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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ  
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERSİ 

FİNAL SINAVI SORULARI (11.06.2015) 
(Çift Numaralar) 

 
Açıklamalar: Sınav süresi 3 saattir. Cevaplarınızı tükenmez kalemle, okunaklı bir şekilde ve gerekçeli 
olarak yazınız. Bir tabaka daha ek kâğıt alabilirsiniz. Sınavın ilk 30 dakikası salondan çıkmanıza izin 
verilmeyecektir. Cep telefonlarınızı kapalı tutunuz. Başarılar dileriz. 

 
OLAY  

 
A, B ve C birlikte kurdukları seyahat acentesi için ihtiyaç duydukları araçları temin edebilmek amacıyla, 
B’nin önerisiyle, arka sokakta bulunan D’ye ait araç galerisini soymaya karar verirler. Hava karardıktan 
sonra araç galerilerinin bulunduğu sokağa geldiklerinde C, kendisinin çok korktuğunu ve devam 
edemeyeceğini söyleyerek, önceden temin ettiği babasına ait ruhsatsız tabancayı, gerekirse kullanmaları 
için B’ye vererek oradan uzaklaşır.  
 A ve B ise karanlıkta yanlışlıkla D’ye ait galeri yerine, bitişikteki B’nin babası E’ye ait olan 
galerinin bahçesine girerler. A gözcü olarak beklerken, B içerideki araçlardan birini, alıp dışarı çıkarmak 
üzere, yanında getirdiği özel aletlerle çalıştırır. 
 Bu sırada galerideki odasında uyuya kalmış olan E, gürültü sebebiyle uyanır ve tabancasıyla 
bahçeden caddeye çıkmış olan arabanın şoför mahalline doğru rastgele ateş eder. Başından yaralanan B, 
bilincini kaybederek bayılır ve arabanın direksiyonuna doğru düşer. Bunun üzerine araba hızla cadde 
kenarındaki kahvehane önünde oturan F’ye çarpar ve ağır bir şekilde yaralanmasına sebep olur. 
 Olay yerine giden E, oğlu B’yi tanır ve derhal hastaneye götürmek üzere harekete geçer. F’nin 
durumunu görmesine rağmen, oğluna öncelik vererek, ona herhangi bir yardımda bulunmaz. Olay yerinde 
kalan F, kan kaybından ölmek üzereyken çevredekilerin bildirimi üzerine gelen cankurtaranda 
(ambulansta) yapılan müdahaleyle kurtarılır.  
 
BİLGİLER: 
- A, yurt dışında işlediği yağma suçundan dolayı 6 yıl hapis cezasına mahkûm olmuş ve bu cezası infaz 
edilmeden Türkiye’ye kaçmıştır. Bu suçtan dolayı A’nın iadesi talep edildiği gibi, savcılık soruşturma 
yapmayı da düşünmektedir.  
- B’nin halen daha önce işlediği taksirli bir suçtan dolayı mahkûm olduğu hapis cezasının konutunda 
infazı devam etmektedir. 
- Soruşturma sırasında C’nin olaydan önceki 6 ay içinde 2 kişiye daha ruhsatsız tabanca temin ettiği 
anlaşılmıştır.  
- E hakkında daha önce işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı 3 yıl hapis cezasına hükmedilmiş, ancak E cezası 
2 yıl infaz edildikten sonra serbest bırakılmıştır. Olay, serbest bırakıldıktan 1 yıl sonra gerçekleşmiştir.  
 

 
SORU: Olayda yer alan kişilerin ceza sorumluluklarını, suç inceleme yöntemine uygun olarak 
değerlendiriniz.  
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I. OLAY VE HUKUKİ SORUN  
 
A,B ve C’nin, B’nin önerisiyle E’ye ait galerideki aracı almaya çalışmaları hırsızlık suçu (TCK md. 
141) açısından değerlendirilmedir.           
 
