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l- GENEL OLARAK
A-Kavram:
B-Edimin Türleri:
1-Olumlu/Olumsuz edim:
2-Ani /Dönemsel/Sürekli edim:
3-Bölünebilen/Bölünmez edim:
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lllTAMAMEN YA DA
A- Genel Olarak:
BlVABCVH

A-Genel olarak hizmet edimi
1seçimi
a)Hizmet ediminin konusu

seçimi
2VIA-Genel olarak özür dileme:
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(*)
l- GENEL OLARAK
A-Kavram:
Edim, Borçlar Hukukunda
, ivaz

1

. Ceza Muhakemesi Hukukuna yeni

giren
2

3

. Böylece, sadece

üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilmek için sistemli müdahaleler4

edim,

ma kurumunun en önemli

unsurudur.
B-Edimin Türleri:

.
1-Olumlu/Olumsuz edim:
edimin konusu, olumlu (vermeye, yapmaya) ya
da olumsuz
(bedeni veya fikri emek)
veya maddi
2-Ani /Dönemsel/Sürekli edim:
ani, dönemsel ve sürekli
edimden söz edilebilir. Yüklenilen edimin bir defada, bir tek fiille yerine getirilmesi
halinde ani edim
yerine getirilmesi halinde ise dönemsel edim
sürekli edimden söz etmek gerekir.
3-Bölünebilen/Bölünmez edim:
Edimlerin bölünüp bölünememelerine göre bölünebilen edim ve bölünemez

bölünebilen edim söz konusudur. Para
aç taksit veya parça halinde halin de
ödenebilir.
(*) Kayseri 1.Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi
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bölünemez edim söz
konusudur. Yapmama borcunun konusu olan edimler ile yapma borcunun konusu

4kri gücü ile yerine
Maddi edim
edimdir.
Cce
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bu
belirlenen hukuka uygun
serbestîsine

edim
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belirlenme
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KARAASLAN,Erol.
sayi.htm

http://www.yayin.adalet. gov.tr/29 _
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olabilecektir.
Bun
veya

bir

kerede ödemesi söz konusudur.
unda
üstlenile para borcunun taksitlendirilmesi,
,
sigorta primlerinin düzenli olarak belli bir süre ödenmesi söz konusu olabilir.
getirilmesi de m
kiralama borcu
edimini üstlenmesi durumunda sürekli edimden söz etmek gerekecektir.

hizmet

Bu halde müeccel edim söz konusu olup, vadesi gel

verilecektir.(CMK.md.172.)

Failin

edimini

taksitler

halinde

yerine

“ kara
getirmesi
“kamu

karar verilir.
failin edimini bir
defada yerine getirmesi durumunda ise

denin onbirinci

i
ak
daha uzun hatta süresiz dahi olabilir.
da sadece edimin yerine getirilememesi halinde söz
kasti bir
TCK.
nun

hükmündedir.(

elzemdir. Bu

.38)

.
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de hukuki

Keza, edimin taksitlendirilmesi halinde, tarafl

a belirtilmesinde yarar
B1müspet
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aittir. Ancak,
.
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mümkün olabilir8
etmektir. Ancak
.
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evresinde hem cezai hem de
tavsiye edilmelidir.
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GÜRSOY,Kemal Tahir.Manevi Zarar ve Tazmini,s.23, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF1973-30-01-04/AUHF-1973-30-01-04-Gursoy.pdf
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enmesinin
gören sosyal ve ahlaki gerekçelerle
kamu hizmeti gören bir kuruma
(
gibi) ödenmesini isteyebilir. 10
getirilmesi uygun olur.
C-Eski Hale Getirme
Eski hale getirme
Yani suçtan önceki önceki hale dönülmesi söz konusudur.
maddi veya manevi tazminat y
hale getirmenin de istenmesine engel durum yoktur.
Özellikle TTK’n un 57/ 1,2,4,5,6,8 ve 9.
TCK’nun 5.maddesine göre, Türk Ceza Kanununun genel hükümleri
özel
fiilleri
a manevi
olu eski hale getirmedir. Zira; ödenen
tazminata
11

,
.
lllZARARLARININ TAMAMEN YA DA
C- Genel Olarak:
kanunî
temsilcilerine
düzenleme geti
öngörmektedir.
-b md. de belirtilen

kanuni temsilci”

10
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GÜRSOY, Kemal Tahir.age.s.34
Öztürk,Fuat
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açabilir.

etlerinin sürece dâhil edilmesi
Zaten
. Bu durumda
halefiyet

BUz. Y.20(1)-b bendinde

S.TCK’n un 44(1) md.ne göre, failin

gidilebilir.

neden olabilir. Bu durumda,

Bu durumda sadece
daha a
giderilemeyecektir
5237 Sy.TCK’nun 86(1)

göre fail sadece 5237 S.TCK’n un
daha hafif s
. Uz. Y.20(1)-b bendi

da sürece
giderilmesine

imkân
lVYAPMAK
A- Genel Olarak

:
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kimseye temlikini sonuçlayan bir akittir.

e
maddi edimdir.
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Uz.Y.20(1)13

olabilir.
CUz.Y.(1)-

seçmesi daha
e göre

gösterebilecek bir husustur.
.
. CMK’nun
253(17) md. de
halde, yönet
hukuka

20(1)-

gidilmesi

VYA

YÜKÜMLÜLÜKLER
A-Genel olarak hizmet edimi:
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Hizmet,

olarak bedeni veya fikri nitelikteki bir

ödemeyi veya

…”.denilmek suretiyle bir

Uz. Y.nin 20(1)-ç bendinde de, failin

si öngörülerek para

edimlere imkân
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Bu edim

yerek gidermesi
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1-Hizmetin ve hizmet ifa edilecek kurum,
a)hizmet ediminin konusu

imi

Özellikle istenen edimin kamu düzenine

b)
Failin hangi kamu kurumuna veya k

edememesi gerekir.
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yol ve

Hizmeti gönüllü üstlenen
durumundaki fail, ne hizmetinin

Ödeme g
17
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c)

giderilmesinin bir yoludur.
topluma intibak etmesinden tatmin olabilirler.
–
–

psikolojik
hizmet edecektir. Parasal olmayan bu edim türleri özellikle suça sürüklenen çocuklar
2Failin hizmet ediminde

seçimi

yle

z. Ancak
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Hâkim
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VLA-Genel olarak özür dileme:
a
,
ve sosyal çevresi
Bu sebeple

. Bu edimin
, toplumdaki

B-Özür dilemenin
-

Kanununun 14(1) md. emsal

Hâkim 30693
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