz konusu olacaktır. Zira bu durumda hileli 
iflas suçuna ilişkin normun birden fazla ihlali ve ihlal sayısı kadar suçun 
gerçekleşmesi görünüşte olup, gerçekte norm sadece bir kez ihlal edilmiş 
olmakta ve ortada da tek suç bulunmaktadır159. Failin aynı suçu (hileli iflas 
suçunu) işleme kararı kapsamında farklı zamanlarda hileli iflas suçuna 
neden olan eylemleri gerçekleştirmesi durumunda TCK’nun 43/1. maddesi 
anlamında “zincirleme suçun” varlığından söz edilebilecektir160. Örneğin; 
müflisin malvarlığı kapsamında olup da, alacaklıların alacaklarının 
teminatı mahiyetindeki malların meblağı yüksek olduğundan dikkat 
çekmemek amacıyla tek bir seferde değil de, belirli aralıklarla kaçırması 
durumunda bu ihtimal söz konusu olabilecektir. Failin bu eylemi tek bir 
seferde birden fazla mağdura karşı gerçekleştirmesi durumunda ise 
TCK’nun 43/2. maddesi anlamında “zincirleme suçun” varlığından söz 
edilebilecektir. Örneğin; müflisin birden fazla alacaklısının bulunması 
durumunda alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetindeki malları 
kaçırması durumunda hileli iflas suçu tüm alacaklılarına karşı tek bir 
seferde işlenmiş olacaktır. TCK’nun 161/1. maddesinin (c) bendi 
doğrultusunda; borcun artmasına neden olan bir belge düzenleyerek 
gerçeğe aykırı borç kabul eden müflis esasında gerçeğe aykırı bir belge 
düzenlemiş olmaktadır. Ancak, TCK’nun 207/1. maddesindeki suçun 
maddi unsurunu oluşturan eylemler arasında gerçeğe aykırı belge 
düzenlemek ve kullanmak olmadığından161, bu türden bir eylem 
gerçekleştiren müflisin TCK’nun “øçtima” başlıklı 212. maddesi gereği, 
hem hileli iflas, hem de özel belgede sahtecilik suçundan ayrı ayrı 
cezalandırılması hukuken mümkün değildir. 
 
TCK’nun 161/1 (d) bendi doğrultusunda sahtecilik yapmak suretiyle 
bilançoda aktifin olduğundan az gösterilmesi durumunda TCK’nun 207/1. 
                                                 
158 Erman, 1993, s 202; Özgenç, 2002, s. 109. 
159 øçel, 2014, s. 553. 
160 Artuç, 2007, s. 496. 
161 Soyaslan, 2010, s. 503; Tezcan-Erdem-Önok, 2012, s. 696, Toroslu, 2010, s. 239. 

maddesindeki sahtecilik suçu, hileli iflas suçunun bir unsuru haline 
getirilmiş olmaktadır. Prensipte, “bileúik suç” kapsamındaki böyle bir 
durumda müflisin ortaya çıkan yeni nitelikteki suçun (hileli iflas suçunun) 
cezası ile cezalandırılması gerekmektedir162. Buna karşılık TCK’nun 212. 
maddesindeki “özel içtima hükmü” uyarınca böyle bir durumda müflis hem 
hileli iflas, hem de özel belgede sahtecilik suçlarından ayrı ayrı 
cezalandırılacaktır163. 
 
Dolandırıcılık suçu ile hileli iflas suçu arasındaki ilişkiye baktığımızda; 
TCK’nun 161/1. maddesinde, “dolandÕrÕcÕlÕk suçu” kapsamındaki 
“hileden, hileli tasarruflardan” bahsedilmekteyse de; her iki suçun 
unsurları ve neticeleri farklı olup, içtima etmeleri düşünülemez, ancak 
şartları bulunmak kaydıyla gerçek içtima kuralları söz konusu olabilir164. 
 
Tacir hakkında iflas kararı verildikten ve iflas açıldıktan sonra, müflisin 
haczi kabil tüm malları İİK’nun 184. maddesi gereği iflas masasına dâhil 
olmakta ve bu mallar üzerindeki her türlü tasarrufu İİK madde 191 gereği 
alacaklılara karşı hükümsüz olmaktadır. Müflisin, iflas masasına giren bir 
malını kaçırması veya gizlemesi durumunda hileli iflas dışında ayrıca 
hırsızlık suçunu da işlediği düşünülebilir. Müflisin kaçırma veya 
gizlemeye konu malının masaya girmesi, onun üzerindeki tasarruf hakkına 
etki yapsa bile, mülkiyet ve zilyetlik haklarına etki etmez ve hırsızlık suçu 
da söz konusu olmaz. Dolayısıyla kanaatimizce; hileli iflas suçu, hırsızlık 
suçu ile içtima etmez165. 
 
Yine gizlemek veya yok etmek fiillerinin malvarlığını kaçırmaya yönelik 
tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek amacıyla işlenen hileli iflas 
suçunun delillerini yok etmek, karartmak için işlenmesi durumunda aynı 
zamanda TCK’nun 281. maddesinde düzenlenmiş “suç delillerini yok 
etme, gizleme veya de÷iútirme” suçunun da gerçekleştiği akla gelebilir. 
Ancak, kimsenin kendisi veya yakınları aleyhine delil vermeye veya bu 
yönde açıklamalarda bulunmaya zorlanamaması ilkesi gereği delilleri 
karartılan suçun (örneğin; hileli iflas suçunun) faili aynı zamanda 
TCK’nun 281. maddesindeki suçun faili olamayacaktır166.  

                                                 
162 øçel, 1972, s. 206; øçel, 2014, s. 555. 
163 Artuç, 2007, s.  496; Özgenç, 2002, s. 125. 
164 Artuç, 2007, s. 496; Erman, 1993, s. 212. 
165 Erman, 1993, s. 212-213. 
166 ÜNVER, Yener: Adliyeye KarúÕ Suçlar, Ankara, Seçkin, 2010, s. 283-284. 
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meselesini TCK’nun suçların içtimaına yönelik genel hükümleri 
çerçevesinde ele almak gerekmektedir. 
 
Hileli iflas suçu hareketin sayısı bakımından “seçimlik hareketli bir suç” 
olup158, bu türden suçların özelliği sayılan bu hareketlerden sadece biri ile 
işlenebilmesidir. Buna karşılık, failin tek bir hareketle yetinmeyip sayılan 
hareketlerden birden fazlasını veya hepsini gerçekleştirmesi durumunda 
faile yine tek ceza verilmesi söz konusu olacaktır. Zira bu durumda hileli 
iflas suçuna ilişkin normun birden fazla ihlali ve ihlal sayısı kadar suçun 
gerçekleşmesi görünüşte olup, gerçekte norm sadece bir kez ihlal edilmiş 
olmakta ve ortada da tek suç bulunmaktadır159. Failin aynı suçu (hileli iflas 
suçunu) işleme kararı kapsamında farklı zamanlarda hileli iflas suçuna 
neden olan eylemleri gerçekleştirmesi durumunda TCK’nun 43/1. maddesi 
anlamında “zincirleme suçun” varlığından söz edilebilecektir160. Örneğin; 
müflisin malvarlığı kapsamında olup da, alacaklıların alacaklarının 
teminatı mahiyetindeki malların meblağı yüksek olduğundan dikkat 
çekmemek amacıyla tek bir seferde değil de, belirli aralıklarla kaçırması 
durumunda bu ihtimal söz konusu olabilecektir. Failin bu eylemi tek bir 
seferde birden fazla mağdura karşı gerçekleştirmesi durumunda ise 
TCK’nun 43/2. maddesi anlamında “zincirleme suçun” varlığından söz 
edilebilecektir. Örneğin; müflisin birden fazla alacaklısının bulunması 
durumunda alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetindeki malları 
kaçırması durumunda hileli iflas suçu tüm alacaklılarına karşı tek bir 
seferde işlenmiş olacaktır. TCK’nun 161/1. maddesinin (c) bendi 
doğrultusunda; borcun artmasına neden olan bir belge düzenleyerek 
gerçeğe aykırı borç kabul eden müflis esasında gerçeğe aykırı bir belge 
düzenlemiş olmaktadır. Ancak, TCK’nun 207/1. maddesindeki suçun 
maddi unsurunu oluşturan eylemler arasında gerçeğe aykırı belge 
düzenlemek ve kullanmak olmadığından161, bu türden bir eylem 
gerçekleştiren müflisin TCK’nun “øçtima” başlıklı 212. maddesi gereği, 
hem hileli iflas, hem de özel belgede sahtecilik suçundan ayrı ayrı 
cezalandırılması hukuken mümkün değildir. 
 
