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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ FİNAL SINAVI 

 (Tek Numaralı Öğrenciler İçin) 

27.06.2016 – 13.00 

Açıklamalar: Sınav süresi 2 saat 50 dakikadır. Cevaplarınızı tükenmez kalemle, okunaklı bir şekilde ve gerekçeli olarak 
yazınız. Bir tabaka daha ek kâğıt alabilirsiniz. Sınavın ilk 30 dakikası salondan çıkmanıza izin verilmeyecektir. Cep 
telefonlarınızı kapalı tutunuz. Başarılar dileriz. 

Toplam (100p) 

OLAY I (60 p) 

Uzun yıllar birlikte iş yapan A ve B’nin arası, B’nin, A’dan aldığı yüklü miktardaki parayı ödememesi sebebiyle bozulur. 
Bir süre görüşmeyen ikili, arkadaşlarının ısrarı üzerine B’nin restoranında düzenlediği kalabalık bir iş toplantısında tekrar bir araya 
gelir. Toplantıda iş hayatındaki başarıları konusunda konuşma yapan B’yi dinleyen A, kızarak kendi kendine “benim paralarımla 
neler yaptığını anlatıyor ahlaksız herif” der. A’nın kısık sesle söylediği bu sözleri içki servisi yapan restoran çalışanı K duyar ve 
daha sonra B’ye iletir.  

Bu arada restoranı inceleyen A, arka taraftaki ofisi ve masadaki çantayı görür ve bir plan yapar. Gecenin ilerleyen 
saatlerinde toplantının bitmesine yakın tuvalete giderek orada saklanan A, herkesin gitmesi üzerine saklandığı yerden çıkarak B’nin 
ofisine yönelir. Cebindeki çakı yardımıyla ofisin kapısını açan A, masadaki çantayı alarak restoranı terk eder. A, çantadaki nakit 
paraları aldıktan sonra B’nin sadece imzasının bulunduğu bonoları ise doldurarak borçlularına verir. Ancak A, bonolarda vade tarihi 
bölümünü doldurmayı unutur.  

BİRİNCİ OLAY (15 p) 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

A’nın kızarak kendi kendine “benim paralarımla neler yaptığını anlatıyor ahlaksız herif” demesi ve A’nın kısık sesle 
söylediği bu sözleri içki servisi yapan restoran çalışanı K’nın duyularak B’ye iletmesi Hakaret Suçu bakımından 
değerlendirilebilir. (1+1 p) 

II. İRDELEME  

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Hakaret suçu ile korunan hukuki değer kişilerin onur, şeref ve saygınlığıdır. 

B. SUÇUN UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Suçun konusunu hakaret fiilinin yöneldiği kişi oluşturmaktadır. Olayda B’dir. (1 p) 

b. Fiil: Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya 
sövmek suçun fiil unsurunu oluşturmaktadır. (1 p) Somut bir fiil veya olgu isnadı, gerçek olması gerekmemekle birlikte, 
şahıs, konu, yer veya zaman itibariyle belli bir fiilin işlendiğinin veya belli bir olayın gerçekleştiğinin belli bir kişiyle 
bağlantılı bir şekilde izafe edilmesidir. (1 p) Sövmek ise, kişinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik olumsuz değer 
yargısında bulunulmasıdır. (1 p) Olayda A’nın “benim paralarımla neler yaptığını anlatıyor ahlaksız herif” ifadesi 
somut bir fiil veya olgu isnadı içermeyip, olumsuz bir değer yargısından ibaret olduğundan sövme olarak 
nitelendirilecektir. (1 p) 

Hakaret suçunun huzurda veya gıyapta işlenmesi mümkündür. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için 
fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. (1 p) İhtilat’ın hukuki niteliği tartışmalıdır: Bir görüşe göre ihtilat, 
objektif cezalandırılabilme şartıdır. Bu görüşe göre, ihtilat kastın kapsamında değildir. (1 p) Diğer bir görüşe göre ise 
ihtilat, suçun fiil unsuru içerisinde değerlendirilmelidir. Bu görüşe göre, ihtilat da kastın kapsamında dahildir (1 p) 
(NOT: Her iki görüşe de eşit puan verelim). Olayda ihtilat için gerekli üç kişi bulunmadığından ihtilat şartı/unsuru 
gerçekleşmemiştir. Gıyapta hakaret söz konusu olamaz. (1 p) 

