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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI 

(Tek Numaralı Öğrencileri İçin) 
11.06.2015 – 09:00 

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 ve B, rakip futbol takımlarında oynayan iki futbolcudur. B, takımının en iyi 

oyuncularından biridir. Sakatlanması halinde B’nin takımı güç kaybedecektir. A’nın oynadığı 
takımın başkanı C de bu durumun farkındadır. C, A’ya maç sırasında B’nin baldırındaki kaslara 
yapılacak küçük bir müdahalenin, bir kaç hafta B’nin oynamasına engel olacağını, bunun da 
kendilerini avantajlı duruma geçireceğini söyler. C, B’nin sakatlanmasını garantiye alabilmek için, 
normaline göre çok daha sert malzemeden yapılmış özel bir ayakkabı ile A’nın ayakkabılarını 
maçtan önce değiştirir. Ayakkabıların değiştirildiğini fark etmeyen A, maç sırasında B’nin 
baldırına bir müdahalede bulunur ve ayakkabının özelliği nedeniyle B’nin baldır kemiği kırılır.  

Bu olaydan sonra futbol hayatı sona eren B, çevresine “Gördüğüm yerde ben de onun futbol 
hayatını bitireceğim” gibi sözler sarf eder. A da bu sözleri duyar ve büyük bir endişeye kapılır. 
Ancak bir süre sonra, A’ya duyduğu öfkesi azalan B, “Onu gördüğümde konuşup benden özür 
dilemesini söylerim” şeklinde bir karara varır. B dolaşmaya çıktığı bir günde bir mağazada alış veriş 
yapan A’yı görür ve konuşmak üzere mağazaya doğru yürür. A ise B’nin kendisine saldıracağını 
zanneder ve kapının önünde durup vitrine bakan 90 yaşındaki D’yi iterek mağazadan çıkıp kaçar. 
İtme nedeniyle yere düşüp omzu kırılan D ise kaldırıldığı hastanede çıkan yangında hayatını 
kaybeder. 

D’nin ölümünü duyan E, onun villasında çok değerli mücevherler sakladığını 
düşünmektedir.E, büyük oğlu F ile görüşerek ağırbir borç içinde olduğunu veD’nin villasındaki 
mücevherleri bir şekilde kardeşi G ile birliktebulup almalarınısöyler. Fise bu görüşmeden birkaç 
gün önce zatenaynı konuyu kardeşi G ile konuşmuştur. Ancak F, babası E’ye bu konuşmadan söz 
etmez. Ertesi gün F ve G gece vakti D’nin şehrin merkezi yerinde bulunan villasına gitmek üzere 
evden ayrılırlar. F ve G’nin gece geç saatte dışarı çıkmalarından şüphelenen E, F ve G’yi takip 
eder. Baba E, F ve G’ye haber vermeden evin önünde gözcülük yapmaya başlar. Gelen birileri 
olursa bağırıp sokakta olay çıkaracak ve F ile G’yi böylece uyaracaktır. Villaya giren F ve G bir 
süre aradıktan sonra evde bulunan kasayı bulur ve açarlar, ancak kasa boş çıkar.  

 
Bilgiler 
- A, B’nin bacağının kırılması nedeniyle 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış, cezasının bir 

bölümünü çektikten sonra koşullu salıverilmiştir. Şartla salıverildikten 1 yıl sonra D’nin 
ölümüne neden olan olayı gerçekleştirmiştir.  

- C, askere gitmemek için parmağını kesmiş, kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek sırf askeri 
suçundan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştır. 

- E, uzun süre Almanya’da işçi olarak çalışmış, uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl hapse 
mahkum olmuştur. Cezası infaz edildikten sonra, olaydan 2 yıl önce sınır dışı edilerek 
Türkiye’ye dönmüştür.  

- F’ye, 1 yıl önce konut dokunulmazlığını ihlalden 6 ay hapis cezası verilmiş, cezası ertelenmiştir.  
 
SORU: Olayda yer alan kişilerin ceza sorumluluklarını, suç inceleme yöntemine uygun olarak 
değerlendiriniz. 
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CEVAP ANAHTARI 

Birinci Olay 
 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 
A, maç sırasında B’nin baldırına bir müdahalede bulunur ve ayakkabının özelliği nedeniyle de 
B’nin baldır kemiği kırılır. Bu suretle A’nın neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK 
md. 87) dolayısıyla sorumluluğu tartışılmalıdır. 
 
