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CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER CEVAP ANAHTARI (TEK) (Toplam 100+2 puan) 

 

I. C’nin kamu görevlisi olması sebebiyle ticaretle uğraşmasının yasak olduğunu bildiğinden kendisi ile 

adaş olan amcasının oğluna ait eski bir kimliğin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırması, (herkes 

tarafından işlenebilen) resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında değerlendirilmelidir. (1 p) + 

(genel sistematik için 1 p) ( toplam 12 puan) 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Suçun Konusu: Resmi belgedir.  

Belge, olayları nakleden, içerdiği irade beyanları hukuken değer taşıyan ve muayyen kimse tarafından 

oluşturulan her türlü yazı olarak tanımlanabilir. Resmi belge ise, kanundaki usullere uygun olarak 

kamu görevlisi tarafından ve kamu görevlisinin görevi gereği düzenlediği belgeleri ifade etmektedir. 

(1 p) 
Olayda C’nin amcasının oğluna ait eski bir kimlik söz konusudur. Kimlik, resmi belge niteliğindedir. 

(1 p)   

b. Fiil: Bu suçta birden fazla seçimlik hareket öngörülmüş olup, resmî belgeyi sahte olarak 

düzenlemek, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek veya sahte resmî 

belgeyi kullanmak hareketlerinden birinin yapılması yeterlidir. Burada kullanma hareketi zorunlu bir 

unsur olmayıp, seçimlik hareketlerden biridir. Olayda C, amcasının oğluna ait eski bir kimliğe kendi 

fotoğrafını yapıştırmış ve daha sonra da bu belgeyi G ile oto kiralama sözleşmesi yaparken 

kullanmıştır. Dolayısıyla C, bir kez resmi belgeyi gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak 

şekilde değiştirme hareketini ve bir kez de sahte resmi belgeyi kullanma hareketini gerçekleştirmiştir. 

Ayrıca sahte olarak düzenleme, ilk bakışta anlaşılamayan, aldatma kabiliyeti olan bir taklidi gerektirir. 

(3 p) 

Olayımızda C, eski bir kimlik belgesini tamamıyla değiştirmemiş, sadece bir fotoğraf yapıştırmakla 

yetinmiştir. C’nin kendi fotoğrafını yapıştırdığı kimlik, ilk bakışta sahte olduğu anlaşılamayacağından 

aldatma kabiliyeti olduğu kabul edilecektir. Bu nedenle tipik hareketin olayda gerçekleştiği 

söylenebilecektir. (2 p) 

c. Fail: Herkes bu suçun faili olabilir. Olayımızda suçun faili C’dir. 

d. Mağdur: Kamu güveni bağlamında toplumu oluşturan herkestir. 

2. Manevi Unsur 

Olayımızda suçun faili C, bilerek ve isteyerek taklit etmiş, böylece kasten sahte belge düzenlemiş ve 

devamında birini kasten kullanmıştır.   

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır. 

C. SUÇUN ÖZEL OLUŞUM BİÇİMLERİ 

1.Teşebbüs: Teşebbüse ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 

2. İştirak: İştirake ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 

3. İçtima: Olayda C, amcasının oğluna ait eski bir kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırmış ve daha sonra 

da bu belgeyi G ile oto kiralama sözleşmesi yaparken kullanmıştır. Dolayısıyla C, bir kez resmi 

belgeyi gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirme hareketini ve bir kez de 

sahte resmi belgeyi kullanma hareketini gerçekleştirmiştir. C’nin başkalarını aldatacak şekilde 

değiştirdiği resmi belgeyi ayrıca kullanması, görünüşte içtima kapsamında, tüketen-tüketilen norm 
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ilişkisi bağlamında cezalandırılmayan sonraki hareket olarak değerlendirilir. Dolayısıyla gerçek 

anlamda aynı suçun birden çok işlenmesi söz konusu değildir. (3 p) 