TCK’nun 161/1 (d) bendi doğrultusunda sahtecilik yapmak suretiyle 
bilançoda aktifin olduğundan az gösterilmesi durumunda TCK’nun 207/1. 
                                                 
158 Erman, 1993, s 202; Özgenç, 2002, s. 109. 
159 øçel, 2014, s. 553. 
160 Artuç, 2007, s. 496. 
161 Soyaslan, 2010, s. 503; Tezcan-Erdem-Önok, 2012, s. 696, Toroslu, 2010, s. 239. 

maddesindeki sahtecilik suçu, hileli iflas suçunun bir unsuru haline 
getirilmiş olmaktadır. Prensipte, “bileúik suç” kapsamındaki böyle bir 
durumda müflisin ortaya çıkan yeni nitelikteki suçun (hileli iflas suçunun) 
cezası ile cezalandırılması gerekmektedir162. Buna karşılık TCK’nun 212. 
maddesindeki “özel içtima hükmü” uyarınca böyle bir durumda müflis hem 
hileli iflas, hem de özel belgede sahtecilik suçlarından ayrı ayrı 
cezalandırılacaktır163. 
 
Dolandırıcılık suçu ile hileli iflas suçu arasındaki ilişkiye baktığımızda; 
TCK’nun 161/1. maddesinde, “dolandÕrÕcÕlÕk suçu” kapsamındaki 
“hileden, hileli tasarruflardan” bahsedilmekteyse de; her iki suçun 
unsurları ve neticeleri farklı olup, içtima etmeleri düşünülemez, ancak 
şartları bulunmak kaydıyla gerçek içtima kuralları söz konusu olabilir164. 
 
Tacir hakkında iflas kararı verildikten ve iflas açıldıktan sonra, müflisin 
haczi kabil tüm malları İİK’nun 184. maddesi gereği iflas masasına dâhil 
olmakta ve bu mallar üzerindeki her türlü tasarrufu İİK madde 191 gereği 
alacaklılara karşı hükümsüz olmaktadır. Müflisin, iflas masasına giren bir 
malını kaçırması veya gizlemesi durumunda hileli iflas dışında ayrıca 
hırsızlık suçunu da işlediği düşünülebilir. Müflisin kaçırma veya 
gizlemeye konu malının masaya girmesi, onun üzerindeki tasarruf hakkına 
etki yapsa bile, mülkiyet ve zilyetlik haklarına etki etmez ve hırsızlık suçu 
da söz konusu olmaz. Dolayısıyla kanaatimizce; hileli iflas suçu, hırsızlık 
suçu ile içtima etmez165. 
 
Yine gizlemek veya yok etmek fiillerinin malvarlığını kaçırmaya yönelik 
tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek amacıyla işlenen hileli iflas 
suçunun delillerini yok etmek, karartmak için işlenmesi durumunda aynı 
zamanda TCK’nun 281. maddesinde düzenlenmiş “suç delillerini yok 
etme, gizleme veya de÷iútirme” suçunun da gerçekleştiği akla gelebilir. 
Ancak, kimsenin kendisi veya yakınları aleyhine delil vermeye veya bu 
yönde açıklamalarda bulunmaya zorlanamaması ilkesi gereği delilleri 
karartılan suçun (örneğin; hileli iflas suçunun) faili aynı zamanda 
TCK’nun 281. maddesindeki suçun faili olamayacaktır166.  

                                                 
162 øçel, 1972, s. 206; øçel, 2014, s. 555. 
163 Artuç, 2007, s.  496; Özgenç, 2002, s. 125. 
164 Artuç, 2007, s. 496; Erman, 1993, s. 212. 
165 Erman, 1993, s. 212-213. 
166 ÜNVER, Yener: Adliyeye KarúÕ Suçlar, Ankara, Seçkin, 2010, s. 283-284. 



Hileli İflas Suçu

Hukuk Fakültesi Dergisi Year 2 Issue 3 - December 2016  (1-57)44

Bu nedenle, işlediği hileli iflas suçu kapsamındaki malvarlığını azaltmaya 
yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını engellemek için defter, kayıt veya 
belgelerini gizleyen veya yok eden (suçun delillerini, izlerini silen, örtbas 
eden) fail, TCK’nun 281/1. maddesinin ikinci cümlesindeki açık 
düzenleme gereği her iki suçtan dolayı değil sadece hileli iflas suçundan 
dolayı sorumlu olacaktır. 
 
B) ştirak 
Yukarıda hileli iflas suçunun failinin; ancak “iflasa tabi bir borçlu” yani 
“tacir” (TTK hükümleri gereği tacirler, tacir sayılanlar, tacir olmadıkları 
ve sayılmadıkları halde tacir gibi sorumlu olanlar, yine tacir olmadıkları 
ve sayılmadıkları halde özel kanunlardaki hükümler nedeniyle iflasa tabi 
olanlar) olabileceğini belirtmiştik167. Bu itibarla suçun; failin özelliği 
açısından “özgü (mahsus) suç” olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
 
Hileli iflas suçu açısından iştirak hükümleri, özgü suça yönelik kurallar 
hariç herhangi bir özellik göstermez. Suçun işlenmesine nedensel değer 
taşıyan maddi veya manevi herhangi bir katkı sağlayan kişi suça iştirakten 
sorumlu olur. 
 
Suçun işlenişine iştirak eden diğer kişilerin nasıl ve ne şekilde sorumlu 
tutulacaklarına ilişkin düzenleme TCK’nun “Ba÷lÕlÕk KuralÕ” başlıklı 40. 
maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır. Maddeye göre; “özgü suçlarda, 
ancak özel faillik niteli÷ini taúÕyan kiúi fail olabilir. Bu suçlarÕn iúleniúine 
iútirak eden di÷er kiúiler ise azmettiren veya yardÕm eden olarak sorumlu 
tutulur.” Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere; hileli iflas suçunda tacir 
olmayan kişi, suçun müşterek veya müstakil faili olamaz, suça iştirak 
ettiğinde de, TCK’nun yukarıdaki hükmü gereği, ancak “azmettiren” veya 
“yardÕm eden”168 olarak sorumlu tutulabilir169. TCK’daki sistem uyarınca 
azmettiren, müşterek fail ile aynı cezaya çarptırılmak durumunda 
olduğundan suça iştirak eden diğer kişilerin azmettiren olarak kabulünde 
herhangi bir sakınca görülmemektedir. Buna karşılık, yardım edenin 
cezasının TCK’nun 39/1 hükmü uyarınca yarı oranında indirilecek olması, 
                                                 
