
T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU 

E. 2016/4-1419 K. 2020/38 T. 28.1.2020 

• GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU ( Avukatların Yargı Görevi Yapan Kişilerden 
Olduğu ve Müvekkilleri Adına Haciz İşlemlerini Takip Etmelerinin Adli Bir İşlem Olduğu - 
Görevin Engellenmesine Yönelik Olarak Avukata Karşı Gerçekleştirilen Eylemler Nedeniyle 
Direnme Suçunun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesine İlişkin Cezayı Ağırlaştıran 
Nitelikli Hâlin Koşulunun Gerçekleştiği/Sanıkların Eylemlerinin Bir Bütün Hâlinde Birden 
Fazla Kişiyle Birlikte Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 

Suçunu Oluşturduğu ) 

• AVUKATLARIN YARGI GÖREVİ YAPAN KİŞİLERDEN OLMASI ( Müvekkilleri Adına Haciz 
İşlemlerini Takip Etmelerinin Adli Bir İşlem Olduğu - Görevin Engellenmesine Yönelik Olarak 
Avukata Karşı Gerçekleştirilen Eylemler Nedeniyle Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 
Suçunun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesine İlişkin Cezayı Ağırlaştıran Nitelikli 
Hâlin Uygulanma Koşulunun Gerçekleştiği/Sanıkların Eylemlerinin Bir Bütün Hâlinde Birden 
Fazla Kişiyle Birlikte Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 
Suçunu Oluşturduğu ) 

• DİRENME SUÇUNUN YARGI GÖREVİ YAPAN KİŞİLERE KARŞI İŞLENMESİ ( Cezayı 
Ağırlaştıran Nitelikli Hâlin Uygulanma Koşulunun Gerçekleştiği - Sanıkların Eylemlerinin Bir 
Bütün Hâlinde Birden Fazla Kişiyle Birlikte Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı Görevi 
Yaptırmamak İçin Direnme Suçunu Oluşturduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği/Açıklanan 
Nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği ) 

5237/m.265 1136/m.35 

ÖZET : Dava, görevi yaptırmamak için direnme suçuna ilişkindir. Olayda, Avukatların yargı görevi 
yapan kişilerden olması ve müvekkilleri adına haciz işlemlerini takip etmelerinin adli bir işlem olması 
karşısında, bu görev sırasında, görevin engellenmesine yönelik olarak katılan avukata karşı 
gerçekleştirilen eylemler nedeniyle görevi yaptırmamak için direnme suçunun yargı görevi yapan 
kişilere karşı işlenmesine ilişkin cezayı ağırlaştıran nitelikli hâlin uygulanma koşulunun gerçekleştiği 
ve sanıkların eylemlerinin bir bütün hâlinde birden fazla kişiyle birlikte yargı görevi yapan kişilere 
karşı görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. Açıklanan nedenlerle, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmesi gerekir. 

DAVA : Görevi yaptırmamak için direnme suçundan sanıklar ..., ... ve ...'ın TCK'nın 265/1-2-3 ve 53. 

maddeleri uyarınca 2 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve hak yoksunluğuna ilişkin İzmir 
20. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 09.05.2008 tarihli ve 99-240 Sayılı hükümlerin sanıklar 
müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 
07.04.2010 tarih ve 3769-6222 sayı ile; 

"1- TCY'nin 62. maddesinde yazılı sanıkların geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama 
sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki etkileri gibi hususlar irdelenip 
tartışılmadan, ‘cezayı hafifletecek takdiri neden bulunmadığından' söz edilerek eksik ve yetersiz 
gerekçeyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi, 

2- ) Sanıkların birden fazla görevliye direnmesi karşısında, verilen cezanın TCY'nin 43/2. maddesi 

uyarınca artırılması gerektiğinin düşünülmemesi, 

3- ) TCY'nin 53.maddesinin a, b, d, e bentlerindeki hak yoksunluklarının infaz tamamlanıncaya 
kadar, c bendindeki hak yoksunluklarının ise koşullu salıvermeye kadar geçerli olacağının kararda 

ayrı ayrı belirtilmemesi" isabetsizliklerinden bozulmasına karar verilmiştir. 
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Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucu Yerel Mahkemece 13.03.2013 tarih ve 250-220 sayı 
ile aleyhe değiştirme yasağı da gözetilerek sanıkların TCK'nın 265/2-3, 43, 62 ve 53. maddeleri 
uyarınca 2 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve hak yoksunluğuna hükmedilmiş, bu 
hükümlerin de sanıklar müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 18. 

Ceza Dairesince 23.03.2016 tarih ve 22379-5669 sayı ile onanmasına karar verilmiştir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 22.06.2016 tarih ve 220947 sayı ile; 

"...Cebri icra işlemlerinin kamusal faaliyet olmakla birlikte yargısal nitelikte olmadığı, bu nedenle söz 
konusu ağırlatıcı nedenin uygulanamayacağı değerlendirilmiştir. 