D. KUSURLULUK VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 

II.  Resmi bir kurumda araç dağıtım amiri olarak çalışan D’nin, mesai saatleri dışında boş duran 

araçları A, B ve C’nin kurduğu oto kiralama şirketine vermesi ve karşılığında kiralanan her bir araç 

için pirim alması,  “zimmet (kullanma) suçu” bakımından değerlendirilmelidir. (1 p) + (genel 

sistematik için 1 p). Burada görevin ifasıyla ilgili bir işin yapılması ya da yapılmaması doğrultusunda 

işlenen bir suç olmadığından rüşvet suçu değerlendirilmeyecektir (bunu yazana +2 puan ), rüşvet 

suçu ile zimmet suçunun adını birlikte yazanlara suç tipi tespiti puanı verilmeyecektir). (Toplam 15 

puan +2) 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Zimmet suçunun konusu, kanunda kamu görevlisinin “görevi gereği kendisine zilyetliği 

devredilen veya koruma ya da gözetimi altında bulunan mal” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 

taşınır- taşınmaz mallar yer almaktadır. Olayımızda resmi kuruma ait resmi araçlar, bu suçun 

konusunu oluşturmaktadır. (1 p) 

b. Fiil: Suçun temel şeklinin fiili, görevi gereği kendisine zilyetliği devredilen veya koruma ya da 

gözetimi altında bulunan malı kendisinin yahut başkasının yararına zimmetine geçirilmesidir. 

Zimmete geçirme, mal üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunmaktır. (1 p) 

Olayımızda D, mesai saatleri dışında boş duran araçları A, B ve C’nin kurduğu oto kiralama şirketine 

kiralan her bir araç başına para almak kaydıyla vermesi, suçun fiil unsuru oluşturmaktadır. (1 p)  

c. Fail: Zimmet suçu özgü suç olup, faili ancak kamu görevlisi olabilecektir. Olayda resmi bir 

kurumda araç dağıtım amiri olarak çalışan D, kamu görevlisi olduğundan suçun faili olabilecektir. (1 

p) 

d. Mağdur: Zimmet suçunun mağduru toplumu oluşturan bireylerin tümüdür.  

2.Manevi Unsur 

Suçun manevi unsuru kast olup, olayda D, bilerek ve isteyerek yani kasten hareket etmiştir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Olayda hukuka uygunluk sebeplerinden herhangi bir bulunmamaktadır. 

B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Zimmet suçunun, görevi gereği kendisine zilyetliği devredilen veya koruma ya da gözetimi altında 

bulunan malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi hâlinde, verilecek ceza 

yarı oranına kadar indirilebilecektir. Kullanma zimmeti olarak anılan bu nitelikli halin konusunu 

ayrıca kullanmak suretiyle elde edilen gelir (nema) da oluşturmaktadır. Manevi unsur bakımından, 

olayımızda kullanma zimmeti söz konusu olduğundan, “malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade 

edilme” amacı da bulunmalıdır. (3 p) 

Olayımızda fail D’nın mesai saatleri dışında boş duran araçların kiralanmasından araç başına alacağı 

pirim (nema), kullanma zimmetinin konusunu oluşturmaktadır. Manevi unsur bakımından fail D’nin 

yalnızca mesai saatleri dışında boş duran araçları mesai içinde geri verilmek üzere vermeyi taahhüt 

etmesi, D’nin iade amacı ile hareket ettiğini göstermektedir. (2 p) 

D. ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1.Teşebbüs: Teşebbüse ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 

2. İştirak: Olayda, D’nin kafasında herhangi bir suç işleme kararı olmamasına rağmen arkadaşı C, 

onunla gelip boşta duran araçları kendisine vermesini söyleyerek zimmet suçunu işleme fikrini D’ye 

vermiştir. Bu nedenle C, azmettirendir. (2 p) 
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3. İçtima: C’nin çalıştığı kurumdaki araçları oto kiralama şirketine vermesi,  görevi kötüye kullanma 

suçu kapsamında değerlendirecektir. Asli- tali norm kapsamında değerlendirilecek. Tali norm 

niteliğindeki görevi kötüye kullanma suçu geri çekilecek ve sadece zimmet suçundan ceza verilecektir. 

(2 p) 

E. KUSURLULUK VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 

III. A ve B’nin, işletmesini devretmeyen O’ya, takma adla açtıkları elektronik mektup adresinden 

patlayan otomobil ve işyerlerini gösteren video ve resimleri göndererek ve O’nun otomobillerinin 

birkaçının lastiklerini patlatarak O’nun bölgeyi terk etmesini sağlamaları,  “tehdit suçu” bakımından 

değerlendirilmelidir. (1 p) + (genel sistematik için 1 p) ( toplam 22 puan) 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu ve Mağdur: Hürriyeti, iç huzuru ve sükûnu bozulan kişi veya kişinin yakınlarıdır. Olayda 

hürriyeti, iç huzuru ve sükûnu bozulan O’dur.  

b. Fail: Suçun faili herkes olabilir. Olayda failler A ve B’dir.  

c. Fiil: Tehdit suçunun fiil unsurunu, gelecekte bir kötülüğün mağdura yapılacağının bildirilmesi 

oluşturur. Bu kötülük, mağdurun veya kendisinin hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlığına 

olabileceği gibi, malvarlığına yönelik bir zarar ya da sair bir kötülük olarak da kendisini gösterebilir. 

