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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Final Sınav Sorusu 

İkinci Öğretim Öğrencileri – 9 Haziran 2017, 15:30 

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 

A, bir trafik kazası sonucu yaralandığını öğrendikleri kayınvalidesini görmek için trafiğin 

yoğun olduğu bir saatte, eşi B ile hastaneye gitmektedir. A, hız sınırının üzerinde seyir halinde olduğu 

bir esnada yola aniden fırlayan çocuğa çarpmamak için ani bir hareketle direksiyonu kırar ve yol 

kenarında yürüyen C’ye çarpar. A ve B, C’nin yere düştüğünü ve durumunun çok ağır olduğunu 

görürler. C’yi eskiden beri tanıyan ve geçmişte kendisine tacizde bulunan kişi olduğunu fark eden B, 

A’ya “Hastaneden babam aradı, annemin ciddi kan kaybı varmış, kan vermem lazım, acil hastaneye 

gidelim” şeklinde yalan söyler. Eşinin ve kayın validesinin zor bulunan 0 Rh (-) kan grubuna sahip 

olduklarını bilen A, B’nin ehliyetinin de olmadığını düşünerek ikna olur ve yola devam ederler. 

Yoldan geçenler tarafından C’nin durumunun hayati tehlike arz ettiği fark edilir ve hemen bir 

cankurtaran çağrılır. Hastaneye kaldırılan C, burada yapılan hatalı bir müdahale sonucu hayatını 

kaybeder. 

Kaza sonrası C’nin öldüğünü öğrenen A, suçluluk duygusu ile psikiyatrik tedavi görmeye 

başlar. Kullandığı ilaçlar yüzünden algısı ciddi şekilde bozulan A, B’nin tavırlarından ve sürekli cep 

telefonu ile ilgilenmesinden kendisini aldattığından şüphelenir. B’nin telefonunu tamir için bıraktığı 

telefoncu T’ye giden A, tamir işleminin bitip bitmediğini sorar ve B’ye ait telefonu ister. Hangisinin 

B’nin telefonu olduğuna karar veremeyen T, B’nin telefonu ile birlikte ona çok benzeyen başka bir 

telefonu getirir. Dükkânın çok kalabalık olduğu bu esnada bir an evvel oradan uzaklaşmak isteyen A, 

iki telefonu birden alarak hızlıca çıkar. Olay sonrasında yapılan yargılamada A, B’ye ait telefonu 

aslında kendisinin satın aldığını ve hediye ettiğini, dolayısıyla kendisine ait olduğu yönünde 

savunmada bulunur.  

Telefonu inceleyen A, B’nin kendisini E ile aldattığını anlar. A, bu durumu B’nin babası D ile 

paylaşır. Bunun üzerine D, eğer böyle bir şey varsa A’ya gerekeni yapmasını söyler. Kayınpederinin 

bu söylemi üzerine A, hem B’yi hem de B’nin görüştüğü E’yi öldürmeye karar verir. A, yanına 

arkadaşı F’yi alarak G’den aldıkları silahlar ile E’nin ormanlık bir alandaki yazlık evine gider. A ve F, 

silahlarını E’ye doğrultarak ateş etmeye başlar. Ancak A’nın kullandığı silah tutukluk yapar ve bir kaç 

defa denemesine rağmen ateş almaz. Bu esnada F bir kaç el ateş eder ve fakat isabet ettiremez. Bunun 

üzerine olay mahallinden hızla uzaklaşırken B’ye rastlarlar. A, B’nin boğazına sarılırken F, B’yi tutar. 

Bir süre sonra B’nin hareket etmediği fark edilir. Ne yapacağını şaşıran A ve F, olay anında etrafta 

kimsenin olmamasından yararlanarak B’nin hareketsiz bedenini ormanlık alana gömerler. Bir süre 

sonra vicdan azabına dayanamayan F, karakola gider ve olanları anlatır. Bunun üzerine F’nin 

gösterdiği yerin kazılması sonucu cesede ulaşılır. Yapılan otopside B’nin, gömüldüğünde yaralı 

olduğu, boğazının sıkılması nedeniyle değil, toprağa gömülmesi sonucunda havasız kalması nedeniyle 

öldüğü ortaya çıkar. 

Yaşanan bu olaylardan sonra yakalanmaktan ve ceza almaktan korkan A, bir polis kontrolü 

sırasında heyecana kapılır. A’nın tavırları polis memuru P’nin dikkatini çeker ve P, panikleyen bu 

kişinin, hakkında yakalama emri olan A olduğunu anlar. Olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışan A, 

aracına biner. Bunun üzerine araçla yapılan takip esnasında dur ihtarında bulunan P, ardından uyarı 

amacıyla havaya ateş eder. Buna rağmen yoluna hızla devam eden A’nın ülke sınırından çıkma 

noktasına yaklaştığı bir anda P, A’nın aracının tekerleklerine doğru bir el ateş eder. Ancak aracın 

durmaması üzerine P, bu defa cama doğru ateş eder. Bunun üzerine aracın hakimiyetine kaybeden A, 

yol kenarındaki ağaca çarpar ve hayatını kaybeder.  

 

SORU: Olayda A, B, D, F, G ve P’nin ceza sorumluluklarını suç sistematiğine uygun şekilde 

inceleyiniz. 
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TOPLAM (100 + 6 EK) 

BİRİNCİ OLAY (13+1 p) 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

A’nın hız sınırının üzerinde seyir halinde olduğu bir esnada yol kenarında yürüyen C’ye 

çarpması Taksirle yaralama (m.89) suçu kapsamında değerlendirilebilir. (1+1 p) 

II. İRDELEME  

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Taksirle yaralama suçu ile korunan hukuki değer, kişilerin beden bütünlüğü ve vücut 

dokunulmazlığıdır. 

B. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Yaralama suçunun konusu vücuduna acı verilen sağlığı ya da algılama yeteneği 

bozulan kişinin bedenidir. Olayda suçun konusu C’nin vücududur. (1 p) 

b. Fiil: Bir kimsenin vücuduna acı veren, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına 

neden olan her türlü fiil, yaralama suçunun fiil unsurunu teşkil etmektedir. Yaralama suçu, 

seçimlik hareketli bir suçtur. Olayda fiil, A’nın hız sınırının üzerinde seyir halinde olduğu 

esnada ani bir hareketle direksiyonu kırması ve yol kenarında yürüyen C’ye çarpması ile 

gerçekleşmiştir. (1 p) 

Objektif özen Yükümlülüğüne Aykırılık: Olayda yaralama suçunun taksirle işlenmiş olması 

nedeniyle öncelikle A’nın objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun davranıp 

davranmadığı tespit edilmelidir. Dikkat ve özen yükümlülüğünün belirlenmesinde, failin 

kişisel yetenekleri göz önünde bulundurulmaksızın objektif esastan hareket edilir. (1 p) 

Olayda gerek mevzuatta yer alan trafik kuralları, gerekse teamülü kurallar dikkate alındığında 

A’nın gerekli dikkat ve özeni göstermediği belirtilebilir. Zira A, hız sınırının üzerinde seyir 

halinde iken aracın kontrolünü kaybetmesine neden olacak şekilde ani bir hareketle 

direksiyonu kırarak trafikte uyması gereken kurallara aykırı davranmış, gerekli dikkat ve özen 

yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. (1 p) 

c. Fail: Taksirle yaralama suçu herkes tarafından işlenebilen bir suç olup suçun faili A’dır.  

d. Mağdur: Yaralama suçunun mağduru, vücudu saldırıya uğrayan kişidir. Olayda suçun 

mağduru C’dir.  

f. Netice: Yaralama suçunun kanuni tanımında fiilin yanı sıra ayrıca vücuda acı verme, 

sağlığın veya algılama yeteneğinin bozulması şeklindeki neticelerin meydana gelmesi 

öngörülmüştür. Olayda A’nın aracıyla çarptığı C’nin yaralanması ile gerçekleşmiştir. (1 p) 

g. Nedensellik Bağı: Nedensellik bağı bulunmaktadır.  

h. Objektif İsnadiyet: Objektif isnadiyet bulunmaktadır. 

2. Manevi Unsurlar:  

Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanuni 

tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Neticenin öngörülebilir 

olup olmadığı, somut olay ve fail açısından belirlenecektir. A’nın aracıyla belirli bir hızda 

seyahat ederken yapacağı ani bir kol hareketinin aracın kontrolünü kaybetmesine neden 

olacağı öngörülebilir bir neticedir. Ancak A’nın bu neticeyi öngörüp öngörmediği, olayın 

gerçekleştiği yer ve zaman, koşullar dikkate alınarak belirlenmelidir. (1 p) 

A’nın bu neticeyi öngörmesi, buna rağmen kendisine duyduğu güvenle istememesi 

durumunda bilinçli taksir söz konusu olacaktır. A’nın neticeyi öngörmemesi durumunda ise 
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adi taksirden bahsedilecektir. Nihayetinde A, bilinçli/bilinçsiz (adi) taksirle yaralama suçunu 

işlemiştir. (1 p) 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni yoktur. 

C. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

Taksirle yaralamanın mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olması daha fazla 

ceza verilmesini gerektiren bir nitelikli hal olarak düzenlenmiştir (TCK m.89/2-e). Olayda 

C’nin yere düştüğü ve durumunun çok ağır olduğu bilgisine yer verilmiştir. Bu nedenle bu 

nitelikli hal, A bakımından uygulama alanı bulabilir. (1 p) 

D. KUSURLULUK 

Kusur bakımından değerlendirilmesi gereken husus, zorunluluk halidir. Zorunluluk hali, 

kusuru etkileyen bir hal olup mazeret nedenidir. (1 p) 

Kişi zorunluluk hali sebebiyle mazur görülmekte ve cezalandırılmamaktadır. Tehlikeye ilişkin 

şartlar: Tehlikenin; ağır ve muhakkak olması, kendisine veya başkasına ait bir hakka 

yönelmiş olması, failin tehlikeye bilerek neden olmamış olması ve tehlikeye karşı koyma 

yükümlülüğünün bulunmaması. Tehlikeden korunmaya ilişkin şartlar: Kişinin tehlikeden 

başka suretle korunma olanağının bulunmaması ve tehlike ile korunmaya yönelik fiil arasında 

bir orantının bulunması. (1 p) 

A, hız sınırının üzerinde seyir halinde olduğu bir esnada yola aniden fırlayan çocuğa 

çarpmamak için ani bir hareketle direksiyonu kırıp yol kenarında yürüyen C’ye çarpmaktadır. 

Ortaya çıkan tehlikeden başka suretle kurtulma imkanı olmayan ve C’ye çarpan A 

bakımından tehlikeye ilişkin şartlardan failin tehlikeye bilerek neden olmaması 

değerlendirilmelidir. Olayda A hız sınırının üzerinde seyir halindedir, ancak tehlike A’nın hız 

sınırı üzerinde seyretmesi ve bu esnada yola aniden çocuğun fırlaması ile ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle A’nın açık ve yakın tehlikenin doğması bakımından doğrudan veya olası kastının 

olduğu söylenemeyecektir. A’nın, bu tehlikeyi öngördüğü ve fakat gerçekleşmeyeceğine 

güven duyduğu kabul edildiği takdirde de bilinçli taksir söz konusu olacağından yine 

zorunluluk halinden yararlanamayacaktır. A’nın kastı ve bilinçli taksiri yoksa tehlikeye 

bilerek neden olmadığı kabul edilecek ve zorunluluk halinden yararlanabilecektir. (2 p) 

E. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER KOŞULLARI 

Bu başlık altında incelenecek bir husus bulunmamaktadır. 

F. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Bu başlık altında incelenecek bir husus bulunmamaktadır.  

2. İştirak: Bu başlık altında incelenecek bir husus bulunmamaktadır.  

3. İçtima: Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunda içtima başlığında 

değerlendirilmiştir.  

 

İKİNCİ OLAY (27+1 p) 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

A’nın hız sınırının üzerinde seyir halinde olduğu bir esnada yol kenarında yürüyen C’ye 

çarpması ve C’nin ağır yaralanması üzerine C’yi orda bırakıp yola devam etmesi kasten 

öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu (m. 83) kapsamında değerlendirilebilir. (1+1p) 

II. İRDELEME  

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Kasten öldürme suçu ile korunan hukuki değer, yaşam hakkıdır. 

B. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Suçun konusu insandır. Olayda C’dir. (1 p) 
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b. Fiil: Gerçek olmayan ihmali suçlar, tipe uygun bir neticenin engellenmemesi suretiyle 

gerçekleştirilen suçlardır. Bunun için özel bir hukuki yükümlülük (garantörlük) altında olan 

failin, neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer 

olması gerekir. İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için kişinin belli bir 

davranışta bulunmak hususunda kanundan, sözleşmeden veya ön gelen tehlikeli hareketten 

kaynaklanan bir yükümlülüğü olmalıdır. (1 p) 

Olayda A’nın hareketi ihmali hareket niteliğindedir, zira C’yi orda bırakarak ölümüne neden 

olabilecek bir davranışta bulunmuşlardır. Somut olayda ön gelen tehlikeli hareketten kaynaklı 

garantör olan A, kendisinden beklenen icrai davranışı yükümlülüklerine aykırı olarak 

yapmaktan kaçınmıştır. (1 p) 

c. Fail: Olayda görünüşte ihmali bir suç olduğundan fail garantör vasfına sahip kişidir. 

