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Ceza sorumluluğunun şahsiliği  

Madde 20- (1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu 

tutulamaz. 

(2) …… 

Kanunun hükmü ve amirin emri  

Madde 24- (1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.  

(2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri 

uygulayan sorumlu olmaz. 

(3) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine 

getiren ile emri veren sorumlu olur.  

(4) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği 

hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur. 

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi  

Madde 121- (1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına 

verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail hakkında altı 

aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

 Görevi kötüye kullanma 

 Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin 
gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına 
neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta 
ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya 
da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

 (3) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.) 

 Göreve ilişkin sırrın açıklanması 

         Madde 258- (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve 
gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya 
yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu 
görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

 (2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen 
kimseye de aynı ceza verilir. 

 Kamu görevlisinin ticareti 

 Madde 259- (1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal 
veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile 



cezalandırılır. 

 Kamu görevinin terki veya yapılmaması 

 Madde 260- (1) Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, 
görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya 
yavaşlatan kamu görevlilerinin her biri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
Kamu görevlisi sayısının üçten fazla olmaması halinde cezaya hükmolunmaz. 

 (2) Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak 
biçimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde, verilecek cezada 
indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir. 

 Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf 

         Madde 261- (1) İlgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu bilerek, kişilerin 
taşınır veya taşınmaz malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de olsa, zorla tasarrufta 
bulunan kamu görevlisi, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi 

 Madde 262- (1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye 
teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç 
aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

 Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma 

 Madde 264- (1) Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbisesini yetkisi 
olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya 
madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

 (2) Elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir suç işlenirse, yalnız 
bu fiilden ötürü yukarıdaki fıkrada belirtilen cezalar üçte biri oranında artırılarak hükmolunur. 

 Görevi yaptırmamak için direnme 

         Madde 265- (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir 
veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

 (3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya birden fazla 
kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

 (4) Suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları 
korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza 
yarı oranında artırılır. 

 (5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler 
uygulanır. 

 Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma 

 Madde 266- (1) Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun 
işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun tanımında kamu görevlisi 
sıfatı esasen göz önünde bulundurulmamış ise, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi  

Madde 279- (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun 

işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı 



ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır.  

(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki 

fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

 

 

 

   