II. İRDELEME  
A. SUÇUN UNSURLARI AÇISINDAN İRDELEME  
1. Maddi Unsurlar 
a. Suçun Faili: Hırsızlık suçu, herkes tarafından işlenebilen bir suç olup suçun faili A ve B’dir. B’nın 
statüsü ayrıca iştirak başlığında değerlendirilecektir.  
b. Suçun Konusu: Başkasına ait ve bir başkasının zilyetliğinde bulunan taşınır bir mal, hırsızlık suçunun 
konusunu oluşturur. Olayda D’ye ait olan araç, hırsızlık suçunun konusudur.  
c. Mağdur: Mağdur, malın sahibi ve zilyedi olup olayda mağdur E’dir.  
d. Fiil: Zilyedinin rızası olmadan suçun konusu olan malı, bulunduğu yerden almak hırsızlık suçunun fiil 
unsurunu oluşturur. Almak fiilinden maksat, failin suçun konusunu oluşturan mal üzerinde mağdurun 
zilyetliğine son vererek, malı kendi egemenlik alanına sokması, kendisinin zilyet olmasıdır. Mağdurun suç 
konusu eşya üzerinde zilyetlikten doğan tasarruf haklarını kullanmasının olanaksız hâle gelmesi gerekir. Bu 
tasarruf olanağı ortadan kaldırılınca fiil de tamamlanır.  
Olayda, her ne kadar B aracı çalıştırsa da E’nin müdahalesiyle fiil tamamlanamamış, araç failin 
egemenlik alanına girmemiştir. Dolayısıyla hırsızlık suçu tamamlanmamış teşebbüs aşamasında kalmıştır.  
2. Manevi Unsurlar  
Hırsızlık suçunun manevi unsuru kasttır. Ancak kastın yanı sıra failin yarar sağlama amacının da olması 
gerekir (kast-amaç ilişkisi/). Olayda B, kasten ve yarar sağlama amacıyla hareket etmiştir. Nitekim araç 
seyahat acentesine ihtiyaç için temin edilmek istenmiştir.  
Burada değinilmesi gereken husus hata halidir. Zira olayda fail D’ye ait aracı almak isterken E’ye ait 
aracı almaya çalışmıştır. Suçun konusunda hataya düşülmüştür. Fakat suçun konusunda hata hırsızlık 
suçu açısından önemsizdir. Bu hata hali suçun oluşmasını etkilemeyecektir.  
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.   
B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 
Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi cezayı artıran nitelikli bir haldir(TCK 143).  
Yine suçun özel bir aletle kilit açmak suretiyle işlenmesi cezayı artıran nitelikli bir haldir(TCK 142/2.d). 
C. KUSUR  
Bu başlık altında bir husus yoktur.  
D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
1. Teşebbüs 
Teşebbüs, fiilin elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlanmasına rağmen faillerin elinde 
olmayan nedenlerden dolayı tamamlanamamasıdır. Olayda B aracı almak için çalıştırmış fakat E’nin 
müdahalesiyle egemenlik alanına sokamamıştır. Dolayısıyla fiil teşebbüs aşamasında kalmıştır.  
2. İştirak 
B’nin iştirak statüsü: B olayda fiili gerçekleştiren kişi yani faildir. Ayrıca suç B’nin önerisiyle işlendiği 
için B azmettiren olur. Fakat bunun için diğer iştirak edenlerin daha önceden suç işleme kararlarının 
olmaması gerekir. Bu halde B hem azmettiren hem faildir(Fakat failliğin şerikliğe asliliği kuralı 
gereğince B yalnızca fail olarak sorumlu tutulacaktır).  
A’nın iştirak statüsü: A olayda gözcülük yapmıştır. Kural olarak gözcülük yapan kişi yardım eden 
olarak sorumlu tutulmaktadır. Fakat yapılan yardım suçun işlenmesindeki katkının önemine göre 
müşterek fail olarak sorumlu tutulmayı gerektirilebilir. Bu bakımdan müşterek fail olabilmek için de 
birlikte suç işleme kararı ve fiilin birlikte icra edilmesi gerekir. Olayda A suçun işlenmesi için karar alma 
sürecinde bulunmuş ve fiilin işlenmesinde de rol almıştır. Dolayısıyla A’nın katkısı eğer suçun işlenmesi 
bakımından olmazsa olmaz bir katkı ise müşterek fail olarak sorumlu tutulacaktır. Aksi halde yardım eden 
olacaktır.  
C’nin iştirak statüsü: C her ne kadar suçun işlenmesine yönelik karar aşamasında bulunsa da fiili olarak 
suça iştirak etmemiştir. Dolayısıyla fail değildir.  
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 C bakımından gönüllü vazgeçme: C bakımından gönüllü vazgeçme tartışılabilir. Fakat gönüllü 
vazgeçme olabilmesi için fiilin icrasına başlanması gerekir. C galerilerin bulunduğu sokağa geldiklerinde 
vazgeçiyor. Dolayısıyla fiilin icrasına başlanmamıştır. Gönüllü vazgeçme söz konusu değildir.  
Bununla birlikte C önceden temin ettiği babasına ait ruhsatsız tabancayı gerekirse kullanmaları için B’ye 
vermiştir. Tabanca suçta kullanılmadığı için maddi yardım söz konusu değildir. Fakat bu durum manevi 
yardım olarak nitelendirilebilecek ve C yardım eden olarak sorumlu olacaktır.  
3. İçtima: 
B hem azmettiren hem de faildir. Fakat failliğin şerikliğe asliliği kuralı gereğince B yalnızca fail olarak 
sorumlu tutulacaktır.  
E. YAPTIRIM İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
Hırsızlık suçunun üstsoya karşı işlenmesi kanunda şahsi cezasızlık sebebi olarak öngörülmüştür(TCK 
167/1b). Olayda B hatayla da olsa babası D’ye ait aracı almak istemiştir. Yani üstsoya karşı suç 
işlenmiştir. Dolayısıyla B ceza almayacaktır.  
Fakat bu durum şahsi cezasızlık sebebi olduğundan sadece B açısından geçerlidir. İştirak edenler 
bakımından geçerli değildir. Şayet A’ya yardım eden denilirse, fail B ceza almasa da A yine ceza 
alacaktır. Her ne kadar bağlılık kuralı gereği şeriklerin sorumluluğu failin fiiline bağlı olsa da ceza 
hukukunda sınırlı bağlılık kuralı geçerli olduğundan A yardım eden olarak cezalandırılacaktır.  
 