II. İRDELEME  
A. SUÇUN UNSURLARI AÇISINDAN İRDELEME  
1. Maddi Unsurlar  
a. Suçun Faili: Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu fail bakımından bir özellik göstermez 
ve herkes tarafından işlenebilir. Olayda fail B’nin baldırına müdahalede bulunan A’dır (C’nin 
statüsü iştirak bağlamında ele alınacaktır). 
b. Suçun Mağduru: Herkes bu suçun mağduru olabilir, olayda mağdur B’dir.  
c. Suçun Konusu: Suçun konusu insan vücududur, olayda B’nin vücududur.  
d. Fiil: 

• Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, kastedilen fiilden daha başka veya ağır bir 
neticenin gerçekleşmesi halinde söz konusu olur. 

• Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunda suçun maddi unsuru temel suç tipi olan 
kasten yaralama ile ağır neticenin gerçekleşmesine bağlıdır. Bu nedenle iki aşamalı 
değerlendirme yapılır ve öncelikle fiil bağlamında kasten yaralamanın fiil unsuru 
araştırılmalıdır.  

• TCK’nun 86/1. Maddesine göre kasten yaralamanın fiil unsuru vücuda acı vermek, sağlığın 
ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmaktır. A’nın B’nin baldırına yaptığı 
müdahale vücuda acı vermek ve sağlığın bozulmasına neden olmak mahiyetindedir. 

• Yaralama fiiline ek olarak TCK’nun 87. Maddesinde sayılan ağır neticelerden birisinin 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Olayda B’nin baldır kemiği kırılması (kasten yaralamanın 
vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması) söz konusu olduğundan neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun fiil unsuru gerçekleşmiştir.  

• Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet:Temel suç tipi ile ağırlaşan netice arasında 
nedensellik bağı bulunmaktadır. Objektif isnadiyeti kaldıran hallerden izin verilen risk 
halleri gündeme gelebilecek ise de oyun kurallarına uygun olmayan bir riskin neticeye 
sebebiyet vermesi sebebiyle objektif isnadiyetin var olduğu söylenmelidir.   

2. Manevi Unsurlar 
• Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında iki aşamalı bir değerlendirme yapılması 

gerekir. Kişinin temel suç bakımından kasten hareket etmesi gerekir. 
• Olayda A, B’nin bacağına müdahale ederek, temel suç olan yaralamayı kasten işlemektedir.  
• Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda kişinin kastedilenden daha ağır neticeden sorumlu 

tutulabilmesi için ağır netice bakımından en azından taksirle hareket etmiş olması gerekir.  



3 
 

• Olayda ağır netice olan kırık bakımından, A’nın doğrudan kastı bulunmamaktadır. Olası 
kasttan bahsedilebilmesi için A’nın kırılma neticesini öngörmüş ve bunu kabullenmiş 
olduğunun tespiti gerekir. Ancak olayda böyle bir kabullenme olduğuna dair veri de 
bulunmamaktadır.  

• Olayda yalnızca kırık neticesinin öngörülebilir olup olmadığı hususunda bir 
değerlendirme yapılmalıdır. Bu çerçevede A’nın bacakta kırılma şeklinde öngörülebilir ağır 
netice bakımından öngörüye sahip olmaması durumunda bilinçsiz taksir, öngörmesi ve 
fakat istememesi halinde ise bilinçli taksirle hareket ettiği ifade edilebilir. Olayda A’nın, 
kırık neticesini öngöremediğinden ağır netice bakımından en azından adi taksirle hareket 
ettiği belirtilebilir. 

3. Hukuka aykırılık unsuru 
• Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 

B. NİTELİKLİ UNSURLAR 
• Olayda herhangi bir nitelikli hal bulunmamaktadır. 

C. KUSUR 
• Olayda kusurluluğu kaldıran veya azaltan herhangi bir hal bulunmamaktadır. 

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
1. Teşebbüs: Herhangi bir durum yoktur. 
2.İştirak:  

• C’nin iştirak statüsü:  
o C Azmettiren Sıfatıyla Şerik; suç işleme kararı olmayan birine bu kararın 

aldırılmasıdır. Azmettirmeden bahsedebilmemiz için azmettirenin kastının 
hem azmettirmeye hem de azmettirilen fiile yönelik olması gerekir. 

