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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Final Sınav 

Sorusu  

Örgün Öğretim Tek ve Çift Numaralı Öğrenciler – 9 Haziran 2017; 09:00 

Açıklamalar:  Sınav Süresi 3 Saattir.  Sınavın ilk 30 Dakikası Salondan Ayrılmanıza 

İzin Verilmeyecektir.  Bir Tam Tabaka Ek Kağıt Alabilirsiniz.  Tükenmez Kalem 

Kullanınız ve Yazınızın Okunaklı Olmasına Özen Gösteriniz.  Başarılar Dileriz.   
 

OLAY 

E, oğulları F ve G ile birlikte bir antika dükkânı işletmektedir. Daha önce bu 

dükkânda çalışan A ise, dükkânda bulunan altın sikkeleri bir şekilde elde ederek, yurt 

dışına çıkma planı yapmaktadır. Bu düşüncesini B ve C ile paylaşan A, onları 

sikkeleri almaları konusunda ikna eder. Bir gece vakti B ve C, A’ya sormadan bu 

plana E’nin 10 yaşındaki oğlu D’yi de dahil ederler ve yanlarına alarak dükkâna 

gelirler. B ile C, D’den kapıda beklemesini söyleyip bir aksilik olursa da kendilerine 

yardım etmesi için D’ye bir sopa verirler. Dükkâna geldiklerinde B otomobilde, D 

kapıda beklerken A, telsiz bir sistemle C’yi yönlendirir ve sikkelerin bulunduğu 

kasayı bulmasını, kasanın şifresini söyleyerek sikkeleri almasını sağlar. C, sikkeleri 

alıp kapıdan çıkarken E ile karşılaşır. C’nin elindeki sikkeleri gören E, silahını C’nin 

kafasına doğrultur. İçeride bir gürültü duyan D, tam E’nin C’ye doğru ateş edeceği 

esnada içeri girer ve E’nin C’ye silah doğrulttuğunu görmeden elindeki sopayla E’nin 

sırtına vurur. Olanları pencereden gören B, yakalanacaklarını düşünerek aracı hemen 

terk edip uzaklaşır ve olayı polise haber verir. E’nin afallamasıyla C ve D, sikkelerin 

tamamını olmasa da yarısını alıp kaçarlar.  

Bir gün sonra G, bir benzin istasyonunda C ve D’yi görür. Kaçmak için 

arabayla hareket etmeleri üzerine takip etmeye başlar. Otobanda hızlı bir şekilde 

giderlerken G, C ve D’nin aracına durdurmak için yandan hafifçe çarpar. Ancak bu 

çarpmanın etkisi ile C, aracın kontrolünü kaybeder ve araç yol kenarında bulunan 

uçuruma yuvarlanır. Kaza yerine giden G, sikkeleri bagajdan alır ve yerde yaralı 

halde yatmakta olan C ile D’yi kurtarmak ister. Bu esnada olay yerine gelen F, C ile 

D’yi ağır yaralı halde görmesine rağmen kardeşi D’nin babaları E’ye yaptıklarına 

sinirlenerek kurtarılmasını engellemek için G’ye D’nin öldüğünü söyler. G sadece 

C’yi yanına alarak hemen hastaneye götürür. D ise yoldan geçenler tarafından 

hastaneye kaldırılır. Yapılan yargılamada G, bir hukuk öğrencisinden edindiği 

bilgiden hareketle sikkeleri kurtarmak amacıyla savunma teşkil eden bir davranış 

gerçekleştirdiğini düşündüğü yönünde bir savunmada bulunur.  

Ağır yaralı haldeki C’yi en yakın devlet hastanesine getiren ve aynı zamanda 

pratisyen bir hekim olan G, hastanedeki nöbetçi pratisyen hekimle birlikte C’yi 

ameliyata alır. Yeterli tıbbi cihazın bulunmaması nedeniyle C’nin tedavisinde önemli 

risklerin ortaya çıktığını bilen G, en azından ölmez düşüncesiyle ameliyata devam 

eder. Ameliyat sonunda C’nin hayatı kurtulur. Ancak vücudu tamamen felç olur. 

Yargılama esnasında C, bu şekilde yaşamaktansa ölseydi kendisi için daha iyi 

olacağını, bunun sorumlusunun G olduğunu belirtir. G’nin avukatı ise C’nin ameliyat 

olmasaydı kesin olarak ölüp ölmeyeceği araştırıldıktan sonra müvekkilinin 

sorumluluğunun tespit edilmesi gerektiğini söyler.  

SORU: A, B, C, D, F ve G’nin ceza sorumluluklarını suç inceleme yöntemini esas 

alarak tespit ediniz.  
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100 PUAN + 6 EK PUAN 

 

Birinci Olay 

44 PUAN + 2 EK PUAN 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

A, B ve C’nin, E, oğulları F ve G’ye ait antika dükkânındaki altın sikkeleri 

almak üzere anlaşmaları üzerine D’nin sopayla E’nin sırtına vurmasıyla 

sikkeleri almaları Hırsızlık ve Yağma suçları bakımından değerlendirilmelidir.  

(1 PUAN + SİST. 1 PUAN) 

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Hırsızlık ve Yağma suçları ile korunan hukuki değer malvarlığı değerleridir. Ayrıca 

yağma suçu ile korunan bir diğer hukuki değer, irade özgürlüğü ve/veya vücut 

bütünlüğü olabilir.  