(3 p) 

Somut olayda A ve B, O’nun işletmesini kendilerine devretmek istememesi üzerine takma adla 

açtıkları elektronik mektup adresinden patlayan otomobil ve işyerlerini gösteren video ve resimleri 

göndererek ve O’nun otomobillerinin birkaçının lastiklerini patlatarak O’nun malvarlığına yönelik bir 

tehditte bulunmuşlardır. Bu şekilde de O’nun bölgede faaliyetini bırakıp gitmeye zorlamışlardır. 

Dolayısıyla olayımızda tehdit suçunun fiil unsurunu oluşturmaktadır. (3 p) 

 

2. Manevi Unsur 

 

Tehdit suçu kasten işlenebilen bir suç olup, olayda A ve B kasten hareket etmiştir. 

 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Olayda hukuka uygunluk sebeplerinden herhangi bir bulunmamaktadır.  

 

B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Tehdit suçunun malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük 

edeceğinden bahisle işlenmesi daha az cezayı gerektiren bir nitelikli haldir. Olayda da malvarlığına 

yönelik bir tehdit söz konusu olduğundan nitelikli halden fail yararlanacak ve mağdurun şikayeti 

üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacaktır. (1 p) 

Tehdit suçunun birden fazla kişi tarafında işlenmesi cezayı arttıran nitelikli haldir. Birden fazla kişi 

tarafından işlenme, en az müşterek faillik düzeyinde hareket edilmesi şeklinde anlaşılmalıdır. 

Olayımızda da A ve B, birlikte hareket ettiklerinden nitelikli hal oluşmuştur. (1 p) 

Tehdit suçunun imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi cezayı arttıran nitelikli haldir. 

Olayımızda da A ve B, takma adla elektronik mektup adresi açmış ve bu adresten mektup 

göndermişlerdir. Bu halleri de Yargıtay yeni tarihli kararlarında imzasız mektup olarak kabul 

etmektedir. Ayrıca söz konusu mektuplarda patlayan otomobil ve işyerlerini gösteren video ve 

resimleri göndererek, tehdit suçunu özel işaretlerle işlemişlerdir. (3 p)   

D. ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
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1.Teşebbüs: Teşebbüse ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 

2. İştirak: İştirake ilişkin bir durum bulunmamaktadır. A ve B, faildir. Bu kişiler arasındaki ilişki 

müşterek failliğe benzer; ancak burada iştirak, özel oluşum şekli değil; suçun genel gerçekleşme 

biçimidir. (1 p) 

3. İçtima: Olayda A ve B, önce takma adla açtıkları elektronik mektup adresinden patlayan otomobil 

ve işyerlerini gösteren video ve resimleri göndermiş ve daha sonra da O’nun otomobillerinin 

birkaçının lastiklerini patlatmışlardır. Bu durum zincirleme suç değerlendirmesini gündeme getirir. 

Olayda bir suç işleme kararı kapsamında, aynı suçun (tehdit), bir kişiye (O’ya) karşı birden fazla kez 

işlenmesi sebebiyle zincirleme suç kapsamında suçlar içtima ettirilir. (3 p) 

Tehdit suçunun tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme 

suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. Bu özel içtima hükmü gereğince 

gerçek içtima uygulanacaktır. Olayımızda A ve B, O’nun otomobillerinin birkaçının lastiklerini 

patlatarak tehdit suçunu işlemişlerdir. Dolayısıyla gerçek içtima kuralı gereğince A ve B hem tehdit 

hem de mala zarar verme suçundan sorumlu tutulacaklardır. (3 p) 

E. KUSURLULUK VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 

B’nin 17 yaşında olması, üçüncü grup yaş küçüklüğü bağlamında kusur yeteneğini azaltan bir durum 

olup, Kanunda belirtilen oranda ceza indirimi yapılır. (1 p) 

F. YAPTIRIM 

Tehdit suçunun işlenmesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara 

özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Olayımızda bir oto kiralama şirketi söz konusudur. Bu şirket 

hakkında eğer tehdit sonucu şirketin gelir elde etmesi sağlanmış ise savcının talebi doğrultusunda 

müsadere tedbiri uygulanabilecektir. (1 p) 