II. OLAY VE HUKUKİ SORUN  
 E’nin tabancasıyla bahçeden caddeye çıkmış olan şoför mahallindeki B’ye doğru rastgele ateş 
etmesi kasten öldürme suçu açısından tartışabilir.     
 
A. SUÇUN UNSURLARI AÇISINDAN İRDELEME  
1. Maddi Unsurlar 
a. Suçun Faili: Olayda E faildir. 
b. Suçun Konusu: Suçun konusu insandır. Olayda B’dir. 
c. Suçun Mağduru: B’dir. 
d. Fiil: Serbest hareketli bir suçtur. Olayda E’nin, elindeki silahla B’ye doğru ateş etmesi, ölüm neticesini 
meydana getirebilecek nitelikte bir fiildir. Fiil unsuru oluşmuştur.  
e. Netice: Olayda netice unsuru gerçekleşmemiştir. Zira olaydaki bilgilere göre B ölmemiştir. Bu husus 
teşebbüste incelenecektir.  
f. Nedensellik Bağı - Objektif İsnadiyet: Olayda netice gerçekleşmediğinden bu başlıkta değinilecek bir 
husus yoktur.  
2. Manevi Unsur 
Olayda E, B’yi doğrudan hedef almadığı için doğrudan kastla hareket etmemiştir. Olası kastın tartışılması 
gerekir.   
Kişinin kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörüp kabullenmesi durumunda olası kast 
söz konusu olmaktadır. Olayda E’nin özellikle şoför mahalline doğru B’ye rastgele ateş etmesi olası 
kastın varlığını göstermektedir.  
C. Hukuka Aykırılık Unsuru:  
Olayda meşru savunma hukuka uygunluk sebebinin tartışılması gerekir. Meşru savunmanın saldırıya ve 
savunmaya ilişkin şartları bulunmaktadır. Saldırıya ilişkin şartlar: i) Haksız bir saldırı bulunmalıdır. ii) 
Saldırının gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olması gerekir. iii) Kişinin kendisine veya 
üçüncü bir kimseye yönelik olması gerekir.  Savunmaya yönelik şarlar ise: i) Defetme zorunluluğu ile 
işlenmesi, ii) Orantılı olması gerekir.  
Olayda her ne kadar E bakımından savunmaya ilişkin şartlarda zorunluluk olduğu söylenebilirse de 
savunmanın orantılı olduğu söylenemeyecektir. Zira savunmanın orantılı olabilmesi için, savunmada 
kullanılan araçlar ve saldırıya uğrayan hak ile korunmak istenen hak arasında da orantılılığın bulunması 
gerekir. Bu bağlamda savunmak için silah kullanılabilir fakat bu kullanımın orantılı olması esastır.  
Olayda korunmak istenen hak malvarlığı değerleri ile ilgili iken ihlal edilen hak yaşam hakkıdır. 
Dolayısıyla meşru savunma orantılı değildir ve meşru savunmada sınır aşılmıştır. Bu sınır aşımı da kasten 
olduğu için E’nin kasten öldürme suçu açısından sorumluluğu devam edecektir.  
B. NİTELİKLİ UNSURLAR 