o C, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlunun faili A’ya yönelik olarak 
kasten yaralama kararını verdirmiştir. Buna ek olarak ağır netice olan kemik 
kırığı, C bakımından öngörüldüğü ve istendiği içinağır netice ile birlikte 
tamamlanmış neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun azmettirenidir.  

o C Yardım Eden Sıfatıyla Şerik: Yardım etme maddi ve manevi yardım etme 
şeklinde kanunumuzda öngörülmüştür. Fiilin işlenmesinde kullanılan 
araçların sağlanması bir maddi yardım türüdür. Olayda C’nin, A’nın 
ayakkabılarını özel bir ayakkabıyla değiştirmesi bu mahiyette bir yardım 
etmeyi teşkil etmektedir. Bu durumdan A’nın haberdar olmaması bir faklılık 
yaratmayacaktır.  

o C Dolaylı Faillik: Dolaylı fail, bir başkasını suçun işlenmesinde araç olarak kullanan 
kişidir. Olayda C’nin ayakkabıları A’dan habersiz değiştirmesi bağlamında hatadan 
yararlanmak suretiyle iradeye hakimiyet sebebiyle dolaylı faillik gündeme 
gelebilecek ise de, failin suçta kullanılan araçta hataya düşürülmesi fiilin icrasına 
hakimiyet kapsamında değerlendirilemeyecek ve C dolaylı fail olamayacaktır. 

3. İçtima 
• Olayda C hem azmettiren hem de yardım eden konumundadır. Bir suçta azmettiren ve 

yardım eden sıfatının birleştiği hallerde en ağır cezayı öngören azmettirmeden dolayı 
cezalandırma yoluna gidilir. 
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İkinci Olay 

 
I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 
A’nın B’nin kendisine saldıracağını zannederek, kapının önünde durup vitrine bakan 90 
yaşındaki D’yi iterek mağazadan çıkıp kaçması sonucu itme nedeniyle yere düşüp omzu kırılan 
D’nin kaldırıldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybetmesi olayındakasten öldürme 
suçu(kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama)dolayısıyla sorumluluğu gündeme 
gelebilir. 
 
II. İRDELEME  
A. SUÇUN UNSURLARI AÇISINDAN İRDELEME  
1. Maddi Unsurlar 
Suçun Faili: Bu suç, herkes tarafından işlenebilir. Olayda fail A’dır.  
Suçun Konusu: Suçun konusu, insan vücududur. Olayda suçun konusu D’nin vücududur.   
Suçun Mağduru: Suçun mağduru D’dir.  
Fiil:  

• Kasten öldürme suçu serbest hareketli bir suç olup, ölüm neticesine yönelik her türlü 
davranış bu unsuru gerçekleştirebilir.  

• Olayda A, 90 yaşındaki D’yi itmek suretiyle D’nin düşmesine neden olmuş, sonrasında D 
ölmüştür. Bu açıdan bakıldığında olayda gerçekleşen fiilin kasten öldürme suçuna vücut 
verdiği söylenmelidir.  

• (Kasten yaralama suçu bakımından:Bir kimsenin vücuduna acı veren, sağlığının veya algılama 
yeteneğinin bozulmasına yönelik olarak icra edilen ve bu neticelere elverişli olan her türlü hareket, 
yaralama suçunun fiil unsurunu teşkil etmektedir. 
Olayda A’nın D’yi iterek yere düşürmesi fiili bu suçun fiilini oluşturur.) 

Netice: Kasten insan öldürme suçunun kanuni tarifinde, fiilin yanı sıra ayrıca bir ölüm şeklinde bir 
neticenin meydana gelmesi öngörülmüştür. Olayda D’nin ölümü ile bu unsur gerçekleşmiştir. 
(Kasten yaralama suçu bakımından: Yaralama suçunun kanuni tanımında fiilin yanı sıra ayrıca vücuda 
acı verme, sağlığın veya algılama yeteneğinin bozulması şeklindeki neticelerin meydana gelmesi 
öngörülmüştür. Olayda netice gerçekleşmiştir.) 
Nedensellik Bağı:  

• A’nın davranışının D’nin ölümü bakımından nedensel olup olmadığı, şart teorisine göre 
belirlenecektir. Şart teorisine göre, bir neticenin ortaya çıkması bakımından olmasaydı 
olmazdı denen her neden, nedenseldir.  