167 Erman, 1993, s. 191; Muúul, 1998, s. 34; Özgenç, 2002, s. 122. 
168 “YardÕm eden”in ceza sorumlulu÷u hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bkz: EVøK, Vesile Sonay: Suça øútirakte 
YardÕm Edenin Ceza Sorumlulu÷u, XII Levha, østanbul, 2011. 
169 Hileli iflasta iflasa tabi tacirlerin dÕúÕnda suça katÕlanlarÕn da “müúterek fail olabilecekleri” yönündeki 
görüú için bkz: Parlar-Hatipo÷lu, 2010, s. 2672; iútirakin “fail veya yardÕm eden olarak mümkün oldu÷u” 
úeklindeki görüú için bkz: Malkoç, 2013, s. 2784. “øútirakin her úeklinin mümkün oldu÷u” biçimindeki görüú 
için bkz: Özbek, 2008, s. 1304. 

adeta “tacir dışındaki diğer kişilerin kayırılmak istendiği gibi bir izlenimin 
doğmasına neden olduğundan”170 kanaatimizce adil değildir. 
 
5237 sayılı TCK’da, mülga TCK döneminde yer alan; a) “Hileli iflas 
suçuna sebebiyet verebilecek eylemlerin müflis dÕúÕnda O’nun ev 
halkÕndan biri tarafÕndan iúlenmesi durumunda aynen müflis gibi 
cezalandÕrÕlaca÷Õ” ve b) “TCK’nun iútirak hükümleri dÕúÕnda kalsa da 
müflisin aktifini azaltmak maksadÕyla ona ait taúÕnÕr ve taúÕnmaz mallarÕ 
kÕsmen veya tamamen saklayan veya kaçÕran ve muvazaa ile temellük eden 
veya bu hususlarda yataklÕk veya tavassut eden veya iflâs masasÕna 
müracaat ile kÕsmen veya tamamen asÕlsÕz alacaklarÕnÕ kaydettiren veya 
müflisin tediye kabiliyetine azaltmak maksadiyle kendi adÕna veya müstear 
adla ticari faaliyetlere giriúen kimseler hakkÕnda faille aynÕ cezanÕn 
uygulanaca÷Õ” şeklindeki iştirake yönelik özel hükümlere yer 
verilmemiştir171. Bu düzenleme kanaatimizce yukarıdaki gerekçelerden 
dolayı yerinde olmamıştır. 
 
Hileli iflas suçu açısından kanunda düzenlenmiş herhangi bir “fiili 
a÷ÕrlatÕcÕ veya hafifletici neden” bulunmadığından, bunun suç ortaklarına 
sirayeti de söz konusu olmayacaktır. Var olan “úahsi cezasÕzlÕk nedeni 
veya úahsi indirim” nedeninin ise, adı üstünde şahsi olmasından dolayı 
diğer şeriklere sirayeti, maddede sayılan failler dışındakilerin cezalarında 
bir indirime gidilmesi söz konusu değildir172. 
 
Son olarak bir hususun daha altını çizmekte yarar görmekteyiz: “øflas 
etmiú olma” cezalandırılabilirlik koşulunun gerçekleşip gerçekleşmemesi, 
suça iştirak edenlerin tümü açısından önem arz etmektedir. Koşulun somut 
olayda gerçekleşmemesi durumunda asli fail konumundaki “tacir” gibi, 
suçun işlenişine katılan diğer kişilerin de cezalandırması hukuken 
mümkün değildir. Objektif nitelikte olduğundan, koşulun gerçekleşmesi 
durumunda ise, aynen fail gibi azmettiren ile yardım edenin de bundan 
haberdar olup olmamalarının hiçbir önemi bulunmamaktadır. Diğer bir 
deyişle, suç ortaklarının tümü birlikte cezalandırılır173. 
 
 
                                                 
170 Evik, 2011, s. 330; HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011, s. 370-371; øçel, 2014, s. 492. 
171 Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 4727. 
172 Dönmezer, 2001, s. 607-608; Toroslu, 2010, s. 192-193. 
173 øÇEL, KayÕhan: SuçlarÕn øçtimaÕ, Sermet MatbaasÕ, østanbul, 1972, s. 197-200; øçel, 2014, s. 215. 



Ali Hakan EVİK

Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2 Sayı 3 - Aralık 2016 (1-57) 45

Bu nedenle, işlediği hileli iflas suçu kapsamındaki malvarlığını azaltmaya 
yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını engellemek için defter, kayıt veya 
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düzenleme gereği her iki suçtan dolayı değil sadece hileli iflas suçundan 
dolayı sorumlu olacaktır. 
 
B) ştirak 
Yukarıda hileli iflas suçunun failinin; ancak “iflasa tabi bir borçlu” yani 
“tacir” (TTK hükümleri gereği tacirler, tacir sayılanlar, tacir olmadıkları 
ve sayılmadıkları halde tacir gibi sorumlu olanlar, yine tacir olmadıkları 
ve sayılmadıkları halde özel kanunlardaki hükümler nedeniyle iflasa tabi 
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taşıyan maddi veya manevi herhangi bir katkı sağlayan kişi suça iştirakten 
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Suçun işlenişine iştirak eden diğer kişilerin nasıl ve ne şekilde sorumlu 
tutulacaklarına ilişkin düzenleme TCK’nun “Ba÷lÕlÕk KuralÕ” başlıklı 40. 
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“yardÕm eden”168 olarak sorumlu tutulabilir169. TCK’daki sistem uyarınca 
azmettiren, müşterek fail ile aynı cezaya çarptırılmak durumunda 
olduğundan suça iştirak eden diğer kişilerin azmettiren olarak kabulünde 
herhangi bir sakınca görülmemektedir. Buna karşılık, yardım edenin 
cezasının TCK’nun 39/1 hükmü uyarınca yarı oranında indirilecek olması, 
                                                 
167 Erman, 1993, s. 191; Muúul, 1998, s. 34; Özgenç, 2002, s. 122. 
168 “YardÕm eden”in ceza sorumlulu÷u hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bkz: EVøK, Vesile Sonay: Suça øútirakte 
YardÕm Edenin Ceza Sorumlulu÷u, XII Levha, østanbul, 2011. 
169 Hileli iflasta iflasa tabi tacirlerin dÕúÕnda suça katÕlanlarÕn da “müúterek fail olabilecekleri” yönündeki 
görüú için bkz: Parlar-Hatipo÷lu, 2010, s. 2672; iútirakin “fail veya yardÕm eden olarak mümkün oldu÷u” 
úeklindeki görüú için bkz: Malkoç, 2013, s. 2784. “øútirakin her úeklinin mümkün oldu÷u” biçimindeki görüú 
için bkz: Özbek, 2008, s. 1304. 

adeta “tacir dışındaki diğer kişilerin kayırılmak istendiği gibi bir izlenimin 
doğmasına neden olduğundan”170 kanaatimizce adil değildir. 
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veya bu hususlarda yataklÕk veya tavassut eden veya iflâs masasÕna 
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müflisin tediye kabiliyetine azaltmak maksadiyle kendi adÕna veya müstear 
adla ticari faaliyetlere giriúen kimseler hakkÕnda faille aynÕ cezanÕn 
uygulanaca÷Õ” şeklindeki iştirake yönelik özel hükümlere yer 
verilmemiştir171. Bu düzenleme kanaatimizce yukarıdaki gerekçelerden 
dolayı yerinde olmamıştır. 
 
