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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınav Soruları 

(Çift Numaralı Öğrenciler - 01.07.2015, 09.00) 

Açıklamalar: Sınav süresi 2 saat 45 dakikadır. Sınavın ilk 30 dakikası salondan ayrılmanıza izin 

verilmeyecektir. Bir tabaka daha ek kâğıt alabilirsiniz. Tükenmez kalem kullanınız ve yazınızın okunaklı 

olmasına özen gösteriniz. Başarılar dileriz.   

 

18 yaşındaki A, nüfusta henüz 17 yaşını doldurmamış görünen sevgilisi B ile evlenmek 

istemektedir. A, bu isteğini babası C’ye söyler. C de durumu B’nin babası D ile görüşür. D ise kızını 

başkasıyla evlendirmeyi düşündüklerini belirterek evliliğe onay vermez. Bunun üzerine C, çalışanı E 

ile bir plan yaparak B’yi kaçırmaya karar verir. Plana göre C, D’nin evde olmadığı sırada, zaten A 

ile evlenmeye gönlü olan B’yi evden alacak, E ise kapının önünde bekleyerek bir sorun çıkması 

halinde müdahale edecektir.  

C ve E ertesi gün B’yi almak için evine giderler ve C, bahçede hamakta yatan B’nin yanına 

giderek kendisi ile gelmesi halinde D’nin bu evliliğe rıza göstereceğini söyleyerek onu kendisi ile 

gelmeye ikna eder. Ancak bu sırada bahçede C’ye doğru bağırarak koşan evin bahçıvanı F’yi gören 

E de bahçeye girerek, yerde bulunan tırmığı almak suretiyle F’nin önüne geçer ve akıllı olmazsa 

pişman olacağını söyler. Bunun üzerine F müdahale edemez ve C ile E, B’yi alarak oradan uzaklaşır. 

Arabada seyrettikleri sırada E’nin yanağından bir kaç defa makas alıp, rahatsız edici sözler 

söylemesinden tedirgin olan B, gelmekten vazgeçtiğini, arabadan inmek istediğini söyler. Fakat C 

buna izin vermeyerek B’yi, E’nin evinin bahçesindeki depoya götürerek kilitlerler. 

Geceleyin depoya gelen A, B ile konuşmak ister ancak içinde bulunduğu durum nedeniyle 

sinirli olan B, A ile tartışmaya başlar ve asla kendisiyle evlenmeyeceğini söyler. Bunun üzerine A, B 

ile zorla ilişkiye girmek ister. B’nin karşı koyması üzerine depoda eline geçirdiği sert bir cisimle 

rastgele B’ye vurur ve kafasına gelen darbe sonucu B bayılır. A, baygın halde bulunan B’yi öpmeye 

başlar. Fakat dışarıda bulunan köpeğin havlamaya başlamasından tedirgin olarak ilişkiye giremeden 

oradan ayrılır. 

Başlarına kötü bir şey gelmesinden korkan D, A ile B’nin evlenmesine rıza gösterir. Nikâh 

işlemleri için özel bir hastaneden sağlık raporu almaya giden B hakkında hekim H, evlilik için yeterli 

fiziki ve ruhi gelişime sahip olmadığını bildirerek buna göre rapor düzenleyeceğini söyler. Fakat 

baba D, bu evlilik olmazsa başlarına büyük bir bela geleceğini, eğer böyle bir şeye sebep olursa bunu 

yanına bırakmayacağını söyleyerek H’nin korkuya kapılmasına neden olur. Başına bela almak 

istemeyen H, B hakkında olumlu rapor yazarak kendilerine verir. 

Nüfus kâğıtları ve diğer belgeler ile nikâh dairesine giden C ve D, nikâh işlemleri ile ilgilenen 

memurlardan M’ye evrakları teslim ederler. M, bilgisayar sistemi üzerinden B’nin doğum 

tarihindeki farklılığı tespit ederek nüfus kâğıdında oynama yapıldığını anlar. Bu durumdan menfaat 

temin edebileceğini düşünen M, bir kaç ay süresince müsait gün olmadığını belirterek beklemeleri 

gerektiğini söyler. Nüfus kâğıdındaki değişikliği M’nin fark etmediğini düşünen C, gün alabilmek 

için M’yi ikna etmeye çalışır. M, oğlu O’nun sahibi olduğu özel yurda bir miktar bağış yapılması 

halinde nikâh işlemlerinin istedikleri gibi halledilebileceğini söyler. Bunun üzerine C yanında 

bulunan A’yı göndererek, O’nun yurduna bir miktar bağış yaptırır ve bunun sonucunda istedikleri 

gibi nikâh günü alabilirler. 
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C ve E’nin D’ye ait evin bahçesine girmeleri “Konut Dokunulmazlığını İhlal” suçu (m.116) 

bakımından değerlendirilmelidir.(1+1) 