K’nın, duyduğu hakaret içerikli sözleri B’ye iletmesi huzurda hakaret açısından da değerlendirilmelidir. Huzurda 
hakaretin söz konusu olması için fail ve mağdurun aynı ortamda olması gerekmemektedir. Telefon, posta veya bir aracı 
vasıtasıyla doğrudan mağdura yönelen hakaret fiilleri de huzurda hakaret sayılır. (1 p) Olayda A’nın kısık sesle 
söylediği sözler onun isteği dışında K tarafından duyulmuştur. A K’yı aracı olarak kullanmamıştır. (1 p) 

Ayrıca K’nın hakaret fiiline aracılık ettiği düşünülse bile, hakaretin bir aracı vasıtasıyla mağdura iletildiği durumlarda, 
huzurda hakaretin söz konusu olabilmesi için hakaretin mağdura iletileceği hususunda failin en azından olası kastla 
hareket etmesi gerekmektedir. (1 p) A’nın bilgisi dışında B’ye iletilmiştir. A’nın hakaret içerikli sözlerinin K tarafından 
B’ye iletileceği hususunda doğrudan veya olası kastı da bulunmamaktadır. Bu itibarla huzurda hakaret de oluşmamıştır. 
(NOT: Bu kısmı manevi unsurlar başlığı altında inceleyenlere de aynı şekilde puan verelim) Sonuç olarak hakaret suçu 
oluşmamıştır. (1 p) 

c. Fail: A’dır. 

d. Mağdur: B’dir. 
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İKİNCİ OLAY (15 p) 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

Gece toplantının bitmesine yakın A’nın tuvalette saklanarak B’nin işyerinde kalması ve çakı yardımıyla ofisin kapısını 
açarak ofise girmesi Konut/İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu bakımından değerlendirilebilir. (1+1 p) 

II. İRDELEME  

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Konut/işyeri dokunulmazlığının ihlali suçu ile korunan hukuki değer konut veya işyerinde, başkalarının 
müdahalelerinden uzak olarak huzur ve güven içinde yaşama hakkıdır. 

B. SUÇUN UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Suçun temel hali bakımından suçun konusunu konut veya eklentileri oluşturmaktadır. Suçun konusunun açık 
bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri olması hali ise daha az 
cezayı gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Olayda suçun konusunu B’nin ofisinin de bulunduğu iş yeri 
oluşturmaktadır. (2 p) 

b. Fail: Suçun faili, konuta/işyerine giren veya buralardan çıkmayan kişidir. Olayda A’dır. 

c. Fiil: Konut veya işyeri ile bunların eklentilerine, hak sahibinin rızasına aykırı olarak girmek veya rıza ile girdikten 
sonra buralardan çıkmamak suçun fiil unsurunu oluşturmaktadır. (2 p) 

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu bakımından, hak sahibinin rızasının bulunup bulunmamasının suç sistematiği 
içindeki konumu tartışmalıdır. Bir görüşe göre, rıza hukuka aykırılık unsuru içerisinde değerlendirilmelidir. Bizim de 
katıldığımız diğer görüşe göre ise, suçun kanuni tanımında “rızasına aykırı olarak” ifadesine yer verilmek suretiyle, rıza 
tipikliğin bir unsuru haline getirilmiştir. Bu durumda rızanın varlığı fiil unsuru içerisinde değerlendirilmeli ve kastın 
kapsamına dahil edilmelidir. (1 p) 

Rıza ile girilen bir konut veya işyerinden gizlenerek veya hileli davranışlarla çıkmamak da rıza dışı çıkmama olarak 
değerlendirilecektir. Olayda A, B’nin işyerine onun rızasına uygun olarak girmiş ise de, tuvalete saklanarak, onun 
rızasına aykırı olarak işyerinde kalmaya devam etmiş, ayrıca kapısını çakı ile açıp B’nin ofisine de girerek fiilini devam 
ettirmiştir (işyerinde kalma ve ofise girme tek fiil olarak değerlendirilecektir). Bu açıdan suçun fiil unsuru oluşmuştur. 
(2 p) 

d. Mağdur: Suçun mağduru, konut veya işyerinin kullanım hakkına sahip olan kişidir. Olayda B’dir. 