Hileli iflas suçu açısından kanunda düzenlenmiş herhangi bir “fiili 
a÷ÕrlatÕcÕ veya hafifletici neden” bulunmadığından, bunun suç ortaklarına 
sirayeti de söz konusu olmayacaktır. Var olan “úahsi cezasÕzlÕk nedeni 
veya úahsi indirim” nedeninin ise, adı üstünde şahsi olmasından dolayı 
diğer şeriklere sirayeti, maddede sayılan failler dışındakilerin cezalarında 
bir indirime gidilmesi söz konusu değildir172. 
 
Son olarak bir hususun daha altını çizmekte yarar görmekteyiz: “øflas 
etmiú olma” cezalandırılabilirlik koşulunun gerçekleşip gerçekleşmemesi, 
suça iştirak edenlerin tümü açısından önem arz etmektedir. Koşulun somut 
olayda gerçekleşmemesi durumunda asli fail konumundaki “tacir” gibi, 
suçun işlenişine katılan diğer kişilerin de cezalandırması hukuken 
mümkün değildir. Objektif nitelikte olduğundan, koşulun gerçekleşmesi 
durumunda ise, aynen fail gibi azmettiren ile yardım edenin de bundan 
haberdar olup olmamalarının hiçbir önemi bulunmamaktadır. Diğer bir 
deyişle, suç ortaklarının tümü birlikte cezalandırılır173. 
 
 
                                                 
170 Evik, 2011, s. 330; HafÕzo÷ullarÕ-Özen, 2011, s. 370-371; øçel, 2014, s. 492. 
171 Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 4727. 
172 Dönmezer, 2001, s. 607-608; Toroslu, 2010, s. 192-193. 
173 øÇEL, KayÕhan: SuçlarÕn øçtimaÕ, Sermet MatbaasÕ, østanbul, 1972, s. 197-200; øçel, 2014, s. 215. 



Hileli İflas Suçu

Hukuk Fakültesi Dergisi Year 2 Issue 3 - December 2016  (1-57)46

IV- Yapt r m ve Yarg lama 
A) Yapt r m 
5237 sayılı TCK’nun 161. maddesine göre hileli iflas suçunun yaptırımı 
üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıdır. Failin neden olduğu zararın 
miktarının azlığı veya çokluğunun cezanın arttırılmasına ve azaltılmasına 
herhangi bir etkisi bulunmamakla birlikte, temel cezanın belirlenmesinde 
hâkim tarafından dikkate alınacağı aşikârdır174. 
 
Failin suçu işledikten sonra kovuşturma başlamadan önce bizzat pişmanlık 
göstermek suretiyle mağdurun zararını aynen iade veya tamamen tazmin 
suretiyle gidermesi durumunda TCK’nun 168/1. maddesi gereği ceza en 
fazla 2/3 oranında indirilecek, bu pişmanlığın kovuşturma başladıktan 
sonra fakat hüküm verilmeden önce ortaya konulması durumunda da 
TCK’nun 168/2. maddesi gereği ceza yarısına kadar indirilecektir. 
 
Suçun, hakkında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin üstsoy veya 
altsoy ya da bu derecedeki kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen 
veya evlatlığın ya da aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin 
zararına işlenmesi durumunda TCK’nun 167/1. maddesi gereği fail 
hakkında cezaya hükmedilmeyecektir. Bu durumda, muhakemeyi yürüten 
Mahkeme tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 223/4-b 
maddesi uyarınca sanık hakkında “ceza verilmesine yer olmadÕ÷Õ” kararı 
verilecektir. 
 
TCK’nun 167/2. maddesi gereği suçun, hakkında ayrılık kararı verilmiş 
eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, 
aynı konutta beraber yaşayan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci 
dereceden kayın hısımlarının zararına işlenmesi durumunda fail hakkında 
verilecek ceza 1/2 oranında indirilecektir. 
 
Failin, işlediği iddia edilen suçtan dolayı mahkûm olması durumunda, ceza 
ile birlikte 5237 sayılı TCK’nun 53 ve devamı maddelerinde düzenlenen 
“Güvenlik Tedbirlerinden” birine veya birkaçına somut olayda koşulları 
bulunmak kaydıyla hükmedilmesi mümkündür. Bazı suçlarda olduğu 
halde, kanun koyucunun hileli iflas suçunun bir tüzel kişiliğin yararına 
işlenmesi durumunda cezai yaptırımın yanısıra “Tüzel Kiúilere Yönelik 
Güvenlik Tedbirinin” de uygulanması yönünde bir hükme ne suçun 
                                                 
174 Yaúar-Gökcan-Artuç, c: IV, 2010, s. 4738. 

düzenlendiği, ne de TCK’nun diğer bir maddesinde yer verildiği 
görülmektedir.  
 
Temel cezanın tayininden ve varsa indirimin uygulanmasından sonra 
ortaya çıkan somut cezanın bir yıldan az süreli hapis cezası olması 
durumunda, cezanın TCK’nun 50. maddesi çerçevesinde seçenek 
yaptırımlara çevrilmesi, iki yıldan az süreli hapis cezası olması halinde de, 
TCK’nun 51. maddesindeki şartların gerçekleşmesi kaydıyla “cezanÕn 
infazÕnÕn ertelenmesi” söz konusu olabilecektir175. 
 
B) Yarg lama 
Mevzuatımızda genel mahkemelerin madde bakımından yetki alanları yani 
hangi mahkemenin hangi ağırlıktaki suçlara bakma yetkisine sahip olduğu 
hususu CMK ve 07.10.2004 tarih ve 5235 sayılı “Adli YargÕ ølk Derece 
Mahkemeleri øle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluú, Görev Ve 
Yetkileri HakkÕnda Kanun”176 (AYİDMİBAMKGYHK) hükümleri ile 
belirlenmiştir177. 
 
Bu kapsamdaki “A÷Õr Ceza Mahkemelerinin” madde bakımından görev 
alanları AYİDMİBAMKGYHK’un 21.02.2014 tarih ve 6526 sayılı 
Kanunun 2. maddesi ile değişik 12. maddesi178; “KanunlarÕn ayrÕca 
görevli kÕldÕ÷Õ hâller saklÕ kalmak üzere, TCK’da yer alan ya÷ma, irtikâp, 
resmî belgede sahtecilik, nitelikli dolandÕrÕcÕlÕk, hileli iflâs suçlarÕ, 
TCK’nun økinci Kitap Dördüncü KÕsmÕnÕn Dört, Beú, AltÕ ve Yedinci 
Bölümünde tanÕmlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler 
hariç) ve 12.04.1991 tarih ve 3713 sayÕlÕ Terörle Mücadele Kanunu’nun 
kapsamÕna giren suçlar dolayÕsÕyla açÕlan davalar ile a÷ÕrlaútÕrÕlmÕú 
müebbet hapis, müebbet hapis ve on yÕldan fazla hapis cezalarÕnÕ 
gerektiren suçlarla ilgili dava ve iúlere bakmak”179 şeklindedir. 
 
