
1 
 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi 

Final Sınav Soruları 

(İkinci Öğretim Öğrencileri - 01.07.2015) 

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.   

 

A bir ilçede Tapu Kadastro Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca ticaretle uğraşmak istemiş, eşi adına 

açtığı bir beyaz eşya mağazasını da işletmeye başlatmıştır. Mağaza çalışanlarından birisinin rahatsızlanması üzerine, 

Tapu Müdürlüğünde sekreteri olarak çalışan C’den iki hafta boyunca mağazayı idare etmesini, yokluğunu kimseye 

hissettirmeyeceğini söyler. İki hafta boyunca C, her sabah saat 8:00’da işe gelir ve işe geldiğine dair imza listesini 

imzaladıktan sonra beyaz eşya dükkanına gider. Listeyi tutmakla yükümlü olan A da, bu durumu kimseye söylemeden 

iki hafta sürdürür.  

Tapu dairesinde Veznedar olarak çalışan B de memur maaşıyla geçinememektedir. Bu nedenle kaligrafi (güzel 

yazı) konusunda uzman arkadaşı E’nin yardımıyla bir Maliye Bakanlığı genelgesi hazırlar. E tarafından Maliye 

Bakanının imzasının atıldığı genelgeye göre 16 Mayıs 2015’ten itibaren geçerli olmak üzere her bir işlem başına 20 

TL “hizmet bedeli” tahsil edileceği yazılıdır. B, bu genelgeyi masasının yanındaki panoya, üzerine “Görüldü. İlan 

Edilsin” şeklinde not düştükten sonra kendi kaşesini basarak ve imzalayarak asar. Bu ilandan bir süre sonra işlem 

yaptırmak için sırada bekleyen vatandaşlardan birisi, B’nin 20 TL talep etmesi üzerine ilgili genelgeyi görmek ister. B, 

bahsedilen panonun yanına geçer ve sırada bekleyen 9 kişiye söz konusu yazıyı göstererek 20’şer TL “hizmet bedeli” 

vermeleri gerektiğini söyler. G ve H de sırada bekleyenler arasındadır. Avukat G, bu gibi düzenlemelerin genelgeyle 

yapılmadığını bilmektedir. Nitekim panoda yer alan belgeyi inceleyen G, belgenin inandırıcı olmadığını da anlar. 

Ancak şehir dışında bir duruşmasına yetişmek üzere uçağını kaçırma endişesiyle hiç sesini çıkarmayarak sıradaki 

diğer kişiler gibi 20 TL’yi ödeyerek Tapu Müdürlüğünden ayrılır. B, H’den 100 TL alır, ancak para üstü olarak 60 TL 

verir; paranın üstünü saymadan cebine koyan H de Tapu Müdürlüğü’nden ayrılır.  

Aynı dairede çalışmakta olan Y, B’nin yaptığı bu usulsüzlüğün farkına varır.  Durumu mesai arkadaşı Z’ye 

aktarır. Y, işyerinin en güzel kadını olarak gördükleri B’ye yaptıklarından haberdar olduğunu, kendisi ile birlikte 

olması karşılığında, bu sırrı kimseye bildirmeyeceğini söyler. B’nin de kabul etmesi üzerine, Z’nin evinde buluşurlar. 

Y ve Z’nin kendi aralarında yaptıkları plana göre ise, Z o esnada evde olacak, Y ve B ilişkiye girerken Z odaya 

gelecek ve B ile ilişkiye girecektir. Y ve Z, cebir uygulamayı düşünmemektedirler ve şartlar gereği B’nin rıza 

göstereceğine inanmaktadırlar. Gece loş ışıkta odaya giren Z, Y ve B’nin henüz kıyafetlerini çıkardıklarını görür ve 

sessizce B’ye arkadan yaklaşır ve sarılarak kendine doğru çeker. Panikleyen B’nin bağırması üzerine ise korkar ve 

B’yi hızla yere doğru iter. Suratının üzerine yere kapaklanan B’nin burnu kırılır. Z ve Y, B’yi hastaneye kaldırırlar.  