• Olayda A itmeseydi, D hastane kaldırılmayacak ve çıkan yangında ölmeyecekti. Bu 
nedenle A’nın D’yi itmesi ölüm neticesi bakımından nedenseldir.  

Objektif İsnadiyet:  
• Nedensellik bağının tespit edilmesinden sonra gerçekleşen tipik neticeden failin sorumlu 

olması için ikinci aşamada neticenin kişiye objektif olarak isnad edilebilirliği 
araştırılmalıdır. Bir hareketin suçun konusu bakımından izin verilen riski aşan bir tehlike 
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doğurması ve bu tehlikenin tipe uygun netice olarak gerçekleşmesi halinde netice, faile 
objektif olarak isnad edilebilecektir.  

• Çeşitli haller objektif isnadiyetin kalkmasına yol açar. Bunlar; riski azaltıcı haller, tehlikenin 
hukuken önem taşımayacak ölçüde artırıldığı haller, izin verilen risk halleri, tehlikenin 
netice olarak gerçekleşmediği haller, normun koruma alanına girmeyen haller, hukuka 
uygun alternatif davranışlardır.  

• Olaya bakıldığında ölüm neticesi, A’nın gerçekleştirdiği tehlike ile değil; hastanede çıkan 
yangın sebebiyle ortaya çıkmıştır.Dolayısıyla olayda tehlike netice olarak 
gerçekleşmemiştir. Ölüm neticesi A’ya isnad edilemeyecek ve fakat haksızlık devam 
ettiğinden teşebbüse ilişkin bir değerlendirme yapılması gerekecektir. 

2. Manevi Unsurlar 
• Olası kast, suçun kanuni tanımında yer alan unsurlardan birinin somut olayda 

gerçekleşebileceği öngörülmesine rağmen bu unsurların meydana gelmesinin 
kabullenilmesi şeklinde tanımlanmalıdır.  

• Olaya bakıldığında A’nın, 90 yaşındaki birinin itilmesi sonucu yere düştüğünde onun 
ölebileceğini öngörmesi, bunun imkan ve ihtimal dahilinde olduğunu bilmesi ve fakat bu 
duruma kayıtsız kalması ve kabullenmesi söz konusudur. Dolayısıyla olayda A, olası 
kastla hareket etmiştir. 

• (Kasten yaralama suçu bakımından: Doğrudan kast, suçun kanuni tanımında yer alan 
unsurları bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesidir. A, yaralama fiili bakımından kasten 
hareket etmiştir.) 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.  
B. NİTELİKLİ UNSURLAR 
Bu suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak birine karşı işlenmesi bir nitelikli 
hali oluşturmaktadır. 

C. KUSUR 
• Kusur bakımından değerlendirilmesi gereken husus, A bakımından zorunluluk halinin 

bulunup bulunmadığıdır. Zorunluluk hali, kusuru etkileyen bir haldir ve mazeret 
nedenidir.  

• Öncelikle olayda meşru savunmanın bulunmadığı ifade edilmelidir. Meşru savunmadan 
söz edilebilmesi için, gerçekleşmesi veya tekrar muhakkak olan bir saldırı olması şartı ve 
savunmanın saldırıyı gerçekleştirene karşı yapılması gerekmektedir. Olayda hareket 
saldırgan B’ya karşı değil, olayla ilgisizD’ye karşı yapıldığından meşru savunmadan söz 
edilmesi mümkün değildir.  

• Zorunluluk halinden failin yararlanabilmesi için ağır ve muhakkak bir tehlikenin olması, 
tehlikeye bilerek neden olmama, başka türlü tehlikeden korunma olanağının bulunmaması 
ve korunma hareketi ile tehlike arasında orantı bulunması gerekmektedir.  

• Olaya bakıldığında esasen A zorunluluk halinin maddi şartlarından tehlikenin varlığına 
ilişkin hataya düşmektedir. Zira burada A, ağır veya muhakkak bir tehlikeye maruz 
kaldığını düşünüp bu tehlikeden korunmak amacıyla kaçmak için üçüncü bir kişi olan 
D’nin yaşam hakkına yönelik bir saldırıda bulunmaktadır. Ancak gerçekte B’nin saldırısı 
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ve dolayısıyla zorunluluk hali bakımından tehlike bulunmamaktadır. Bu durumda A, 
zorunluluk halinden yararlanamaz  

• Ancak A’nın hatasının sorumluluğuna etkisi değerlendirilmelidir, zira TCK md. 30/3 
gereğince ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği 
hususunda kaçınılmaz bir hata düşen kişi, bu hatasından yararlanır.  