Hükümden de anlaşılacağı ve Yargıtay kararlarında da vurgulandığı180 
üzere; hileli iflas suçuna madde bakımından bakmakla görevli mahkeme 

                                                 
175 Yaúar-Gökcan-Artuç, c: IV, 2010, s. 4739. 
176 7 Ekim 2004 tarih ve 25606 sayÕlÕ RG. 
177 Centel-Zafer, 2014, s. 533. 
178 06.03.2014 tarih ve 28933 Mükerrer sayÕlÕ RG. 
179 AynÕ madde hükmüne göre; “Anayasa Mahkemesi ve YargÕtay’Õn yargÕlayaca÷Õ kiúilere iliúkin hükümler, 
askerî mahkemelerin görevlerine iliúkin hükümler ile çocuklara özgü kovuúturma hükümleri saklÕdÕr.” 
180 YargÕtay 15. CD’nin 26.06.2012 tarih ve 14777/39933 sayÕlÕ kararÕ için bkz: Yaúar-Gökcan-Artuç, 2014, s. 
5283; YargÕtay 11. CD’nin 12.05.2009 tarih ve 2008/21942 Esas, 2009/6202 Karar sayÕlÕ kararÕ için bkz: 
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174 Yaúar-Gökcan-Artuç, c: IV, 2010, s. 4738. 
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hangi mahkemenin hangi ağırlıktaki suçlara bakma yetkisine sahip olduğu 
hususu CMK ve 07.10.2004 tarih ve 5235 sayılı “Adli YargÕ ølk Derece 
Mahkemeleri øle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluú, Görev Ve 
Yetkileri HakkÕnda Kanun”176 (AYİDMİBAMKGYHK) hükümleri ile 
belirlenmiştir177. 
 
Bu kapsamdaki “A÷Õr Ceza Mahkemelerinin” madde bakımından görev 
alanları AYİDMİBAMKGYHK’un 21.02.2014 tarih ve 6526 sayılı 
Kanunun 2. maddesi ile değişik 12. maddesi178; “KanunlarÕn ayrÕca 
görevli kÕldÕ÷Õ hâller saklÕ kalmak üzere, TCK’da yer alan ya÷ma, irtikâp, 
resmî belgede sahtecilik, nitelikli dolandÕrÕcÕlÕk, hileli iflâs suçlarÕ, 
TCK’nun økinci Kitap Dördüncü KÕsmÕnÕn Dört, Beú, AltÕ ve Yedinci 
Bölümünde tanÕmlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler 
hariç) ve 12.04.1991 tarih ve 3713 sayÕlÕ Terörle Mücadele Kanunu’nun 
kapsamÕna giren suçlar dolayÕsÕyla açÕlan davalar ile a÷ÕrlaútÕrÕlmÕú 
müebbet hapis, müebbet hapis ve on yÕldan fazla hapis cezalarÕnÕ 
gerektiren suçlarla ilgili dava ve iúlere bakmak”179 şeklindedir. 
 
Hükümden de anlaşılacağı ve Yargıtay kararlarında da vurgulandığı180 
üzere; hileli iflas suçuna madde bakımından bakmakla görevli mahkeme 

                                                 
175 Yaúar-Gökcan-Artuç, c: IV, 2010, s. 4739. 
176 7 Ekim 2004 tarih ve 25606 sayÕlÕ RG. 
177 Centel-Zafer, 2014, s. 533. 
178 06.03.2014 tarih ve 28933 Mükerrer sayÕlÕ RG. 
179 AynÕ madde hükmüne göre; “Anayasa Mahkemesi ve YargÕtay’Õn yargÕlayaca÷Õ kiúilere iliúkin hükümler, 
askerî mahkemelerin görevlerine iliúkin hükümler ile çocuklara özgü kovuúturma hükümleri saklÕdÕr.” 
180 YargÕtay 15. CD’nin 26.06.2012 tarih ve 14777/39933 sayÕlÕ kararÕ için bkz: Yaúar-Gökcan-Artuç, 2014, s. 
5283; YargÕtay 11. CD’nin 12.05.2009 tarih ve 2008/21942 Esas, 2009/6202 Karar sayÕlÕ kararÕ için bkz: 
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ağır ceza mahkemesidir. Ağır ceza mahkemesi, ticaret mahkemesince 
verilmiş iflas kararının yerinde olup olmadığını tartışamayacak, ancak 
iflasın iddia kapsamında hileli olup olmadığını kendisi serbestçe tayin 
edecektir181. Hatta hileli iflas suçunun işlendiği iddiasıyla açılmış bir 
davada, suçun iddianamede belirtilen hukuki niteliğinin değişmesi 
gündeme geldiğinde pek tabi ki davaya konu eylemlerin taksirli iflas 
suçunu oluşturduğu yönünde de karar verebilecektir182. 
 
Hileli iflas suçunun muhakemesi bakımından, hâkimin yetkisinin yer 
esasına göre paylaştırılması, mahkemelerin coğrafi alan olarak yargı 
çevrelerine bölünmesi anlamına gelen ve CMK md 12 ve devamında 
düzenlenen “yer bakÕmÕndan yetki”183 açısından bir özellik 
bulunmamaktadır. “Ticaret Mahkemesince verilmiş iflas kararını suçun 
unsurları arasında kabul eden ve buradan hareketle suçun tamamlandığı 
anı iflas kararının verildiği an olarak değerlendiren” görüş taraftarı kimi 
yazarlara184 göre; iflas yoluyla takipte yetkili merci, borçlunun muamele 
merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesi olup (İİK madde 154), yer 
bakımından yetkili ağır ceza mahkemesi de icra dairesinin olduğu yerdeki 
ağır ceza mahkemesidir. 
 
Yukarıda ayrıntılı şekilde açıkladığımız üzere; iflas olgusunu suçun 
unsurları arasında görmediğimizden, öncelikle hileli iflas suçuna konu 
işlemlerin eğer tespit edilebiliyorsa nerede yapıldığına bakmak ve ona göre 
yer bakımından yetkili mahkemenin neresi olduğunu belirlemek 
gerekmektedir. Aksi bir durumda yani hileli işlemlerin yapıldığı yerin 
tayininin tespitinin mümkün olmaması durumunda, ancak borçlunun 
muamele merkezinin bulunduğu yerdeki ağır ceza mahkemesinin yer 
bakımından yetkili olabileceğini düşünmekteyiz185. 
 

                                                 
Kürtül, 2014, s. 18. YargÕtay 15. CD’nin 26.06.2012 tarih ve 14777/39993 sayÕlÕ kararÕ için bkz: Malkoç, 2013, 
s. 2784. 
181 Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 605; Yaúar-Gökcan-Artuç, c: IV, 2010, s. 4740. 
182 Artuç, 2007, s. 489; Özbek-Kanbur-BacaksÕz-Do÷an-Tepe, 2014, s. 81; Toroslu-Feyzio÷lu, 2011: 302. 
183 Centel-Zafer, 2014: 539; Kunter-Yenisey-Nuho÷lu, 2010: 579-580; ÖZBEK, V. Özer-KANBUR, M. Nihat-
DOöAN, Koray-BACAKSIZ, PÕnar-TEPE, ølker: Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2014, s. 
598-599; ùAHøN, Cumhur: Ceza Muhakemesi Hukuku I, 4. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2013, s.103-104; Toroslu-
Feyzio÷lu, 2011, s. 17-18; ÜNVER, Yener-HAKERø, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, c: I, 6. BaskÕ, Adalet, 
Ankara, 2012, Ünver-Hakeri, 2012, s. 194. 
184 Dönmezer, 2001, s. 496. 
185 AynÕ do÷rultudaki görüú için bkz: Artuç, 2007, s. 498; Yaúar-Gökcan-Artuç, c: IV, 2010, s. 4740. 

Hileli iflas suçunun, soruşturulması ve kovuşturulması açısından 
mevzuatımızda herhangi bir özel kurala, koşula yer verilmediğinden, suçla 
ilgili soruşturma Savcılık Makamı, muhakeme de ağır ceza mahkemesince 
genel esaslara göre yapılacaktır. 
 