B başına gelen bu olaydan işyerinden kimsenin haberdar olmasına istemez. Ancak Y ve Z’den de intikam 

almak ister. Bu iş için özel dedektif P ile anlaşır. P bir sabah Y ve Z’yi telefonla arayarak, kendisini ilçe kaymakamı 

olarak tanıtır ve kadastro işi yapılan şehrin dışındaki bir köye Y ve Z’nin gitmesini söyler. Emre uygun biçimde Y ve 

Z işyerinden ayrıldıktan sonra B, Y ve Z’nin odalarına girerek, aleyhlerine kullanılabileceği bir şey olup olmadığını 

araştırır. 

SORU: Olayda yer alan kişilerin ceza sorumluluklarını, derslerde işlenen suçlar çerçevesinde suç 

inceleme yöntemine uygun olarak değerlendiriniz. 
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CEVAP ANAHTARI ( 103 P+EK 1P) 

 

1. C’nin, iki hafta boyunca her sabah işe gelip imza listesini imzaladıktan sonra beyaz eşya dükkânına 

gitmesi ve A’nın konuyla ilgili fiili görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur. (1 p) + (genel sistematik 

için 1 p) ( TOPLAM 15 P) 

 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Fiil: Görevi kötüye kullanma suçunun kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi 

şeklindeki fiil unsuru, olayda gerçekleşmiştir (1 p) . 

b. Netice: Bir görüşe göre, “kişilerin mağduriyetine neden olma”, “kamunun zararına neden olma” ve 

“kişilere haksız menfaat sağlama” suçun seçimlik neticeleridir. Bu görüş benimsendiği takdirde, “kişilere 

haksız menfaat sağlama” şeklindeki seçimlik netice gerçekleşmiştir. (3 p) Diğer bir görüşe göre, “kişilerin 

mağduriyeti”, “kamunun zararı” ve “kişilere haksız menfaat sağlama” suçun objektif cezalandırma 

şartlarıdır. Bu görüş benimsendiğinde objektif cezalandırma şartlarından “kişilere haksız menfaat 

saglama” gerceklesmistir. (2 p). 

c. Nedensellik ve Objektif İsnadiyet: Olayda, bu suç bakımından nedensellik bağı ve objektif isnadiyet 

ile ilgili olarak değerlendirilecek bir husus yoktur. 

d. Fail: Görevi kötüye kullanma suçunun faili ancak kamu görevlisi olabilir. Dolayısıyla bu suç bir özgü 

suçtur. Olayda A ve C kamu görevlisi olarak suçun failleridir. (1 p). 

e. Mağdur: Bu suçun mağduru toplumu oluşturan herkestir. “Kişilerin mağduriyeti” söz konusu ise 

ayrıca belirli kişiler de suçun mağduru olarak kabul edilebilir. 

2. Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru kasttır. A ve C, sucun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve 

isteyerek gerçekleştirmişler, kasten hareket etmişlerdir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda bir hukuka uygunluk sebebi bulunmamaktadır. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

Suçun nitelikli unsuru bulunmamaktadır. 

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Olayda teşebbüsle ilgili bir sorun yoktur. 

2. İştirak: A, bu sucu işlemeyi düşünmeyen C’nin zihninde bu suçun işlenmesini oluşturmakla 

azmettirendir (2 p)Ancak A, başlangıçta azmettirmiş olduğu suça daha sonra müşterek fail olarak iştirak 

etmiştir (1 p).  