 

IV. A’nın yabancı turistlere (E ve F’ye) bakarak “şu yabancı güzelliklere bak sen! Sizi bir Türk 

hamamına götüreyim de terleteyim” şeklinde sözler sarf etmesi, “cinsel taciz suçu” bakımından 

değerlendirilmelidir. (1 p) + (genel sistematik için 1 p) ( toplam 14 puan) 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1.Maddi Unsurlar 

a. Suçun Konusu: cinsel dokunulmazlığı ihlal edilen herhangi bir kimse olabilir. Mağdurlar E ve 

F’dir. 

b. Fiil: Suçun fiil unsurunu bir kimseyi cinsel olarak taciz etmektir. Cinsel tacizden kasıt, bireyin 

cinselliklerine yönelik sözlü veya yazılı vücuda temas içermeyen rahatsız edici nitelikteki her türlü 

hareketlerdir. (2 p) 

Olayda A, sözlü olarak E ve F’ye “şu yabancı güzelliklere bak sen! Sizi bir Türk hamamına götüreyim 

de terleteyim” şeklindeki sözle fiil unsuru gerçekleşmiştir. (1 p) 

 

E ve F’nin yabancı olduğu için A’nın Türkçe bilmediklerini düşünmesi; ancak E’nin Türkçe bildiğinin 

ortaya çıkması durumunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Olayımızda cinsel taciz teşkil eden sözler 

sarf edilmiştir. Cinsel taciz teşkil eden sözler, mağdurun bilgisine ulaşacak nitelikte olmalı ve 

mağdurun bilgisine ulaşmış olması gerekmektedir. A’nın Türkçe sarf ettiği cinsel taciz teşkil eden 

sözleri, mağdurun bilgisine ulaşacak niteliktedir ve olayda ulaşmıştır. Olayda ilk planda sadece E’ye 

ulaşmış olduğu anlaşılsa da E’nin F ile birlikte şikâyetçi olacaklarını söylemesi F’ye de sözlerin 

ulaştığını göstermektedir. Bu nedenle suçun fiil unsuru oluşmuştur. Fail A’nın E ve F’nin yabancı 

olduğunu düşünmesi, manevi unsur kapsamında ele alınmalıdır. (3 p) 

c. Fail: Suçun faili herkes olabilir. Olayımızda fail, A’dır. 



5 

 

2. Manevi Unsurlar 

Suç kasten işlenebilir. Ayrıca, cinsel taciz fiillini gerçekleştiren failin cinsel amaçla hareket etmiş 

olması aranır. Olayda A’nın ifadelerinin cinsel amaçlı olduğu açıktır. (1 p) 

 

A’nın sarf ettiği cinsel taciz teşkil eden sözlerinin mağdurun bilgisine ulaşacak nitelikte olup olmadığı 

hususunda doğrudan kastının olmadığı açıktır. Olası kast noktasında ise mağdurun söz konusu sözleri 

algılama imkânı olabilir. Olayımızda fail, E ve F’nin Türkçe anlama ihtimalini dikkate alarak sözlerini 

sarf etmiştir. Kabullendiği sonucuna varılabilir. Bu nedenle failin olası kastla hareket ettiği sonucuna 

varılabilir. (2 p) 

 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Olayda bir hukuka uygunluk nedeni bulunmadığından fiil hukuka aykırıdır. 

B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

D. ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1.Teşebbüs: Teşebbüse ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 

2. İştirak: İştirake ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 

3. İçtima: Olayımızda A, cinsel taciz suçunu oluşturan sözlerini hem E hem de F’ye bakarak 

söylemiştir. Bu şekilde bir hareketle aynı suçu iki farklı kişiye karşı (E ve F’ye) işlemiştir. Bu durum 

aynı neviden fikri içtima hükümleri uygulanacak ve cezası arttırılarak verilecektir. (3 p) 

E. KUSURLULUK VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 

V.  E’nin A’ya öfkelenerek “kendisini polise şikâyet etmemesini istiyorsa, derhal kendilerine ücretsiz 

araç temin etmesini” söylemesi, “tehdit” ve “şantaj suçu” bakımından değerlendirilmelidir. (1 p) + 

(genel sistematik için 1 p) ( toplam 12 puan) 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1.Maddi Unsurlar 

a. Konu ve Mağdur: Hürriyeti, iç huzuru ve sükûnu bozulan kişi veya kişinin yakınlarıdır. Olayda 

hürriyeti, iç huzuru ve sükûnu bozulan A, mağdurdur.  

b. Fiil: Tehdit suçunun fiil unsurunu, gelecekte bir kötülüğün mağdura yapılacağının bildirilmesi 

oluşturur. Bu kötülük, mağdurun veya kendisinin hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlığına 

olabileceği gibi, malvarlığına yönelik bir zarar ya da sair bir kötülük olarak da kendisini gösterebilir. 