Dolayısıyla suç özgü suçtur. Somut olayda A ön gelen tehlikeli hareketten kaynaklanan 

garantördür. Bu nedenle suçun faili olan ve neticeyi engelleme hususunda yükümlülüğe sahip 

olan A’dır. (1 p) 

d. Mağdur: Suçun mağduru herkes olabilir. Olayda C’dir. 

e. Netice: C ölmüştür. Netice gerçekleşmiştir. 

f. Nedensellik Bağı: Nedensellik bağı bulunmaktadır.  

g. 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 p) 

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. (1 p) 

Olayda A, çarptığı ve ağır yaraladığı C’yi bırakıp gitmiştir ve C hayatını kaybetmiştir. Ancak 

C, meydana gelen kazadan sonra A’nın bırakıp gitmesinden dolayı değil, hastanede yapılan 

hatalı müdahale sonucunda hayatını kaybetmiştir. Bu bağlamda tehlikenin netice olarak 

gerçekleşmediği bir durumdan bahsedilebilir. Buna göre tipik netice, failin sebebiyet verdiği 

tehlikenin gerçekleşmesi olarak ortaya çıkmamışsa bu durumda netice, faile objektif olarak 

isnat edilmez. Dolayısıyla C’nin ölümü A ile B’nin müdahale etmemelerinden değil, hatalı 

müdahale nedeniyle gerçekleşmiştir. Sonuç olarak meydana gelen ölüm neticesi A ve B’ye 

objektif olarak isnat edilemez (Bkz. teşebbüs). (1 p) 

2. Manevi Unsurlar:  

Olayda A kasten hareket etmiştir. A, bilerek ve isteyerek müdahale etmemiş, yoluna devam 

etmiştir. Diğer bir ihtimal ise, A’nın olası kast ile hareket etmesi şeklindedir. Bu durumda A, 

ölüm neticesini öngörmüş ve kabullenmiştir.  

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Bu başlık altında incelenecek bir husus bulunmamaktadır. 

C. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır.  

D. KUSURLULUK 

Haksız tahrik: Kusur bakımından B hakkında haksız tahrik tartışması yapılabilir. Haksız 

tahrik, kusuru azaltan bir neden olup cezada belli bir oranda indirim yapılır. Haksız tahrik söz 

konusu olabilmesi için suçun; haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli bir 

elemin etkisi altında işlenmiş olması gerekir. İşlenen bir filin haksız fiil olarak kabul 

edilebilmesi için tüm hukuk düzenindeki normlar dikkate alınır. (1 p) 
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Olayda B, C’yi eskiden beri tanıyan ve geçmişte kendisine tacizde bulunan kişi olduğunu fark 

etmektedir. Bu nedenle haksız tahrik değerlendirilebilir, ancak haksız tahrikten yararlanmak 

için haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli bir elemin etkisi altında fiilin 

işlenmesi gerekir. Burada ise, haksız fiilin geçmişte yapıldığı bilgisi verilmektedir. Aradan 

uzun bir sürenin geçmesi fiilin hiddet veya şiddetli bir elemin etkisi altında işlenmediğine bir 

işaret olarak değerlendirilebilir. (1 p) 

Zorunluluk hali: Kusur bakımından değerlendirilmesi gereken diğer bir husus, zorunluluk 

halidir. Zorunluluk hali, kusuru etkileyen bir hal olup mazeret nedenidir. Olayda zorunluluk 

halinin koşulları mevcut değildir. (Yukarıda puan verilmemiş ise, 1 p) 

B’nin A’ya “Hastaneden babam aradı, annemin ciddi kan kaybı varmış, kan vermem lazım, 

acil hastaneye gidelim” şeklinde yalan söylemesi üzerine zor durumdaki iki kişiden birine 

yardım etmeyi tercih eden A, kendisine söylenen bu yalan nedeniyle zorunluluk halinin 

koşullarında hata hali içindedir. B’nin annesinin başka suretle kurtulma olanağı olmadığını 

düşünerek hareket etmiş ve C’yi orada bırakmıştır. Zorunluluk hali, kusuru etkileyen bir hal 

olup mazeret nedeni olduğu için kusurluluğu etkileyen hata hali (TCK 30/3) tartışılmalıdır. 

Buna göre ceza sorumluluğunu azaltan veya kaldıran nedenlerin gerçekleştiği hususunda 

kaçınılmaz hataya düşen kişi bu hatasından yararlanır. (1 p) 

Bu çerçevede hatanın kaçınılabilir 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 TCK md. 61’e göre belli bir oranda indirim yapılır. Bu hatanın 

kaçınılamaz hata olması halinde ise kişiye ceza verilmez. (1 p) 

Olayda A’nın eşinin ve kayın validesinin zor bulunan 0 Rh (-) kan grubuna sahip olduklarını 

bildiği ve B’nin ehliyetinin de olmadığını düşünerek hareket ettiği bilgisi verilmiştir. Bu 

nedenle hatanın kaçınılmaz olduğu düşünülebilir. (1 p) 

E. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER KOŞULLARI  

Bu başlık altında incelenecek bir husus bulunmamaktadır. 

F. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs:  

Olayda A, ölüm tehlikesi bulunan C’ye müdahale etmeyerek bu suçun icrasına başlamıştır. 

Fakat C, müdahale edilmeyip olay yerinde bırakılması nedeniyle değil, hatalı tedavi nedeniyle 

ölmüştür. Bu durumda A bakımından teşebbüs değerlendirilmelidir. Kişi, işlemeyi kastettiği 

bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle 

tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. Suça teşebbüs durumunda suçtan 

meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre cezada belli bir oranda indirim yapılır. (1 

p) 

İlk olarak teşebbüs için A’nın kasten hareket etmesi gerekir. A’nın doğrudan kast ile hareket 

etmesi halinde teşebbüsten sorumluluk doğacaktır. Ancak diğer bir ihtimal olarak A’nın olası 

kast ile hareket ettiğinin kabul edilmesi halinde olası kastla işlenen suçlara teşebbüsün 

mümkün olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu konuda birinci görüş olası kastta 

sorumluluğun neticeye göre belirleneceğini, olası kastla işlenen suçlarda teşebbüsün mümkün 

olmadığını kabul etmektedir. Bizim de katıldığımız ikinci görüşe göre ise, kanun koyucu 

“kast” ifadesini kullanırken doğrudan kast ya da olası kast şeklinde bir ayrım yapmamıştır. 