3. İçtima: Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun 

birden fazla işlenmesi durumunda zincirleme suç vardır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da 

zincirleme suç oluşur. Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, iki hafta boyunca her gün, toplumu 

olusturan herkese karşı görevi kötüye kullanma suçu işlenmiş olması dolayısıyla zincirleme suç vardır (2 

p). Ayrıca A, başlangıçta azmettirmiş olduğu suça daha sonra müşterek fail olarak iştirak etmiştir. Zira A, 

C ile ortaklaşa suç işleme iradesi içerisinde fiil üzerinde ortak hakimiyet kurmuştur; A’nın katkısı 

olmaksızın C’nin bu fiili gerçekleştirmesi çok zordur. Failliğin şerikliğe aslîliği kuralı uyarınca, A da bu 

suçtan dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutulur (1 p). 

D. KUSURLULUK 
Olayda kusurlulukla ilgili bir sorun yoktur. 

 

2. E ve B’nin Maliye Bakanlığı Genelgesi hazırlaması resmî belgede sahtecilik suçu (m. 204/1) 

bakımından değerlendirilmelidir. (1 p) + (genel sistematik için 1 p) ( TOPLAM 11 P)  
 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Suçun konusu resmî belgedir. (1 p) Belgeden bahsedebilmek için bunun yazılı olması, 

düzenleyicisinin belli olması ve hukuken sonuç doğurmaya elverişli olması gerekir. (1 p)  Resmi belge ise 

kamu görevlisinin görevi gereği ve kanunda öngörülen usullere göre düzenlendiği bir belge olup (1 p), 

olaydaki Maliye Bakanlığı Genelgesi bu niteliktedir. 

b. Fiil: Herkes tarafından işlenebilen resmi belgede sahtecilik suçunun (204/1) hareketleri seçimlik olup, 

resmi belgeyi sahte olarak düzenleme, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirme 

veya sahte resmi belgeyi kullanmadan ibarettir. (3 p)   Olayda E ve B,  genelge hazırlamak suretiyle resmi 

belgenin sahte olarak düzenlenmesi fiilini gerçekleştirmişlerdir. (1 p)   

c. Netice- Nedensellik ve Objektif İsnadiyet: İnceleme konusu suç sırf hareket suçu niteliğindedir. 
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d. Fail: m. 204/1 bakımından fail herkes olabilir. Olayda E kamu görevlisi değildir, B ise kamu görevlisi 

olduğu halde genelgenin düzenlemesi görev alanına girmemektedir. Dolayısıyla E ve B genelgenin 

düzenlenmesinde müşterek faildirler. (2 p)  

e. Mağdur: Suçun mağduru toplumu oluşturan herkestir. 

2. Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru kasttır. E ve B, sucun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve 

isteyerek gerçekleştirmişler, kasten hareket etmişlerdir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda bu suçla ilgili bir hukuka uygunluk sebebi mevcut değildir. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 
Suçun herhangi bir nitelikli unsuru gerçekleşmemiştir. 

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Suç, resmi belgenin düzenlenmesiyle tamamlanmıştır. 

2. İçtima: Olayda içtima bakımından sorun yoktur. 

3. İştirak: Olayda E ve B müşterek fail olarak hareket etmişlerdir. 

D. KUSURLULUK 
Olayda kusurluluk bakımından değerlendirilecek bir husus yoktur. 

 

3.  B’nin genelgeyi masasının yanındaki panoya, üzerine “Görüldü. İlan Edilsin” şeklinde not 

düştükten sonra kendi kaşesini basarak ve imzalayarak asmak suretiyle kullanması resmî belgede 

sahtecilik suçu (204/2) bakımından değerlendirilmelidir. (2 p)  (TOPLAM 12 P)  
 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Suçun konusu resmi belgedir. B, kamu görevlisi olduğu ve genelgeyi görevi kapsamında 

kullandığı için bu resmi belge m. 204/2’de düzenlenen fiilin konusunu oluşturur. (2 p)  

b. Fiil: Kamu görevlisi tarafından işlenebilen resmi belgede sahtecilik suçunun seçimlik hareketleri; 

görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleme, gerçek bir resmi 

belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirme, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleme ve sahte resmi 

belgeyi kullanma olarak öngörülmüştür. (3 p)  Olayda B, genelgeyi kullanarak, seçimlik hareketlerden 