2. Manevi Unsur: Konut dokunulmazlığının ihlali suçu ancak kasten işlenebilir. Hak sahibinin rızasının bulunmaması 
da kastın kapsamında değerlendirilecektir. Kast ise suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların bilerek ve istenerek 
gerçekleştirilmesidir. Olayda A’nın kasten hareket etmektedir. (1 p) 

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

C. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Suçun gece vakti işlenmesi daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haldir (1 p). Ayrıca suçun konusunun işyeri veya 
eklentileri olması daha az cezayı gerektiren nitelikli haldir. Olayda her iki nitelikli hal de gerçekleşmiştir (1 p).  

D. KUSUR 

Aralarındaki iş ilişkisinde B’nin A’dan aldığı parayı ödememesi haksız tahrik bakımından değerlendirilmelidir. Suçun, 
haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmesi durumunda haksız tahrik söz 
konusudur. Haksız tahrike esas teşkil eden haksız fiilin genel olarak haksız olması yeterli olup suç teşkil etmesi zorunlu 
değildir. B’nin borcunu ödememesi haksız bir fiildir. (1 p) Ancak haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilmesi için 
suçun, bu haksız fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmiş olması gerekir. Olayda, 
B’nin haksız davranışı, A’nın suç işlemesinin sebebini oluştursa da, suçun kusuru etkiler şekilde hiddet veya şiddetli 
elem etkisi altında işlendiğini söylemek mümkün görünmemektedir. Bu açıdan haksız tahrik hükümleri 
uygulanamayacaktır. (NOT: Haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini söyleyene de puan verebiliriz) (2 p) 

E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Herhangi bir sorun bulunmamaktadır.  

2- İştirak: Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

3- İçtima: Hırsızlık suçu ile içtima ilişkisi daha sonra incelenecektir. 
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ÜÇÜNCÜ OLAY (15 p) 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

A’nın masadaki çantayı alarak restoranı terk etmesi Hırsızlık Suçu bakımından değerlendirilebilir. (1+1 p) 

II. İRDELEME  

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Hırsızlık suçu ile korunan hukuki değer mülkiyet hakkı ve zilyetlikten doğan haklardır. 

B. SUÇUN UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Başkasına ait ve başkasının zilyetliğindeki taşınır mal suçun konusunu oluşturmaktadır. Olayda B’nin içinde 
para ve kıymetli evrak bulunan çantası suçun konusunu oluşturmaktadır. (1 p) 

b. Fail: Başkasına ait taşınır malı bulunduğu yerden alan kimse suçun failidir. Olayda A’dır. 

c. Fiil: Taşınır malın zilyedinin rızasına aykırı olarak bulunduğu yerden alınması suçun fiil unsurunu oluşturmaktadır. 
(1 p) Almak ile kastedilen ise, malın mağdurun hakimiyet alanından çıkarılarak failin hakimiyet alanına sokulmasıdır. 
Olayda A’nın çantayı alarak restoranı terk etmesiyle suçun fiil unsuru gerçekleşmiştir. (2 p) 

d. Mağdur: Taşınır malın maliki veya zilyedi bu suçun mağdurudur. Olayda B’dir. (1 p) 

2. Manevi Unsur: Kasten işlenebilir. (1 p) Failin ayrıca yarar sağlama amacıyla hareket etmesi gerekmektedir. Olayda 
A kasten ve yarar sağlama amacıyla hareket etmektedir. (1 p) 

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

C. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Suçun kilit açmak suretiyle işlenmesi (1 p), bina veya eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya 
hakkında işlenmesi (1 p), gece vakti işlenmesi (1 p) daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haldir. Olayda bu nitelikli 
haller gerçekleşmiştir. 