Dolayısıyla da olası kastla işlenen suçlar hakkında da teşebbüs hükümleri uygulanabilecektir. 

(2 p) 

İkinci olarak görünüşte ihmali suçlara teşebbüsün mümkün olup olmadığının irdelenmesi 

gerekir. Doktrinde bir görüşe göre ihmali davranışlarla işlenen suçlara teşebbüs mümkün 
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değildir. Fakat doktrinin çoğunluğuna göre ve kanımızca görünüşteki ihmali suçlara teşebbüs 

mümkündür. (1 p) 

Dolayısıyla olayda hareketin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilebilir. Bu noktada da 

teşebbüsün başlangıç anı tespit edilmelidir. Bir görüşe göre, artık zararı önleme imkanı 

bulunmamaktaysa elverişli şartlarla suç doğrudan tamamlanmaya doğru ilerliyorsa teşebbüs 

başlamıştır. Diğer bir görüşe göre, ilk kurtarma imkanının kaçırılması ile teşebbüs 

gerçekleşmiştir. Bir diğer görüşe göre ise, failin yükümlülüğünü kasten ihmal etmesi ile 

gerçekleşecektir. İhmali suçlara teşebbüsü mümkün kabul eden görüşe göre, A’nın C’yi yolda 

bırakıp gitmesi ile teşebbüsten sorumluluğu söz konusu olacaktır. (1 p) 

2. İştirak:  

A, garantör vasfına sahip doğrudan fail olan kişidir. (1 p) 

B, A’ya yalan söyleyerek iradesini sakatlayıp, iradesi üzerinde hâkimiyet kurmuştur. Bu 

nedenle dolaylı fail olduğu düşünülebilir. (1 p) 

Dolaylı fail, arkadaki kişinin, doğrudan failin iradesi üzerinde hâkimiyet kurarak, bir suçun 

işlenmesinde araç olarak kullanılması halidir. Tehdit veya zorlama yoluyla dolaylı faillik, 

aracının hareketinin tipik olmadığı durumlarda dolaylı faillik, hatadan yararlanmak suretiyle 

dolaylı faillik, aracının hareketinin hukuka uygun olduğu hallerde dolaylı faillik, suç 

örgütlerinden yararlanmak suretiyle dolaylı faillik ve aracının kusur yeteneğinin bulunmadığı 

hallerde dolaylı faillik halleri söz konusu olabilir. (1 p) 

Olayda B, A’ya yalan söyleyerek onu hataya düşürmüş ve A’nın iradesine hâkim olmuştur. 

Ancak bu suç özgü suç olduğu için garantör vasfına sahip olmayan B’nin, ancak şerik 

(azmettiren/yardım eden) olarak sorumluluğu söz konusu olabilecektir. (2 p) 

3. İçtima: Olayda A, C’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 ve bundan dolayı ölümün meydana gelmesi halinde ön 

gelen tehlikeli hareketin de ayrı bir suç teşkil etmesi halinde “asli norm-tali norm” ilişkisi söz 

konusu olacak ve kişi, yalnızca asli normdan dolayı sorumlu tutulacaktır. Olayda A, yalnızca 

kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesinden sorumlu olacaktır. (2 p) 

Bu konuda ileri sürülebilecek ikinci görüş, ön gelen tehlikenin kişinin hayatı bakımından 

tehlike oluşturması ve ölümün meydana gelmesi halinde ön gelen tehlikeli hareketin de ayrı 

bir suç teşkil etmesi halinde “gerçek içtimaının” 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. 

(2p) 

 

ÜÇÜNCÜ OLAY (16+1 p) 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

A’nın, B’nin telefonunu tamir için bıraktığı telefoncu T’ye giderek B’nin telefonu ile birlikte 

ona çok benzeyen başka bir telefonu alıp, oradan hızlıca çıkması hırsızlık suçu (m. 141) 

kapsamında değerlendirilebilir. (1+1 p) 

II. İRDELEME  

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Hırsızlık suçu ile korunan hukuki değer, mülkiyet ve zilyetliktir.  

B. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 
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a. Konu: Başkasına ait ve bir başkasının zilyetliğinde bulunan taşınır mal, hırsızlık suçunun 

konusunu oluşturur. Olayda B’nin telefonu ve ona çok benzeyen diğer telefon hırsızlık 

suçunun konusunu oluşturur. (1 p) 

b. 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 A’nın, hem B’nin telefonunu hem de ona çok benzeyen 

başka bir telefonu alıp T’nin dükkânından hızla çıkması ile hırsızlık suçunun fiil unsuru 

gerçekleşmiştir. (1 p) 

c. Fail: Hırsızlık suçu, herkes tarafından işlenebilen bir suç olup suçun faili A’dır. 

d. Mağdur: Mağdur, malın sahibi ve zilyedi olup olayda mağdur, malik olan B ve bir diğer 

kişi ile zilyet olan T’dir. (1 p) 

2. Manevi Unsurlar: Hırsızlık suçunun manevi unsuru kasttır. Ancak kastın yanı sıra failin 

yarar sağlama amacının da olması gerekir (kast-amaç ilişkisi). Olayda A, kasten ve yarar 

sağlama amacıyla hareket etmiştir. (1 p) 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: 

Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.  

C. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır.  

D. KUSURLULUK 

Geçici Nedenler: A’nın kullandığı ilaçlar yüzünden algısının ciddi şekilde bozulması hususu 

kusur yeteneğini etkileyen hallerden geçici nedenler kapsamında bir değerlendirme 

yapılmasını gerektirir. Geçici nedenle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 

algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede 

azalmış olan kişiye ceza verilmez. (1 p) 

Olayda A’nın kullandığı ilaçların etkisi ile işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama 

veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış ise 

ceza verilmeyecektir. (1 p) 

Haksızlık Hatası: İncelenmesi gereken diğer bir durum, A’nın yapılan yargılamada B’ye ait 

telefonu aslında kendisinin satın aldığını ve hediye ettiğini, dolayısıyla kendisine ait olduğu 

söylemesidir. A’nın B’ye ait telefonun kendisine ait olduğunu söylemesi hata hali içinde 

olduğunu göstermektedir. A, hediye olarak aldığı ve sonra B’ye verdiği telefonu bu şekilde 

alabileceğini, aslında hukuk düzeninin buna izin verdiğini düşünmektedir. Bu hata TCK 

m.30/4 kapsamında yasak hatası çerçevesinde değerlendirilmelidir. (2 p) 