((2 p) ancak yukarıdaki tehdit suçunda puan verildiyse burada puan verilmeyecek) 

Tehdit suçunun fiil unsurunda failin yapmakla tehdit ettiği husus, ne hakkı ne de yükümlülüğüdür. Fail 

hukuka aykırı bir durumla tehdit etmektedir. (2 p) 

Ancak olayımızda E, A’ya hakkı olan bir şeyi kullanacağından bahisle tehdit etmektedir. Olayda E, 

A’nın cinsel taciz fiiline öfkelenerek A’ya “kendisini polise şikâyet etmemesini istiyorsa, derhal 

kendilerine ücretsiz araç temin etmesini” söylemiştir. Bu E ve F’nin, şikâyet hakkını kullanmaması 

için A’dan kendisine haksız bir çıkar sağlamaya zorladığını göstermektedir. Bu nedenle şantaj 

suçunun fiil unsuru gerçekleşmiştir. (3 p) 

c. Fail: Suçun faili herkes olabilir. Olayımızda fail, E’dir. 

2. Manevi Unsur 

Suç kasten işlenebilir. E, bilerek ve isteyerek hareket ettiğinden kasten hareket ettiği açıktır. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Olayda bir hukuka uygunluk nedeni bulunmadığından fiil hukuka aykırıdır. 
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B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

D. ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1.Teşebbüs: Teşebbüse ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 

2. İştirak: Olayımızda E’nin F ile birlikte şikâyetçi olacaklarını söylemiş ve şikâyetçi olmalarını 

istemiyor ise kendilerine derhal ücretsiz araç temin etmesini sözlerine eklemiştir. Bu durum E ve F’nin 

müşterek failler olarak sorumluluklarını gündeme getirecektir. (1 p) 

3. İçtima: İçtmaya ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 

E. KUSURLULUK VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 

E, A’nın E ve F’ye yönelik cinsel amaçlı sarf ettiği sözlerine öfkelenmiş ve polise şikâyet 

etmemelerini istiyorlar ise derhal ücretsiz araç temin etmesini söylemiştir. Bu durumda haksız tahrik 

tartışılmalıdır. A’nın sözleri, haksız fiil niteliğine sahip olduğundan E’nin haksız tahrikten 

yararlanması mümkündür. (2 p) 

VI. Kendisine söz verilmesine rağmen pirimi verilmeyen D’nin akşam şirkete gitmesi, kapıların kapalı 

olduğunu görmesine rağmen içeriye girmesi ve hesap sormak için birilerini araması, “konut 

dokunulmazlığını ihlal suçu” kapsamında da değerlendirilebilir. (1 p) + (genel sistematik için 1 p) ( 

toplam 10 puan) 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1.Maddi Unsurlar 

a. Konu ve Mağdur: Konut, konutun eklentileri ile açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi 

mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri oluşturur. Olayımızda suçun konusu, oto 

kiralama şirketinin işyeridir.  (1 p) 

Mağdurlar, konut ya da işyerini kullanan kişilerdir. Olayımızda, A, B ve C’dir. (1 p) 

b. Fiil: Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine ve ayrıca bu fiillerin, açık bir rızaya gerek 

duyulmaksızın girilmesi mutat yerler dışındaki işyerlerine rızasına aykırı olarak girmek veya rıza ile 

girdikten sonra buradan çıkmamak, bu suçun fiil unsurunu oluşturur. (2 p) 

Olayımızda D, akşam saatlerinde ve kapıların kapalı olduğunu görmesine rağmen şirketin içeri 

girmiştir. Burada açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat yerler dışındaki işyeri söz 

konusudur. Dolayısıyla suçun fiil unsuru oluşmuştur. (2 p) 

c. Fail: Suçun faili herkes olabilir. Olayımızda fail, D’dir. 

b. Mağdur:  

2. Manevi Unsur 

Suç kasten işlenebilir. Olayımızda da D, bilerek ve isteyerek hareket ettiğinden kastı mevcuttur. 

 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Olayda bir hukuka uygunluk nedeni bulunmadığından fiil hukuka aykırıdır. 