III. İRDELEME  

A. SUÇUN UNSURLARI AÇISINDAN İRDELEME  

1. Maddi Unsurlar 

a. Suçun Konusu: Hırsızlık suçunun konusu, başkasına ait ve/veya başkasının 

zilyetliğinde bulunan taşınır maldır. Olayda suçun konusu E, F ve G’ye ait olan 

sikkelerdir. (1 PUAN) 

Yağma suçunun konusu malvarlığı ve kişinin bedeni, vücududur. Olayda E, F ve G’ye 

ait sikkelerle E’nin vücut bütünlüğü, yağma suçunun konusudur. (1 PUAN) 

b. Fiil: Zilyedinin rızası olmadan suçun konusu olan malı, bulunduğu yerden almak 

hırsızlık suçunun fiil unsurunu oluşturur. “Almak”tan anlaşılması gereken, failin suçun 

konusunu oluşturan mal üzerinde mağdurun zilyetliğine son vererek malı kendi egemenlik 

alanına sokması, kendisinin zilyet olmasıdır. Bu anlamda suçun tamamlanması için 

mağdurun suç konusu eşya üzerinde zilyetlikten doğan tasarruf haklarını kullanmasının 

olanaksız hâle gelmesi gerekir. (2 PUAN) 

Yağma suçunun fiil unsurunu ise kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya 

cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı 

itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, 

bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılma 

oluşturmaktadır. (1 PUAN) 

A, B ve C ile A’dan habersiz D, her ne kadar yalnızca sikkelerin bulundukları yerden 

alınması, yani hırsızlık suçu üzerinde anlaşmış olsalar da sikkelerin alınması 

esnasında, yani sikkeler henüz mağdurların egemenlik alanından çıkmadan, bu 

anlamda hırsızlık suçu tamamlanmadan, işlenmeye devam edilirken D’nin sopayla 

E’nin sırtına vurarak cebir kullanması nedeniyle hırsızlık suçu yağmaya dönüşmüştür. 

Bu nedenle bundan sonraki incelemeler, yağma suçu üzerinden yapılacaktır.  

(1 PUAN) 

c. Netice: Yağma suçunun neticesi, olayda D’nin sopayla E’nin sırtına vurmak 

suretiyle E’yi yaralamasıdır. Bu noktada hırsızlıkla birlikte yaralama, neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış hali gerçekleşmediği sürece yağma suçu içerisinde yer 

aldığından ayrıca değerlendirilmez. (Bkz. içtima) 

d. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet: Nedensellik bağı ve objektif isnadiyet 

vardır.  

e. Suçun Faili: Bu suç herkes tarafından işlenebilir. Olayda fail D’dir. (A, B ve C’nin 

durumu için bkz. iştirak). 
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f. Suçun Mağduru: Mağdur herkes olabilir. Olayda suçların mağduru E’dir.  

2. Manevi Unsur: Yağma suçu kasten, yani bilerek ve istenerek işlenmiştir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda D bakımından meşru savunma tartışması 

yapılabilir. Meşru savunma için kişinin gerek kendisinin gerek başkasının bir hakkına 

yönelik olarak gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan bir haksız 

saldırıyı o anda hal ve koşullar ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen 

bir fiilin varlığı gerekir. (1 PUAN) 

Olayda evvela kendilerine ait sikkeleri C’nin elinde gören E tarafından C’nin kafasına 

silah doğrultması üzerinde durulmalıdır. Bu noktada C, sikkeleri alarak E’ye yönelik 

haksız bir saldırı gerçekleştirmiştir. Şu halde C’nin kafasına silah doğrultan E’nin 

meşru savunma içerisinde olduğundan söz edilebilirse de silahı C’nin ölümcül bölgesi 

olan kafasına doğrultup ateş etmeye yeltenmesi meşru savunmada sınırın aşılmasını 

gündeme getireceğinden ve bu da fiilin meşruluğunu ortadan kaldıracağından E’nin 

fiiline karşı meşru savunmadan söz edilebilecektir. Bu anlamda elinde sopa bulunan 

D’nin, C’nin kafasına ateş etmek üzere olan E’nin sırtına vurması açısından meşru 

savunmadan söz edilebilir. (2 PUAN) 

Tam bu noktada bir diğer tartışma D’nin, C’yi kurtarmak için değil, malı koruma 

altına almak için E’ye vurması, dolayısıyla da meşru savunmaya yönelik bir kastının 

bulunmaması hususunda ortaya çıkmaktadır. Şu halde E’nin, C’ye ateş edeceğini 

bilmeyerek sopayla E’ye vurduğu bilgisine yer verilen olayda D’nin meşru 

savunmadan faydalanıp faydalanamayacağı tespit edilmelidir.  

Bu konuda iki görüş bulunmaktadır. Sübjektif görüşe göre savunma hareketinde 

bulunan kişi, meşru savunmadan yararlanabilmek için meşru savunma halinde 

olduğunu bilmelidir. Eğer bilmiyorsa iki farklı görüş kabul edilmektedir. İlk görüşe 

göre fail, suçun tamamlanmış şeklinden sorumlu tutulurken ikinci görüşe göre suçun 

yalnızca teşebbüs aşamasında kalmış halinden sorumlu tutulur. (2 PUAN) 

Objektif görüşe göre ise savunma hareketinde bulunan kişinin, meşru savunmadan 

yararlanabilmek için meşru savunma halinde olduğunu bilmesi gerekli değildir. 

Objektif olarak meşru savunma hali içerisinde olması, kişinin meşru savunmadan 

yararlanabilmesi için yeterlidir. (1 PUAN) 

Şu halde E’nin C’ye ateş edeceğini bilmeyen D, sübjektif görüşe göre meşru 

savunmadan yararlanamaz ve bu kapsamda ya suçun tamamlanmış halinden ya da 

suçun teşebbüs aşamasında kalmış halinden sorumlu tutulur (Bu çerçevede bkz. 

teşebbüs). Objektif görüşe göre ise D, meşru savunmadan yararlanır ve suç oluşmaz. 

(1 PUAN) 

Objektif görüşün kabul edilmesi halinde suç incelemeye devam edilmeyecekse de 

sübjektif görüşün kabul edilmesi halinde D’nin suçun tamamlanmış halinden ya da 

suçun teşebbüs aşamasında kalmış halinden sorumlu tutulacak olması nedeniyle 

incelemeye devam edilecektir.  

B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Yağma suçunun silahla (D’nin elindeki sopa), gece vakti, birden fazla kimse 

tarafından işlenmesi, iş yerinde işlenmesi nitelikli halleri düzenlenmiştir. (1 PUAN) 

Olayda aynı fıkrada yer alan seçimlik birden fazla nitelikli hal gerçekleşmiştir. Bu 

durumda tek bir ceza artırımı yapılacaktır. Ancak bu husus temel cezanın 

belirlenmesinde dikkate alınacaktır (Bu açıklama, öğrenci tarafından içtima kısmında 

da yapılmış olabilir.) 