 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu 

 Suçunun konusunu kişinin konut ve işyeri ile eklentileri oluşturmaktadır. Evin ayrılmaz parçası 

niteliği taşıyan evin bahçesi, kontun eklentisi olarak kabul edilmekte olup, olayda D’nin evinin 

bahçesi suçun konusunu oluşturmaktadır.(2) 

b. Fail 

 Suçun faili herkes olabilir. Olayda fail C ve E’dir.  

c. Mağdur 

 Konut sahibi, suçun mağdurudur. Olayda D suçun mağdurudur. 

d. Fiil 

 Suçun fiil unsurunu, bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek 

veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmamak oluşturur. (1) 

 Olayda C ve E, D’nin konutunun bahçesine girmişlerdir. Ancak rıza konusunu değerlendirmek 

gerekir. Aile konutunda/eklentisinde, aile bireylerinden her biri rıza açıklamaya yetkilidir. Ancak 

bu rızanın meşru bir amaca yönelik olarak verilmiş olması gerekir. (2) 

 Rıza açık verilebileceği gibi zımni de verilebilir. Kişinin konuta girdikten sonra dışarıya çıkması 

istenmemesi halinde geçerli bir rızanın var olduğunu söyleyebiliriz. Olayda aile bireylerinden 

B’nin, C’nin bahçeye girdikten sonra dışarıya çıkmasının istendiği görülmemektedir. Bu açıdan 

konuta girme bakımından C rıza ile girmiştir. (1) 

 Ancak B tarafından verilen rızanın meşru bir amaca yönelik olduğunu söylemek mümkün 

olmayacak. Bu nedenle rıza geçersiz olup, C ve E konut dokunulmazlığının ihlalini oluşturan fiili 

gerçekleştirmiştir. (2) 

2. Manevi Unsur 

 Suç kasten işlenebilen bir suç olup, olayda C ve E kasten hareket etmişlerdir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

 Rıza, fiil unsurunda değerlendirildi. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

 Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi nitelikli hal olarak düzenlenmiş olup, birlikte 

işlenmesinden anlaşılması gereken müşterek faillik düzeyinde katkıdır. Olayda C ve E müşterek bir 

şekilde fiili gerçekleştirmişlerdir. (1) 

 

C. SUÇUN ÖZEL OLUŞUM BİÇİMLERİ 

1. İştirak 

 Fiilin müşterek halde işlenmesi nitelikli hali oluşturduğu için ayrıca iştirakte değerlendirilecek bir 

husus bulunmamaktadır. 

D. KUSURLULUK 

Özellik arz eden bir durum bulunmamaktadır. 

C’ye doğru bağırarak koşan F’yi gören E’nin bahçeye girerek, yerde bulunan tırmığı almak suretiyle 

F’nin önüne geçerek akıllı olmazsa pişman olacağını söylemesi “Tehdit” suçu (m.106) bakımından 

değerlendirilmelidir. (1+1) 

 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu ve Mağdur 
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 Suçunun konusu kişinin hürriyeti, iç huzuru ve sükunudur. Olayda F’nin huzuru suçun konusunu 

oluşturmaktadır. (1) 

b. Fail 

 Suçun faili herkes olabilir. Olayda fail E’dir.  

c. Fiil 

 Tehdit suçunun fiil unsurunu, bir kötülüğün mağdura yapılacağının bildirilmesi oluşturur. Bu 

kötülük, mağdurun hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlığına olabileceği gibi, malvarlığına 

yönelik bir zarar yada sair bir kötülük olarak da kendisini gösterebilir. (1) 