İlgili mevzuat: 

TCK Madde 6- ( 1 ) Ceza kanunlarının uygulanmasında; 

d- ) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adli, idari ve askeri mahkemeler üye ve 
hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar, 

Anlaşılır. 

Görevi yaptırmamak için direnme: 

TCK 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. 

Avukatlık Kanunu 

Avukata Karşı İşlenen Suçlar 

Madde 57. Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu 
suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır. 

İİK Madde 88 – ( Değişik madde :02/07/2012-6352 S.K./17.md. ) 

Haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ile altın, 

gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder. 

Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat 
ederse, istenildiği zaman verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde 
bırakılabilir. Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü 
hâlinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getirilmediği takdirde 
muhafaza altına alınabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir. 

İİK Madde 103 - ( Değişik madde: 09/11/1988 - 3494/12 md. ) 

Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe 
yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği 
varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur. Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. 
Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse 
bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği bulunan şahsa verilir. Borçluya veya alacaklıya 
ayrıca haber verilmez. 
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Doktrindeki görüşlere göre: 

'Haciz sırasında, alacaklı hazır bulunma hakkına sahip midir? Bir görüşe göre ( Üstündağ S. İcra 
Hukuku s.166-Seviğ, V.R. Açıklamalı İcra ve İflas Kanunu. C:2 sh:59 ) alacaklının haciz sırasında 
hazır bulunmayı talebe hakkı yoktur. Onun bütün rolü borçlunun haciz edilebilecek mallarına dair 
bilgi ve masrafları vermekten ibarettir. 

Diğer bir görüşe göre ise ( Ansay. Ş. Hukuk, İcra ve İflas Usulleri. Sh:73 ) alacaklı, çıkarlarının 

gözetilmesi bakımından zorunlu veya faydalı ise, hacizde bulundurulmalıdır. 

Nihayet son bir görüşe göre ise ( Kuru, B. İcra ve İflas Hukuku, C:1, sh:672-Postacıoğlu, İ a.g.e sh: 
299 ) hukukumuzda alacaklı haciz sırasında bulunma hakkına sahiptir. Nitekim İİY. Mad.103, 88/II 
bu görüşü doğrulamaktadır. Ancak, borçlunun borca yetecek kadar malını bildirmiş olduğu ve bu 
malların haczi ile, borcun karşılanacağının anlaşıldığı hallerde; borçlunun, alacaklısını veya vekilini 
ev, dükkan gibi kapalı yerlerine sokmamak kabul edilebilir. Mal beyanı olarak örneğin borcu 
masrafları ile birlikte karşılamaya yetecek kadar belirli bir bankada hesabı olduğunu bildiren 
borçlunun ev veya işyerine alacaklının istemi üzerine hacze gidilmesi hatalı olacağı gibi, alacaklının 
bu hacizde hazır bulunmak istemesine de borçlu karşı koyabilmelidir.' Talih Uyar, İcra Hukukunda 
Haciz-1990 Sh:200. 

TCK m. 6/1-d'de 'yargı görevini yapan' tabiri 'yüksek mahkemeler ve adli, idari ve askeri mahkemeler 
üye ve hâkimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar' şeklinde tanımlanmıştır. Direnme suçunun bu 
kişilere karşı işlenmesi durumunda, temel ceza 'iki yıldan dört yıla kadar hapis' tir. 

Bir icra takip işlemi olan haczi yapma görevinin icra dairesine ait olduğu, bu görevin icra müdürü 
veya görevlendireceği müdür yardımcısı ya da katip tarafından yerine getirileceği, alacaklı veya 
borçlunun, dolayısıyla vekilleri olan avukatların yokluğunda da haczin yapılabileceği, hazır 
bulunması durumunda alacaklı vekilinin haczedilen kıymetli eşyalar dışında kalan menkul malların 
borçluya bırakılıp bırakılmayacağı hususlarında 2004 Sayılı Kanun'un 88/2-2. cümlesi uyarınca 
muvafakat etme veya etmeme yetkisi bulunduğu, alacaklı veya vekilinin bunun dışında hacizde 
kullanabileceği başkaca yetkilerinin söz konusu olmadığı hususu değerlendirildiğinde: 

Avukatların, kamusal bir faaliyet olup, yargısal nitelikte olmadığında tereddüt bulunmayan icra 
dairesindeki cebri icra faaliyetindeki görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla cebir ve/veya 
tehdit kullanılması durumunda 5237 Sayılı TCK'nın 265/2. maddesindeki daha ağır cezayı 
gerektiren nitelikli hâl uygulanamayacaktır. Bu nitelikli hâlin uygulanabilmesi için görevini yapması 
cebir ve/veya tehditle engellenen kişinin TCK'nın 6. maddesinin 1. fıkrasının ( d ) bendinde yazılı 
kişilerden olmasının yanında ayrıca yapılması engellenen görevin de yargısal faaliyet niteliğinde 

bulunması gerekir. 