“sahte resmi belgenin kullanılması” fiilini gerçekleştirmiştir. (Bu kapsamda, genelgeye “görüldü” 

ifadesinin konması bağlamında gerçeğe aykırı olarak belge düzenlenmiştir seklindeki cevap için de puan 

verilir.) (1 p)  

c. Fail: m. 204/2’deki fiil bakımından yalnızca kamu görevlisi fail olabilir; bu bakımdan özgü bir suçtur. 

Olayda B kamu görevlisidir ve genelgeyi görevi kapsamında kullanmıştır. Suçun faili B’dir. (2 p)  

d. Mağdur: Suçun mağduru toplumu oluşturan herkestir. 

2. Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru kasttır. B, sucun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve 

isteyerek gerçekleştirmiş, kasten hareket etmiştir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda bu suçla ilgili bir hukuka uygunluk sebebi mevcut değildir. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 
Suçun herhangi bir nitelikli unsuru gerçekleşmemiştir. 

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Suç, resmi belgenin kullanılmasıyla tamamlanmıştır. 

2. İçtima: Olayda, m. 204/1’e (düzenleme) ve m. 204/2’ye (kullanma; “görüldü” ifadesinin konması 

bağlamında gerçeğe aykırı olarak belge düzenleme) vücut veren fiiller birbirinden bağımsız olarak farklı 

iki suça vücut vermiştir. Dolayısıyla burada gerçek içtima hükümleri uygulanacaktır. B, hem m. 204/1 

hem de m. 204/2 dolayısıyla cezalandırılacaktır.  (2 p) 

3. İştirak: Olayda E genelgenin düzenlenmesine müştereken iştirak ettiği için belgenin kullanılmasından 

haberi varsa şerik olarak sorumlu olacaktır. (EK 1 p) 

 

 

 

4. B’nin, panonun yanına geçerek sırada bekleyen 9 kişiye sahte yazıyı göstermek suretiyle 20’şer TL 

“hizmet bedeli” vermeleri gerektiğini söyleyerek bu parayı tahsil etmesi irtikap suçunu oluşturur. (1 p) 

+ (genel sistematik için 1 p) (TOPLAM 24 P)  

 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 
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a. Konu: Suçun konusu “yarar”dır. Bu yararın maddi nitelikte olması şart değildir. Olayda “yarar” 20 

TL’dir. (1 p) 

b. Fiil: G’nin 20 TL’yi ödemesi, ikna suretiyle irtikap, icbar suretiyle irtikap, ve rüşvet suçları 

bakımından tartışılmalıdır. 

“Görevin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya 

başkasına yarar sağlanması veya bu yolda vaatte bulunulması irtikap suçuna ikna suretiyle vücut veren bir 

hareketi teşkil etmektedir. (2 p) Olayda B’nin, panonun yanına geçerek sırada bekleyen 9 kişiye sahte 

yazıyı göstermek suretiyle 20’şer TL “hizmet bedeli” vermeleri gerektiğini söyleyerek bu parayı tahsil 

etmesi ikna suretiyle irtikap suçuna vücut vermektedir. (2 p) 

 

İcbar suretiyle irtikap suçuna vücut veren fiil kamu görevlisinin haksız bir yarar sağlamak için mağdurun 

iradesini baskı altında tutmaya elverişli  doğrudan veya dolaylı zorlayıcı herhangi bir hareket şeklinde 

tanımlanmaktadır. (2 p) Olayda G’nin, uçağa yetişmek durumunda hissederek parayı ödemesi, icbar 

suretiyle irtikap suçu bakımından aranan “haklı bir işinin hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği 

endişesiyle, kendisini mecbur hissederek” menfaat temin edilmesi şeklinde tanımlanan “icbar” unsurunu 

ihtiva etmemektedir. Keza B’nin icbar etme kastı bulunmamaktadır ve ayrıca icbar boyutuna varmış bir 

zorlama yoktur, bunun yanı sıra A işini rahatlıkla gördürebilir. İkincisi, A’nın endişe ettiği şey, Tapu 