B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler 

dışında kalan işyerlerinde işlenmesi, daha az cezayı gerektiren bir nitelikli haldir. Olayımızda oto 

kiralama şirketi, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyeri 

niteliğindedir. (1 p) 

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun gece işlenmesi cezayı arttıran nitelikli unsurdur.  Olayımızda da 

D, akşam saatlerinde şirketin içeri girmiştir. Bu nedenle bu nitelikli hal oluşmuştur. (1 p) 
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D. ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1.Teşebbüs: Teşebbüse ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 

2. İştirak: İştirake ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 

3. İçtima: İçtimaya ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 

E. KUSURLULUK VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 

VII. B’nin D’ye hemen dışarı çıkmasını yoksa çalıştığı kuruma yaptıklarını anlatacağını söylemesi 

üzerine korkuya kapılan D’nin B’yi iterek odaya kilitlemesi, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” 

suçu (m.109) bakımından değerlendirilmelidir. (1 p) + (genel sistematik için 1 p) ( toplam 15 puan) 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu ve Mağdur: Suçun konusunu, gerçek kişi olan mağdurun bedeni oluşturmaktadır. Olayda 

odaya kitlenen B, suçunun konusunu oluşturmaktadır. B aynı zamanda mağdur olup, suçun mağduru 

ile konusu aynıdır. (1 p) 

b. Fail: Suçun faili herkes olabilir. Failin sahip olduğu özellikler nitelikli hal bakımından 

değerlendirmeyi gerektirebilir. Olayda D, faildir.  

c. Fiil ve Netice: Fiil, serbest hareketlidir ve icrai veya ihmali şekilde olabilir. Netice, bir yere gitmek 

veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakmak şeklindedir. (2 p) 

Olaydaki fiilin gerçekleştiriliş şekline bakıldığında D, B’yi iterek odaya kilitlemek suretiyle icrai bir 

biçimde B’nin hareket etme hürriyetini engellemektedir. Suçun fiil ve netice unsurları oluşmuştur. 

Nedensellik bağı ve objektif isnadiyet mevcuttur. (1 p) 

 

2. Manevi Unsur 

Kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçu, kasten işlenebilen bir suç olup, olayda D kasten hareket 

etmiştir. 

 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Olayda bir hukuka uygunluk nedeni bulunmadığından fiil hukuka aykırıdır. 

B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi, nitelikli 

haldir. Olayımızda da D’nin B’yi itmesi D tarafından cebre başvurulduğunu göstermektedir. Bu 

nedenle bu nitelikli hal oluşmuştur. (2 p) 

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini 

savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi, nitelikli haldir. Olayımızda da D, 17 

yaşındaki-çocuk- B’yi odaya kilitlemiştir. Bu nedenle bu nitelikli hal oluşmuştur. Verilecek ceza bir 

kat artırılacaktır. (2 p) 

D. ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1.Teşebbüs: Olayımızda gönüllü vazgeçme ele alınabilir. Ancak suçun mütemadi bir suç olması 

sebebiyle suç, B odaya A tarafından kitlendiğinde suç tamamlanmıştır. Zira mütemadi suçlarda suç, 

kişi hürriyetinden yoksun bırakıldığında tamamlanır; kişi hürriyetine kavuştuğunda biter. Bu nedenle 

gönüllü vazgeçme söz konusu değildir. Kanunda etkin pişmanlık kurumunun bu suç bakımından kabul 

edildiğinden, kusurluluk ve cezalandırılabilirliğin diğer şartları başlığı altında etkin pişmanlık kurumu 

değerlendirilmelidir .(1 p) 

2. İştirak: İştirake ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 



8 

 

3. İçtima: İçtimaya ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 

E. KUSURLULUK VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 

Olayımızda D, odaya kilitlediği B’yi serbest bırakarak polise giderek durumu anlatmıştır. Bu halde 

etkin pişmanlık tartışılmalıdır. (1 p) 

Olayımız bakımından D, kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işlemiştir. Bu suç için kanunda 

etkin pişmanlık kurumu kabul edilmiştir. Ancak bunun için soruşturma başlamadan evvel, mağdurun 

şahsına zararı dokunmaksızın, onu kendiliğinden güvenli bir yerde serbest bırakması zorunludur. (2 p) 

D, soruşturma başlamadan evvel odaya kilitlediği B’yi serbest bırakarak kamu makamlarını 

bilgilendirmiştir. Bu nedenle D, etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabilecektir. D’ye verilecek 

cezanın üçte ikisi indirilecektir. (1 p) 

 

 