Bir icra takip işlemi olan haczi yapma görevinin icra dairesine ait olduğu, bu görevin icra müdürü 
veya görevlendireceği müdür yardımcısı ya da katip tarafından yerine getirileceği, alacaklı veya 
borçlunun dolayısıyla vekilleri olan avukatların yokluğunda da haczin yapılabileceği, hazır 
bulunması durumunda alacaklı vekilinin haczedilen kıymetli eşyalar dışında kalan menkul malların 
borçluya bırakılıp bırakılmayacağı hususlarında 2004 Sayılı Kanun'un 88/2. maddesi uyarınca 
muvafakat etme veya etmeme yetkisi bulunduğu, ayrıca 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 
hükümlerine göre haciz işlemini yapmakla görevli icra dairesi görevlilerine yönelik görevin 
yapılmasını engellemek amacıyla cebir ve/veya tehdit eylemleri TCK'nın 265/1. maddesinde asgari 
haddi 6 ay azami haddi 3 yıl hapis cezası gerektirirken, hacizde bulunma hakkı olan ancak sınırlı bir 
yetki kullanabilecek olan avukata karşı işlenen aynı nitelikteki eylemin asgari haddi 2 yıl azami haddi 
4 yıl hapis cezası olarak müeyyidelendirilmesi, hukuksal anlamda bir fiil ile avukat ve icra görevlisine 
direnilmesi durumunda ise TCK'nın 265/2. maddesi uyarınca verilecek cezanın aynı Kanun'un 43/2. 
maddesi gereğince dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılması, TCK'nın 3/1. maddesinde yazılı 
'suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.' 

ilkesiyle de çelişmektedir..." görüşüyle itiraz yoluna başvurmuştur. 
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CMK'nın 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 18. Ceza Dairesince 26.09.2016 tarih ve 
13902-14922 sayı ile itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci 
Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle 
karara bağlanmıştır. 

KARAR : Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel 

Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; görevi yaptırmamak için direnme suçunun haciz 
işlemi sırasında avukata karşı gerçekleştirilmesi durumunda, avukatın "yargı görevi yapan kişi" 
konumunda olup olmadığının, bu bağlamda sanıklar hakkında TCK'nın 265. maddesinin ikinci 
fıkrasının uygulanma koşullarının bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkindir. 

İncelenen dosya kapsamından; 

İzmir 17. İcra Müdürlüğünün 2006/10898 Sayılı dosyasında; alacaklı … vekili katılan ... tarafından 
borca icra kefilleri olan ... ve N. Ü.'a icra emri tebliğinde bulunulmasının talep edildiği ve bu 
doğrultuda sanık ... adına 23.08.2006 tarihinde kabul ettiği icra kefaleti yönüyle icra emri 
düzenlendiği, 

İzmir 17. İcra Müdürlüğünün 16.01.2007 tarihli ve 10898 Sayılı haciz tutanağına göre; borçlu sanık 
...'in adresine gidildiği, sanığın kardeşi ve annesi olduklarını söyleyen kadınların kendilerini evin 
içerisine davet ettiği, bu kişilere mevzunun anlatıldığı, kadınların sanık ...'in ağabeyi olduğunu 
söyledikleri sanık ...'e telefon ile ulaştıkları, sanığın konuyla ilgili konuşmak üzere eve geleceğini ve 
asıl borçlulara ait bir iş yerine kendilerini götüreceğini ilettiği, bu sebeple 5-10 dakika bekledikleri, 
bu sırada borçlunun annesi ve kız kardeşi tarafından borçlunun o adreste oturduğunun, ancak 
üzerine bir malının bulunmadığının belirtildiği, ardından sanık ...'in "Kim ulan kim gelmiş buraya?" 
diyerek eve girdiği, kendisine daha konuyu anlatma fırsatı bulamadan "Ulan kadın, pis orospu, seni 
sinkaf edeyim, sen kardeşimi ne diye bu borca kefil aldın, imza attırdın, ben seni sinkaf ederim, seni 
öldürürüm." dediği, alacaklı vekiline de küfür ederek itip kakmaya başladığı, sanığın ilk başta 
kendilerini... numaralı adresine götüreceğini beyan ettiği, sanık ...'in katılan ...'ın elindeki dosyayı 
alarak kapağını yırttığı, katılan ...'in içindeki evrakların yırtılmaması için sanık ...'in elinden dosyayı 
almaya çalıştığı, bu arada sanığın "Ben sizi öldürürüm, bu evden çıkamazsınız, sizi öldürürüm." 
diyerek katılanların yakasını ve kollarını tuttuğu, katılan ...'i balkon kapısına doğru ittiği, evin içinde 
sanık ...'ten başka iki erkek şahsın daha olduğu, sanık ... katılan ...'in yakasından tutarken 
erkeklerden birisinin katılanın yüzüne üç dört kez tokat attığı, diğer erkeğin de alacaklı vekilinin 
yüzüne tokat ve yumruk attığı, evdeki bayanların erkekleri yatıştırmaya çalıştığı, alacaklı vekilinin 
gömleğinin yırtıldığı, evdeki erkeklerin sürekli katılanları tartakladığı, katılanların evden kaçmaya 
yöneldiği sırada sanık ...'in katılanları eve almaya çabaladığı, katılanların ayakkabılarını tam olarak 

giyemeden olay yerinden kaçtıkları, 

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 16.01.2007 tarih ve 7322720 Sayılı raporuna göre; 
katılan ...'nın yapılan harici muayenesinde vücudunda yeni lezyon saptanmadığı, yaşamsal 
tehlikesinin bulunmadığı, 