• Olaya bakıldığında A’nın düştüğü hatanın kaçınılabilir olduğu görülecektir, çünkü A, 
tehlikenin varlığını tam olarak tespit etmeden ve fakat edebilmek imkanına sahipken 
inceleme konusu fiili icra etmiştir. Gerek olayın bütünü, kemik kırılmasından D’nin 
itilmesine kadar geçen uzun bir zamana yayılmış olması hususları dikkate alındığında, A 
saldırının gerçekleşip gerçekleşmediği hususundaki hatadan kaçınabilirdi. Dolayısıyla 
hatasından yararlanamayacaktır ve sorumluluğu devam edecektir.  

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
1. Teşebbüs:  

• Teşebbüsten söz edilebilmesi için kanunda öngörülen objektif ve sübjektif şartların 
gerçekleşmesi gerekir. Bunlar kasten işlenen bir suçun varlığı, hareket bakımından 
doğrudan doğruya icranın başlamış olması, hareketin ve suç konusunun elverişli olması ve 
suçun failin elinde olmayan sebeplerle tamamlanamamış olması.  

• Olaya bakıldığında bütün şartların gerçekleştiğini söylemek gerekmektedir. Her ne kadar 
olayda suç tamamlanmış olsa da, netice faile isnad edilemeyeceği ve fakat haksızlık devam 
edeceği için failin kasten öldürmeye teşebbüsten sorumluluğu doğacaktır. 

• Olay kapsamında açığa çıkan bir diğer tartışmada olası kastla işlenen suçlarda teşebbüsün 
mümkün olup olmayacağıdır. 

• Bu konuda iki görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre olası kastta sorumluluk neticeye 
göre belirlenir. Bu kabulden hareketle olası kastla işlenen suçlarda, failin ancak neticenin 
gerçekleşmesi halinde sorumlu tutulabileceği kabul edilmektedir. Bu görüşe göre, olası 
kastla işlenen suçlarda neticenin gerçekleşmemesi halinde kişinin teşebbüsten dolayı 
sorumlu tutulması sorumluluk alanını gereğinden fazla genişletecektir. Ayrıca, kişinin 
belirli bir neticeye yönelik kastı bulunmadığından olası kastla işlenen suçlarda teşebbüsün 
mümkün olmadığı da bu kapsamda ileri sürülmektedir. 

• Bizim de katıldığımız ikinci görüşe göre ise, kanun koyucu “kast” ifadesini kullanırken 
doğrudan kast ya da olası kast şeklinde bir ayrım yapmamıştır. Dolayısıyla olası kastla 
işlenen suçlar hakkında da teşebbüs hükümleri uygulanabilecektir. Son tahlilde olay 
bakımından A, olası kastla öldürmeye teşebbüsten sorumlu tutulacaktır. 

2. İştirak: Bu kısımda tartışılacak bir husus bulunmamaktadır. 
3. İçtima: Bu kısımda tartışılacak bir husus bulunmamaktadır. 
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Üçüncü Olay 
I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 
Fve G’nin, D’nin şehrin merkezi yerinde bulunan villasına giderek evde bulunan kasayı 
mücevher ve diğer değerli eşyaları almak için açmak şeklindeki fiili, hırsızlık suçu (TCK md. 
141) bakımından değerlendirilmelidir.  

II. İRDELEME  
A. SUÇUN UNSURLARI AÇISINDAN İRDELEME  
1. Maddi Unsurlar 
a. Suçun Faili: Hırsızlık suçu, herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Olayda suçun faili F ve 
G’dir. 
b. Suçun Konusu: Başkasına ait ve bir başkasının zilyetliğinde bulunan taşınır bir mal, hırsızlık 
suçunun konusunu oluşturur. Olayda D’ye ait mücevherler hırsızlık suçunun konusunu oluşturur.   
c. Mağdur: Mağdur, malın sahibi ve zilyedi olup olayda mağdur D’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.  