Ayrıca suçun, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla işlenmesi (1 p) daha az cezayı gerektiren 
nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Olayda B’nin A’ya ödenmeyen bir borcu vardır. A’nın alacağını tahsil amacıyla 
hareket ettiği kabul edildiği takdirde bu nitelikli hal de gerçekleşmiş kabul edilecektir.  

D. KUSUR 

Haksız tahrikle ilgili olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçunda yapılan açıklamalar burada da geçerlidir.  

E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

2- İştirak: Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

3- İçtima: Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığı suçunun işlenmesi durumunda, her iki suç 
bakımından da gerçek içtima kuralları uyarınca ayrı ayrı ceza verilecektir. Bu açıdan olayda konut dokunulmazlığı ve 
hırsızlık suçu arasında gerçek içtima kuralları uygulanacaktır. (2 p) 

  

DÖRDÜNCÜ OLAY (15 p) 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

A’nın, B’nin sadece imzasının bulunduğu bonoları doldurarak borçlularına vermesi Açığa atılan imzanın kötüye 
kullanılması ve resmi ve özel belgede sahtecilik suçları bakımından değerlendirilebilir. (1+1 p) 

II. İRDELEME  

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması ve belgede sahtecilik suçları ile korunan hukuki değer kamu güvenidir. 

B. SUÇUN UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu bakımından suçun konusunu belirli bir tarzda doldurulup 
kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıt oluşturmaktadır. Bu suçun 
oluşabilmesi için, söz konusu kağıdın imza sahibi kişinin iradesiyle faile verilmiş olması gerekmektedir. (1 p) İmzalı ve 
kısmen veya tamamen boş bir kağıdın hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç 
doğuracak şekilde doldurulması halinde kişi, belgenin niteliğine göre, özel veya resmi belgede sahtecilik hükümlerine 
göre cezalandırılır. (1 p) Olayda imzalı boş bonoların B tarafında A’ya verilmemiş olması sebebiyle olayda açığa 
imzanın kötüye kullanılması suçu oluşmayacaktır. (1 p) 

Belgede sahtecilik suçlarının konusunu ise belge oluşturmaktadır. Olayda suçun konusunu bono oluşturmaktadır. Bono, 
esasında özel belge niteliğinde olmakla birlikte, kanunda, özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile 
yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede 



4 
 

sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu tür özel belgeler, resmi belge hükmünde belge 
olarak kabul edilmektedir. (1 p) 

Bununla birlikte, resmi belge hükmündeki belgelerin, hususi kanunlarında belirtilen zorunlu unsurları taşımaması 
durumunda, özel belgede sahtecilik suçuna ilişki hükümler uygulanacaktır. Bu itibarla olayda özel belgede sahtecilik 
suçları bakımından inceleme yapılmalıdır. (1 p) (NOT: Tarihin zorunlu unsur olmadığını kabul etmeyip de resmi 
belgede sahtecilik suçunu inceleyenlere de aynı şekilde puan verelim) 

b. Fail: A’dır. 

c. Fiil: Özel belgede sahtecilik suçunun fiil unsurunu bir özel belgeyi sahte olarak düzenlemek veya gerçek bir özel 
belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve kullanmak oluşturmaktadır. (1 p) Suç çok hareketli suç niteliğinde 
olup, özel belgeyi sahte olarak düzenlemek veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek 
seçimlik hareketlerinden biri ile birlikte kullanma fiilinin de işlenmesi izlenmesi gerekmektedir. Kullanmadan ise, 
belgenin bir hukuki ilişkide dikkate alınmasını sağlamaya çalışmak anlaşılmalıdır. (1 p) 

Olayda A, sadece imza bulunan bonoları doldurarak, sahte bir özel belge düzenlemiştir. Ayrıca bu bonoları borçlularına 
vererek kullanma fiilini de gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak özel belgede sahtecilik suçunun fiil unsuru gerçekleşmiştir. 
(1 p) 

d. Mağdur: Belgede sahtecilik suçlarında mağdur toplumu oluşturan herkestir. Bununla birlikte, suçun sonucunda 
belirli gerçek kişiler de zarar görmüşse, bu kişiler de mağdur olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan B’de suçun 
mağdurudur. (1 p) 