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 16.01.2007 tarih ve 7322720 Sayılı raporuna göre; 
sağ ayağında hafif ödem, sağ el bileğinde ağrı ve hafif ödem tespit edilen katılan ...'in basit tıbbi 
müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, yaşamsal tehlikesinin bulunmadığı, 

Anlaşılmaktadır. 

Katılan ... aşamalarda; olay tarihinde katılan avukat ile haciz için ilgili adrese gittiklerinde evin içinde 
üç kadının bulunduğunu, içeriye girdiklerini, durumu anlattıklarını, kadınlardan birisinin sanık ...'e 
telefon edip daha sonra kendilerine ağabeyi ile görüştüğünü, birazdan geleceğini ve kendilerini 
gerçek borçlunun işyerine götüreceklerini söylediğini, bunun üzerine herhangi bir işlem yapmadan 
beklemeye başladıklarını, önce sanık ...'in kapıyı tekmeleyerek içeriye girip "Ulan haciz yapacak 
kimler, nerede?" diye bağırarak ağza alınmayacak küfürler ettiğini, yakasından ve kolundan tutup 
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balkon kapısına doğru iteklediğini, engel olmak isteyen avukatı da iteklediğini, olay yerine üç kişinin 
daha geldiğini, dosyayı almak isteyen sanık ...'in kendisine vurduğunu, tekmenin etkisi ile yere 
savrulduğunu, bu esnada gelen diğer iki kişinin birlikte avukatı darp etmeye başladıklarını, tekme 
tokat giriştiklerini, evden kaçmak istediğinde sanık ...'in engel olduğunu, kolundan çekip kendisine 
vurduğunu, evdeki kadınların yardımı ile kapıya çıkabildiğini, çizmelerinden sadece birini giydiğini, 
sanık ...'in yine kolundan tutup çıkmasını engellemek istediğini, sesleri duyan şoförün geldiğini, onun 
yardımı ile çizmesi elinde olduğu hâlde aşağıya inip taksiye bindiğini, avukatın gömleğinin yırtılmış 
olduğunu, bir ayağında ayakkabı bir ayağı çıplak bir şekilde kaçtığını gördüklerini, biraz ileride 

arabaya alıp karakola gittiklerini, 

Katılan ... aşamalarda; İzmir barosuna kayıtlı avukat olarak görev yaptığını, olay tarihinde icra 
görevlileri ile beraber haciz işlemi için adrese gittiklerini, kapıyı açan kadınların kendilerini birinci 
kata aldıklarını, durumu kadınlara izah ettiklerini, kadınların telefon ederek beklemelerini 
söylediklerini, yirmi dakika kadar sonra sanık ...'in gelerek sert bir şekilde kapıyı açıp "Niçin geldiniz, 
burada ne yapıyorsunuz?" şeklinde sözlerle üzerlerine yürüdüğünü, durumu kendisine izah 
etmelerine rağmen kendisinin ve icra memurunun yakasından tutarak küfür ve tehdit içerikli sözler 
sarf etmeye başladığını, dosyanın yırtılarak yere düştüğünü, içeride bulunan ev sahibi kadınların 
sanığı yatıştırmaya çalıştığını, bu arada iki genç insan daha geldiğini, daha sonra gelenlerden 
birisinin gelir gelmez kendisine ve diğer görevliye karşı yumruk atmaya tekmelemeye başladığını, 
bu kargaşada gömleğinin düğmelerinin koptuğunu, bir ara icra memurunun kapıdan çıkarak aşağıya 
indiğini, kendisinin de fırsat bulup dışarıya çıktığını, ayakkabılarını dahi alamadığını, aşağıya 
indiğinde icra memurunun taksiye binmiş olduğunu, 

