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MERAK EDİLENLER

Görsel: Ali Candaş



Konut dokunulmazlığının ihlali suçu; bir kimsenin konutuna veya eklentilerine “rızaya aykırı olarak girme” veya “rıza ile

girilen yerden çıkmama” fiilleriyle işlenebilir. Suçun oluştuğu diğer bir durum ise, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın

girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında da yine “rızaya aykırı olarak girme” veya “rızayla

girilen yerden çıkmama”dır. Suç, Türk Ceza Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenmiş olan kişi hürriyetine karşı işlenen bir

suçtur.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun takibi şikâyete bağlıdır. Müştekinin, şikâyet hakkını kullanmadığı takdirde suçun

soruşturulması mümkün değildir. Şikâyet süresi, mağdurun, fiilin işlendiği ve fiili işleyen kişiyi öğrendiği tarihten başlamak

üzere 6 aydır. Fiilin ve failin öğrenilme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde şikâyet hakkı kullanılmadığında hak düşer.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun cezası, 6 aydan 2 yıla kadar hapistir. Türk Ceza Kanunu’nun 116/4. maddesinde

suçun ağırlaşmış hali ve 119. maddesinde konut dokunulmazlığını ihlal suçunda cezayı arttırıcı nitelikli haller

düzenlenmiştir. Buna göre cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde suçun cezası 1 yıldan 3

yıla kadar hapistir. Kanun’un 119. maddesine göre suçun, silahla işlenmesi, kişinin kendisini tanınmayacak bir şekle

büründürmesi suretiyle işlenmesi, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin

korkutucu etkilerinden yararlanmak suretiyle işlenmesi, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle

işlenmesi hallerinde normal şartlarda verilecek olan ceza 1 kat arttırılır. Yani alt sınırı 2 yıl ve üst sınırı 6 yıl arasında değişen

hapis cezası uygulanacaktır.



Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun, Kanun’un 116. maddesinde düzenlenen tüm fıkraları uzlaşma kapsamında yer

almaktadır. Soruşturmayı yapan savcı, dava açmak için yeterli şüphe nedenlerinin varlığı kanaatinde ise, mutlaka tarafların

uzlaştırılması için soruşturma dosyasını uzlaştırma bürosuna göndermelidir.

Uyarı: Yukarıdaki bilgi ve görüşlerimiz sadece yol gösterme amaçlıdır ve yasal tavsiye alma olarak değerlendirilemez. Vona Hukuk
Bürosu, doğru ve güncel içerikli bilgiyi sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir ancak, bu makalenin yayımlanmasından sonra
yürürlüğe girebilecek olan yasa ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle en güncel yasal gelişmeleri yansıtmayabilir. Bu
nedenle, bu makaledeki hiçbir şey yasal tavsiye olarak görülmemeli ve herhangi bir karar vermeden veya bu makalede yer alan
bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce avukatlara danışmalısınız.
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