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. (1 p) 

Haksızlık hatasının ikinci görünüm şekli ise dolaylı haksızlık hatası olup bu hata, gerçekte 

olmamasına rağmen failin işlediği fiili hukuka uygun hale getiren bir nedenin bulunduğu 

düşüncesiyle davranış sergilemesidir. Olayda A, kendisinin böyle bir hakkı olduğunu 

düşünmekte ve hakkın kullanılması hukuka uygunluk sebebinden yararlandığını 

düşünmektedir. Diğer bir deyişle A, dolaylı haksızlık hatası içindedir. (1 p) 

Düzenlemeye göre fiilinin haksızlık oluşturduğu konusunda kaçınılmaz hataya düşen kişi bu 

hatasından yararlanır. Bu çerçevede hatanın kaçınılabilir olup olmadığı değerlendirmesinin 

yapılması gerekir. Bu değerlendirme, kişinin sübjektif durumu dikkate alınarak çevresi, sosyal 
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yaşamı, eğitim durumu gibi hususlar çerçevesinde yapılır. Hatanın kaçınılabilir olması halinde 

kişiye ceza verilir ancak bu cezada TCK m.61’e göre belli bir oranda indirim yapılır. 

(yukarıda puan verilmemiş ise 1 p) 

Olayda A’nın, B’ye ait telefonu kendisi satın aldığı için bu şekilde T’nin dükkânından alıp 

çıkabileceği konusunda düştüğü hata kaçınılabilir bir hata olarak değerlendirilebileceği için 

ceza verilecek ancak cezasında TCK m.61’e göre belli bir oranda indirim uygulanacaktır. 

(yukarıda puan verilmemiş ise 1 p) 

E. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER KOŞULLARI 

Hırsızlık suçunun haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin zararına işlenmesi 

durumu şahsi cezasızlık sebebi oluşturmaktadır. Olayda A ile B arasında ayrılık kararı 

verildiğine dair bir bilgi yoktur. Bu nedenle A, bu şahsi cezasızlık sebebinden yararlanacaktır. 

(1 p) 

F. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Bu başlık altında incelenecek bir husus bulunmamaktadır. 

2. İştirak: Bu başlık altında incelenecek bir husus bulunmamaktadır.  

3. İçtima: Olayda A, hem B’nin telefonu hem de ona çok benzeyen diğer telefonu alarak hızla 

uzaklaşmıştır. A tarafından alınan telefonların maliklerinden biri B, diğeri ise bir başkasıdır. 

Aynı suçun tek hareketle birden fazla kişiye karşı işlenmesi “aynı neviden fikri içtima” 

hükümlerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Bu durumda tek cezaya hükmedilip bu ceza, 

dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. (2 p) 

Ancak hırsızlık suçunun zilyede karşı işlendiği kabul edildiği takdirde tek hareketle aynı 

kişiye karşı işlenmiş hırsızlık suçunun varlığı söz konusu olacak ve aynı neviden fikri içtima 

hükümleri uygulanmayacaktır. (2 p) 

 

DÖRDÜNCÜ OLAY (12+1 p) 

 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

A ve F’nin silahlarını E’ye doğrultarak ateş etmeye başlaması kasten öldürme suçu (m. 81) 

kapsamında değerlendirilebilir. (1+1 p) 

II. İRDELEME  

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Kasten öldürme suçu ile korunan hukuki değer, yaşam hakkıdır. 

B. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Kasten öldürme suçunun konusu yaşayan insan olup, somut olayda E’dir. 

(yukarıda puan verilmemiş ise 1 p) 

b. Fiil: Kasten öldürme suçu serbest hareketli bir suçtur ve ölüm neticesine yönelik her 

davranış bu unsuru gerçekleştirebilir. A ve F, silahlarıyla E’ye doğru ateş ederek fiil unsurunu 

gerçekleştirmişlerdir. 

c. Fail: Kasten öldürme suçu, herkes tarafından işlenebilen suç olup olayda fail A ve F’dir. 

d. Mağdur: Somut olayda hedef alınarak ateş edilen E’dir. 

e. Netice: Kasten öldürme suçunun kanuni tarifinde, fiilin yanı sıra ayrıca bir ölüm şeklinde 

bir neticenin meydana gelmesi öngörülmüştür. Olayda E ölmediği için fiil teşebbüs 

aşamasında kalmıştır. 

f. Nedensellik Bağı: Nedensellik bağı bulunmaktadır. 

g. Objektif İsnadiyet: Objektif isnadiyet mevcuttur. 

2. Manevi Unsurlar: Olayda A ve F kasten hareket etmektedirler. 
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3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.  

C. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Nitelikli unsurlar bakımından herhangi bir durum bulunmamaktadır. 

D. KUSURLULUK 

Bu başlık altında incelenecek bir husus bulunmamaktadır. 

E. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER KOŞULLARI 

Bu başlık altında incelenecek bir husus bulunmamaktadır. 

F. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Olayda öldürme suçunun neticesi olan ölüm gerçekleşmediğinden fiil teşebbüs 

aşamasında kalmıştır. Teşebbüs, kişinin işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle 

doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamamasıdır. Suça 

teşebbüs durumunda suçtan meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre cezada belli 

bir oranda indirim yapılır. (1 p) 

Olayda A ve F, silahlarını birlikte E’ye doğrultarak ateş etmeye başlamalarına rağmen A’nın 

kullandığı silah tutukluk yapmış ve birkaç defa denemesine rağmen ateş almamıştır. F ise 

birkaç defa denemesine rağmen silah ateş almamıştır. Elverişli hareketlerle doğrudan doğruya 

icraya başlanmasına rağmen faillerin elinde olmayan nedenlerden dolayı suç 

tamamlanamamıştır, bu nedenle teşebbüsten sorumluluk söz konusu olacaktır. (2 p) 

2. İştirak:  

A’nın iştirak statüsü: Olayda A, F’de E’nin öldürülmesi kararını oluşturduğundan 

azmettirendir. Azmettirmenin olabilmesi için, suç işleme kararı bulunmayan bir kimsede bu 

kararın verdirilmesi gerekir. Ancak A aynı zamanda, F ile birlikte öldürme fiilinin icra 

hareketlerine katılmıştır ve müşterek faildir. (1 p) 

F’nin iştirak statüsü: F’nin yaptığı katkıların, fiilin işlenişi üzerindeki etkisine bakılmalı, fiil 

hakimiyetine sahip olup olmadığı tespit edilmelidir. F, öldürme fiilinin icra hareketlerine 

katıldığından müşterek fail statüsündedir. (1 p) 