Tanık ... aşamalarda; taksi şoförlüğü yaptığını, olay tarihinde icra müdürlüğü görevlisini ve avukatı 
olay yerine götürdüğünü, apartmanın giriş kapısının önünde taksi ile beklediğini, bir ara apartmanın 
giriş kapısından yüksek sesler duyunca dışarıya çıkıp taksiyi kilitleyerek oraya doğru yöneldiğini, 
katılan ...'in telaşlı bir vaziyete hızlı bir şekilde merdivenlerden aşağıya doğru indiğini gördüğünü, 
merdivenin başında dairenin giriş kapısının önünde bir kalabalık bulunduğunu, taksinin kapısının 
kilidini açtığını, kendisinin ve katılan ...'in arabaya bindiğini, taksi ile hareket ettiği sırada katılan 
avukatın geldiğini, fakat kapıyı açamadığından içeriye giremediğini, katılan ... gitmek istediği için 
ilerlemeye çalıştığını, avukatın ters tarafa gittiğini, dönüş yaparak avukatı da araca aldığını arabada 
katılanların saldırıya uğradıkları hususunda konuştuklarını, avukatın ayağının birinde ayakkabı 

bulunmadığı için bir mağazadan ayakkabı aldığını daha sonra karakola geçtiklerini, 

Tanıklar ...ve ...; olay tarihinde evde sanık ... olduğu hâlde birlikte oturdukları sırada kapının 
çalındığını, icra müdürlüğünden görevli olan kişileri görünce şaşırdıklarını, kendilerini içeriye davet 
ettiklerini, sanık ...'in görevliler ile konuşup borca sadece kendisinin kefil olduğunu söylediğini, 
telefon ederek asıl borç sahibi olan sanık ...'ı çağırdığını, sanık ...'ın da geldiğini, hatta icra 
görevlilerine "Borç benim olduğu hâlde neden ...'in evine geliyorsunuz?" diye çıkıştığını, sadece 
aralarında ağız tartışması yaşandığını, bu sırada diğer sanık ...'in olay yerinde olmadığını, sanık 
...'ın görevlilere "Benim dükkanıma gidelim." dediği için görevlilerin evden ayrıldıklarını, görevliler 
kapıdan çıkarken sanık ...'in içeriye girdiğini, bu sanığın görevliler ile sadece kapıda karşılaştığını, 
hiçbir şekilde M.'in görevliler ile tartışmasının veya konuşmasının olmadığını, 

Beyan etmişlerdir. 

Sanık ... aşamalarda; atılı suçlamayı kabul etmediğini, kız kardeşinin telefon ile haber vermesi 
üzerine olay yerine gittiğini, sanıklar... ve ...'ın evde olduğunu, kendisi gitmeden önce tartışmanın 
yaşanmış olduğunu, eve gittiğinde katılanları merdivenden aşağı doğru inerken gördüğünü, 
kendilerinin katılanlara küfür etmediğini, tehdit veya darp etmediklerini, 

Sanık ... aşamalarda; uzaktan akrabası olan sanık ...'in olay günü kendisini telefon ile arayarak eve 
gelmesinin istediğini, eve gittiğinde sanık ... ile icra memuru ve avukatın tartışır vaziyette olduğunu, 
avukata borcun ağabeyine ait olduğunu, birlikte ödeyeceklerini, borçla sanık ...'in bir ilgisinin 
bulunmadığını izah ettiğini, ancak kendilerini dinlemeyip malları kaldırma kararı aldıklarını, sanık 



...'in yanlış imza atması nedeniyle kendisinin borçlu gözüktüğü yönünde açıklamada bulunmaya 
çalıştığını, ancak görevlilerin sanık ...'in üzerine yürüyüp zorla işlem yapacaklarını söylediğini, evin 
içerisinde karşılıklı olarak itişme yaşandığını, aralarına girerek olayı yatıştırmaya çalıştığı sırada 
sanık ...'in de olay yerine geldiğini, sanık ...'in kardeşi olan sanık ...'in görevlilere bağırdığını görünce 
kendisine terbiyesizlik yapmamasını söylediğini, daha sonra da icra memuru ve avukatın ev sahibi 
hakkında şikâyette bulunacaklarını söyleyerek olay yerinden ayrıldığını, 

Sanık ... aşamalarda; olaydan yaklaşık altı ay kadar önce hâlen işletmekte olduğu mobilya dükkanını 
...isimli şahıstan içerisindeki mallarla birlikte devraldığını, devirden sonra işyerine bir avukat ile icra 
memurunun gelerek haciz işlemi yapacaklarını söylediklerini, kendilerine bir borcunun olmadığını, 
bir yanlışlık olduğunu söylediğini, kim hakkında icraya geldiklerini sorunca da M. Ü.'ın adını 
söylediklerini, bu şahıstan işyerini devraldığını anlatarak kendilerine vergi levhasını gösterdiğini, 
bunun üzerine icra memuru olan katılan ...'in dükkanın kendisine ait olduğuna dair bir evrak 
imzalattığını, olay günü de evde uyumakta olduğu sırada gürültü üzerine uyandığını, aşağıya 
indiğinde icra memurunun kendi adını vererek eve haciz için geldiklerini söylediğini, esas borcun 
sahibi olan şahsın kardeşi olan sanık ...'ı çağırdığını, ...'ın borcun kendilerine ait olduğunu 
söylemesine rağmen ona inanmayıp haciz yapmak istediklerini, görevlilerle tartıştıkları sırada 
ağabeyi olan sanık ...'in de olay yerine geldiğini, görevlilere bağırdığını gören sanık ...'in kendisine 
terbiyesizlik yapmamasını söylediğini, daha sonra icra memuru ve avukatın ev sahibi hakkında 
şikâyette bulunacaklarını söyleyerek olay yerinden ayrıldığını, 

Savunmuşlardır. 