Sayfa 4  
 

Kasten öldürme suçunun altsoya karşı işlenmesi, TCK 82. Madde gereğince cezanın arttırılmasını 
gerektiren bir haldir. Olayda mağdur B fail E’nin oğludur.  
Fakat kişinin nitelikli halden sorumlu tutulabilmesi için bunu bilmesi gerekir, yani kastı bu nitelikli hali 
de kapsamalıdır. Kişi nitelikli halin olduğunu bilmiyorsa bu nitelikli halden sorumlu olmayacaktır(TCK 
30/2)  
Olayda E ateş ettiği kişinin oğlu olduğunu bilmemektedir. Dolayısıyla nitelikli halden sorumlu olmaz. 
C. KUSUR  
Olayda haksız tahrik tartışılabilir. Haksız tahrik söz konusu olabilmesi için suçun; haksız bir fiilin 
meydana getirdiği hiddet veya şiddetli bir elemin etkisi altında işlenmiş olması gerekir.  Zira B’nin E’ye 
ait olan aracı almaya çalışması haksız bir fiildir. Dolayısıyla E haksız tahrik indiriminden yararlanacaktır.   
D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
1. Teşebbüs 
Teşebbüs, fiilin elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlanmasına rağmen faillerin elinde 
olmayan nedenlerden dolayı tamamlanamamasıdır. Olayda E, b’ye ateş etmiş fakat olaydaki bilgilere göre 
B ölmemiştir. Netice gerçekleşmemiş ve suç teşebbüs aşamasında kalmıştır.  
Ayrıca olası kastla işlenen suçlarda teşebbüsün mümkün olup olmadığına da değinmek gerekmektedir. 
Bir görüşe göre olası kastta sorumluluk neticeye göre belirlendiğinden netice gerçekleşmezse kişi olası 
kastla teşebbüsten sorumlu olmayacaktır. Fakat teşebbüs düzenlemesinde böyle bir ayırım yapılmadığı ve 
olası kastta da kastın bir türü olduğundan kişi olası kastla teşebbüsten sorumlu olacaktır. Olayda E’nin 
olası kastla insan öldürmeye teşebbüsten sorumluluğu devam edecektir.  
Gönüllü Vazgeçme: Fail, suçun icra hareketlerinden vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun 
tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse teşebbüsten dolayı sorumlu olmaz. Fakat tamam 
olan kısım esasen bir suç oluşturuyorsa sadece o suçtan cezalandırılır.  Olayda E oğlu B’yi tanıyarak 
hastaneye götürmüş ve ölmesini önlemiştir. Dolayısıyla öldürme suçuna teşebbüsten cezalandırılmaz. 
Fakat o ana kadar işlediği fiil yaralama suçunu oluşturduğu için kasten yaralama suçundan sorumlu 
olacaktır.    
2. İştirak: Sorun yok. 
3. İçtima: Bir sonraki suç başlığı altında değinildi.  
 
