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Amaç 
 

Bu bilgi notu, hayasızca harekette bulunmak suçu nedeniyle yapılan yargılamalar 

için bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

 

Yararlanıcı 
 

Bu bilgi notunun yararlanıcısı hayasızca hareketler suçlamasına maruz 
bırakılanlardır. 
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Hayasızca Hareket Nedir? 

Yasadaki anlamına göre hayasızca hareket alenen cinsel ilişkiye girmek veya 

teşhircilik yapmaktır. Teşhircilik genel bir kavramdır. Yargı kararlarına 

bakıldığında genel olarak teşhircilikten cinsel organların haz alma amacıyla 

çevreye gösterilmesi anlaşılabilir. Ancak madde gerekçesi çok açık biçimde 

“Teşhirciliğin konusu, kişinin cinsel organlarından ibaret değildir. “ demektedir. 

Fakat ceza hukukunda suçta kanunilik ilkesi geçerli olduğundan, teşhircilik 

konusunda aşağıda değineceğimiz anlamda yorum yolu ile bir kavram 

genişletmesi yapılamaz. 

 

Hangi Durumlarda Hayasızca Hareket Yapılmış Olur?  

Bu suçlamada önemli olan aleniyettir. Kişinin aleni bir ortamda bu eylemi 

gerçekleştirmesi gerekir. Eğer başkaları tarafından görülemeyen, bu anlamda 

aleniyet koşulunu gerçekleştirmeyen bir yerde cinsel ilişkiye girilirse veya 

kanundaki ifade ile cinsel organ teşhir edilirse kişiye bu suçlama yöneltilemez. Öte 

yandan madde gerekçesinde özellikle belirli olmayan ve başkaları tarafından 

algılanamayan vurgusu yapılmaktadır.  

Sokakta çalışmak durumunda kalan trans seks işçilerine zaman zaman bu 

gerekçeyle dava açıldığı bilinmektedir. Benzer bir davada verilen hükmün 

Yargıtay’da temyiz edilmesi üzerine verilen bir kararda karşı oy veren Yargıtay 

üyelerinin gerekçesi şu şekildedir: herhangi bir ihbar olmadan polislerin devriye 

gezerken yaptıkları kontrol sırasında olayı tespit etmeleri karşısında olayın 

mahallini aydınlatabilecek durumda sokak lambaları ya da başkaca ışık kaynağının 

bulunup bulunmadığı, sanığın hayasızca hareketlerde bulunduğu iddia edilen 

aracın içerisinin dışarıdan görülebilir nitelikte olup olmadığı araştırılmak suretiyle 

aleniyet unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği kesin bir biçimde belirlendikten 
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sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği” ( Yargıtay Kararı - 

18. CD., E. 2015/43495 K. 2017/10567 T. 9.10.2017 ) 

Dolayısıyla cinsel birleşmenin yaşandığı yere ulaşmak ayrıca bir çaba 

gerektiriyorsa artık aleniyet şartının gerçekleştiğinden bahsetmek olası değildir. 

Alenen cinsel ilişkideki kasıt cinsel birleşmedir ve bu kuralın kaleme alınmasında 

bir cinsiyet vurgusu bulunmamaktadır. Dolayısıyla nasıl ki alenen öpüşen 

heteroseksüellere böyle bir suçlama yöneltilemez ise öpüşen iki erkek veya iki 

kadına da hayasızca hareketler suçlaması yöneltilemez. Nitekim Yargıtay 

kararlarına bakıldığında öpüşme eyleminin hayasızca hareket olarak nitelendiği 

bir karara rastlanmış değildir. 

Bu suç kamuya karşı işlenen bir suçtur. Suçtan zarar göreceği varsayılan kimseler 

kamudur. Dolayısıyla çevresi sınırlandırılmış bir alanda herkesin çıplak halde 

bulunması, üçüncü kişiler tarafından görülme ihtimali bulunmadığı müddetçe bu 

suçun oluşmaması anlamına gelecektir. “Çıplaklar kampı” veya “çıplaklar plajı” 

olarak bilinen mekanlarda kişinin çıplak olarak bulunması veya yüzmesi, o yerde 

bulunanların amacı zaten çıplak olmak olduğundan; başka bir ifade ile çıplaklıktan 

ötürü kendini mağdur hissedecek kişinin zaten böyle bir mekânda bulunmayı 

tercih etmemesi mantıksal bir sonuç olduğundan, cinsel yönelime bakılmaksızın 

çıplak olma hali bu suçu oluşturmayacaktır. Fakat bu durumda dahi aleni cinsel 

ilişki, hayasızca hareket olarak nitelendirilip soruşturma ve dava konusu edilebilir. 

 