Uyuşmazlık konusunun çözümünde isabetli bir hukuki sonuca varılabilmesi için öncelikle, görevi 
yaptırmamak için direnme suçunun, yargı görevi yapan kavramının ve haciz işlemlerinin niteliğinin 

üzerinde durulmalıdır. 

TCK'nın "Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler" başlıklı dördüncü kısmının, "Kamu 
İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı birinci bölümünde, "Görevini 

Yaptırmamak İçin Direnme" başlığı ile düzenlenen 265. maddesi; 

" ( 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 hâlinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

( 3 ) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle veya birden fazla kişi 

tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

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

( 5 ) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin 
gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır." şeklindedir. 
Seçimlik hareketli olarak düzenlenen bu suçun oluşabilmesi için kamu görevlisine, yerine getirdiği 
görevini yaptırmamak amacıyla cebir veya tehdit veyahut her ikisinin birden kullanılması gerekir. 

Bu suçla korunan hukuki yarar, kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişi olup bu suçta, kamu 
faaliyetlerine kişilerin saygı göstermelerinin sağlanması ve kamu görevlerinin yerine getirilmesi 
dolayısıyla da kamu görevini yerine getirenleri engellemeye yönelik fiillerin önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır. 765 Sayılı TCK'nın yürürlüğü sırasında Ceza Genel Kurulunun 26.11.2002 tarihli ve 
279-406 Sayılı kararında; "Bu suç ile korunan hukuki yarar, kamu idaresi organlarının görevlerini 
herhangi bir engelleme ile karşılaşmadan yapmasını sağlamak suretiyle kamu idaresinde sürekliliği 
güvence altına almaktır." denilmek suretiyle bu husus vurgulanmıştır. Öte yandan, kendisine verilen 



görevi yerine getirmekte olan kamu görevlisine karşı cebir ve/veya tehdit fiili gerçekleştirilmiş 
bulunduğundan bu suçla aynı zamanda kişi özgürlüğü ve beden bütünlüğü de korunmaktadır ( O. 

Y. - H. Tahsin Gökcan - M. Artuç, Türk Ceza Kanunu, 2. Bası, 6. Cilt, Ankara, 2014, s. 7956-7957 ). 

Hükmün ikinci fıkrasında suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi daha ağır cezaya 
gerektiren bir nitelik hâl olarak düzenlenmiştir. Burada mağdurun sahip olduğu sıfat cezanın 
ağırlaştırılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu noktada "yargı görevi yapan" kavramının 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

TCK'nın "Tanımlar" başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının ( d ) bendi; 

"Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler adli ve idari mahkemeler üye ve hakimleri ile 
Cumhuriyet savcısı ve avukatlar," olarak düzenlenmiştir. Bu bentte yer alan "ve adli, idari ve askeri" 
ibaresi 02/07/2018 tarihli ve 700 Sayılı KHK'nın 156. maddesiyle "adli ve idari" şeklinde değiştirilerek 
metne işlenmiştir. 

Düzenlemeye ilişkin olarak Kanun taslağının gerekçesi; "Yargı görevi yapan deyiminin, bu Kanunun 
uygulanmasında, yani suçun unsurunu veya ağırlaştırıcı nedeni veya mağdurunu oluşturduğu 
hâllerde savcıları da kapsayacağını açıklayan Tasarı, bu suretle savcıları da ceza hukuku 
uygulaması bakımından hâkimler hakkındaki hükümlere tâbi kılmak istemektedir. Maddede suç 
unsuru, ağırlaştırıcı veya hafifletici neden olarak bu deyimin yer aldığı hâllerde, böylece savcılar da 
deyimin kapsamı içinde kalmış olacaklardır. Dikkat edilmelidir ki, burada hukuki ve bilimsel 
bakımdan ‘yargı görevi'nin tarifini yapmak söz konusu olmayıp amaç, gereken yerlerde savcıları da 

belirli hükümlerin kapsamı içine almaktır." şeklinde iken, 

Komisyonun değişiklik gerekçesinde; "Tasarı maddesinde yer alan 'Yargı görevi yapan' deyimine 
ilişkin tanım, avukatları da kapsayacak şekilde değiştirilmiştir." açıklamalarına yer verilmiştir. 

Görüldüğü gibi Kanun'da ya da gerekçesinde yargı görevi yapan deyimi tanımlanmamış, sadece bu 
kavramın içerisine hangi görevlilerin girdiği gösterilmekle yetinilmiştir. Düzenleme ile önce hâkimler 
ve savcılar yargı görevi yapan kapsamında değerlendirilmiş, Kanun çalışmaları sırasında ise 
avukatların da bu tanımın içerisinde yer alması sağlanmıştır. 