• Olayda F ve G’nin D’ye ait villaya girerek evde bulunan kasayı açmaları icra hareketi 
niteliğindedir. Ancak kasanın boş çıkması sebebiyle icra hareketleri tamamlanamamıştır. 
Bu husus teşebbüs bahsinde ele alınacaktır. 

2. Manevi Unsurlar  
• Hırsızlık suçunda kastın yanı sıra failin yarar sağlama amacının da olması gerekir (kast-

amaç ilişkisi).Olayda F ve G, kazanç elde etmek amacıyla, yani yarar sağlamak için fiili icra 
etmişlerdir. Bu durum suçun manevi unsurunun oluştuğunu ortaya koymaktadır  

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.   
B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 
Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi ve herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte 
kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında 
işlenmesi cezayı artıran nitelikli hallerdir. 
C. KUSUR 

• Olayda zorunluluk haliakla gelebilir. Zorunluluk halinden failin yararlanabilmesi için ağır 
ve muhakkak bir tehlikenin olması, tehlikeye bilerek neden olmama, tehlikenin ağır olması 
ile savunmaya ilişkin olarak zorunluluk (başka türlü korunma olanağı) ve orantılılık 
(sonucu ortaya çıkacak zarar ile işlenen suçla verilen zarar arasındaki denge) koşullarının 
mevcut olup olmadığına bakılır. Olayda E’nin ağır bir borç içinde olması, hukuken bir 
tehlike olmadığından, zorunluluk halinden bahsedilemez. 
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C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
1. Teşebbüs 

• Olayımızda F ve G, D’nin evine girmiş ve bir kasa bulmuşlardır. Ancak bu kasa boş 
çıkmıştır. Burada teşebbüste elverişlilik bağlamında suçun konusunun 
yokluğundanbahsedebiliriz. 

• Teşebbüsten dolayı kişinin sorumlu tutulabilmesi için elverişli hareketlerle icraya 
başlanması gerekir. Elverişli hareket ifadesine suçun konusu, failin ve hareketin vasfı, 
kullanılan aracın niteliği de dahildir.  

• Suçun konusunun yokluğu durumunda teşebbüsün mümkün olup olmadığı hakkında iki 
görüş bulunmaktadır: Yargıtay’a ve öğretinin bir bölümüne göre, suçun konusunun 
yokluğu durumunda 2 şekilde değerlendirme yapılmalıdır. Suçun konusunun yokluğunun 
nispi olduğu şeklinde bir değerlendirme yapıldığında, suça teşebbüsün gerçekleştiği kabul 
edilmektedir. Suçun konusunun yokluğunun mutlak olduğu şeklinde bir değerlendirme 
yapıldığında ise, işlenemez suç mevcut olup, teşebbüsten dolayı sorumluluk söz konusu 
olmayacaktır. Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre, suçun konusunun suç anında 
varlığı ve yokluğu eylem öncesi bir değerlendirme ile somut olayın özelliklerine, benzer 
olaylarda görülen durum ve koşullara göre saptanır. Bu görüşe göre, kasanın boş olması 
nisbi bir konuda elverişsizlik halidir ve teşebbüsten sorumluluk devam eder.  

• Bizim de kabul ettiğimiz diğer görüşe göre, suçun konusunun yokluğu açısından mutlak 
ve nispi ayrımı yapılamaz. Suçun konusunun yokluğu durumunda exante bir 
değerlendirme yapılmalı ve somut olayda meydana gelen şartların göz önünde 
bulundurulması suretiyle suçun konusunun mevcut olup olmadığının tespit edilmesi 
gerekir. Bu tür olaylarda fail ilgili suç tanımıyla korunan hukuki değerleri tanımayan 
davranışları tezahür etmiştir. Bu nedenle teşebbüsten sorumluluk tutulması gerekmektedir. 