 Somut olayda E, F’nin C’ye doğru bağırarak koşması üzerine C’ye bir kötülük yapacağını 

düşünerek onu durdurmaya yönelik harekette bulunmuştur. E, yerden aldığı tırmık ile F’nin önüne 

geçerek durmazsa pişman olacağını söyleyerek, F’nin vücut dokunulmazlığına yönelik bir kötülük 

gerçekleştireceğini ima ederek F’de objektif olarak da korku oluşmasına neden olarak iç huzurunu 

bozmuştur ve tehdit suçunun fiil unsurunu oluşturmuştur. (2) 

2. Manevi Unsur 

 Tehdit suçu kasten işlenebilen bir suç olup, olayda E kasten hareket etmiştir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

 Tehdit suçunda meşru savunma hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilebilmektedir. 

Gerçekleşen ya da gerçekleşmesi muhakkak olan bir saldırıyı engellemeye yönelik bir kimsenin, 

saldırı halinde bulunan kişiye yönelik tehdit içeren fiilleri mesşru savunma kapsamında 

değerlendirilebilir. (1) 

 Olayda C’ye bahçeye girme konusunda B tarafından meşru bir rıza verilmediği için rıza dışı girdiği 

anlaşılıyor. Bu açıdan F’nin C’ye yönelik hareketi meşru savunma kapsamında olup hukuka 

uygundur. E’nin, bağırarak C’ye doğru koşan F’nin önüne geçerek saldırısını durdurmaya yönelik 

tehditte bulunmuştur. Bu açıdan E’nin hareketi, haksız bir saldırı bulunmaması nedeniyle meşru 

savunma kapsamında değerlendirilemeyecektir. (2) 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

 Tehdit suçunun silahla işlenmesi nitelikli hal olarak düzenlenmiş olup, E’nin tehdit oluşturan fiili 

tırmıkla gerçekleştirmesi bu nitelikli hali oluşturmaktadır. (1) 

 

C. SUÇUN ÖZEL OLUŞUM BİÇİMLERİ 

1.İştirak 
D. KUSURLULUK 

Özellik arz eden bir durum bulunmamaktadır.  

Arabada bulunan E’nin B’nin yanağından birkaç defa makas alması ve rahatsız edici sözler 

söylemesi “Cinsel İstismar Suçu” bakımından değerlendirilmelidir. (1+1) 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Suçun Konusu ve Mağdur 

 Cinsel istismar suçunu oluşturan hareketin ve aynı zamanda suçun konusu, çocuğun beden ve 

cinsel dokunulmazlığıdır. Olayda konu, 17 yaşında olan B’dir. (1) 

b. Hareket  

 Çocuğun cinsel yönden istismar edilmesi, bu suçun hareket unsurunu oluşturur. 

 Cinsel istismar suçunu oluşturan fiiller çocukların yaşına göre değişmektedir. Buna göre, 15 yaşını 

tamamlamamış (1. grup) ve 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte, fiilin hukukî anlam ve 

sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan (mümeyyiz olmayan, 2. grup) çocuklara yönelik her 

türlü cinsel davranış hareket unsurunu oluştururken, 15 yaşını tamamlamış ve mümeyyiz olan (3. 

grup) çocuklara karşı ise cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkileyen nedenlere dayalı olarak 

gerçekleştirilen cinsel davranışlar bu suçu oluşturur. (2) 

 Olayda 17 yaşında olan B ise rızasına aykırı gerçekleştirilmeyen ve cinsel ilişki boyutuna 

varmayan hareketler cinsel istismar suçunu oluşturmaz. Ancak olayda E, B’yi rızası dışında 

yanağından makas alarak cinsel istismar suçunu oluşturmuştur. Rahatsız edici sözler ise sarkıntılık 

oluşturan fiil içinde değerlendirilebilecektir. (2) 
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c. Fail 

 Cinsel istismar ve cinsel saldırı suçu fail bakımından genel bir suç olup, olayda fail, A’dır.  

2. Manevi Unsur 

 Cinsel istismar suçu kasten işlenebilen suçlardır. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

 Hukuka aykırılık unsuruna ilişkin herhangi bir özellik bulunmamaktadır.  

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

 Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâli daha az cezayı gerektiren nitelikli haldir. Fiilin 

sarkıntılık düzeyinde kaldığını kabul için, cinsel nitelikli fiilin süreklilik arz etmemesi gerekmektedir. 