Yargı görevi, yasama ve yürütme ile Devlet'in en temel üç fonksiyonundan biri olan yargı 
fonksiyonunun yerine getirilmesidir. Anayasamızın 9. maddesinde yargı yetkisinin bağımsız 
mahkemelerce kullanılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla yargılama yetki ve görevi mahkemelere aittir. 
Ancak, yargılama yetkisinin kullanılmasında mahkemelere yardımcı olan ve yargı yetkisine sahip 
olmamakla beraber sahip oldukları görev ve fonksiyonları itibarıyla yargısal işlevleri bulunan 
Cumhuriyet savcıları ile avukatlar da yargı görevi yapan kişiler arasında bulunmaktadır ( H. Tahsin 
Gökcan, Açıklamalı Avukatlık Yasası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012, s.43-44 ). 

"Avukat" sıfatı TCK'da iki şekilde kendini göstermektedir. Bunlardan biri yukarıda belirtildiği şekilde 
"yargı görevi yapan" kavramı olup diğer ise daha genel bir tanımlamayı içeren ve anılan Kanun'un 
6. maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendinde yer alan "kamu görevlisi" kavramıdır. Kanun'da kamu 
görevlisi "Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette 
sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi" olarak tanımlanmıştır. Gerekçede de belirtildiği üzere 
kamusal faaliyet, Anayasa ve kanunlarda belirlenmiş olan usullere göre verilmiş olan bir siyasal 
kararla, bir hizmetin kamu adına yürütülmesidir. Bu faaliyetin yürütülmesine katılan kişilerin maaş, 
ücret veya sair bir maddi karşılık alıp almamalarının, bu işi sürekli, süreli veya geçici olarak 
yapmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, örneğin mesleklerinin icrası bağlamında 
avukat veya noterin kamu görevlisi olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Kişinin kamu 

görevlisi olup olmadığı belirlenirken dikkat edilmesi gereken nokta, ifa edilen görevin niteliğidir. 
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1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun ilk maddesinde belirtildiği üzere avukatlık, kamu hizmeti ve 
serbest bir meslek olup avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe 

temsil eder. Anılan Kanun'un "Yalnız avukatların yapabileceği işler" başlıklı 35. maddesi; 

"Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz 
bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli 

işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir. 

Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip 
edebilirler. 

( Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/329 md. ) Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi 
davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret 
Kanununun 272. maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas 
sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri 
sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara 
Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe 
çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık 
brüt tutarı kadar idari para cezası verilir. 

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır." düzenlemesini 
içermektedir. Bu maddeden görüldüğü üzere avukatların, önemli bir kısmı yargısal nitelikte olan 
münhasıran kendilerine tanınmış görev ve yetkileri bulunmaktadır. Ancak avukatların, 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanunu'ndan veya diğer düzenlemelerden doğan ve yargısal faaliyete iştirak niteliğinde 
olmayan başka birtakım görevleri de mevcuttur. Örneğin avukatın müvekkili adına sözleşme 
hazırlaması veya bankada işlemlerini yürütmesi gibi. O hâlde avukatların yerine getirdikleri görevin 
niteliğinin belirlenmesi hem mağduru hem de faili oldukları suçlar bakımından önem kazanmaktadır. 
Avukatların mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve 
tüzel kişilere ait hakları dava etmek, savunmak ve adli işlemleri takip etmek şeklindeki yetkilerinin 
yargısal bir işlevi olduğundan ve bu görevleri sırasında TCK'nın 6. maddesi anlamında yargı görevi 
yapan kişi sayılacaklarından kuşku bulunmamaktadır. 

Bu aşamada cebri icra hukukunun aşamalarından olan haciz işlemlerinin niteliğinin de 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Cebri icra, yani takip hukuku, maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla fiilen 
gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetleri ifade eder ( H. Pekcanıtez, Oğuz Atalay, M. Sungurtekin 
Özkan, M. Özekes, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014, s.45 ). 

Başında bir icra müdürü ile yeteri kadar icra müdür yardımcısı ve kâtipten müteşekkil icra daireleri 
görevlerini yerine getirirken bağımsızdırlar. İcra daireleri 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda 
belirtilen istisnai hâller dışında ( m. 10, 97/1, 121/1, 276/2 ) hiçbir yere veya organa danışmadan 

doğrudan doğruya işlem yaparlar. 