• 2. İştirak 
• E’nin İştirak Statüsü: 

o E Azmettiren Olarak: Olayda E, büyük oğlu F ile görüşerek ağır bir borç içinde 
olduğunu ve D’nin villasındaki mücevherleri bir şekilde kardeşi G ile birlikte bulup 
almalarını söylemiştir. Bu durum, azmettirme kapsamında ele alınmalıdır. 
Azmettirmenin olabilmesi için, suç işleme kararı bulunmayan bir kimseye bu 
kararın verdirilmesi gerekir. 

o Ancak olayda F, babası E’nin kendisi ile yaptığı bu görüşmeden birkaç gün önce 
zaten aynı konuyu kardeşi G ile konuşmuştur. Ancak F, babası E’ye bu 
konuşmadan söz etmemiştir. Dolayısıyla F ve G’nin daha önceden böyle bir 
düşünceye sahip olduklarından azmettirmeden söz edilemez. 

o E, Yardım Eden Sıfatıyla Şerik: F ve G’den habersiz villanın önünde gözcülük 
yapmıştır. D’nin evinin bulunduğu yer ve sunulan katkının suçun işlenmesindeki 
önemi dikkate alındığında, akla müşterek faillik gelmektedir. Ancak müşterek 
failliğin sübjektif koşulu olayda yoktur, yani E fiilin müşterek failleri ile aynı suç 
işleme kararı ile hareket etmelidir. Olayda F ve G’nin, E’nin varlığından haberdar 
olmamalı nedeniyle katkısı ne kadar önemli olursa olsun, suçun icrasını kolaylaştırma 
niteliğindedir. Bu nedenle E, yardım edendir. 
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• F ve G’nin İştirak Statüsü:Olayda F ve G’nin, fiil üzerinde birlikte suç işleme kararı 
kapsamında fiili hâkimiyet kurduklarından müşterek faildirler.  

3. İçtima 
İçtima hususunda ele alınması gereken bir durum bulunmamaktadır.  
 

 
YAPTIRIM 

 
I-  A, B’nin bacağının kırılması nedeniyle 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış, cezasının bir bölümünü 
çektikten sonra koşullu salıverilmiştir. Şartla salıverildikten 1 yıl sonra D’nin ölümüne neden olan olayı 
gerçekleştirmiştir. 

• A, daha önce süreli hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Süreli hapis cezasına mahkûmiyet 
halinde koşullu salıverilme için infaz kurumunda iyi halli olarak geçirilmesi gereken 
süre,mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadardır.  

• Kişi, koşullu salıvermeden yararlandırılmasından sonra denetimli serbestlik tedbirine tabi 
tutulur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi ise süreli hapis cezasında, infaz kurumunda 
iyi halli geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır. 

• Olayımız bakımından A, 4 yıl hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Bu sürenin 32 ayını infaz 
kurumunda iyi halli geçirdikten sonra denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmuştur. A 
bakımından bu süre 16 aydır.  

• Olayda A, infaz kurumundan çıktıktan 1 yıl sonra, yani denetim süresi içinde bu suçu 
işlemiştir.Eğer A, işlediği bu suçtan dolayı mahkûm olur ise koşullu salıverme kararı geri 
alınacaktır ve infaza kaldığı yerden devam edilir 

II.C, askere gitmemek için parmağını kesmiş, kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek sırf askeri suçundan 
2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştır. 

• Kişi hakkında önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir 
suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır.  

• Olayda, C’nin işlediği bu suç, sırf askeri suçtur. TCK’nın 58/4 md. göre kasıtlı suçlarla 
taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. 
Bu hüküm gereğince olayımızda tekerrür söz konusu olmayacaktır. 

 III.  E, uzun süre Almanya’da işçi olarak çalışmış, uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl hapse mahkum 
olmuştur. Cezası infaz edildikten sonra, olaydan 2 yıl önce sınır dışı edilerek Türkiye’ye dönmüştür. 

• Olayımızda yabancı ülkede işlenen ve mahkûm olunan bir suç söz konusudur. 
• TCK’nın 58. maddesine göre “yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas 

olmaz”.  
• Ancak bu kuralın istisnaları yine aynı maddede kabul edilmiştir. Bunlardan biri de 

uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçudur. Dolayısıyla E, hakkında tekerrür 
hükümleri uygulanacaktır. 

IV. F’ye,1 yıl önce konut dokunulmazlığını ihlalden 6 ay hapis cezası verilmiş, cezası ertelenmiştir. 
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• F’nin işlediği suç, iki yıl ve daha az süreli bir hapis cezası olduğundan cezanın ertelenmesi 
kurumu işletilmiştir. Cezası ertelenen kişi hakkından 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak 
üzere denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. 

• Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın 
kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.  

• F, hırsızlık suçunu denetim süresi içerisinde işlediğinden, denetimli serbestlik tedbiri kararı 
geri alınacak ve cezası kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilecektir. 