C. KUSUR: Olayda D’nin 10 yaşında olduğu bilgisine yer verilmiştir. Dolayısıyla 

kusuru etkileyen (azaltan) bir hal olarak yaş küçüklüğü söz konusudur. Olayda D, 

birinci yaş grubuna girmekte olup kendisine ceza verilmez. (1 PUAN) 

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 



 4 

1. Teşebbüs: 

Olayda hukuka uygunluk nedeninin varlığını bilmeyen E’nin sübjektif görüş kabul 

edildiğinde işlediği fiilin teşebbüs aşamasında kalmış halinden sorumlu tutulacağı 

kabul edilmiştir.  

Şu halde teşebbüs, işlemeyi kast edilen bir suça elverişli hareketlerle doğrudan 

doğruya başlanıp elde olmayan sebeplerle suç tamamlanamazsa söz konusu olur. 

Sonucu ise suçtan meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre cezada indirim 

yapılmasıdır. (1 PUAN) 

2. İştirak 

a. Kişilerin iştirak statüleri  

A bakımından: A, hırsızlık suçuna azmettirendir. Azmettirme, suç işleme düşüncesi 

bulunmayan bir kimsenin suç işleme kararının verdirilmesidir. Dükkânda bulunan 

altın sikkeleri bir şekilde elde ederek, yurt dışına çıkma planı yapan ve bu düşüncesini 

B ve C ile paylaşan A’nın, onları sikkeleri almaları konusunda ikna etme hareketi 

azmettirmedir. (Yağma suçu açısından A’nın sorumluluğu için bkz. sınır aşılması).  

(1 PUAN) 

Aynı zamanda A’nın telsiz bir sistemle C’yi yönlendirmesi ve sikkelerin bulunduğu 

kasayı bulmasını, kasanın şifresini söyleyerek sikkeleri almasını sağlaması açısından 

A’nın bu katkılarının suçun işlenmesi açısından hırsızlık suçuna müşterek fail olarak 

iştirak ettiği belirtilmelidir. (1 PUAN) 

Zira bir kimse olay yerinde bulunmasa bile telsiz sistemle kişiyi yönlendirmesi, 

kişinin olayın işleniş sürecine hakim olmasını, fiil hakimiyetine sahip olmasını 

beraberinde getirecektir. (A, hırsızlık suçu açısından müşterek fail olabilir. Yağma 

suçu açısından A’nın durumu için bkz. sınır aşılması). (1 PUAN) 

A’nın hırsızlık suçu açısından hem azmettiren, hem de müşterek fail olması açısından 

değerlendirmeler için bkz. içtima. 

B bakımından: B’nin fiilin işlendiği esnada otomobilde beklemesi, hırsızlık suçuna 

yardım etme olarak nitelendirilebilir. Buna göre B’nin otomobiliyle kapıda beklemesi, 

“suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını 

kolaylaştırma” olarak değerlendirilebilir. Ancak hırsızlık suçuna karar kılındığından B 

de hırsızlık suçunun yardım edenidir. (B’nin işlenen yağma suçu nedeniyle 

sorumluluğunun değerlendirilmesi için bkz. sınır aşımı). (1 PUAN) 

Bununla birlikte B’nin, A ile birlikte 10 yaşındaki D’yi hırsızlık suçunun işlenmesine 

dahil etmeleri ve en önemlisi de eline sopa vermeleri, D’nin iradi hakimiyete sahip 

olup olmadığına göre dolaylı fail ya da azmettiren olarak sorumlu tutulmasını 

gündeme getirebilecektir. Bu noktada D’nin yaşından hareketle bir sonuca ulaşılamaz. 

Önemli olan D’nin işlediği fiil bakımından kusur yeteneğinin bulunup 

bulunmadığıdır. (1 PUAN) 

D’nin kusur yeteneğinin bulunması halinde bu durum B tarafından bilinse de 

bilinmese de B’nin hırsızlık suçuna azmettiren olarak sorumluluğu gündeme 

gelebilecektir. (1 PUAN) 

Buna karşılık D’nin, işlediği fiil bakımından kusur yeteneğine sahip olmaması 

halinde, bu durum B tarafından biliniyorsa B hırsızlık suçunun dolaylı faili olacak, 

bilinmiyorsa B hırsızlık suçunun azmettireni olacaktır. (1 PUAN) 

B, ister dolaylı fail isterse azmettiren olsun, her halükarda bir çocuğun suçun 

işlenmesine yönlendirilmiş yahut da suçun işlenmesinde kullanılmış olması nedeniyle 

iştirak düzenlemeleri dolayısıyla artırılmış cezaya maruz kalacaktır (TCK md. 37/2, 

38/2).   (1 PUAN) 
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C bakımından: C, B ile birlikte 10 yaşındaki D’yi hırsızlık suçunun işlenmesine dahil 

etmeleri ve en önemlisi de eline sopa vermeleri açısından D’nin iradesine hakim olup 

olmamasına göre dolaylı fail ya da azmettiren olabilir. (1 PUAN) 

Bu noktada B açısından yapılan açıklamalar burada da yapılmış olabilir. Bu 

açıklamaların tek bir defa değerlendirilmesi gerekmektedir.  

b. Sınırın Aşılması 

Fail, şerikin kast ettiğinden daha fazlasını gerçekleştirmişse bu durumda sınırın 

aşılmasından söz edilecektir. (1 PUAN) 

Sınırın aşılması, niceliksel ve niteliksel sınırı aşımı şeklinde tezahür edebilir. İşlenen 

suçun, kast edilen suçtan başka bir suç olması durumunda niteliksel aşım söz konusu 

olacakken işlenen suçun kast edilen suçun ağırlaşmış hali yahut da nitelikli hali 

olması durumunda niceliksel aşma söz konusu olacaktır. Olayda hırsızlık suçu, yağma 

suçuna dönüştüğü için niteliksel aşımdan bahsedilecektir. (2 PUAN) 

Nitelik yönünden sınırın aşılması durumunda işlenen suç yönünden kural olarak 

şerikin sorumluluğu söz konusu olmayacaksa da işlenen bu suç yönünden şerikin olası 

kastının bulunması durumunda şerikin sorumluluğu devam edecektir. (1 PUAN) 

A, yağma suçundan sorumlu tutulamayacaktır. Zira A, ne D’nin suçun işlenmesine 

dahil edildiğinden haberdardır ne de D’ye sopa verildiğinden haberdardır. Dolayısıyla 

hırsızlık suçunun yağmaya dönüşmesi, A bakımından öngörülebilir bir durum olarak 

görülecek olsa bile kabullenilebilecek ya da istenecek bir durum değildir. (1 PUAN) 