Dairesindeki işinin değil dışarıdaki bir işinin gerçekleştirilememesidir. (2 p) 

 

B ile G arasında mevcut bir rüşvet anlaşmasından bahsedilemeyeceği için rüşvet suçunun da gerçekleştiği 

söylenemez. (2 p) 

 

B’nin H’ye para üstünü eksik vermesi ve H’nin bu durumu fark etmemesi, hatadan yararlanma 

suretiyle irtikap ve zimmet suçları bakımından tartışılmalıdır.  

 

 

Bu olayda hatadan yararlanma suretiyle irtikap suçu oluşmaz; zira hatadan yararlanma suretiyle irtikapta 

mağdur failin iradesi dışında bir sebeple yararı teslim etmesi gerektiği düşüncesiyle hareket eder. (2 p) Bu 

gibi durumlarda zimmet suçu tartışma konusu yapılabilir. Ancak olayda, B’ye görevi nedeniyle zilyedliği 

devredilmiş veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu bir mal söz konusu olmadığı için zimmet suçu 

da oluşmaz. (2 p) 

 

c. Fail: İkna suretiyle irtikap suçu ancak kamu görevlileri tarafından işlenebilmekle gerçek özgü suç 

niteliği taşır. Olayda B, kamu görevlisi olarak suçun failidir. (2 p) 

d. Mağdur: Suçun mağduru aldatılan kişilerdir. Bunun yanında, toplumu oluşturan herkes suçun 

mağdurudur. 

2. Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru kasttır.  B, suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve 

isteyerek gerçekleştirmiş, kasten hareket etmiştir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Hukuka uygunluk sebebi mevcut değildir. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 
m. 250/4’e göre, “irtikap edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik durumu” birlikte göz önünde 

bulundurularak daha az cezayı gerektiren nitelikli halin varlığı tespit edilir. Olayda, irtikap edilen 

menfaatin değeri az olmakla, mağdurların ekonomik durumu nazara alınarak sonuca varılacaktır. (1 p) 

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: G’ye karşı gerçekleştirilen fiil bakımından ikna suretiyle irtikap suçunun teşebbüs 

aşamasında kaldığını kabul etmek gerekir. Zira, B tarafından iknaya elverişli hareketler gerçekleştirilmiş 

olmasına rağmen G ikna olmamıştır. G’nin burada menfaat sağlaması ikna olmasından 

kaynaklanmamıştır. (2 p) 

2. İştirak: Olayda bu suç bakımından iştirak ilişkisi mevcut değildir. 

3. İçtima: İkna suretiyle irtikapın “hileli davranış” unsuru sahte belge kullanılarak gerçekleştirildiği için 

212’nci maddede yer alan gerçek içtima hükmü uygulanarak hem resmi belgede sahtecilik (m. 204/2) hem 

de ikna suretiyle irtikap (m. 250/2) suçundan dolayı cezalandırma yoluna gidilir. (2 p) 

D. KUSURLULUK 
Kusurluluk bakımından özellik arz eden bir husus bulunmamaktadır. 
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5. Y’nin B’ye yaptıklarından haberdar olduğunu, kendisi ile birlikte olması karşılığında, bu sırrı 

kimseye bildirmeyeceğini söylemesi şantaj suçunu oluşturur, tehdit suçu gerçekleşmez. (1 p) (toplam 4 

puan) 

 