Prensip itibariyle, suçun soruşturulması şikâyete bağlı olmayıp, re’sen 
takibi gereken suçlardandır. Ancak, TCK’nun 167/2. maddesinde 
düzenlenen akrabalara karşı işlenmesi durumunda suçun takibi aynı madde 
gereği maddede sayılan akrabalardan birinin şikâyetine bağlı olacaktır. 
 
Somut olayda, soruşturma aşamasında, cezayı ortadan kaldıran şahsi 
neden olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektirecek 
koşulların veya şahsi cezasızlık nedenlerinin varlığı halinde Savcılık 
Makamı tarafından CMK’nun 171/1. maddesi gereği “kovuúturmaya yer 
olmadÕ÷Õ kararÕ” verilebilecektir186. 
 
C) Dava Zamanaş m  
Hileli iflas suçunun işlenme tarihinin, bazı yerel mahkemelerin 
tespitlerinin aksine cezalandırılabilme şartı niteliğindeki iflas kararının 
ticaret mahkemesince verilme tarihi olmadığını, aynı şekilde Yargıtay’ın 
eski tarihli içtihatlarındaki görüşünün187 aksine iflas kararının kanun yolu 
başvurusu sonrasında kesinleştiği tarih de olmadığını, Yargıtay’ın yeni 
tarihli bir kararında vurguladığı üzere; “alacaklÕlarÕn malvarlÕ÷Õna yönelik 
hileli eylemlerin/iúlemlerin yapÕldÕ÷Õ tarih oldu÷unu”188 düşünmekteyiz. 
Bu düşüncemizden hareketle aksini iddia edenler189 olsa da; dava 
zamanaşımı süresinin başlangıcı bakımından da aynı mantık 
doğrultusunda değerlendirme yaparak, alacaklıların malvarlığına yönelik 
hileli eylemlerin gerçekleştirildiği tarihin esas alınması gerektiği kanaatini 
taşımaktayız190. 

                                                 
186 Artuç, 2007, s. 497. 
187 YargÕtay 15. Ceza Dairesi’nin 19.04.2012 tarih ve 18728/35329; YargÕtay 11. Ceza Dairesi’nin 15.10.2009 
tarih ve 2008/892 Esas, 2009/12138 Karar sayÕlÕ kararlarÕ için bkz: Yaúar-Gökcan-Artuç, 2014, s. 5283. 
YargÕtay 11. Ceza Dairesi’nin 25.03.2008 tarih ve 2008/352 Esas, 2008/1731 Karar sayÕlÕ kararÕ için bkz: 
Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 4742. YargÕtay’Õn aksi yönde kararlarÕnÕn da oldu÷u bilinmektedir. Örne÷in; 
YargÕtay 6. Ceza Dairesi’nin 06.03.1996 tarih ve 562/2145 sayÕlÕ kararÕ için bakÕnÕz: Alacakaptan, 2001, s. 
226. 
188 YargÕtay 15. CD’nin 12.09.2013 tarih ve 2013/12176, 2013/13130 tarihli kararÕ. 
189 BakÕnÕz: Centel-Zafer-Çakmut, 2014, s. 743; Koca-Üzülmez, 2014, s. 351; Meran, 2008, s 304; Özgenç, 
2014, s. 595; Özbek, 2008, s. 1303. 
190 AynÕ do÷rultudaki de÷erlendirme ve yorumlar için bkz: Alacakaptan, 2001, s. 227; Artuç, 2007, s. 495; 
Artuk-Gökçen-Yenidünya, 2014, s. 541; Centel-Zafer-Çakmut, 2014, s. 204; Demirbaú, 2013, s. 203; Dönmezer-
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ağır ceza mahkemesidir. Ağır ceza mahkemesi, ticaret mahkemesince 
verilmiş iflas kararının yerinde olup olmadığını tartışamayacak, ancak 
iflasın iddia kapsamında hileli olup olmadığını kendisi serbestçe tayin 
edecektir181. Hatta hileli iflas suçunun işlendiği iddiasıyla açılmış bir 
davada, suçun iddianamede belirtilen hukuki niteliğinin değişmesi 
gündeme geldiğinde pek tabi ki davaya konu eylemlerin taksirli iflas 
suçunu oluşturduğu yönünde de karar verebilecektir182. 
 
Hileli iflas suçunun muhakemesi bakımından, hâkimin yetkisinin yer 
esasına göre paylaştırılması, mahkemelerin coğrafi alan olarak yargı 
çevrelerine bölünmesi anlamına gelen ve CMK md 12 ve devamında 
düzenlenen “yer bakÕmÕndan yetki”183 açısından bir özellik 
bulunmamaktadır. “Ticaret Mahkemesince verilmiş iflas kararını suçun 
unsurları arasında kabul eden ve buradan hareketle suçun tamamlandığı 
anı iflas kararının verildiği an olarak değerlendiren” görüş taraftarı kimi 
yazarlara184 göre; iflas yoluyla takipte yetkili merci, borçlunun muamele 
merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesi olup (İİK madde 154), yer 
bakımından yetkili ağır ceza mahkemesi de icra dairesinin olduğu yerdeki 
ağır ceza mahkemesidir. 
 
Yukarıda ayrıntılı şekilde açıkladığımız üzere; iflas olgusunu suçun 
unsurları arasında görmediğimizden, öncelikle hileli iflas suçuna konu 
işlemlerin eğer tespit edilebiliyorsa nerede yapıldığına bakmak ve ona göre 
yer bakımından yetkili mahkemenin neresi olduğunu belirlemek 
gerekmektedir. Aksi bir durumda yani hileli işlemlerin yapıldığı yerin 
tayininin tespitinin mümkün olmaması durumunda, ancak borçlunun 
muamele merkezinin bulunduğu yerdeki ağır ceza mahkemesinin yer 
bakımından yetkili olabileceğini düşünmekteyiz185. 
 

                                                 
Kürtül, 2014, s. 18. YargÕtay 15. CD’nin 26.06.2012 tarih ve 14777/39993 sayÕlÕ kararÕ için bkz: Malkoç, 2013, 
s. 2784. 
181 Kuru-Arslan-YÕlmaz, 2011, s. 605; Yaúar-Gökcan-Artuç, c: IV, 2010, s. 4740. 
182 Artuç, 2007, s. 489; Özbek-Kanbur-BacaksÕz-Do÷an-Tepe, 2014, s. 81; Toroslu-Feyzio÷lu, 2011: 302. 
183 Centel-Zafer, 2014: 539; Kunter-Yenisey-Nuho÷lu, 2010: 579-580; ÖZBEK, V. Özer-KANBUR, M. Nihat-
DOöAN, Koray-BACAKSIZ, PÕnar-TEPE, ølker: Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2014, s. 
598-599; ùAHøN, Cumhur: Ceza Muhakemesi Hukuku I, 4. BaskÕ, Seçkin, Ankara, 2013, s.103-104; Toroslu-
Feyzio÷lu, 2011, s. 17-18; ÜNVER, Yener-HAKERø, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, c: I, 6. BaskÕ, Adalet, 
Ankara, 2012, Ünver-Hakeri, 2012, s. 194. 
184 Dönmezer, 2001, s. 496. 
185 AynÕ do÷rultudaki görüú için bkz: Artuç, 2007, s. 498; Yaúar-Gökcan-Artuç, c: IV, 2010, s. 4740. 

Hileli iflas suçunun, soruşturulması ve kovuşturulması açısından 
mevzuatımızda herhangi bir özel kurala, koşula yer verilmediğinden, suçla 
ilgili soruşturma Savcılık Makamı, muhakeme de ağır ceza mahkemesince 
genel esaslara göre yapılacaktır. 
 