III. OLAY VE HUKUKİ SORUN  
E’nin B’yi başından vurması ve başından vurulan B’nin bilincini kaybederek direksiyona düşmesi 
ve aracın cadde kenarında kahve önünde oturan F’ye çarpması taksirle yaralama suçu bakımından 
değerlendirilmelidir.  
 
A. SUÇUN UNSURLARI AÇISINDAN İRDELEME  
1. Maddi Unsurlar 
a. Suçun Faili: E ve B’dir. B’nin durumu fiil başlığında tartışılacaktır.  
b. Suçun Konusu: F’nin vücududur. 
c. Suçun Mağduru: Suçun mağduru F’dir. 
d. Fiil: B bakımından: Ceza hukukunda fiil unsurunun oluşması için hareketin iradi olması gerekmektedir. 
Olayda B bilincini kaybederek F’ye çarpmıştır. Dolayısıyla B’nin hareketinin iradi olduğu 
söylenemeyecektir. Bu durumda fiil unsuru gerçekleşmediği için suç oluşmayacaktır. İncelemeyi burada 
kesmemiz gerekir.  
E bakımından: Suç serbest hareketli bir suçtur. Başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da 
algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan her türlü davranış, bu suçun fiil unsurunu oluşturabilir. 
Olayda E, bahçeden caddeye çıkmış olan arabanın şoför mahallindeki B’ye doğru ateş etmiş ve 
kontrolünü kaybeden B de F’ye çarparak onu yaralamıştır.  
2. Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru taksirdir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla 
bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesinin öngörülemeyerek gerçekleştirilmesi 
durumunda taksir söz konusudur. Olayda, bahçeden caddeye çıkmış olan aracın şoför mahalline ateş 
edilerek aracın başka birine çarpabileceği öngörülebilir bir durumdur. Dolayısıyla E taksirle hareket 
etmiştir.  
3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Değinilecek husus yoktur. 
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B. NİTELİKLİ UNSURLAR 
Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır. 
C. KUSUR 
Olayda kusuru azaltan veya kaldıran bir neden bulunmamaktadır. 
D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
1. Teşebbüs 
Değinilecek bir husus yoktur.  
2. İştirak 
İştirake ilişkin herhangi bir durum söz konusu değildir. 
3. İçtima 
Olayda E, B’ye doğru ateş etmiş ve B direksiyona doğru düşerek F’ye çarpmış bu suretle de F 
yaralanmıştır. Yani E tek fiille hem B’ye karşı kasten insan öldürme suçunu(teşebbüs aşamasında kalmış) 
hem de F’ye karşı taksirle yaralama suçunu işlemiştir. Bu halde E, tek fiille birden fazla suçun oluşmasına 
sebep olmuştur. Dolayısıyla farklı neviden fikri içtima hükümleri gereğince F, suçlardan en ağırı ile 
cezalandırılacak yani kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sorumlu olacaktır.  
 
IV. OLAY VE HUKUKİ SORUN  
 
E’nin F’yi yaralı halde görmesine rağmen ona herhangi bir yardımda bulunmaması kasten 
öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu (TCKmd.83) açısından değerlendirilmelidir.  
 