Fiil: Suçu bildirme yükümlülüğü altındaki Y, bu yükümlülüğünü yerine getireceğinden bahisle B’yi 

yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya zorlayarak şantaj suçunun fiil unsuru gerçekleştirmiştir. (2 p)  Fiil 

tehdit suçunu oluşturmaz, zira hakkın kullanılması veya yükümlülüğün yerine getirilmesi biçimindeki 

ifadeler tehdit suçunun fiil unsurunu oluşturmaz. (1 p) 

 

6. Z’nin sessizce B’ye arkadan yaklaşıp sarılarak kendine doğru çekmesi cinsel saldırı suçu bakımından 

değerlendirilmelidir. (1 p) + (genel sistematik için 1 p) (TOPLAM 17 P) 

 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Cinsel saldırı suçunun konusu mağdurun vücududur. (1 p) 

b. Fiil: Suçun temel şekli bakımından fiil, (cinsel arzuların tatmini amacına yönelik) cinsel davranışlarla 

bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlâl edilmesidir. (2 p) 

c. Fail: Suçun faili herkes olabilir. Olayda, Z ve Y müşterek faildir. 

d. Mağdur: 18 yaşını doldurmuş herkes bu suçun mağduru olabilir. Olayda suçun mağduru B’dir. (1 p) 

2. Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru kasttır. Y ve Z kasten hareket etmiştir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Bir hukuka uygunluk sebebi mevcut değildir. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

Bir görüşe göre, cinsel saldırı suçunun vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi 

şeklindeki daha fazla cezayı gerektiren nitelikli haline teşebbüs edilmiştir. (2 p) 

Diğer görüşe göre ise, fiilin daha az cezayı gerektiren sarkıntılık düzeyinde kalmış olduğu kabul edilir. (2 

p)  Fiil birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmekle, m. 102/3-d uyarınca daha ağır cezayı 

gerektiren nitelikli hal mevcuttur. (1 p) Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için, olaydaki gibi, faillerin 

müşterek faillik statüsü içerisinde hareket etmiş olmaları gerekir.  

 

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Bir görüşe göre, cinsel saldırı suçunun nitelikli haline (m. 102/2) teşebbüs söz konusudur. 

Z’nin hareketlerini tamamlamaması, B’nin bağırması üzerine korkmasından kaynaklandığı için gönüllü 

vazgeçme olarak nitelendirilemez. (3 p) 

Diğer görüşe göre ise, cinsel saldırı suçunun temel şekli tamamlanmıştır. 

2. İştirak: Olayda Y ve Z, birlikte suç işleme iradesiyle fiil üzerinde ortak hakimiyet kurmakla müşterek 

faildir. Zira, Y’nin katkısı olmasaydı Z’nin bu fiili gerçekleştirmesi mümkün olmazdı. 

3. İçtima: m. 102/4’e göre, cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır 

neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Olayda, Z, 

panikleyen B’nin bağırması üzerine korkarak B’yi hızla yere doğru itmiş ve suratının üzerine yere 

kapaklanan B’nin burnu kırılmıştır. Z’nin gerçekleştirdiği yaralama, cinsel saldırının devamını 

kolaylaştırma amacına matuf olmadığı için zaten yaralama suçu cinsel saldırı suçundan bağımsız olarak 

gerçekleşmiştir. (3 p) 

D. KUSURLULUK 
Kusurlulukla ilgili özel bir husus söz konusu değildir. 

 

7. P’nin Y ve Z’yi telefonla arayarak, kendisini ilçe kaymakamı olarak tanıtıp kadastro işi yapılan ve 

şehrin dışında bulunan bir köye gitmelerini söylemesi üzerine emre uygun biçimde Y ve Z’nin 

işyerinden ayrılmasında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu vardır. (1 p) + (genel sistematik için 1 

p) (TOPLAM 8 P) 