Prensip itibariyle, suçun soruşturulması şikâyete bağlı olmayıp, re’sen 
takibi gereken suçlardandır. Ancak, TCK’nun 167/2. maddesinde 
düzenlenen akrabalara karşı işlenmesi durumunda suçun takibi aynı madde 
gereği maddede sayılan akrabalardan birinin şikâyetine bağlı olacaktır. 
 
Somut olayda, soruşturma aşamasında, cezayı ortadan kaldıran şahsi 
neden olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektirecek 
koşulların veya şahsi cezasızlık nedenlerinin varlığı halinde Savcılık 
Makamı tarafından CMK’nun 171/1. maddesi gereği “kovuúturmaya yer 
olmadÕ÷Õ kararÕ” verilebilecektir186. 
 
C) Dava Zamanaş m  
Hileli iflas suçunun işlenme tarihinin, bazı yerel mahkemelerin 
tespitlerinin aksine cezalandırılabilme şartı niteliğindeki iflas kararının 
ticaret mahkemesince verilme tarihi olmadığını, aynı şekilde Yargıtay’ın 
eski tarihli içtihatlarındaki görüşünün187 aksine iflas kararının kanun yolu 
başvurusu sonrasında kesinleştiği tarih de olmadığını, Yargıtay’ın yeni 
tarihli bir kararında vurguladığı üzere; “alacaklÕlarÕn malvarlÕ÷Õna yönelik 
hileli eylemlerin/iúlemlerin yapÕldÕ÷Õ tarih oldu÷unu”188 düşünmekteyiz. 
Bu düşüncemizden hareketle aksini iddia edenler189 olsa da; dava 
zamanaşımı süresinin başlangıcı bakımından da aynı mantık 
doğrultusunda değerlendirme yaparak, alacaklıların malvarlığına yönelik 
hileli eylemlerin gerçekleştirildiği tarihin esas alınması gerektiği kanaatini 
taşımaktayız190. 

                                                 
186 Artuç, 2007, s. 497. 
187 YargÕtay 15. Ceza Dairesi’nin 19.04.2012 tarih ve 18728/35329; YargÕtay 11. Ceza Dairesi’nin 15.10.2009 
tarih ve 2008/892 Esas, 2009/12138 Karar sayÕlÕ kararlarÕ için bkz: Yaúar-Gökcan-Artuç, 2014, s. 5283. 
YargÕtay 11. Ceza Dairesi’nin 25.03.2008 tarih ve 2008/352 Esas, 2008/1731 Karar sayÕlÕ kararÕ için bkz: 
Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 4742. YargÕtay’Õn aksi yönde kararlarÕnÕn da oldu÷u bilinmektedir. Örne÷in; 
YargÕtay 6. Ceza Dairesi’nin 06.03.1996 tarih ve 562/2145 sayÕlÕ kararÕ için bakÕnÕz: Alacakaptan, 2001, s. 
226. 
188 YargÕtay 15. CD’nin 12.09.2013 tarih ve 2013/12176, 2013/13130 tarihli kararÕ. 
189 BakÕnÕz: Centel-Zafer-Çakmut, 2014, s. 743; Koca-Üzülmez, 2014, s. 351; Meran, 2008, s 304; Özgenç, 
2014, s. 595; Özbek, 2008, s. 1303. 
190 AynÕ do÷rultudaki de÷erlendirme ve yorumlar için bkz: Alacakaptan, 2001, s. 227; Artuç, 2007, s. 495; 
Artuk-Gökçen-Yenidünya, 2014, s. 541; Centel-Zafer-Çakmut, 2014, s. 204; Demirbaú, 2013, s. 203; Dönmezer-
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Yabancı ülke mevzuat ve uygulamalarına baktığımızda; İsviçre Federal 
Mahkemesi’nin yerleşmiş içtihatlarına göre dava zamanaşımının fiilin 
işlendiği tarihten başlatıldığı191, İtalyan Ceza Kanunu’nun 158. 
maddesinde cezalandırılabilirlik koşulunun gerçekleşmesine bağlı suçlar 
açısından özel bir düzenlemeye gidilerek, dava zamanaşımının süresinin 
suçun işlendiği tarihte değil, koşulun gerçekleştiği tarihte başlayacağı 
yönünde açık bir hükme yer verildiği görülmektedir192. 
 
Dava zamanaşımının başlangıcını düzenleyen TCK’nun 66/6. 
maddesinde; tamamlanmış suçlara, teşebbüs halinde kalan suçlara, 
kesintisiz suçlara, zincirleme suçlara ve çocuklara karşı işlenen suçlara 
ilişkin özel düzenlemeye yer verildiği, buna karşılık, cezalandırılabilirlik 
koşuluna bağlı suçlara yönelik özel bir hükmün bulunmadığı 
görülmektedir.  
 
Ceza kanunumuzda genel bir düzenleme olmadığından, koşulun bağlı 
olduğu suçlara ilişkin madde ve gerekçelerinde de bu doğrultuda özel bir 
açıklama yer almadığından temel prensipten sapmamanın gerektiği, aksi 
düşüncenin kanun koyucunun iradesine aykırı olacağını düşünmekteyiz193. 
 
Yargıtay 11. CD’nin bir kararında194; “suçun maddi unsurunu oluúturan 
hareketlerin iflas kararÕnÕn verilmesinden önce yapÕlmasÕ halinde suç 
tarihi iflas kararÕnÕn kesinleúme tarihi oldu÷u”195 yönünde bir 
değerlendirmenin yer aldığı görülmektedir. Karardaki bu yorumdan 11. 
CD’nin; hileli eylemlerin iflas kararı verilmesinden önce yapılması 
halinde suçun işlenme tarihinin iflas kararının kesinleştiği, daha 
sonrasında yapılması halinde ise, hileli eylemin yapıldığı tarih olarak 
değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Kanımızca bu yorum, yani bir suçun 
işlenme tarihini, bu şekilde “hareketin önce ya da sonra yapılmasına göre 
farklı farklı tarihleri dikkate almak suretiyle belirlemek” hukuken kabul 
edilebilir bir şey değildir196. 
                                                 
Erman, 1999, s. 321; Erem, 1993, s. 2465; Evik, 2013, s 1094-1095 vd; øçel, 2014, s. 215; Meran, 2008, s. 306; 
Özbek-Özer-Kanbur-BacaksÕz-Do÷an-Tepe, 2014, s. 466; Üstünda÷, 2002, s. 192; ;Zafer, 2013, s. 389. 
191 Üstünda÷, 2002, s. 192, dn: 211. 
192 Alacakaptan, 2001, s. 225, Dönmezer-Erman, 1999, s. 258; 227; Önder, 1991, s. 788. 
193 Evik, 2013, s. 1096. 
194 25.03.2008 tarih ve 2008/352 Esas, 2008/1731 Karar sayÕlÕ karar için bkz: Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 
4742. 
195 YargÕtay 15. CD’nin bir önceki dipnotta zikredilen kararÕn do÷ru oldu÷u yönündeki aynÕ içerikli 19.04.2012 
tarih ve 18728/35329 sayÕlÕ kararÕ için bkz: Yaúar-Gökcan-Artuç, 2014, s. 5283. 
196 Evik, 2013, s. 1097. 

