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EKONOMİK MANEVRA YAPMAK 
SUÇ MUDUR?
Eski hukuk sistemlerinde borcunu ödemeyenin hapsedilmesi anlayışı, günümüzde tamamen terk edilmiştir. 
Öyle ki Moğollarda borcunu ödemeyen borçlu, borcunu ödeyinceye kadar bizzat alacaklıya teslim edilmekteydi. 
Günümüzdeki icra mekanizması ise tamamen malvarlığı üzerine yönelmiş durumdadır. Ancak yine de İcra ve İflas 
Kanunu bazı hallerde hapis cezası öngörmüştür. Tacir veya borçlu olarak birtakım manevralar yapmak istense de 
aslında, Türk Ceza Kanunu’nda değil ancak İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiş suçları işlemiş olabilirsiniz. 

İcra ve İflas Kanunu’nda öngörülen bazı dikkat çekici suçlar şu şekildedir: 

• Alacaklısını Zarara Sokmak Kastiyle                
Mevcudunu Eksiltme

• Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Verme veya Vaziyetinin 
Fenalığını Bilerek Ağırlaştırma

• Ticari İşletme Borcunu Alacaklıları Zarara Uğratmak 
Kastıyla Ödememe

• Sermaye Şirketinin İflasını İstememe

İcra ve İflas Hukukunda Savcılık makamı olmadığından, 
İcra Ceza Mahkemelerine aleyhinizde verilecek 
bir şikâyet dilekçesi ile doğrudan hakkınızda dava 
açılabilecektir. Şikâyet, İcra Ceza Mahkemeleri için 
kovuşturma şartıdır.

Bu Kanun’da düzenlenen suçların tamamı uzlaştırmaya 
tabi olup muhataplar arasındaki uyuşmazlığın çözümü 
esas odak noktasıdır. 

Şikâyet dilekçesindeki unsurların tamamlandığı kanaati oluşur ise doğrudan kovuşturma aşamasına başlanmaktadır. 
Aksi halde şikâyet reddedilir. Bu yönüyle İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen suç ve cezaların incelenmesi 
prosedürü, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suç ve cezaların incelenmesinden ayrılmaktadır. 
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ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTİYLE 
MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU
Borçlunun kendi malvarlığına bilerek zarar vermesi ve değerini düşürmesi, malvarlığını gizlemesi, muvazaalı bir 
şekilde devretmesi veya gerçek dışı borç ikrarında bulunması fiillerinden birinin gerçekleşmesi ile suçun fiil unsuru 
gerçekleşir. Fiil, haciz yoluyla takip talebinden sonra veya talepten önceki iki yıl içinde işlenmiş olmalıdır.

Örneğin; taşınmaz rehni kapsamında bulunan eklentinin, rehin alacaklısının tahsil kabiliyetine zarar vermek amacıyla 
taşınmaz dışına çıkarılması da bu suçun işlendiği 
anlamına gelebilmektedir. 

Suçun işlenmiş sayılabilmesi için alacaklının, borçlu 
aleyhine aciz belgesi alması veya alacağını tahsil 
edemediğini başkaca yollarla ispat etmesi aranmaktadır. 
Bu suç tipinde Kanun, genel kastı yeterli görmemektedir. 
Suçun oluştuğunun kabul edilebilmesi için yukarıda 
sayılanların yanında, Kanun özel kast olarak tanımlanan 
“doğrudan alacaklıya zarar verme kastı” aramaktadır.

Bu suçun yukarıda sayılan şartlarının tamamlanması ve 
hukuka uygunluk nedeninin yokluğu halinde ise borçlu 
sanık hakkında altı (6) aydan üç (3) yıla kadar hapis ve 
bin güne kadar adli para cezasına hükmedilebilmektedir. 
Eklentinin, rehne konu taşınmaz dışına özel kast ile 
çıkarılması halinde ise borçlu sanık hakkında iki (2) 
yıldan dört (4) yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli 
para cezasına hükmedilebilmektedir.

Üstelik İcra Ceza Mahkemelerince verilen cezalarda, erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
müessesesi de söz konusu değildir.
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Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim
işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom
ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri,
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan
İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız hakkında daha
fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin contact@gokce.av.tr
      0 212 352 88 33

The Resolution yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye içermemekte
ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen Gökçe Avukatlık
Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Resolution’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık Ortaklığı’nın yazılı
izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin yayınlanamaz. İçeriğin
doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe Avukatlık Ortaklığı
içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi bir hata veya söz
konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Resolution Gökçe Avukatlık Ortaklığı
müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