G’nin iştirak statüsü: Olayda A ve F, silahlarını G’den almışlardır. Suçun işlenmesinde 

kullanılan araçları sağlamak şeklinde maddi yardımda bulunan G, yardım eden olarak 

sorumlu olacaktır. (1 p) 

D’nin iştirak statüsü: D bakımından azmettirme tartışılabilir. Azmettirmenin olabilmesi için, 

suç işleme kararı bulunmayan bir kimsede bu kararın verdirilmesi gerekir. Ancak soyut bir 

şekilde bir suç işleme kararının verdirilmesi kabul edilmemektedir. Azmettirme kararı 

verdirilirken en azından işlenmesi istenen suçun ve mağdurun belirlenebilir olması gerekir. (1 

p) 

Azmettirilen failin azmettirenin kastının kapsamı dışına çıkması söz konusu olabilir. Bu 

durum iki şekilde gerçekleşebilir. Nitelik Yönünden Sınır Aşımı: Azmettirilen, karar verdirilen 

suçtan tamamen başka bir suç tipini işlemiş olabilir. Bu gibi durumlarda azmettirenin 

sorumluluğu, yalnızca azmettirdiği fiilden dolayı olacaktır. Nicelik Yönünden Sınır Aşımı: 

Azmettirenin kastettiğine göre daha fazlası gerçekleştirilmiş olabilir. Failin azmettirme 

kastına göre nicelik yönünden önemli sapmaları azmettirene yüklenemeyecektir. (1 p) 

Azmettirenin ağır neticelerden veya başka bir suçtan sorumlu tutulabilmesi için azmettirilen 

ya da işlenmesi kararı alınan suç ile işlenen suçun aynı nitelikte olması gerekir. Şerikler 

bakımından geçerli olan bağlılık kuralı gereğince kasten ve hukuka aykırı bir şekilde hareket 

etmiş olmalıdır. Bu kuralın bir sonucu olarak şeriklerin çifte kastlarının bulunması gerekir. 

Buna göre hem şerik olarak suça katılmaya hem de failler tarafından işlenen suç bakımından 

en azından olası kastlarının bulunması gerekir. (1 p) 
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Olayda D, A’ya eğer B kendisini aldatıyorsa gerekeni yapması söylemektedir. Bu 

söyleminden D’nin B ve E’ye yönelik öldürme suçunun işlenmesine ilişkin kastının varlığı 

kabul edildiği takdirde öldürmeye azmettirmeden sorumluluğu söz konusu olacaktır. (1 p) 

3. İçtima: A’nın iştirak statüsü bakımından hem azmettiren hem de fail olması durumu söz 

konusudur. Görünüşte içtima türlerinden olan “yardımcı normun sonralığı” ilkesi gereği 

sadece fail olarak sorumluluğu söz konusu olacaktır. (1 p)  

 

BEŞİNCİ OLAY (18+1 p) 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

A ve F’nin olay yerinden uzaklaşırken B’ye rastlamaları üzerine F’nin B’yi tutması ve A’nın 

B’nin boğazını sıkması kasten öldürme suçu (m. 81) kapsamında değerlendirilebilir. (1+1 p) 

II. İRDELEME  

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Kasten öldürme suçu ile korunan hukuki değer, yaşam hakkıdır. 

B. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Kasten öldürme suçunun konusu yaşayan insan olup, somut olayda B’dir. 

b. Fiil: Kasten öldürme suçu serbest hareketli bir suçtur ve ölüm neticesine yönelik her 

davranış bu unsuru gerçekleştirebilir. A ve F, F’nin B’yi tutması ve A’nın B’nin boğazını 

sıkması ile fiil unsurunu gerçekleştirmişlerdir. 

c. Fail: Kasten öldürme suçu, herkes tarafından işlenebilen suç olup olayda fail A ve F’dir. 

d. Mağdur: Somut olayda hedef alınarak ateş edilmeye çalışılan B’dir. 

e. Netice: Kasten öldürme suçunun kanuni tarifinde, fiilin yanı sıra ayrıca bir ölüm şeklinde 

bir neticenin meydana gelmesi öngörülmüştür. Olayda B’nin ölümü ile netice gerçekleşmiştir.  

f. Nedensellik Bağı: B’nin ölümünün boğazının sıkılması nedeniyle değil, toprağa gömülmesi 

sonucunda havasız kalması nedeniyle olması nedensellik bağındaki önemsiz sapmadır. 

Nedensellik bağındaki önemsiz sapmalar fiil ile netice arasındaki bu bağı ortadan kaldırmaz. 

(2 p) 

Diğer bir görüşe göre, ölüm neticesi ile B’nin boğazının sıkılması fiili arasında nedensellik 

bağı yoktur. Kişi bu hususta hataya düşmüştür ve bu husus manevi unsurda incelenecektir. (1 

p) 

g. Objektif İsnadiyet: Objektif isnadiyet mevcuttur. 

2. Manevi Unsurlar: Olayda A ve F kasten hareket etmektedirler. Yapılan otopside B’nin, 

gömüldüğünde yaralı olduğu, boğazının sıkılması nedeniyle değil, toprağa gömülmesi 

sonucunda havasız kalması nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştır. Ancak kast, nedensellik bağını 

da kapsamaktadır ve fail işlediği fiil ile tipikliğin gerçekleşmesi ve (neticeli suçlarda) zararın 

meydana gelme tehlikesine neden olduğunu bilmelidir. Nedensellik bağında bu şekildeki 

önemsiz sapmalar kastın varlığını ortadan kaldırmaz. (1 p) 

Diğer görüş yani failin bu konudaki hatasına önem atfeden görüş bakımından şu şekilde 

değerlendirme yapılacaktır. B’nin boğazının sıkılması fiili kasten işlenmiştir. Öldürme suçu 

bakımından kast mevcuttur. B’nin öldüğü düşünülerek toprağa gömülmesinde öldürme 

suçuna yönelik kast yoktur, ancak taksirli sorumluluk söz konusu olabilecektir (bkz. içtima). 

(1 p) 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.  

C. NİTELİKLİ UNSURLAR 

D, B’nin babasıdır. Bu nedenle kasten öldürme suçunun altsoya karşı işlenmesi durumu 

değerlendirilmelidir. A’nın fiili de eşine yönelik olduğu için daha fazla ceza verilmesini 
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gerektiren nitelikli hal A bakımından da mevcuttur. Nitelikli halin sirayeti ise iştirak kısmında 

incelenecektir. (1 p) 

D. KUSURLULUK 

Kusurla ilgili olarak kusurluluğu azaltan bir sebep olan haksız tahrik değerlendirilmelidir. 