A. SUÇUN UNSURLARI AÇISINDAN İRDELEME  
1. Maddi Unsurlar 
a. Suçun Faili: Bu suç özgü bir suçtur. Çünkü bu suçta yalnızca garantör sıfatına sahip olan kişi fail 
olabilir. Somut olayda E, daha önce gerçekleştirdiği bir hareketle F üzerinde tehlikeli bir duruma neden 
olmuştur. Suçun faili E’dir.  
b. Suçun Konusu: Bu suçun konusu, insandır. Olayda F’dir. 
c. Suçun Mağduru: Suçun mağduru F’dir. 
d. Fiil: Gerçek olmayan ihmali suçlar, tipe uygun bir neticenin engellenmemesi suretiyle gerçekleştirilen 
suçlardır. Bu bakımdan kişinin söz konusu neticeyi engelleme yükümlülüğü bulunmalıdır. (Garantörlük) 
Kişinin neticeyi engellemesi bağlamında belli bir davranışta bulunma yükümlülüğü ise, kanundan, 
sözleşmeden veya ön gelen tehlikeli hareketten kaynaklanabilir.  
Somut olayda E, tehlikeli hareketi sonucunda taksirle yaralanmasına neden olduğu F’nin hayatı 
bakımından tehlikeli bir durum oluşturmuş, F yaralı halde yatmasına rağmen F’yi bırakarak olay yerini 
terk etmiştir. Bu suretle ön gelen tehlikeli hareketinden dolayı garantör durumda olan E, kendisinden 
beklenen davranışı yükümlülüklerine aykırı olarak yerine getirmemiştir. Olayda fiil unsuru 
gerçekleşmiştir.  
e. Netice: Suç tipinde öngörülen netice bir insanın ölmesidir. Fakat olayda F ölmemiş ve netice 
gerçekleşmemiştir. Bu durum teşebbüs kısmında irdelenecektir.  
f. Nedensellik bağı-  Objektif İsnadiyet: Netice gerçekleşmediğinden sorun yoktur.   
2. Manevi Unsur: Olayda A kasten hareket etmektedir.  
3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 
B. NİTELİKLİ UNSURLAR 
Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır. 
C. KUSUR 
Bu başlıkta zorunluluk hali tartışılabilir. Zira E, B’yi kurtarmak için F’ye müdahale etmemiştir. Fakat 
kişinin zorunluluk halinden yararlanabilmesi için tehlikeye kendisinin sebebiyet vermesi gerekir. Olayda 
E tehlikeye kendisi sebebiyet verdiğinden zorunluluk hali gündeme gelmeyecektir.  
Burada değinilmesi gereken husus, E’nin F’ye müdahale etmeyip sadece B’ye öncelik vermesinin E’den 
beklenip beklenemeyeceğidir. Zira B’ye müdahale imkânı yoksa E’nin sorumluluğu doğmayabilecektir. 
Olaydaki verilere göre E, F’nin durumunu görmesine rağmen herhangi bir yardımda bulunmamıştır. 
Örneğin, E cankurtaran çağırabilir veya çevredekilere haber verebilirdi. Dolayısıyla E, müdahalede 
bulunabilecekken yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.  
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D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
1. Teşebbüs 
Teşebbüs, fiilin elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlanmasına rağmen faillerin elinde 
olmayan nedenlerden dolayı tamamlanamamasıdır. Gerçek olmayan ihmali suçlara teşebbüsün mümkün 
olduğu kabul edilmektedir. Olayda E, kasten yardım etmeyerek F’yi ölüme terk etmiş olmasına rağmen F 
çevredekilerin yardımı ile cankurtaranda yapılan müdahale ile ölmemiş, ölüm neticesi failin elinde 
olmayan bir nedenle gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla suç teşebbüs aşamasında kalmıştır.  
2. İştirak 
İştirake ilişkin herhangi bir durum söz konusu değildir. 
3. İçtima 
Olayda E, F’ye karşı ön gelen tehlikeye neden olan taksirle yaralama suçunu işledikten sonra 
garantörlüğün gereğini yerine getirmeyerek ayrıca kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunu 
işlemiştir. Bu gibi durumlarda, yani ön gelen tehlikenin kişinin hayatı bakımından tehlike oluşturması, bu 
nedenden dolayı ölümün meydana gelmesi halinde ön gelen tehlikeli hareketin de ayrı bir suç teşkil 
etmesi halinde asli norm-tali norm(veya tüketen-tüketilen norm) ilişkisi söz konusu olacak ve kişi, 
yalnızca asli normdan dolayı sorumlu tutulacaktır. Olayda A, yalnızca kasten öldürmenin ihmali 
davranışla işlenmesinden sorumlu olacaktır.  
Bu konuda ileri sürülebilecek ikinci görüş, ön gelen tehlikenin kişinin hayatı bakımından tehlike 
oluşturması, bu nedenden dolayı ölümün meydana gelmesi halinde ön gelen tehlikeli hareketin de ayrı bir 
suç teşkil etmesi halinde gerçek içtimanın söz konusu olması ve kişinin, her iki suçtan dolayı da ayrı ayrı 
cezalandırılmasıdır. Bu görüş, ön gelen tehlikeli hareket ile daha sonra işlenen ve icrai davranışa eş değer 
olan ihmali hareketin tek fiil olmamasına dayanmaktadır.  
 

