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Kamu zararı 

Madde 71- Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, 

kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata 

aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu 

kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden 

olunmasıdır. 
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Kamu zararının belirlenmesinde; 
a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan 
fazla ödeme yapılması, 
b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme 
yapılması, 
c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz 
ödemede bulunulması, 
d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek 
fiyatla alınması veya yaptırılması,
e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin 

mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, 
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f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) 
g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, 
Esas alınır. 
Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya 
yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın 
oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre 
hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. 
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Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri
sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş
gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında
bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı
belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar
hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin
hükümleri uygulanır.

Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat
dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para
cezası verilir.

Kamu zararının, bu zarara neden olan kamu görevlisinden veya diğer
gerçek ve tüzel kişilerden tahsiline ilişkin usûl ve esaslar,
Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.



İhaleye fesat karıştırma

Madde 235- (1) Kamu kurumu veya kuruluşları

adına yapılan mal veya hizmet alım veya

satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile

yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan

yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:

a) Hileli davranışlarla;

1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan

kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını

engellemek,

2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan

kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,

3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere

sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme

dışı bırakmak,

4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere

sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye

almak.



b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya

şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere

başkalarının ulaşmasını sağlamak.

c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da

hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma

yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin

ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını

engellemek.

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin

ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için

aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.



(3) İhaleye fesat karıştırma suçunun;

a) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi

hâlinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz.

Ancak, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır

cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleşmesi

durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya

hükmolunur.

b) İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya

kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, bu

fıkranın (a) bendinde belirtilen hâller hariç olmak üzere,

fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına

hükmolunur.



(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden

görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre

cezalandırılırlar.

(5)Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya

kuruluşları aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum

veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların

bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan

dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet

alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat karıştırılması

halinde de uygulanır.
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