Bilindiği üzere cebri icra takibi her zaman talep üzerine başlar. Alacaklının talebiyle başlayıp takibin 
sonuçlandığı ana kadar tüm aşamaları da icra organları yürütür. İcra örgütünün en önemli unsuru 
icra dairesi olup icra işlemlerinde birinci derecede yetkilidir. İcra dairesi talep sahibinin talebine 
kavuşması için alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesini de gözeterek gerekli bütün işlemleri 
yerine getirir. Bu işlemler, ödeme ( veya icra ) emrinin düzenlenmesi, borçlunun mallarının 
haczedilmesi ve haczedilen malların satışı gibi takibin çeşitli aşamalarından oluşmaktadır. İşte haciz 
işlemi de kesinleşen bir icra takibinde para alacağının ödenmesini sağlamak için, söz konusu 
alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara, alacaklının talebi üzerine icra 
dairesi tarafından hukuken el konulmasıdır ( R. A., Ejder Y., Sema Taşpınar Ayvaz, Emel Hanağası, 
İcra ve İflas Hukuku, 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019, s. 237 ). Haciz işlemine başlamak 
için alacaklının veya vekilinin süresi içerisinde talepte bulunması gerekir. Haciz işlemi sadece icra 
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dairesi görevlilerince ifa edilebilir. Haciz sırasında borçlu ya da alacaklı veya bunların vekilleri haciz 
mahallinde bulunarak hak ve menfaatleri gözetebilirler. Ancak haciz esnasında bulunmaları zorunlu 

olmayıp, yokluklarında yapılan haciz de geçerlidir. 

Öğretide icra dairelerinin işlemlerinin niteliğine ilişkin olarak; 

"İcra daireleri, yargısal bir işlem veya yargılama yapmadıkları gibi, tipik bir idari organ da değildir. 
İcra dairesi, icra mahkemesi hâkiminin daimi gözetimi ve denetimi altında olmakla ( m.13 ) birlikte, 
bağımsız olarak işlem yapma görev ve yetkisine sahiptir ( m. 357, 359, 367 ). İcra dairesi, alacağın 
esasına ilişkin bir yargılama yetkisine sahip değildir. Zira yargılama yetkisi ancak bağımsız ve 
tarafsız mahkemeler ( Anayasa m. 9 ) ve güvenceli hâkimlerce kullanılabilir. İcra daireleri, yürütme 
içinde yer alan idari bir organ da değildir. Zira burada hiyerarşik bir yapılanma içerisinde bir faaliyet 
sürdürülmemekte; kişilerin özel hukuka ilişkin, malvarlığı veya kişi varlığı alanında sonuç doğuran 
bazı işlemler yapmaktadır… 

İcra daireleri daha çok ‘adli' denilebilecek bir alanda faaliyet göstermektedir. Nitekim Avukatlık 
Kanunu bakımından icra daireleri önünde alacak tahsil ve takibi ile ilâmların icrası, avukatlık tekelinin 
söz konusu olduğu 'adli işlemler'den ( Avukatlık K. m. 35, I ) sayılmaktadır. O nedenle icra müdürü 
adli memur olarak nitelendirilir; yaptığı işlemler de Avukatlık Kanunu m. 35, I anlamında adli 

işlemdir." ( A. vd., s. 54 ) şeklinde görüş yer almaktadır. 

Hukuk Genel Kurulu da 10.04.2013 tarih ve 223-469 sayı ile; "İcra müdürleri birer adli memur olup, 
yaptıkları işlemler de ‘adli işlem'dir…" biçiminde karar vermiştir. 

Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde; 

Sanıklardan...'in kefili olduğu bir borç nedeniyle haciz işlemlerinde bulunmak üzere olay günü icra 
memuru olan katılan ... ile alacaklı vekili olan katılan ...'nın sanık ...'in evine geldikleri, sanıkların o 
sırada haciz mahallinde olmadıkları, katılanlar evde bir süre bekledikten sonra olay yerine önce 
sanık ...'in geldiği, bu sanığın gelir gelmez sinkaflı küfür ederek katılan ...'a saldırdığı, kısa bir süre 
sonra da diğer sanıkların eve gelerek hep birlikte katılanlara saldırıp fiziki müdahalede bulundukları, 
iteklemek ve tehdit etmek suretiyle katılanların evden kaçıp gitmelerini sağlayan sanıkların haciz 

işleminin yapılmasına engel olduklarının anlaşıldığı olayda, 

Avukatların TCK'nın 6. maddesinin birinci fıkrasının ( d ) bendi kapsamında yargı görevi yapan 
kişilerden olması ve müvekkilleri adına haciz işlemlerini takip etmelerinin 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanunu'nun 35. maddesi anlamında adli bir işlem olması karşısında, bu görev sırasında, görevin 
engellenmesine yönelik olarak katılan avukata karşı gerçekleştirilen eylemler nedeniyle 
TCK'nın 265. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan görevi yaptırmamak için direnme suçunun yargı 
görevi yapan kişilere karşı işlenmesine ilişkin cezayı ağırlaştıran nitelikli hâlin uygulanma koşulunun 
gerçekleştiği ve sanıkların eylemlerinin bir bütün hâlinde birden fazla kişiyle birlikte yargı görevi 
yapan kişilere karşı görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. 

Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir. 

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; 

1- ) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının REDDİNE, 

2- ) Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİ 

EDİLMESİNE, 28.01.2020 tarihinde yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi. 

 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5237.htm#6
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc1136.htm#35
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5237.htm#265
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