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ÜNİTE 4: HUKUKA AYKIRILIK 

Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sübjektif Unsurları 

Kişinin hukuka uygunluk sebebinden yararlanabilmesi için hukuka uygunluk sebebinin şartlarının gerçekleştiğinin bilincinde 

olması gerekir. 

  Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Ortak Özellikleri 

 Bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı halinde fiil kanuni tanımındaki unsurları gerçekleştirse de hukuka aykırı 

değildir. 

 Her hukuka uygunluk nedeni, sınırları içinde kalınmak kaydıyla fiili hukuka uygun hale getirir. 

 Hukuka uygunluk nedenlerinin belirlenmesinde tüm hukuk düzenini göz önünde bulundurulması gerekir. 

 Hukuka uygunluk nedenleri aynı olayla ilgili olarak birbirinden bağımsız veya birbirinin yanında uygulanacak şekilde 

birleşebilirler. 

Hukuka Uygunluk Nedenleri 

TCK’da dört ayrı hukuka uygunluk nedeni düzenlenmiştir. Bunlar; 

 Görevin ifası 

 Meşru savunma 

 Hakkın kullanılması 

 İlgilinin rızasıdır 

Meşru Savunma Şartları 

 Meşu savunmanın ilk şartı, bir saldırının varlığıdır. 

 Bu saldırı mevcut olmalı veya gerçekleşmesi ya da tekrarı kesin olmalıdır. 

 Saldırı bir insandan kaynaklanmalıdır. 

 Saldırı kişilere ait herhangi bir hakka yönelik olmalıdır. 

        Savunmaya İlişkin Şartlar 

 Savunmanın meşru olabilmesinin koşullarından ilk savunmada zorunluluğun olmasıdır. 

 Saldırı ile bunu savuşturmaya yönelik savunma arasında orantının bulunmalıdır. 

 Meşru savunma halinde bulunan kişi, bu hukuka uygunluk nedeninin maddi şartlarının gerçekleştiğinin de bilincinde 

olmalıdır. 

Hakkın Kullanılmasının Şartları 

 Kişi tarafından doğrudan doğruya kullanılabilen sübjektif bir hak bulunmalıdır. 

 Kişi bu hakkı tanınma sebebinin sınırları içinde kullanmalıdır. 

 Hakkın kullanılması ile işlenen ve tipe uygun olan fiil arasına nedensellik bağının bulunmasıdır. 

Tipikliği Kaldıran Rıza-Hukuka Aykırılığı Kaldıran Rıza Şartları 

İlgilinin rızasının işlenen fiili hukuka uygun hale getirebilmesi için aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir: 

 İlgilinin rızası, kişinin üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir hak bakımından hukuka uygunluk 

nedenini oluşturur. 

 Beyanda bulanan kişinin, rızaya ehil olması gerekir. 

 İlgili rıza beyanında bulunmuş olmalıdır. 

Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 

Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, fiil taksirle işlendiğinde de 

cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur. Meşru 

savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez. 