B ve C, yağma suçuna azmettirmeden dolayı sorumlu tutulabilir. Zira D’yi suçun 

işlenişine dahil eden B ile C, D’ye kapıda beklemesini söyleyip bir aksilik olursa da 

kendilerine yardım etmesi için D’ye bir sopa vermişlerdir. Bu anlamda D’nin 

gerektiğinde sopayı kullanmasını öngörmekle kalmamış, aynı zamanda 

kabullenmişlerdir. (1 PUAN) 

Ayrıca A tarafından sikkelerin tamamının çalınması istenmesine rağmen C ile D’nin 

sikkelerin sadece yarısını almış olmaları, A’nın sorumluluğu bakımından bir 

değişikliğe yol açmayacaktır. Azmettirenin istediğinden niceliksel olarak daha azının 

işlenmiş olması, azmettirmeyi ortadan kaldırmayacaktır.  (1 PUAN) 

c. İştirak Halinde Gönüllü Vazgeçme  

Olayda yağma suçuna azmettiren konumundaki B’nin olanları pencereden görerek  

yakalanacaklarını düşünüp aracı hemen terk edip uzaklaşması ve olayı polise haber 

vermesi, iştirak halinde gönüllü vazgeçme kapsamında değerlendirilmelidir. Buna 

göre kural, iştirak halinde işlenen suçlarda sadece gönüllü vazgeçen suç ortağının 

gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanması yönündedir. Bununla birlikte suçun; 

gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayret dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması ve 

gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması hallerinde de gönüllü 

vazgeçme hükümleri uygulanır. (2 PUAN) 

Bu kapsamda azmettiren B’nin gönüllü vazgeçmeden faydalanabilmesi için suçun 

işlenmesini yahut da neticenin gerçekleşmesini önlemeye yönelik olarak elinden gelen 

tüm çabayı göstermesi gerekir. Bir defa olayda B’nin suçun işlenmesini önlemek için 

tüm çabayı sarf ettiği belirtilemez. Zira suç ortaklarının yanına gitmek varken polise 

gitmekle yetinmesi yeterli bir çaba olarak görülmeyecektir. (1 PUAN) 

İkincisi ve daha da önemlisi B’nin olanları pencereden görerek yakalanacaklarını 

düşünüp polise gitmesi, vazgeçmesinin gönüllü olup olmadığı tartışmasını 

beraberinde getirmektedir. Bu konuda ileri sürülen psikolojik teoriye göre failin 

psikolojik dünyasındaki değişimler esas alınır. Burada gönüllülük, failin kararına 

hâkim olarak kalması ve suç plânının icrasını hala mümkün kabul etmesine göre 

belirlenmektedir. Buna göre psikolojik baskının gücü failin özgürce seçimini 

yapmasını devre dışı bırakıyorsa vazgeçme gönülsüz, buna karşılık fail ne dış bir 
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zorlama nedeniyle engellenmemiş ne de manevî bir baskı nedeniyle fiili 

tamamlayamayacak hale gelmemişse vazgeçme gönüllüdür. Normatif teoriye göre ise 

vazgeçmenin gönüllülüğü saf bir değerlendirme problemidir. Burada belirleyici olan 

“failin iç düşüncelerinin değerlendirilmesi” olacaktır. Böylece sadece psişik bulgu 

önemli değildir, ayrıca vazgeçme saikinin değerlendirilmesi de önemlidir. Vazgeçme, 

bir “geriye dönme” ve failin değişen düşüncesinin bir ifadesi olarak ve bu bakımdan 

“yasal zemine geri dönüş” olarak ortaya çıktığında gönüllüdür. (2 PUAN) 

Nihayetinde olayda ister psikolojik isterse normatif teori kabul edilsin olayları 

görmesi sebebiyle yakalanacaklarını düşünerek polise giden B’nin gönüllülüğünden 

bahsedilemeyecektir.  (1 PUAN) 

3. İçtima 

Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil 

sayılan suça bileşik suç denir. Hırsızlık ve tehdit/cebir suçları, yağma suçunun 

unsurunu oluşturmaktadır. Ayrıca yağma suçuna konu malın işyerinden alınması daha 

ağır cezayı gerektirir nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Bu ise aynı zamanda konut 

dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturmaktadır. (2 PUAN) 

Olayda bileşik suç olan yağma suçu gerçekleştiğinden, ayrıca hırsızlık, tehdit veya 

konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından dolayı ayrıca cezalandırma yoluna 

gidilmeyecektir. (1 PUAN) 

Bununla birlikte yağma suçu açısından söz konusu olan birden fazla nitelikli halin 

bulunması halinde yağma suçundan bir defa cezalandırma yoluna gidilecek olsa da 

birden fazla nitelikli hal, cezanın belirlenmesi aşamasında dikkate alınacaktır.  

(1 PUAN) 

Son olarak suç ortaklarının hem faillik hem şeriklik statüsünde bulunmaları halinde 

görünüşte içtima kuralları kapsamında failliğin şerikliğe asliliği kuralı gereğince 

kişinin yalnızca fail olarak sorumlu tutulması yoluna gidilir. Dolayısıyla A’nın hem 

azmettiren hem müşterek fail olduğu durumda fail sorumluluğuna gidilecektir.  

(1 PUAN) 

E. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 

Olayda D’nin, E’nin oğlu olduğu bilgisine yer verilmiştir. Bu durumda TCK md. 167 

kapsamında malvarlığına ilişkin bazı suçlar açısından akrabalıktan kaynaklı şahsi 

cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep 

değerlendirmesi yapılabilir. Bu kapsamda düzenlemede yağma suçu hariç 

bırakıldığından D açısından bu tür bir indirimden söz edilemeyecektir.  

(EK PUAN  +1) 

İkinci Olay 

19 PUAN + 2 EK PUAN 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

Otobanda hızlı bir şekilde giderlerken G’nin, C ve D’nin aracına durdurmak 

için yandan hafifçe çarpması sonucunda C’nin aracın kontrolünü kaybetmesi ve 

aracın yol kenarında bulunan uçuruma yuvarlanması ile C ve D’nin 

yaralanmaları kasten yaralama veya taksirle yaralama suçları bakımından 

değerlendirilmelidir.  (1 PUAN + SİST. 1 PUAN) 

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Yaralama suçları ile korunan hukuki değer vücut bütünlüğüdür. 