Olayda E’nin B’den makas alması fiilin sarkıntılık düzeyinde olduğunu göstermektedir. (1) 

D. SUÇUN ÖZEL OLUŞUM BİÇİMLERİ 

1. Suça Teşebbüs 

2. Suça İştirak 

3. Suçların İçtimaı 

C ve E’nin, B’yi evinden alarak E’nin evinin deposunda bulunan depoya kilitlemeleri, “Kişiyi 

Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçu (m.109) bakımından değerlendirilmelidir. (1+1) 

 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu 

 Suçun konusunu, gerçek kişi olan mağdurun bedeni oluşturmaktadır. Olayda hareket özgürlüğü 

kısıtlanan B suçunun konusunu oluşturmaktadır. B aynı zamanda mağdur olup, suçun mağduru ile 

konusu aynıdır. (1) 

 

b. Fail 

 Suçun faili herkes olabilir. Olayda C ve E, B’nin hareket özgürlüğünü kısıtlayan faillerdir.  

 

c. Fiil 

 Suçun fiil unsurunu bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakmak 

oluşturmaktadır. Serbest hareketli bir suçtur. Mütemadi suçtur, suçun oluşumu için hürriyetten 

yoksun bırakmanın belli bir süre devamı gerekmektedir. (1) 

 Olaydaki fiilin gerçekleştiriliş şekline bakıldığında, rızası ile arabaya binerek C ile beraber gitme 

iradesini gösteren B, bir süre sonra arabadan inmek istediğini söyleyerek bulunduğu yerden 

“gitmek” konusundaki iradesini belirtmesine rağmen “gitmek” hürriyetini kullanmasına C 

tarafından izin verilmeyerek suçun fiil unsuru gerçekleşmiştir. Mütemadi suç olup, C’nin hareket 

özgürlüğünü kullanması depoya kilitlenmek suretiyle de kısıtlanmaya devam etmiştir. (2) 

 

2. Manevi Unsur 

 Suç, kasten işlenebilen bir suç olup, olayda C kasten hareket etmiştir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

 Olayda mağdurun rızası hukuka uygunluk sebebi olarak değerlendirilebilir. Kişi hürriyeti, kölelik 

oluşturmayacak düzeyde kaldığı sürece kişinin üzerinde tasarrufta bulunabileceği bir hak olarak 

kabul edilmekte olup, bir kimsenin kendisini bir yere götürülmesi konusunda verdiği rıza geçerli 

kabul edilmektedir. Yargıtay, 15 yaşını tamamlamış çocukların verdiği rızanın fiili hukuka uygun 

hale getirecğini kabul etmektedir. (2) 

 Olayda 17 yaşındaki B’nin vereceği rıza geçerli bir rıza olarak kabul edilebilecektir. Ancak verilen 

rızanın eylem süresince var olan bir rıza olması gerekmektedir. Olayda B’nin arabaya binme 

konusundaki rızası fiili hukuka uygun hale getiren rıza olarak kabul edilse bile, daha sonra rızasını 

geri aldığı için o an itibariyle fiil suç teşkil etmeye başlamıştır. (2) 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 
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 Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi nitelikli hal olarak düzenlenmiş olup, birlikte 

işlenmesinden anlaşılması gereken müşterek faillik düzeyinde katkıdır. Olayda C ve E müşterek bir 

şekilde fiili gerçekleştirmişlerdir. (1) 

 Suçun çocuğa karşı işlenmesi nitelikli hal olup, çocuk olan B’ye karşı işlenmesi nitelikli haldir. (1) 

 Suçun cinsel amaçlı işlenmesi nitelikli hal olup, Yargıtay kararlarında da evlenme amacıyla bu 

suçun işlenmesi durumunda evlenmenin de cinselliği içerdiğinden bu nitelikli halin 

uygulanabileceği kabul edilmektedir. Cinsel amaç bizzat fiili gerçekleştiren failin amacı olabileceği 

gibi üçüncü bir kişinin amacı da olabilir. (1) 

C. SUÇUN ÖZEL OLUŞUM BİÇİMLERİ 

1. İştirak 

 Olayda A’nın B ile evlenmek istediğini C’ye söylemesi azmettirme olarak nitelendirilemez. (1) 

D. KUSURLULUK 

Özellik arz eden bir durum bulunmamaktadır. 