2. Manevi Unsur: Kasten işlenebilir. A olayda belgeyi düzenleme ve kullanma fiillerinin bilerek ve isteyerek 
gerçekleştirmiştir. (1 p) 

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

C. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Belgede sahtecilik suçunun, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi 
amacıyla işlenmesi daha az cezayı gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Olayda her ne kadar B’nin A’ya borcu 
bulunsa da, belgede sahtecilik suçu bu amaçla işlenmediğinden bu nitelikli halin uygulanma imkanı bulunmamaktadır. 
(1 p) 

D. KUSUR 

Haksız tahrikle ilgili olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçunda yapılan açıklamalar burada da geçerlidir. 

E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

2- İştirak: Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

3- İçtima: Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla 
işlenmesi durumunda zincirleme suça ilişkin hükümler uygulanacaktır. Olayda birden fazla bono söz konusudur. 
Bununla birlikte, bonoların değişik zamanlarda düzenlendiği veya kullanıldığına ilişkin bir bilgi yer almadığından, tek 
bir suçun işlendiği kabul edilmelidir. Zincirleme suça ilişkin hükümler uygulanamayacaktır. (2 p) (NOT: Bonoların 
farklı zamanlarda düzenlendiğini veya kullanıldığını kabul ederek zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanacağını 
söyleyenlere de aynı şekilde puan verelim)    

 

OLAY II (40 p) 

Ailesini bir trafik kazasında kaybeden 17 yaşındaki D, tek başına hayatını idame ettiremeyeceğini düşünerek kendisinden 
yirmi yaş büyük E ile evlenir. Askerdeyken D ve E’nin fotoğraflarını gören E’nin yeğeni F, D’nin çok güzel olduğunu ve amcası 
E’nin D’ye yakışmadığını düşünmektedir. Askerden döndükten sonra İstanbul’daki amcasının evine giden F, amcasıyla birlikte içki 
içer ve amcasının sızmasının ardından yengesi D’nin odasına girer. Uyuyan D’nin bacaklarını okşamaya başlayan F, D’nin 
uyanması üzerine cebindeki çakıyı göstererek kendisine ait olmazsa sonunun kötü olacağını söyler ve ilişkiye girer. F, İstanbul’da 
amcasında kaldığı sonraki günlerde de D ile rızasıyla birlikte olmaya devam eder.  

Birkaç hafta sonra hamile kaldığını anlayan D, durumu F’ye anlatır. Çocuğu olamayan amcasının bu hususu 
öğrenmesinden evvel çocuktan kurtulmaya karar veren F, D ile birlikte bir Devlet Hastanesine gider. Hastanedeki kadın doğum 
uzmanı olan G, gerçekte D’nin sekiz haftalık hamile olmasına rağmen on bir haftalık hamile olduğunu bunun ise yasal süre olan on 
haftadan fazla olduğu için el emeğinin ve aldığı riskin bir karşılığı olması gerektiğini söyler. Yanındaki 1000 TL’yi G’ye veren F, 
kalan 4000 TL’yi ise G’nin eşi H’nin hesabına yatırmayı taahhüt eder. Yaşanan olaylardan haberdar olan başhekim İ ise G’nin 
dayısı olduğu için olaylara göz yummaktadır. 

 

SORU: Olaylardaki kişilerin ceza sorumluluğunu, suç inceleme yöntemine uygun olarak değerlendiriniz. 
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BİRİNCİ OLAY (15 p) 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

F’nin, yengesi D’nin odasına girerek uyuyan D’nin bacaklarını okşamaya başlaması ve D’nin uyanması üzerine 
cebindeki çakıyı göstererek kendisine ait olmazsa sonunun kötü olacağını söyleyerek ilişkiye girmesi Cinsel istismar 
suçu bakımından değerlendirilebilir. (1+1 p) 

II. İRDELEME  

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Cinsel istismar suçu ile korunan hukuki değer kişinin cinsel dokunulmazlığıdır. 