III. İRDELEME  

A. SUÇUN UNSURLARI AÇISINDAN İRDELEME  

1. Maddi Unsurlar 
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a. Suçun Konusu: Yaralama suçunun konusu, kişinin vücududur. Olayda C ile D’nin 

vücududur. (1 PUAN) 

b. Fiil: Vücuda acı verebilecek, sağlığın ya da algılama yeteneğinin bozulmasına yol 

açabilecek her türlü davranış, yaralama suçunun fiil unsurunu teşkil etmektedir. 

Olayda G, C’nin sürdüğü araca yandan hafifçe çarparak aracın yoldan çıkmasına yol 

açmış, böylelikle yaralama neticesinin gerçeklemesine sebebiyet verebilecek bir 

davranış gerçekleştirmiştir. (1 PUAN) 

Taksirli suçlarda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığın da incelenmesi 

gerekmektedir. Taksirli suçların temeli objektif özen yükümlülüğüne aykırılıktır. Bu, 

objektif olup normlar ve teamüller dikkate alınarak tespit edilir. (1 PUAN) 

Olayda G’nin özen yükümlülüğüne aykırı davranıp davranmadığı arabaya yandan 

çarpması noktasında değil, yaralanma neticesi açısından değerlendirilecektir. 

Otobanda hızla giden bir araca yandan çarpılması, ne kadar yavaş olursa olsun 

kişilerin vücutları üzerinde tehlike arz eden bir hareket olup trafik güvenliğini 

tehlikeye sokacak niteliktedir. Dolayısıyla G’nin objektif özen yükümlülüğüne aykırı 

bir davranışının varlığından bahsedilebilir.   (1 PUAN) 

c. Netice: Yaralama suçunun neticesi, vücuda verilen acı, sağlığın ya da algılama 

yeteneğinin bozulmasıdır. Zaten olayda hem C’nin hem de D’nin kaza sonucu 

yaralandıkları, yerde yattıkları bilgisine yer verilmiştir. (1 PUAN) 

d. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet: Nedensellik bağı ve objektif isnadiyet 

vardır. Herhangi bir sorun yoktur. 

e. Suçun Faili: Bu suç herkes tarafından işlenebilir. Olayda suçun faili G’dir. 

f. Suçun Mağduru: Mağdur herkes olabilir. Olayda suçun mağdurları C ile D’dir.  

2. Manevi Unsur: Bu kapsamda yaralamanın olası kastla mı yoksa bilinçli taksirle mi 

işlendiği tespit edilmelidir. Buna göre olası kast, suçun unsurlarının gerçekleşeceğine 

yönelik öngörme ve kabullenmeye karşılık gelirken bilinçli taksir, öngörme ve 

istememeye karşılık gelir. (2 PUAN) 

Şu halde G’nin, otomobiliyle otobanda hızla giderken C’nin aracına yandan hafifçe 

çarpması sonucu C’nin kontrolü kaybedebileceği ve kazaya sebebiyet verebileceği 

konusunda bir öngörüye sahip olduğunda kuşku bulunmadığı belirtilebilir. Buna 

rağmen aracı durdurmak için yandan hafifçe çarpması, amacı ve çarpmasının hafif 

olması dikkate alındığında esasında olası bir kazayı kabullenmediği anlamına da 

gelebilir. Öyle ki aracı durdurup sadece iş yerlerinden çalınan eşyaları alma niyetinde 

olan G’nin, bir kazaya sebebiyet verme konusunda kabullenme içerisinde olduğunu 

belirtmek, otobanda o hızla giderlerken daha sert bir hamle yapmış olmasını 

gerektirirdi. Şu halde G tarafından yaralamanın bilinçle taksirle işlendiği sonucuna 

ulaşılabilir. (2 PUAN) 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni 

bulunmamaktadır.  

B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.  

C. KUSUR 

Bu çerçevede G’nin bir hukuk öğrencisinden edindiği bilgiden hareketle sikkeleri 

kurtarmak amacıyla savunma teşkil eden bir davranış gerçekleştirdiğini düşündüğü 

yönündeki savunmasının değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre G’nin haksızlık 

hatası içerisinde olduğu belirtilebilir. Zira haksızlık hatası, işlediği fiilin haksızlık 

teşkil ettiği hususunda hataya düşme halinde söz konusudur. (1 PUAN) 

Bu kapsamda haksızlık hatasının ilk görünüm şekli doğrudan haksızlık hatası olup bu 

hata, failin yasaklayıcı bir normu göz ardı ederek davranışına izin verildiği 

düşüncesiyle hareket etmesidir. Haksızlık hatasının ikinci görünüm şekli ise dolaylı 
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haksızlık hatası olup bu hata, gerçekte olmamasına rağmen failin işlediği fiili hukuka 

uygun hale getiren bir nedenin bulunduğu düşüncesiyle davranış sergilemesidir.  

(2 PUAN) 

Olayda G, sikkeleri kurtarmak amacıyla savunma teşkil eden bir davranış 

gerçekleştirebileceğini, meşru savunma halinde bulunabileceğini düşünmüş, bu 

nedenle de dolaylı haksızlık hatası içine düşmüştür. (1 PUAN) 

Bu defa G’nin bu hatasının kaçınılmaz olup olmadığı değerlendirmesinin yapılması 

gerekir. Bu değerlendirme, kişinin sübjektif durumu dikkate alınarak çevresi, sosyal 

yaşamı, eğitim durumu gibi hususlar çerçevesinde yapılır. Hatanın kaçınılabilir olması 

halinde kişiye ceza verilir ancak bu cezada belli bir oranda indirim yapılır. Bu hatanın 

kaçınılmaz hata olması halinde ise kişiye ceza verilmez. (2 PUAN) 

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs  

Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

2. İştirak 

Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

3. İçtima 

Bazı öğrenciler, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu ve bu suçla yaralama suçu 

arasındaki görünüşte içtima ilişkisini yazmış olabilir. Görünüşte içtima görüşü yerine 

farklı neviden fikri içtima görüşüne değinenler de olabilir. (EK + 1 PUAN) 

Esasında içtima açısından G’nin, C’nin sürdüğü araca yandan hafif de olsa çarpması 

açısından mala zarar verme suçu oluşmaktadır. (1 PUAN) 

Bir fiille hem mala zarar verme hem de taksirle yaralama suçu işlenmiştir. Bu 

çerçevede işlenen bir fiille birden fazla farklı suç oluştuğundan farklı neviden fikri 

içtima kuralı gereğince en ağır cezayı gerektiren suça ait ceza ile ceza verilecektir.  