Yargıtay 11. CD’nin yukarıdaki kararını değerlendiren, 15. CD’nin 2012 
tarihli bir kararında yer alan; “SanÕklara yüklenen Hileli iflas suçunda suç 
tarihinin YargÕtay 11. Ceza Dairesinin 25.03.2008 gün ve 2008/352 esas 
ve 2008/1731 sayÕlÕ bozma ilamÕnda da belirtildi÷i üzere, øzmir 1. Asliye 
Ticaret Mahkemesine açÕlan 24/04/2001 gün ve 1999/1178 esas ve 
2001/471 sayÕlÕ iflas davasÕnÕn kesinleúme tarihi olan 07.05.2009 
oldu÷unun anlaúÕlmasÕ karúÕsÕnda(…) şeklindeki değerlendirmelerle 
Yargıtay 11. CD’nin kararını benimsediği görülmektedir. Buna karşılık 
aynı dairenin Eylül 2013 tarihli daha yeni bir kararında yer alan; “Hileli 
øflas” suçunun, “hileli iúlemlerin yapÕlmasÕ” ile oluúaca÷Õ”197 şeklindeki 
yorumu ile yukarıdaki içtihadından vazgeçtiği görülmektedir. 
 
TCK’nun 161. maddesinde düzenlenmiş olan “hileli iflas” suçundaki “iflas 
etmiú olma” koşulu, objektif cezalandırılabilirlik koşulu olduğundan, 
suçun işlenme tarihi “malvarlÕ÷ÕnÕ eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda 
bulunmak” şeklindeki eylemlerden herhangi birinin veya birkaçının 
yapıldığı tarihtir. Bu itibarla, dava zamanaşımı süresinin başlangıcı da 
koşulun değil, Yargıtay 15. CD’nin bir önceki paragrafta zikredilen 
içtihadında da ifade ettiği üzere suçun gerçekleştiği tarihtir. 
 
SONUÇ 
Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesine göre bir tacirin, hakkında iflas 
kararı verilmeden önce veya iflas kararı verildikten sonra, malvarlığını 
eksiltmeye yönelik hileli bir takım tasarruflarda bulunması “hileli iflas” 
suçunu oluşturmaktadır. Hileli iflas suçunu işleyen müflis; “hileli müflis” 
şeklinde isimlendirilmektedir. 
 
İnceleme konumuzu oluşturan hileli iflas suçu ile korunmak istenen 
hukuki değerler birden fazla olup, bunlar; a) Genelde kişiler, özelde de 
alacaklıların malvarlıkları kapsamındaki “malvarlÕ÷Õ haklarÕ”, b) Kişilerin 
birbirleriyle olan alışverişlerinde duymaları gereken “güven iliúkisi (kredi 
emniyeti)” ve c) “Milli ekonomi”dir. Suçun maddi konusu da; iflas 
masasını teşkil eden borçluya ait olup da haczedilebilen tüm 
malvarlığından oluşmaktadır. 
 

                                                 
197 YargÕtay 15. CD’nin 12.09.2013 tarih ve 2013/12176, 2013/13130 tarihli aynÕ do÷rultudaki kararÕ. 
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Mahkemesi’nin yerleşmiş içtihatlarına göre dava zamanaşımının fiilin 
işlendiği tarihten başlatıldığı191, İtalyan Ceza Kanunu’nun 158. 
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tarihi iflas kararÕnÕn kesinleúme tarihi oldu÷u”195 yönünde bir 
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Erman, 1999, s. 321; Erem, 1993, s. 2465; Evik, 2013, s 1094-1095 vd; øçel, 2014, s. 215; Meran, 2008, s. 306; 
Özbek-Özer-Kanbur-BacaksÕz-Do÷an-Tepe, 2014, s. 466; Üstünda÷, 2002, s. 192; ;Zafer, 2013, s. 389. 
191 Üstünda÷, 2002, s. 192, dn: 211. 
192 Alacakaptan, 2001, s. 225, Dönmezer-Erman, 1999, s. 258; 227; Önder, 1991, s. 788. 
193 Evik, 2013, s. 1096. 
194 25.03.2008 tarih ve 2008/352 Esas, 2008/1731 Karar sayÕlÕ karar için bkz: Yaúar-Gökcan-Artuç, 2010, s. 
4742. 
195 YargÕtay 15. CD’nin bir önceki dipnotta zikredilen kararÕn do÷ru oldu÷u yönündeki aynÕ içerikli 19.04.2012 
tarih ve 18728/35329 sayÕlÕ kararÕ için bkz: Yaúar-Gökcan-Artuç, 2014, s. 5283. 
196 Evik, 2013, s. 1097. 
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197 YargÕtay 15. CD’nin 12.09.2013 tarih ve 2013/12176, 2013/13130 tarihli aynÕ do÷rultudaki kararÕ. 
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Yargıtay içtihatlarında da vurguladığı üzere; suçun faili, ancak iflasa tabi 
olan ama somut olayda henüz hakkında iflas kararı verilmemiş veya 
verilmiş gerçek veya tüzel kişi yetkilisi olabilir.  
 
Hileli iflas suçunun tipik eylem unsuru; “malvarlÕ÷ÕnÕ eksiltmeye yönelik 
hileli tasarruflarda bulunmak” olup, hileli tasarruf kapsamındaki seçimlik 
eylemlerin nelerden ibaret olduğu 161. maddenin alt bentlerinde 
sayılmaktadır.  
 
Suç; hareketin sayısı bakımından “seçimlik”, şekli açısından “icrai”, 
icrasının süreklilik arz edip etmemesi açısından hem “ani”, hem de 
“mütemadi”, önemi açısından da “ba÷lÕ” hareketlidir. Hileli iflas suçu, 
“iflas olgusu” gerçekleşmeden önce veya sonra hileli eylemlerin yapılması 
suretiyle tüm unsurları bakımından zaten gerçekleşmiştir. Bu nedenle, ister 
iflas kararı verilmesinden önce, ister sonra gerçekleştirilmiş olsun, suçun 
tamamlanma anı; iflas olgusunun gerçekleştiği değil, hileli eylemlerin 
yapıldığı an’dır. 
 
Netice bakımından neticesi harekete bitişik bir “somut tehlike” suçudur. 
Cezalandırılabilirlik koşulunu ihtiva eden suçlar da teşebbüse elverişli 
olup, koşulun gerçekleşmesine rağmen icra hareketlerini 
tamamlayamayan fail suça teşebbüsten sorumlu olur. Mevzuatımızda yer 
alan hukuka uygunluk nedenlerinin hiçbiri, hiçbir koşulda hileli iflas suçu 
ile bağdaşmamaktadır.  
 
Mülga kanundaki düzenlemenin aksine kanuni tanımda suçun özel kastla 
işlenebileceğine yönelik bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak, malvarlığını 
eksiltmeye yönelik tasarrufların hileli bir şekilde meydana getirilmesi 
aranmaktadır, yani özel kastla işleneceği hususu madde metninde 
mündemiçtir. Bu itibarla, suç, “malvarlÕ÷ÕnÕ eksiltmek” veya “ticari defter, 
kayÕt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi” amaçları 
doğrultusunda işlenebilir. 
 
Suça madde bakımından bakmakla görevli mahkeme; ağır ceza 
mahkemesi, yer açısından da hileli eylemlerin yapıldığı yerdeki, bunun 
tespitinin mümkün olmaması durumunda ise borçlunun muamele 
merkezinin bulunduğu yerdeki ağır ceza mahkemesidir. Suçun işlenme ve 
tamamlanma anı, hileli eylemlerin yapıldığı an olduğundan, dava 
zamanaşımı süresinin başlangıcı da bu tarihtir. Belirli akrabalara karşı 

işlenmesi durumu hariç, kovuşturulması ve soruşturulması re’sen 
gerçekleştirilecek suçlardandır. 
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