 

Depoya gelen A’nın B ile cinsel ilişkiye girmeye çalışması “Cinsel İstismar Suçu” bakımından 

değerlendirilmelidir. (1+1) 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Suçun Konusu ve Mağdur 

 Cinsel istismar suçunu oluşturan hareketin ve aynı zamanda suçun konusu, çocuğun beden ve 

cinsel dokunulmazlığıdır. Olayda konu, 17 yaşında olan B’dir. (daha önceki tehdit suçu 

incelemesinde puan verildi ise burada tekrar puan verilmeyecek) 

b. Hareket  

 Çocuğun cinsel yönden istismar edilmesi, bu suçun hareket unsurunu oluşturur. 

 Cinsel istismar suçunu oluşturan fiiller ise çocukların yaşına göre değişmektedir. Buna göre, 15 

yaşını tamamlamamış (1. grup) ve 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte, fiilin hukukî anlam ve 

sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan (mümeyyiz olmayan, 2. grup) çocuklara yönelik her 

türlü cinsel davranış hareket unsurunu oluştururken, 15 yaşını tamamlamış ve mümeyyiz olan (3. 

grup) çocuklara karşı ise cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkileyen nedenlere dayalı olarak 

gerçekleştirilen cinsel davranışlar bu suçu oluşturur. (daha önceki tehdit suçu incelemesinde puan 

verildi ise burada tekrar puan verilmeyecek) 

 Olayda 17 yaşında olan B ise rızasına aykırı gerçekleştirilmeyen ve cinsel ilişki boyutuna 

varmayan hareketler cinsel istismar suçunu oluşturmaz. Ancak olayda E, B’yi rızası dışında (cebir 

kullanıldığı kabul edilebilir) öperek cinsel istismar suçunu oluşturmuştur. Ayrıca devamında 

nitelikli hali gerçekleştirmeye yönelik düşüncesi bulunmaktadır. (1) 

 Ayrıca B baygın halde bulunduğundan ve bayılmadan önce de A’nın cinsel ilişkiye girme 

hareketine karşı koyması fiile rızasının da olmadığını göstermektedir. (1) 

 

c. Fail 

 Cinsel istismar ve cinsel saldırı suçu fail bakımından genel bir suç olup, olayda fail, A’dır.  

2. Manevi Unsur 

 Cinsel istismar suçu kasten işlenebilen suçlardır. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

 Hukuka aykırılık unsuruna ilişkin herhangi bir özellik bulunmamaktadır.  

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

 E, G ile cinsel ilişkiye girmeye yönelik icra hareketlerine başlamış ancak bu hali 

gerçekleştirememiştir. Teşebbüste değerlendirme yapılacaktır. (1) 

D. SUÇUN ÖZEL OLUŞUM BİÇİMLERİ 

1. Suça Teşebbüs 

 Cinsel istismar suçunun nitelikli haline (m.102/2) teşebbüs bakımından iki görüş bulunmaktadır.  

 Birinci görüşe göre, eğer fail ilişkiyi gerçekleştirmeye yönelik tereddüte yer bırakmayacak şekilde 

icrea hareketlerine başlamış ancak elinde olmayan nedenlerle ilişkiyi gerçekleştirememişse nitelikli 

hale teşebbüsten sorumlu tutulabilir. (1) 



6 
 

 İkinci görüşe göre ise, fail nitelikli hal olan cinsel ilişkiyi gerçekleştirememişse, teşebbüsten 

sorumlu tutulamaz. O ana kadar meydana gelen hareketler cinsel saldırı suçunun temel şekli 

bakımından sorumluluk doğuracaktır. (1) 

2. Suça İştirak 

3. Suçların İçtimaı 

 A’nın ilişkiye girmeye yönelik gerçekleştirdiği fiil sırasında, cebir kullanılmıştır. Ancak bu cebir 

cinsel istismar fiilinin bünyesinde bulunan cebir olup ayrıca cezalandırılmaz.Ancak bu cebrin 

kasten yaralama suçunun ağır neticelerinden birini oluşturması halinde ayrıca kasten yaralama 

suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı düzenlenmiştir. (2) 

 

D’nin hekim H’den istediği gibi bir rapor alamaması halinde bunu H’nin yanına bırakmayacağını 

söylemesi “Tehdit” suçu (m.106) bakımından değerlendirilmelidir. (1+1) 

 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu ve Mağdur 

 Suçunun konusu kişinin hürriyeti, iç huzuru ve sükunudur. Olayda H’nin huzuru suçun konusunu 

oluşturmaktadır. (daha önceki tehdit suçu incelemesinde puan verildi ise burada tekrar puan 

verilmeyecek) 

b. Fail 

 Suçun faili herkes olabilir. Olayda fail D’dir.  