 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun konusu, serbestçe hareket edebilme hürriyetidir. (1 

p) 
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b. Fiil: Suçun fiil unsuru, hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden 

yoksun bırakmadır. Kişilerin, bir yerde kalma hürriyetlerinden hile yapılarak yoksun bırakılmaları 

mümkündür. Olayda, P telefonda kendini ilçe kaymakamı olarak tanıtmak ve onları yalan beyanla 

yerlerinden uzaklaştırmak suretiyle hileli davranışlarla suçun fiil unsurunu gerçekleştirmiştir. (2 p) 

c. Nedensellik ve Objektif İsnadiyet: Olayda nedensellik bağı ve objektif isnadiyet bakımından özellik 

arz eden bir husus bulunmamaktadır. 

d. Fail: Bu suçun faili herkes olabilir. Olayda fail P’dir. 

e. Mağdur: Suçun mağduru bir yere gitme veya bir yerde kalma serbestisine sahip kişilerdir. Olayda Y 

ve Z suçun mağdurudur. 

2. Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru kasttır. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda hukuka uygunluk sebebi mevcut değildir. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 
Olayda fiilin işlenmesi için hile kullanılması, m. 109/2 uyarınca cezayı ağırlaştıran nitelikli hal teşkil 

etmiştir.(1 p)  

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Olayda, teşebbüsle ilgili bir mesele mevcut değildir. 

2. İştirak: B bu suçu işlemeyi düşünmeyen P’nin zihninde bu suçun işlenmesini oluşturmakla 

azmettirendir.(1 p)  

3. İçtima: Aynı suçun tek bir fiile birden fazla kişiye karşı işlenmesiyle aynı neviden fikri içtima 

hükümlerinin uygulanmasını gerektirir bir durum meydana gelmiştir. (2 p) 

D. KUSURLULUK 
Azmettiren B açısından haksız tahrik hükümlerinin uygulanması mümkündür. (1 p) 

 

8. B’nin, Y ve Z’nin odalarına girerek, aleyhlerine kullanabileceği bir şey olup olmadığını araştırması 

konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturur. (1 p) + (genel sistematik için 1 p) (TOPLAM 9 P) 

 

 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Suçun konusunu konut, konutun eklentileri ile açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi 

mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri oluşturur. Suçun konusu işyeri olabilir; bu işyerinin 

resmî veya özel bir işyeri olması mümkündür. Açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat 

olmayan bir işyeri olma şartı olay bakımından gerçekleşmiştir. (3 p)  

b. Fiil: Konut dokunulmazlığını ihlâl suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Bir kimsenin konutuna, 

konutunun eklentilerine ve ayrıca bu fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan 

yerler dışındaki işyerlerine rızaya aykırı olarak girmek veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmamak, bu 

suçun fiil unsurunu oluşturur. (2 p) Olayda, “girmek” ve “rıza ile girdikten sonra çıkmamak” şeklindeki 

seçimlik hareketlerden birincisi gerçekleşmiştir. (1 p) 

c. Nedensellik ve Objektif İsnadiyet: Olayda nedensellik bağı ve objektif isnadiyet bakımından özellik 

arz eden bir durum söz konusu değildir.  

d. Fail: Bu suç herkes tarafından işlenebilen suçlardandır. Olayda, B suçun failidir. 

e. Mağdur: Olayda, işyerinde hak sahibi olan Y ve Z suçun mağdurlarıdır.  

2. Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru kasttır. B, suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve 

isteyerek gerçekleştirmiş, kasten hareket etmiştir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda bir hukuka uygunluk sebebi mevcut değildir. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 
Olayda suçun nitelikli unsurlarından herhangi birisi gerçekleşmemiştir. 

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Konut dokunulmazlığını ihlal suçu tamamlanmıştır. 

2. İştirak: İştirak ile ilgili özellik arz eden bir durum söz konusu değildir. 

3. İçtima: Suçun mağdurları farklı olduğu için, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün 

değildir.( 1 p) 

D. KUSURLULUK 
B bakımından haksız tahrik hükümleri uygulanabilir. (1 p) 