B. SUÇUN UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Suçun konusu çocuğun vücududur. Olayda 17 yaşındaki D’nin vücududur. (1 p) 

b. Fail: F’dir. 

c. Fiil: On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama 
yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış bu suçun fiil unsurunu 
oluşturmaktadır. Ayrıca onbeş yaşını tamamlamış ve fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği de geliş olan 
çocuklara karşı ise cebir, tehdit, hile gibi araç fiillere başvurularak veya iradesinin başka şekilde etkilenmesinden 
yararlanarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar (amaç fiiller) da suçun fiil unsurunu oluşturmaktadır. (3 p) Olayda D 17 
yaşında olup algılama yeteneği gelişmiştir. D’ye karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar, iradesi uyku sebebiyle 
etkilenmiş bulunduğu sırada başlamış ve daha sonra ise tehdit ile devam etmiştir. Olayda araç fiiller ve amaç fiiller 
gerçekleştirilmiş olduğundan suçun fiil unsuru gerçekleşmiştir. (1 p) 

d. Mağdur: Onbeş yaşını tamamlamamış çocuklar, onbeş yaşını tamamlamış olmakla birlikte algılama yeteneği 
gelişmemiş çocuklar veya cebir, tehdit, hile veya iradesi başka şekilde etkilenen çocuklar bu suçun mağduru olabilir. 
Olayda D 17 yaşında olup algılama yeteneği gelişmiştir (olayda aksi bir bilgi olmadığı gibi evlenmiş olması da bunu 
göstermektedir). D’ye karşı gerçekleştirilen davranışlar, onun uyuduğu sırada yani iradesi uyku sebebiyle etkilenmiş 
bulunduğu sırada başlamış ve daha sonra ise tehdit ile devam etmiştir. D cinsel istismar suçunun mağdurudur. (1 p) 

2. Manevi Unsur: Kasten işlenebilir. F bilerek ve isteyerek hareket etmektedir. (1 p) 

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

C. NİTELİKLİ UNSURLAR 

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi, suçun daha ağır cezayı 
gerektiren nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Olayda cinsel ilişki gerçekleştiği için bu nitelikli hal de gerçekleşmiştir. 
(1 p) 

Cinsel istismarın üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı işlenmesi de 
daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Olayda D, F’nin üçüncü derece kayın hısımıdır. Bu 
nitelikli hal de gerçekleşmiştir. (1 p) 

D. KUSUR 

İrade dışı alınan alkol veya uyuşturucu etkisiyle geçici olarak işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan 
veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye kusuru 
bulunmadığından ceza verilmez. Kasıtlı veya taksirli olması önem arz etmeksizin iradi olarak alınan alkol veya 
uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi ise işlediği fiil sebebiyle kusurlu olmaya devam edecektir (sebebinde 
serbest hareketler/alic). Olayda F bilerek ve isteyerek alkol aldığından iradi alkol alımı kusurunu etkilemeyecektir. F 
kusurlu hareket etmektedir. (2 p) 

E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

2- İştirak: Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

3- İçtima: F’nin elindeki çakıyı göstererek D’ye kendisinin olmazsa sonunun kötü olacağını söylemesi tehdit suçunu 
oluşturmakla birlikte, tehdit olayda cinsel istismar suçunun unsuru olduğundan, tüketen-tüketilen norm ilişkisinin bir 
örneği olan bileşik suç söz konusudur. Tehdit suçundan dolayı ayrıca ceza verilmeyecektir. (2 p) 

İKİNCİ OLAY (10 p) 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

F’nin İstanbul’da amcasında kaldığı sonraki günlerde de D ile rızasıyla birlikte olmaya devam etmesi Reşit olmayanla 
cinsel ilişki suçu bakımından değerlendirilebilir. (1+1 p) 

II. İRDELEME  

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile korunan hukuki değer çocukların cinsel dokunulmazlıklarıdır. 
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B. SUÇUN UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Suçun konusu çocuğun vücududur. Olayda 17 yaşındaki D’nin vücududur. (1 p) 

b. Fail: F’dir. 