 

c. Fiil 

 Tehdit suçunun fiil unsurunu, bir kötülüğün mağdura yapılacağının bildirilmesi oluşturur. Bu 

kötülük, mağdurun hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlığına olabileceği gibi, malvarlığına 

yönelik bir zarar yada sair bir kötülük olarak da kendisini gösterebilir. (1) 

 Olayda D, H’nin istediği gibi bir rapor alamaması halinde bunu onun yanına bırakmayacağını 

söyleyerek, onun yaşam-en azından vücut bütünlüğüne yönelik bir kötülük gerçekleştireceğini ima 

etmektedir. Dolayısıyla tehdit suçunu oluşturan fiili gerçekleştirmiştir. (2) 

2. Manevi Unsur 

 Tehdit suçu kasten işlenebilen bir suç olup, olayda E kasten hareket etmiştir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

 

C. SUÇUN ÖZEL OLUŞUM BİÇİMLERİ 

D. KUSURLULUK 

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

hali, kusuru etkileyen bir hal olup mazeret nedenidir. Kişi bu zorunluluk hali sebebiyle mazur 

görülmekte ve cezalandırılmamaktadır. (1) 

 Olayda D, istediği gibi bir rapor alamaması halinde başlarına büyük bela geleceğini söyleyerek bu 

raporu almaya yönelik tehdit gerçekleştirmektedir. Ancak söz konusu tehlikeden başka türlü 

kurtulma imkanı varken bu yolu seçmesi, zorunluluk halinin koşullarının gerçekleşmediğini 

göstermektedir. (2) 

Özel hastanede çalışan hekim H’nin, B hakkında evlilik için yeterli fiziki ve ruhi gelişime sahip 

olduğuna dair yanlış rapor düzenlemesi, “Sağlık Mesleği Mensubunun Gerçeğe Aykırı Belge 

Düzenlemesi Suçu(m.210/2)” bakımından değerlendirilmelidir. (1+1) 

 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu 
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 Belge, bir irade beyanı içeren, içerdiği irade beyanları hukuken değer taşıyan ve belirli bir kimse 

tarafından oluşturulan her türlü yazı olarak tanımlanabilir. Türü itibariyle de resmi ve özel belge 

olarak ikiye ayrılır. (1) 

 Resmi belge, kamu görevlisi tarafından görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu ve gerekli şekil 

şartlarını havi belge olmalıdır. Resmi belge olmayan belgeler de özel belge olarak kabul 

edilmektedir. (1) 

 Sağlık mesleği mensuplarının meslekleri gereği düzenledikleri özel belgeler suçun konusu olup, 

olayda H’nin düzenlediği rapor bu kapsamdadır. (1) 

 

c. Fail 

 Söz konusu suç, tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire gibi sağlık mesleği mensuplarına özgü bir 

suç olup, olayda doktor (tabip) olan H suçun failidir. (1) 

 

d. Mağdur 

 Resmi belgede sahtecilik suçunun mağduru kamu, toplumu oluşturan herkestir. 

b. Fiil 

 Sağlık mesleği mensubunun, gerçeğe aykırı olarak bir belge düzenlemesi hâlinde fikri sahtecilik 

söz konusu olmaktadır. (1) 

 Suça konu belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi gerekir (fikri sahtecilik).  Olayda H, 

B’nin evlilik için yeterli fiziki ve ruhi gelişime sahip olmamasına rağmen bu varmış gibi rapor 

göstererek gerçeğe aykırı bir belge düzenlemiştir. H, fikri sahtecilik yapmak suretiyle sağlık 

mesleği mensubunun gerçeğe aykırı belge düzenlemesi suçunun fiil unsurunu gerçekleştirmiştir. 