(2 PUAN) 

Bu noktada bazı öğrenciler, mala zarar verme suçu için ayrı bir başlık açmış olabilir. 

Böyle bir durumda fiil unsurunda kirletme, yok etme... gibi hususlardan söz edilmesi 

halinde ek puan verilebilir. Bunun dışındaki bilgilere puan verilmeyecektir.  

 

Üçüncü Olay 

21 PUAN + 1 EK PUAN 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

G’nin aracıyla C’nin aracına yandan hafifçe çarparak C’nin aracın kontrolünü 

kaybetmesi ve kaza yapmak suretiyle C ile D’nin yaralanmalarına neden 

olduktan sonra F’nin sözleriyle hataya düşüp D’ye müdahale etmeyerek olay 

yerinden ayrılması kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu 

bakımından değerlendirilmelidir. (1 PUAN + SİST. 1 PUAN) 

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçuyla korunan hukuki değer, yaşam 

hakkıdır. Olayda D’nin yaşam hakkı korunan hukuki değerdir. 

III. İRDELEME 

A. SUÇUN UNSURLARI AÇISINDAN İRDELEME 

1. Maddi Unsurlar 

a. Suçun Konusu: İhmali davranışla öldürme suçunun konusu yaşayan insandır. 

Olayda D’dir. (1 PUAN) 

b. Fiil: Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunun fiil unsuru icrai 

davranışa eşdeğer bir ihmali davranıştır. Bu eş değerlilik, kişinin garantör 
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yükümlülüğünün olması halinde söz konusudur. Kişi, neticeyi önlemek bakımından 

kanundan, sözleşmeden veya öngelen tehlikeli hareketten kaynaklı olarak garantör 

olabilir. (2 PUAN) 

Olayda G, ikinci olayda yer aldığı üzere kazaya yol açmış, böylelikle öngelen 

tehlikeli bir hareket gerçekleştirmiştir. Bu nedenle G’nin neticeyi önleme 

yükümlülüğü ortaya çıkmış olup kendisi garantördür. Şu halde G, müdahale 

etmeyerek aynı zamanda ihmali davranışla yaralama suçunun da fiil unsurunu 

gerçekleştirmektedir. (1 PUAN) 

Bununla birlikte G’yi hataya düşüren F açısından da D’nin kardeşi olduğundan 

bahisle D’nin hayatını kurtarma yükümlülüğünden söz edilebilir. Her ne kadar 

doktrinde bu yükümlülük için kardeşler arasında yakın ve sıkı bir ilişkinin varlığı 

gerekli görülse de en nihayetinde aile fertleri arasındaki doğal bağlılık, hele hele 

D’nin 10 yaşında bir çocuk olduğu da dikkate alındığında bu kişilerin birbirlerine 

karşı yükümlülüğü de beraberinde getirebilecektir. Şu halde F’nin de D’nin kardeşi 

olmasından bahisle yükümlü olduğu ifade edilebilir. (Bkz. iştirak) (1 PUAN) 

c. Netice: Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu açısından ölüm 

neticesi gerçekleşmemiştir. Zira D, başkaları tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Bkz. 

Teşebbüs. 

d. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet: Nedensellik bağı ve objektif isnadiyet 

vardır. Herhangi bir sorun yoktur. 

e. Fail: Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu özgü bir suçtur. Çünkü 

bu suçun faili, yalnızca garantör sıfatına sahip olan kişi olabilir. Bunun için özel bir 

hukuki yükümlülük (garantörlük) altında olan failin, neticenin oluşumuna sebebiyet 

veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. Bunun için bkz. 

Fiil. Dolayısıyla suçun faili D’dir. (1 PUAN) 

Bununla birlikte D’nin öldüğünü söyleyerek G’yi, D’yi kurtarmaktan alıkoyan F’nin 

hataya düşürmek suretiyle dolaylı fail olduğu belirtilebilir. Bunun için bkz. iştirak. 

g. Mağdur: Suçun mağduru herkes olabilir. Olayda D’dir. 

2. Manevi Unsur  

G’nin D’yi kurtarma yükümlülüğünü kasıtlı olarak ihmal etmesi gerekmektedir. 

Ancak G, F tarafından D’nin öldüğünden bahisle hataya düşürüldüğünden 

yükümlülüğünü ihmal etmesi bakımından hataya düşmüştür. Buna göre kasten 

öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunun maddi unsurları kapsamında yer alan 

kurtarma yükümlülüğünün bulunmadığı düşüncesiyle hareket etmiş, maddi unsurlarda 

hataya düşmüştür. Buna göre maddi unsurları bilmeyen kimse kasten hareket etmiş 

olmaz. Taksirle sorumluluk hali saklıdır. (1 PUAN) 

Bu noktadan sonra G açısından bir değerlendirme yapılmayacaktır. Ancak G’yi 

hataya düşüren ve dolaylı fail olan F açısından incelemeye devam edilecektir. 

Öğrenci, sadece G için inceleme yapıp olayı burada kesip F için ayrı bir başlık 

açarak inceleme yapma yoluna gitmiş olabilir. Aynı hususlara bir kez daha puan 

verilmeyecek, sadece F açısından müşahhas durumlar dikkate alınacaktır. (1 PUAN) 

F, bilerek ve isteyerek kurtarma yükümlülüğünü ihlal etmiştir.  

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.  