Haksız tahrik, kusuru azaltan bir neden olup cezada belli bir oranda indirim yapılır. Haksız 

tahrik söz konusu olabilmesi için suçun; haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya 

şiddetli bir elemin etkisi altında işlenmiş olması gerekir. İşlenen bir filin haksız fiil olarak 

kabul edilebilmesi için tüm hukuk düzenindeki normlar dikkate alınır. Bir eşin diğerini 

aldatması Medeni Kanun’un eşe yüklediği sadakat yükümünün ihlali anlamına gelir ve bu 

durum aldatılan eşe karşı gerçekleştirilmiş bir haksız fiil teşkil eder. Olayda kendisini aldatan 

B’ye karşı suç işleyen A bakımından haksız tahrikin varlığı kabul edilebilecektir. (2 p) 

E. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER KOŞULLARI  

F. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Olayda öldürme suçunun neticesi olan ölüm gerçekleşmiştir. B’nin ölümünün 

toprağa gömülmesi sonucunda havasız kalması nedeniyle gerçekleşmesi söz konudur. Bu 

nedenle bir görüşe göre, netice boğazının sıkılması sonucunda gerçekleşmediği için ilk 

hareket teşebbüs aşamasında kalmıştır. Bu görüşe göre, B’nin boğazının sıkılması hareketi 

bakımından teşebbüsten sorumluluk söz konusu olmalıdır. (1 p) 

Gönüllü Vazgeçme: Olaydan bir süre sonra F, vicdan azabına dayanamayarak karakola gitmiş 

ve olanları anlatmıştır. F’nin bu davranışı, gönüllü vazgeçme kapsamında incelenmelidir. 

Gönüllü vazgeçme, cezayı kaldıran şahsi bir sebep olduğu için müşterek faillerden yalnızca 

vazgeçen bakımından uygulanır ve tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, 

sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır. Bu nedenle sadece F bakımından uygulaması söz 

konusu olabilir. Fakat gönüllü vazgeçme için kişinin suçun icra hareketlerinden gönüllü 

vazgeçmesi veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini 

önlemesi gerekmektedir.  

Diğer yandan iştirak halinde işlenen suçlarda suçun; a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti 

dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması, b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen 

işlenmiş olması hallerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır. Ancak olayda böyle bir 

durum yoktur ve suç tamamlanmıştır. F, gönüllü vazgeçmeden yararlanamaz. (2 p) 

2. İştirak:  

A’nın iştirak statüsü: Olayda A, F’de B’nin öldürülmesi kararını oluşturduğundan 

azmettirendir. Azmettirmenin olabilmesi için, suç işleme kararı bulunmayan bir kimsede bu 

kararın verdirilmesi gerekir. Ancak F aynı zamanda, B ile birlikte öldürme fiilinin icra 

hareketlerine katılmıştır. (yukarıda puan verilmemiş ise 1 p) 

F’nin iştirak statüsü: F, öldürme fiilinin icra hareketlerine katıldığından müşterek fail 

statüsündedir. (yukarıda puan verilmemiş ise 1 p) 

G’nin iştirak statüsü: G’nin verdiği silah B’ye karşı işlenen suçta kullanılmamıştır ve bu suç 

bakımından yardım eden olarak değerlendirilemeyecektir. Ancak bu husus, müşterek failler 

bakımından kararlarını kuvvetlendirme kapsamında incelenmelidir. Eğer silah vermesinin 

böyle bir etkisi varsa yardım eden olarak sorumluluk doğacaktır. (2 p) 

D’nin iştirak statüsü: D bakımından azmettirme tartışılabilir. Azmettirmenin olabilmesi için, 

suç işleme kararı bulunmayan bir kimsede bu kararın verdirilmesi gerekir. Ancak soyut bir 

şekilde bir suç işleme kararının verdirilmesi kabul edilmemektedir. Azmettirme kararı 

verdirilirken en azından işlenmesi istenen suçun ve mağdurun belirlenebilir olması gerekir. 

(yukarıda puan verilmemiş ise 1 p) 



12 
 

Azmettirenin ağır neticelerden veya başka bir suçtan sorumlu tutulabilmesi için azmettirilen 

ya da işlenmesi kararı alınan suç ile işlenen suçun aynı nitelikte olması gerekir. Şerikler 

bakımından geçerli olan bağlılık kuralı gereğince kasten ve hukuka aykırı bir şekilde hareket 

etmiş olmalıdır. Bu kuralın bir sonucu olarak şeriklerin çifte kastlarının bulunması gerekir. 

Buna göre hem şerik olarak suça katılmaya hem de failler tarafından işlenen suç bakımından 

en azından olası kastlarının bulunması gerekir. (yukarıda puan verilmemiş ise 1 p) 

Olayda D, A’ya eğer B kendisini aldatıyorsa gerekeni yapması söylemektedir. D’nin öldürme 

suçunun işlenmesine ilişkin kastının varlığı kabul edildiği takdirde öldürmeye azmettirmeden 

sorumluluğu söz konusu olacaktır. (yukarıda puan verilmemiş ise 1 p) 

D, B’nin babasıdır. Bu nedenle öldürme suçunun nitelikli şekline (altsoya karşı) 

azmettirmeden ceza sorumluluğunun doğması değerlendirilmelidir. Bağlılık kuralı gereği, bu 

nitelikli halin uygulanabilmesi için A ve F’nin bu nitelikli hale sahip olması gerekir. A 

bakımından eşe karşı işlenmesi nedeniyle bu nitelikli hal mevcuttur. Bu nedenle A nitelikli 

kasten öldürmenin doğrudan faili, D ise azmettireni olarak sorumlu olacaktır. (1 p)  

Diğer bir görüşe göre, A ve D, farklı nitelikli şekle sahip olduklarından azmettiren D, suçun 

temel şekline azmettirmeden sorumlu olacaktır. (1 p) 

3. İçtima: B’nin ölümünün boğazının sıkılması nedeniyle değil, toprağa gömülmesi 

sonucunda havasız kalması nedeniyle gerçekleşmesi olayında bir görüşe göre, biri teşebbüs 

aşamasında kalan diğeri ise tamamlanmış öldürme suçunun mevcut olduğu ve gerçek içtima 

uygulanması gerektiği ileri sürülmektedir. (1 p) 

Diğer görüşe göre, B’nin boğazının sıkılması kasten öldürmeye teşebbüs, toprağa gömülmesi 

sonucu ölümü ise, taksirle öldürme kapsamında değerlendirilmelidir. (1 p) 

A’nın iştirak statüsü bakımından hem azmettiren hem de fail olması durumu söz konusudur. 