(2) 

2. Manevi Unsur 

 Bu suç kasten işlenebilir. Olayda H, kasten hareket etmektedirler. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

 Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır. 

C. SUÇUN ÖZEL OLUŞUM BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: - 

2. İştirak:  

 

 M.28’e göre, karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır 

bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hâllerde cebir ve 

şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır. (1) 

 Olayımızda D, tehdit yoluyla H’nin iradesine hakim olmuştur. Bu durumda D cezalandırılacaktır. 

(1) 

3. İçtima 

 

D. KUSURLULUK 

 Kusur bakımından değerlendirilmesi gereken husus, H bakımından yukarıda 

belirtildiği üzere, m.28’e göre karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya 

muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. (1) 

 

C’nin B’nin nüfus kağıdı üzerinde doğum tarihini değiştirmesi “Resmi Belgede Sahtecilik” 

suçu(m.204/1) kapsamında değerlendirilebilir. (1+1) 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu  
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 Belge, bir irade beyanı içeren, içerdiği irade beyanları hukuken değer taşıyan ve belirli bir kimse 

tarafından oluşturulan her türlü yazı olarak tanımlanabilir. Türü itibariyle de resmi ve özel belge 

olarak ikiye ayrılır. 

 Resmi belge, kamu görevlisi tarafından görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu ve gerekli şekil 

şartlarını havi belge olmalıdır. (1) 

 Olayda B’ye ait kimlik, ancak kamu görevlilerince düzenlenebilen belge olup, resmi belge 

niteliğini taşımaktadır. (1) 

b. Fail  

 204/1’de düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçunun faili herkes olabilecekken, 204/2’deki resmi 

belgede sahtecilik suçunda yalnızca kamu görevlisi fail olarak öngörülmüştür. Olayda kamu 

görevlisi olmayan C, yalnızca birinci fıkradaki suçun faili olabilir. (1) 

d. Mağdur 

 Resmi belgede sahtecilik suçunun mağduru kamu, toplumu oluşturan herkestir. 

 

c. Fiil 

 Herkes tarafından işlenebilen resmi belgede sahtecilik suçunun fiilleri, resmi belgenin sahte olarak 

düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya sahte 

resmi belgenin kullanılmasıdır (204/1). (1) 

 Olayda B’ye ait kimlikte yapılan değişiklik, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde 

değiştirilmesini oluşturmaktadır. (2) 

 C, ayrıca bu belgeyi nikah dairesine ibraz ederek kullanma hareketini de gerçekleştirmiştir. Bu 

husus içtima bahsinde de değerlendirilecektir.  

2. Manevi Unsur 

Resmi belgede sahtecilik suçları kasten işlenebilir. C kasten hareket etmişlerdir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır. 

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. İçtima 

 Resmi belgede sahtecilik suçları seçimlik hareketli suçlardan olup, hareketlerin birinin 

yapılmasıyla suç tamamlanır, diğer seçimlik hareketlerin yapılması tüketen-tüketilen norm ilişkisi 

kapsamında cezalandırılmayan sonraki hareketler olarak değerlendirilir. (1) 

 Olayda gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi hareketinin yanı sıra 

sahte belgenin kullanılması hareketi de gerçekleştirilmiş olup, bu hareket ayrıca cezalandırılmaz. 

(2) 

D. KUSURLULUK 

 Özellik arz eden bir durum bulunmamaktadır.  

Nikah işlemleri için evrakları alan M’nin kimlikte yapılan değişikliği fark etmesi üzerine menfaat temin ederek 

işlemleri başlatma yönündeki hareketi “Rüşvet” suçu bakımından değerlendirilmelidir. (1+1) 
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A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu 

 Rüşvet suçunun konusu menfaattir. Menfaatin ekonomik bir menfaat olması gerekmemektedir. 

Menfaatin miktarı da önemli olmamakla birlikte cezalandırmaya müstahak bir ağırlıkta olmalıdır. 

Sağlanan menfaat kamu görevlisinin kendisine sağlanabileceği gibi, üçüncü bir kişiye de 

sağlanabilecektir. Menfaatin ekonomik değerinin tam olarak saptanması zorunlu olmamakla 

birlikte, menfaatin ne olacağı somut olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. (1) 

 Olayda sağlanması teklif edilen menfaat M’nin oğlu O’ya ait olan yurda yapılan bağıştır. 