c. Fiil: Cebir, tehdit ve hile olmaksızın bir kişiyle cinsel ilişkiye girmektir. Olayda F, D ile rızasıyla cinsel ilişkiye 
girdiğinden suçun fiil unsuru gerçekleşmiştir. (2 p) 

d. Mağdur: Onbeş yaşını bitirmiş ve fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmiş olan çocuklar, 
kendilerine karşı cebir, tehdit ve hileye başvurulmamış olması kaydıyla, bu suçun mağdurudur. (2 p) Bununla birlikte 
kişi 18 yaşını tamamlamamış olmakla birlikte yasal bir sebeple reşit olmuşsa bu durumda reşit olmayanla cinsel ilişki 
suçu oluşmayacaktır. (1 p) Olayda rızası ile cinsel ilişkiye giren D evlenme dolayısıyla reşit olduğundan bu suçun 
mağduru olamaz. Suç oluşmamıştır. (2 p) 

ÜÇÜNCÜ OLAY (15 p) 

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN 

G’nin, D’nin gerçekte sekiz haftalık hamile olmasına rağmen on bir haftalık hamile olduğunu bunun ise yasal süre olan 
on haftadan fazla olduğu için el emeğinin ve aldığı riskin bir karşılığı olması gerektiğini söylemesi ve bu suretle F’den 
1000 TL’yi elden 4000 TL için taahhüt alması İrtikap Suçu bakımından değerlendirilebilir. (1+1 p) 

II. İRDELEME  

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

İrtikap suçu ile korunan hukuki değer kamu idaresinin güvenilirliğidir. 

B. SUÇUN UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Suçun konusunu maddi veya manevi yarar oluşturmaktadır. (1 p) 

b. Fail: Özgü suçtur. Bu suçun faili ancak kamu görevlisi olabilir. Devlet hastanesinde görevli doktor G faildir. (1 p)  

c. Fiil: Görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu 
yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar etmek (icbar suretiyle irtikap), (1 p) görevin sağladığı güveni kötüye 
kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda 
vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna etmektir (ikna suretiyle irtikap). (1 p) İkna suretiyle irtikap suçunun kişinin 
hatasından yararlanarak işlenmiş olması halinde ise faile daha az ceza verilmektedir. (1 p) Olayda doktor G’nin, bir 
kısım hileli davranışlarla kendisinden talep edilen müdahalenin hukuka uygun olmadığını söylemesi, hukuka aykırı 
müdahaleyi ise ancak karşılığını alarak yapabileceğini beyan etmesi ve bu suretle F ve G’yi menfaat teminine zorlaması 
ikna ve icbar suretiyle irtikap suçunun fiil unsurunu oluşturacaktır. (2 p) 

e. Netice: Yarar sağlanması veya bu yolda vaatte bulunulması seçimlik neticelerdir. Olayda hem maddi yarar sağlanmış 
(1000 TL) hem de ilave maddi yararlar konusunda vaatte de bulunulmuştur (4000 TL). Suçun netice unsuru 
gerçekleşmiştir. (2 p) 

d. Mağdur: Suçun mağduru, icbar veya ikna edilen yahut hatasından yararlanılan kişidir. Olayda F ve D mağdurdur. 

2. Manevi Unsur: Kasten işlenebilir. G bilerek ve isteyerek hareket etmektedir. (1 p) 

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

C. NİTELİKLİ UNSURLAR: Herhangi bir nitelikli hal bulunmamaktadır. 

D. KUSUR: Kusuru etkileyen bir sebep söz konusu değildir. 

E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

2- İştirak: TCK’nın 251/1. maddesinde, zimmet ve irtikap suçları bakımından denetim görevinin ihmali özel bir iştirak 
hükmü olarak düzenlenmiştir. Buna göre, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle 
yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulacaktır. (1 p) Bu özel iştirak hükmünün 
uygulanabilmesi için denetim görevi bulunan kamu görevlisinin, zimmet veya irtikap suçunun işlendiğinden haberdar 
olması ve buna kasten göz yumması gerekmektedir. Olayda İ, yeğeni G’nin irtikap suçunu işlediğinden haberdar 
olmasına karşın bu duruma göz yummuştur. Bu itibarla irtikap suçunun müşterek faili olarak sorumlu tutulacaktır. (2 p) 
(NOT: Ayrı suç olarak değerlendirenlere de aynı şekilde puan verelim) 

3- İçtima: Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 