Görünüşte içtima türlerinden olan “yardımcı normun sonralığı” ilkesi gereği sadece fail olarak 

sorumluluğu söz konusu olacaktır. (Yukarıda puan verilmemiş ise 1 p) 

 

ALTINCI OLAY (14+1 p) 

 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

P’nin A’nın ülke sınırından çıkma noktasına yaklaştığı bir anda aracın durmaması üzerine 

cama doğru ateş etmesi ve aracın hâkimiyetini kaybeden A’nın yol kenarındaki ağaca çarpıp 

ve hayatını kaybetmesi kasten/taksirle öldürme suçu (m. 81, 85) kapsamında 

değerlendirilebilir. (1+1 p) 

II. İRDELEME  

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Öldürme suçu ile korunan hukuki değer, yaşam hakkıdır. 

B. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Öldürme suçunun konusu yaşayan insan olup, somut olayda A’dır. (yukarıda puan 

verilmemiş ise 1 p) 

b. Fiil: Öldürme suçu serbest hareketli bir suçtur ve ölüm neticesine yönelik her davranış bu 

unsuru gerçekleştirebilir. P’nin A’nın aracına doğru ateş etmesi ile fiil unsuru gerçekleşmiştir. 

c. Fail: Öldürme suçu, herkes tarafından işlenebilen suç olup olayda fail P’dir. 

d. Mağdur: Somut olayda ateş edilen A’dır. 

e. Netice: Kasten öldürme suçunun kanuni tarifinde, fiilin yanı sıra ayrıca bir ölüm şeklinde 

bir neticenin meydana gelmesi öngörülmüştür. Olayda A’nın ölümü ile netice gerçekleşmiştir.  

f. Nedensellik Bağı: Nedensellik bağı bulunmaktadır. 
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g. Objektif İsnadiyet: Objektif isnadiyet mevcuttur. 

2. Manevi Unsurlar: Olayda P’nin olası kast veya taksir ile hareket ettiği 

değerlendirilmelidir. Olası kast, suçun unsurlarının gerçekleşeceğine yönelik öngörme ve 

kabullenmeye karşılık gelirken bilinçli taksir, öngörme ve istememeye karşılık gelir. Seyir 

halinde araca ateş eden P, cama doğru ateş etmesi sonucu ölüm neticesinin ortaya 

çıkabileceğini öngörüp kabulleniyorsa olası kasttan söz edilecektir. Bununla birlikte aracın 

camına doğru ateş ederken ölüm neticesini öngörmekte fakat gerçekleşmeyeceğine güven 

duymakta ise, bu durumda bilinçli taksirden sorumluluk doğacaktır. (2 p) 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru:  

Polis memuru P silah kullanma yetkisini kullandığı sırada sadece arabanın tekerleğini 

patlatarak C’yi yakalamayı amaçlarken aracın durmaması üzerine cama doğru ateş etmesi 

üzerine ve A’nın ölüm netice meydana gelmiştir. Dolayısıyla burada bir hukuka uygunluk 

sebebi olan kolluğun silah kullanma yetkisinin koşulları incelenmelidir. (1 p) 

Suçüstü halinde ya da hakkında gözaltına alma, zorla getirme, tutuklama kararı veya 

yakalama emri verilmiş kişilerin kaçması halinde kolluk tarafından öncelikle kaçan kişiye 

durması yönünde sözlü olarak ihtarda bulunulduktan sonra kişinin kaçmaya devam etmesi 

halinde havaya uyarı amacıyla ateş ettikten sonra kişinin hala yakalanamaması durumunda 

kişinin başka türlü ele geçirilmesi mümkün değilse yakalanmasını sağlayacak ölçüde kişiye 

doğru silahla ateş edebilir. (2 p) 

A, hakkında yakalama emri olan bir kişidir ve P, araçla yapılan takip esnasında dur ihtarında 

bulunup, ardından uyarı amacıyla havaya ateş etmektedir. Buna rağmen yoluna hızla devam 

eden A’nın ülke sınırından çıkma noktasına yaklaştığı bir anda P, başka türlü yakalanması 

imkânının bulunmaması nedeniyle yakalanmasını sağlayacak ölçüde kişiye doğru silahla ateş 

etmiş fakat A’nın ölümüne sebep olmuştur. Bu nedenle hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın 

aşılması durumu incelenmelidir. (2 p) 

A’nın aracına doğru ateş etmesi ile oluşan mala zarar verme suçu bakımından hukuka 

uygunluk sebebi mevcuttur ve fiil, hukuka uygundur. (2 p) 

C. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır.  

D. KUSURLULUK 

Polis memuru P silah kullanma yetkisi bağlamında hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın 

aşılması değerlendirilmelidir. Sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, fiil taksirle 

işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, fail bu taksirli suçtan dolayı sorumlu tutulacaktır. Ancak bu 

halde cezaya altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunacaktır. (1 p) 

Hukuka uygunluk nedeninin sınırının kasten aşılması durumunda ise fail kasten işlediği 

suçtan sorumlu olur ve bu maddedeki herhangi bir ceza indiriminden yararlanamaz. Bu 

maddede sadece sınırın taksirle aşılması öngörülmüştür. Diğer bir deyişle gerekli dikkat ve 

özenin gösterilmesi halinde sınır aşılmayacaktı denilebilecek hallerde bu düzenleme 

uygulanabilir. Silah kullanma yetkisinin koşullarını yerine getiren P’nin ölüm neticesini 

istediği veya en azından kabullendiğini gösteren herhangi bir durum mevcut değildir. Bu 

nedenle P hakkında taksirli sorumluluk söz konusu olabilecektir. (2 p) 

E. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER KOŞULLARI  

Bu başlık altında incelenecek bir husus bulunmamaktadır. 

F. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Bu başlık altında incelenecek bir husus bulunmamaktadır. 

2. İştirak: Bu başlık altında incelenecek bir husus bulunmamaktadır. 



14 
 

3. İçtima: P’nin cama doğru ateş etmesinde tek fiille gerçekleştirilen mala zarar verme ve 

kasten öldürme suçları şeklinde iki farklı suç mevcuttur. Ancak mala zarar verme suçunda 

hukuka uygunluk sebebinin bulunması nedeniyle ceza sorumluluğu doğmayacaktır ve böylece 

“farklı neviden fikri içtima” uygulanamayacaktır. (1 p) 

Ancak 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 

(+3 p) verilebilir. Bunun dışındaki bilgilere puan verilmeyecektir.  

 