Ekonomik bir menfaat teşkil etmektedir. (1) 

b. Fail 

 Rüşvet suçu çok failli bir suç olup, karşılaşma suçu niteliğindedir. Aynı amacın gerçekleşmesine 

yönelen en az iki failin bulunması gerekir. (1) 

 Rüşvet Veren Fail: Rüşvet vermek bakımından herkes suçun faili olabilir. Olayımızda menfaat 

sağlayan C rüşvet veren fail olarak sorumlu olabilir. Rüşvet Alan Fail: Rüşvet alan fail ancak kamu 

görevlisi olabilir, bu açıdan özgü suç niteliğindedir. Kişinin suçu işlediği sırada kamu görevlisi 

olması yeterlidir. Olayımızda kamu görevlisi M, rüşvet alan fail olarak sorumlu olabilir. (2) 

c. Mağdur 

 Rüşvet suçunun mağduru toplumu oluşturan bireylerin tümüdür. Devlet ise suçtan zarar görendir. 

d. Fiil 

 Olayda C, hukuki olmayan bir evliliğin yapılmasını talep etmektedir. Bu açıdan baktığımızda C 

gayrı meşru zemindedir. Bu açıdan irtikap suçunun oluşması mümkün değildir. (2) 

 Kamu görevlisinin göreviyle ilgili bir iş yapmak veya yapmamak için menfaat sağlaması rüşvet 

olarak tanımlanmıştır. (1) 

 Rüşvet Verme Fiili: Görevin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya 

aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği başka bir kişiye menfaat sağlanması 

rüşvet vermenin fiil unsuru olarak düzenlenmiştir. Suç teşebbüs suçu niteliğinde düzenlenmiş olup, 

rüşvet verilmesi konusunda kamu görevlisi ile anlaşma sağlanması durumunda da suç 

tamamlanmış olarak kabul edilmektedir. (f.3) Olayda C, M’nin oğlu O’nun yurduna bağış yaparak 

menfaat temin etmek suretiyle rüşvet verme fiilini gerçekleştirmiştir. (1) 

 Rüşvet Alma Fiili: Kamu görevlisi tarafından, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya 

yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği başka bir kimseye 

menfaat sağlama rüşvet almanın fiil unsurunu oluşturmaktadır. Fakat rüşvet suçunun oluşabilmesi 

için kamu görevlisi failin görevinin ifası ile ilgili bir işin gördürülmesi amacına yönelik anlaşmanın 

sağlanmış olması gerekmektedir. (1) 

 Gördürülecek işin mutlaka failin görev ve yetkisi içerisinde bulunması gerekmektedir. Olayda M, 

nikah işleri ile yetkilendirilmiş kamu görevlisi olup, kendisinden talep edilen iş de görev ve yetkisi 

kapsamındadır. (1) 

 Olayda anlaşmanın sağlanıp sağlanmadığına baktığımızda, M, O’nun yurduna bağış talep etmiş ve 

karşılığında nikah günü alabileceğini söylemiş. M’nin bu teklifi C tarafından kabul edilerek rüşvet 

anlaşmasının kurulmuş ve menfaat de sağlanmıştır. (2) 

 

2. Manevi Unsur 

 Rüşvet suçu kasten işlenebilen bir suç olup, olayda M ve C, kasten hareket etmişlerdir. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

 Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır. 

C. SUÇUN ÖZEL OLUŞUM BİÇİMLERİ 

2. İştirak: 

 M.252/5’de, rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilmesi, rüşvet anlaşmasının sağlanması veya 

rüşvetin temini hususlarında aracılık eden kişi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına 
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bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılmaktadır. Olayda rüşvet konusu menfaatin O’ya 

iletilmesini sağlayan A da müşterek fail olarak sorumlu olmaktadır. (1) 

 M.252/6’da rüşvet suçu ile kendisine menfaat sağlanan üçüncü kişinin de müşterek fail olarak 

sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Olayda kendisine menfaat sağlanan O da suçun müşterek faili 

olarak sorumlu olacaktır. (1) 

3. İçtima:  

Özellik gösteren bir durum bulunmamaktadır. 

D. KUSURLULUK – Özellik arz eden bir durum bulunmamaktadır.  