B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu açısından herhangi bir nitelikli 

hal öngörülmemiştir.  
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Ancak F ile D’nin kardeş olması, TCK md. 82’de yer alan öldürme suçunun kardeşe 

karşı işlenmesi şeklindeki nitelikli halin bu suç açısından da uygulanıp 

uygulanmayacağı sorusunu beraberinde getirecektir. (1 PUAN) 

Bu çerçevede birinci görüş, bu suçun kasten öldürme suçundan bağımsız olduğunu, 

bu suç açısından böyle bir nitelikli halin öngörülmediğini kabul etmektedir. İkinci 

görüş, bu suçun yaptırımında bir önceki suç üzerinden indirim ve artırım 

öngörüldüğünden TCK md. 82 hükmünün bu suç açısından da geçerli olabileceğini 

ileri sürmektedir. Üçüncü görüş ise TCK md. 82 hükmünün sadece ihmali hareketle 

öldürmenin, eş, alt soy, üst soy veya kardeşe karşı işlenmesi halinde 

uygulanabileceğini ileri sürmektedir. (2 PUAN) 

C. KUSUR 

Bu kapsamda haksız tahrik değerlendirmesi yapılabilir. Zira F, kardeşi D’nin babaları 

E’ye yaptıklarına sinirlenerek D’nin kurtarılmasını engellemek istemiştir. (1 PUAN) 

Haksız tahrik, kusuru etkileyen bir nedendir. Haksız tahrik için haksız bir fiilin 

meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlenmesi halinde 

kişinin kusuru etkilenecek ve kişinin cezasında belli bir oranda indirim yapılacaktır. 

(1 PUAN) 
Haksız fiilin bulunup bulunmadığının tespitinde tüm hukuk düzeni dikkate 

alınacaktır. Olayda D’nin sopayla E’ye vurması haksız fiil olup bir gün evvel işlenmiş 

olması, F’nin bu haksız fiilin etkisi altında fiili işlediğine de delil teşkil edebilir.  

(1 PUAN) 
Bununla birlikte haksız fiilin mutlaka failin kendisine karşı gerçekleştirilmiş olması 

şart değildir. Bu nedenle babasına karşı işlenen bir haksız fiil, G’nin haksız tahrikten 

yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla G’nin cezasında belli bir oranda 

indirim yapılacaktır. (1 PUAN) 

D. ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1.Teşebbüs 

Teşebbüs, işlemeyi kast edilen bir suça elverişli hareketlerle doğrudan doğruya 

başlanıp elde olmayan sebeplerle suç tamamlanamazsa söz konusu olur. Sonucu ise 

suçtan meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre cezada indirim 

yapılmasıdır. TEŞEBBÜSÜN TANIMINI YUKARIDA YAPMAYANA PUAN 

VERİLEBİLİR. 

Olayda ölüm neticesi gerçekleşmediğinden kasten öldürmenin ihmali davranışla 

işlenmesi suçu açısından teşebbüs tartışması gündeme gelebilecektir.  

Gerçek ihmali suçlara teşebbüs kabul edilmemekte iken, görünüşte ihmali suçlara 

teşebbüs konusu tartışmalıdır. Bir görüşe göre, sürece başkaları tarafından müdahale 

edilir ve ölüm neticesi meydana gelmezse, yükümlülüğünü ihmal eden kişi bu suça 

teşebbüsten sorumlu olmaz. Görünüşte ihmali suça teşebbüsün olmadığını kabul eden 

bu görüş, ihmali harekette gailiğin olmadığını ve failin ihmale yönelen bir neticeyi 

gerçekleştirme iradesinin mevcut olmadığından yola çıkar.  (1 PUAN) 

Buna göre fail F yükümlülüğüne aykırı davranmış olsa dahi netice gerçekleşmemiştir. 

Bu durumda da faili TCK 83’e teşebbüsten olmasa da tedavinin zamanında 

yapılmasını sağlamama, hastanın daha uzun süre acı çekmesine sebebiyet verme 

nedeniyle TCK m.d 88 kapsamında kasten yaralamanın ihmali davranışla 

işlenmesinden sorumlu tutmak gerekir. (1 PUAN) 

Diğer bir görüşe göre, ihmali davranışla kasten öldürme suçuna teşebbüs mümkündür. 

Dolayısıyla ihmali davranışla konunun tehlikeye sokulmasıyla veya mevcut tehlikenin 

arttırılması ile teşebbüsün gerçekleştiği kabul edilir. (1 PUAN) 

2. İştirak 
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F, daha evvel de belirtildiği üzere dolaylı faildir. Olayda G’nin durumu bakımından 

maddi unsurlarda hataya düşürülmesinden kaynaklanan bir hata hali söz konusudur. 

Hataya düşürmek suretiyle dolaylı faillik, doğrudan failin kastının, hataya düşürülerek 

kaldırılması suretiyle icra edilebilir. Bu sayede F, G’nin iradesine hakim olmuş ve 

iradeye hakim olmak suretiyle fiil hakimiyetini elde etmiştir. (1 PUAN) 

Bununla birlikte F’nin bu suç bakımından dolaylı fail olabilmesi için kendisinin de 

garantör olması gerekir. Eğer kardeşlerin garantörlüğü kabul edilmeyecek olursa bu 

defa F, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçundan bahisle dolaylı fail 

olamaz. Ancak TCK md. 98 kapsamında yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine 

getirilmemesi suçunun faili olarak sorumlu tutulabilir.  (1 PUAN) 

3. İçtima 

İçtima bakımından değerlendirilecek bir husus yoktur. 

 

Dördüncü Olay 

16 PUAN + 1 EK PUAN 

 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

Doktor G’nin ölüm tehlikesi geçiren C’ye müdahale etmesi felç kalmasına neden 

olması neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu bakımından 

değerlendirilebilir. (1 PUAN + SİST. 1 PUAN) 

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçuyla korunan hukuki değer vücut 

bütünlüğüdür.  

III. İRDELEME  

A. SUÇUN UNSURLARI AÇISINDAN İRDELEME  

1. Maddi Unsurlar 

a. Suçun Konusu: Suçun konusu da insan vücududur. Olayda C’nin vücududur.  

(1 PUAN) 
b. Fiil: (Yaralama suçu bakımından) Bir kimsenin vücuduna acı veren, sağlığının 

veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan her türlü hareket yaralama 

suçunun fiil unsurunu teşkil eder. Olayda G, C’yi ameliyata alarak yaralama suçunun 

temel şeklini işlemiştir. (1 PUAN) 

c. Netice: (Yaralama suçu bakımından) Yaralanma neticesi gerçekleşmiştir.  

(Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu bakımından) Neticesi sebebiyle 

ağırlaşmış suç, bir fiilin kast edilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna 

neden olunması halinde söz konusu olur. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamada iki 

aşamalı değerlendirme söz konusu olacaktır. Kast edilen fiil olayda yaralamanın temel 

şekli olarak kabul edilebilir. Ağır neticenin ise olayda C’nin felç olması şeklinde 

gerçekleştiği belirtilebilir. (1 PUAN) 

d. Nedensellik bağı: Nedensellik bağına ilişkin herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

e. Objektif İsnadiyet: Bir hareketin suçun konusu bakımından izin verilen riski aşan 

bir tehlike doğurması ve bu tehlikenin tipe uygun netice olarak gerçekleşmesi halinde 

netice, faile objektif olarak isnad edilebilecektir. (1 PUAN) 

Olayda G, C’ye tıbbi müdahalede bulunarak felç olması bakımından izin verilen riski 

aşan bir tehlike meydana getirmiştir. Buna rağmen olayda objektif isnadiyetin ortadan 

kalkıp kalmadığı ele alınmalıdır. (1 PUAN) 

Çeşitli haller objektif isnadiyetin kalkmasına yol açar. Bunlar; riski azaltıcı haller, 

tehlikenin hukuken önem taşımayacak ölçüde artırıldığı haller, izin verilen risk 
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halleri, tehlikenin netice olarak gerçekleşmediği haller, normun koruma alanına 

girmeyen haller, hukuka uygun alternatif davranışlardır. (1 PUAN) 

Olayda G, C’ye tıbbi müdahalede bulunarak felç olması bakımından izin verilen riski 

aşan bir tehlike meydana getirmişse de riski azaltıcı bir durumun varlığından 

bahsedilebilir. Elbette bu, G’nin avukatının da belirttiği gibi C’nin ameliyat 

olmasaydı kesin olarak ölüp ölmeyeceği araştırmasının yapılmasından sonra 

belirlenmesine bağlıdır. Eğer müdahale yapılmasaydı C’nin öleceği tespiti yapılırsa 

bu defa G’nin müdahalesiyle en azından felç olmasından bahisle riski azaltıcı bir 

halden söz edilebilir. Bu noktada da objektif isnadiyetten bahsedilemez. (1 PUAN) 

Buna rağmen müdahale yapılmasaydı da C’nin ölmeyeceği, keza C’nin felç olmadan 

da kurtarılabileceği gibi tespitler yapılacak olursa bu defa risk azaltıcı haller gibi 

objektif isnadiyeti kaldıran hallerden bahsedilemeyecek, netice G’ye objektif olarak 

isnat edilebilecektir. (1 PUAN) 

2. Manevi Unsur: Olayda G, kasten hareket etmiştir.  

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: 

Olayda ilgilinin rızası kapsamında tıbbi müdahalede rıza tartışmasının yapılması 

gerekir. (1 PUAN) 

Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olabilmesi için hekimin somut olaydaki tıbbi 

müdahaleyi gerçekleştirme konusunda yetkili olması gerekir. Olayda G ve yanındaki 

hekimin pratisyen hekim oldukları bilgisine yer verilmiştir. Dolayısıyla tıbbi 

müdahale gerçekleştirme hususunda yetkili olmadıkları görülmektedir. (1 PUAN) 

İkinci olarak hastanın (ilgilinin) açık veya zımni şekilde tıbbi müdahaleye rıza 

gösterme veya göstermeme hususunda iradesini beyan etmiş olması gerekir. Bununla 

birlikte rızaya ilişkin beyanın geçerli olabilmesi için hastanın rıza gösterme veya 

göstermeme hususunda rızaya ehliyetinin bulunması gerekir. Bunun için hastanın 

hakkında uygulanacak tedavi işlemini, sonuçlarını ve rıza göstermemesi halinde 

meydana gelebilecek olası riskleri algılayabilecek durumda olması ve bu hususta 

aydınlatılmış olması gerekir. (1 PUAN) 

Olayda C’nin ağır yaralı halde olduğu belirtilmiştir. Bu koşullar altında, acil 

durumlarda kişinin veli, vasi gibi kanuni temsilcilerin rıza vermesi halinde kişiye 

müdahale edilebilir. Bununla birlikte bu kimselere de ulaşılamıyorsa ve acil bir durum 

söz konusu ise rıza olup olmadığına bakılmaksızın da müdahalede bulunulabilir. 

Dolayısıyla olayda yapılan müdahale her ne kadar acil olması açısından C’nin 

rızasının alınmasını gerektirmese de G’nin uzman olmaması ve ameliyat için tıbbi 

cihazların yeterli olmaması açısından hukuka uygun görünmemektedir. Dolayısıyla G, 

felç neticesinden sorumlu olacaktır. (1 PUAN) 

B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır.  

C. KUSUR 

Olayda mazeret nedeni zorunluluk hali gündeme gelebilir. (1 PUAN) 

Zorunluluk hali için öncelikle kişinin kendisine veya başkasına ait bir hakkın varlığı 

gereklidir. Bu hakka yönelik halen mevcut bir tehlike bulunmalı ve tehlikenin kişiyi 

ağır bir zarara uğratacak nitelikte olmalıdır. Böyle bir tehlike, bir insan davranışından 

kaynaklanabileceği gibi bir doğa olayından da meydana gelmiş  olabilir. Ancak kişi bu 

tehlikeye bilerek sebebiyet vermemeli ve tehlikeye karşı başka türlü korunma imkanı 

bulunmamalıdır. (1 PUAN) 

Olayda kaza sonucu hayat üzerinde meydana gelen bir tehlike söz konusudur. Bu 

tehlikenin failin fiili bakımından kusuru kaldıran bir neden olarak nitelendirilebilmesi 

için fail tehlikeye bilerek neden olmamış olmalıdır. Tehlikeye bilerek neden olmak 

ifadesi failin kasten veya bilinçli taksirle tehlikeye neden olduğu durumları kapsamına 
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almaktadır. Olayda G’nin bilinçli taksirle hareket ettiği sonucuna ulaşılmıştı. 

Dolayısıyla tehlikeye bilerek neden olmadığı sonucuna ulaşılamayacak, bu da 

zorunluluk halinden yararlanması ihtimalini ortadan kaldıracaktır. Şu halde G, 

zorunluluk halinden de yararlanamayacaktır. (1 PUAN) 

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

Suçun özel görünüş biçimleri kapsamında tartışılacak bir husus yoktur.  