YAPTIRIM  
A, yurt dışında işlediği yağma suçundan dolayı 6 yıl hapis cezasına mahkûm olmuş ve bu cezası infaz 
edilmeden Türkiye’ye kaçmıştır. Bu suçtan dolayı A’nın iadesi talep edildiği gibi, savcılık soruşturma 
yapmayı da düşünmektedir.  
Olayda A’nın yabancı olduğuna dair bir bilgi olmadığından Türk vatandaşı kabul edilmelidir. Bu 
durumda kişi hakkında yabancı ülkede mahkûmiyet hükmü verildiği için kovuşturma yapılamayacaktır. 
Ayrıca vatandaş suç sebebiyle iade edilemeyeceğinden A’nın iadesi söz konusu olmayacaktır.  
Ancak yurtdışında verilen mahkûmiyet hükümlerinin tekerrüre esas teşkil etmeyeceği kuralı da dikkate 
alınmalıdır. Bu kural, bazı suçlar hakkında geçerli değildir. A’nın yurtdışında yağma suçundan dolayı 
mahkûm edildiği bilgisi verilmiştir. Yağma suçu da, yurtdışında verilen mahkûmiyet hükümlerinin 
tekerrüre esas teşkil edebileceği suçlar arasındadır. O halde A hakkında tekerrür hükümleri 
uygulanabilecektir.  
B’nin halen daha önce işlediği taksirli bir suçtan dolayı mahkûm olduğu hapis cezasının konutunda 
infazı devam etmektedir. 
B konuttan ayrılarak bir suç işlemiş ve konutta infaz usulüne aykırı cezası baştan itibaren çektirilir.  
Yine B, önceden işlediği bir suçtan dolayı hakkında verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suç 
işlediğinden tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez. Ancak 
kasıtlı suçlarla taksirli suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. B’nin ilk işlediği suçun taksirli 
olduğu belirtildiğinden tekerrür hükümleri uygulanamayacaktır.  
Soruşturma sırasında C’nin olaydan önceki 6 ay içinde 2 kişiye daha ruhsatsız tabanca temin ettiği 
anlaşılmıştır. 
C bu durumda kasıtlı bir suçu 1 yıl içinde farklı zamanlarda ikiden fazla işlediğinden itiyadi suçlu 
olur(TCK 6/h) . (TCK 58/9’in yollamasıyla) itiyadi suçlulukta (İnfaz Kanunu 108’e göre) mükerrirlere 
özgü infaz rejimi uygulanır.   
E hakkında daha önce işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı 3 yıl hapis cezasına hükmedilmiş, ancak E 
cezası 2 yıl infaz edildikten sonra serbest bırakılmıştır. Olay, serbest bırakıldıktan 1 yıl sonra 
gerçekleşmiştir.  
Burada koşullu salıverme gündeme gelmektedir. Cezalarının belirli bir kısmını iyi halli olarak çekenler 
koşullu olarak salıverilirler ve cezaevinde geçirmeleri gereken sürenin yarısı kadar bir denetim süresi 
belirlenir. Bu denetim süresi içerisinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemeleri halinde koşullu 
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salıverilme kararı geri alınır ve sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan cezasının aynen çektirilir ve 
aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez. Şartları varsa yeni işledikleri 
suç bakımından tekerrür hükümleri uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimi tatbik edilir.  
Olayda E’nin infaz kurumunda geçirmesi gereken süre 2 yıldır ve denetim süresi 1 yıldır. E, bir yıl sonra 
kasıtlı bir suç işlediğinden koşullu salıverilme kararı etkilenmeyecek fakat tekerrür hükümleri 
uygulanacaktır.  
 
 
 


