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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ FİNAL SINAVI 

(Çift Numaralı Öğrencileri İçin) 

07.06.2016 – 09.00 

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. 

 

OLAY I 

A, ablası ile eniştesini ziyaret için evlerine gider ve zili çalar. Kapıyı 16 yaşında ve ruh 
sağlığı sorunları olan yeğeni B açar. Eve girdikten sonra B’nin evde yalnız olduğunu anlayan A, 
B’ye sarılarak onu öpmeye başlar. B’nin bir oyun zannederek bu davranışlara gülerek karşılık 
vermesini, onun haz alması olarak değerlendiren A, B ile cinsel ilişkiye girer. 

Bir süre sonra midesinin bulanmaya ve kusmaya başlaması üzerine B, anne C tarafından bir 
devlet hastanesine götürülür. B, hastane kaydı yapılmadan doğrudan acil servise sevk edilir, yapılan 
muayenede hamile olduğu anlaşılır. B’nin hamile olduğunun açığa çıkmaması için C, hastaneye 
kaydı yapan görevli D’ye, aceleyle çıktıkları için B’nin nüfus cüzdanını evde unuttuğunu söyler ve 
B’ye ilişkin gerçek dışı kimlik bilgileri vererek, hastane kaydını yaptırır. Hekim E ise, verilen bu 
yanlış bilgilere göre B için hamilelik raporu düzenler.  

Hastaneden çıktıktan sonra B’yi de yanına alan C, özel bir hastanede kadın doğum uzmanı 
olan komşusu F’nin yanına gider ve B’nin hamile olduğunu söyler. C, kocası G’nin hamilelikten 
haberi olması halinde B’yi öldürebileceğini anlatarak, F’den bir bekâret raporu yazmasını ister. 
Komşusunun durumuna çok üzülen F, raporu düzenleyip C’ye verir. 

SORU: Olaylardaki kişilerin ceza sorumluluğunu, suç inceleme yöntemine uygun 
olarak değerlendiriniz.  

 

OLAY II 

A ve B, taraftarı oldukları takımın futbol maçında gösterilmek üzere, rakip takımın ünlü 
yabancı futbolcusu C için büyük bir pankart hazırlarlar. Pankartta yabancı oyuncunun dilinden:“Sen 
futboldan ne anlarsın aptal herif C” ifadesi yer alırken hemen altında Türkçe karşılığı olarak: “Bu 
ligde futbolun kralı sensin C” yazmaktadır. Maç için bilet bulamayan A ve B, stat girişinde daha 
önce temin ettikleri polis yeleklerini giyerek stada biletsiz girerler ve rakip takım taraftarlarının 
olduğu tribüne giderek orada D ve E ile tanışırlar. D ve E’ye biletlerinin olmadığını ama C için çok 
güzel bir pankart hazırladıklarını söyleyip onlardan bu pankartı maçta açmalarını isterler. Pankartın 
içeriğini çok beğenen D ve E teklifi kabul ederler. Tribünler dolduğunda pankart D ve E tarafından 
açılır ve taraftarlar pankartı ayakta alkışlar. Maçın başlamasına kısa bir süre kala ısınmak için 
sahaya çıkan ve C’nin geldiği ülkeden olan yakın arkadaşı futbolcu F, pankartı görünce şaşırır. 
İdmanda sakatlanan C, ise kadrodan çıkarılıp maça götürülmemiştir. 

Maç bitiminde A ve B, A’nın kullandığı arabayla evlerine dönerken aşırı hız nedeniyle polis 
P tarafından durdurulur. P, sürücü belgesi ve araç ruhsatının polis otosuna getirilmesini isteyerek 
işlem yapacağını söyler. Ehliyetine el konulmasından endişe eden A’nın ağlamaya başlaması 
üzerine B, ona sakin olmasını ve durumu halledeceğini belirtir. B, A’dan aldığı belgelerin arasına 
bir miktar para koyarak P’ye verir, P, buna çok kızar ve B’nin kimliğini görmek ister. Kimliği 
inceleyen ve birtakım sorular soran P, B’nin akrabası olduğunu öğrenir ve olayla ilgili herhangi bir 
işlem yapmaz.  

SORU: Olaylardaki kişilerin ceza sorumluluğunu, suç inceleme yöntemine uygun 
olarak değerlendiriniz. 
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CEVAP ANAHTARI 
OLAY I 
I. A’nın, ablası ile eniştesini ziyaret için onların evine girmesine rağmen, ruh sağlığı yerinde 
olmayan yeğeni B’nin yalnız kaldığını anladıktan sonra belli bir süre evden çıkmaması 
konut dokunulmazlığının ihlali suçu (1+1 p) bakımından incelenmelidir (8 p). 
A.  Korunan Hukuki Değer: Kişinin belli bir mekanda yerleşme/oturma veya çalışma hürriyetidir. 
B.  SUÇUN TEMEL UNSURLARI 
1.  Maddi Unsurlar 
a. Suçun Konusu:  

- Konut ve eklentisidir. Konuttan bahsedebilmek için belirli bir tahsis amacının olması ve 
konutun meşru olması gerekir. Bu bilgiler ışığında, olaydaki söz konusu evin konut 
niteliğinde şüphe bulunmamaktadır (1 p). 

b.  Fiil:  
- Bu suç seçimlik hareketli ve mütemadi bir suçtur. 
- Bir kimsenin konutuna rızasına aykırı olarak girilmesi veya rıza ile girildikten sonra buradan 

çıkılmaması söz konusu seçimlik hareketleri oluşturmaktadır (2 p). 
- Bunların yanı sıra, bu hususta ele alınması gereken bir mesele daha bulunmaktadır. Şöyle ki, 

kanunda; evlilik birliğinde aile bireylerinden birinin rızasının bulunması halinde bu suçun 
tipik fiilinin oluşabilmesi, bu rızanın gayri meşru bir amaca yönelik olmasına bağlanmıştır 
(1 p).  

- Olaya bakıldığında, ilk olarak, A’nın ablasını ve eniştesini ziyaret etmek için evlerine gittiği 
ve fakat ruh sağlığı yerinde olmayan yeğeni B’yi gördükten sonra onu cinsel yönden 
istismar etmek suretiyle evden çıkmadığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, B kapıyı 
rızasıyla açmış olsa dahi, A’nın evde kaldığı sürede gayri meşru bir amaç söz konusu 
olduğundan, diğer aile fertlerinin bu hususta rızası bulunmayacaktır. Bu bilgiler ışığında, söz 
konusu suça vücut veren tipik fiilin gerçekleştiği söylenebilir (1 p). 

c.  Fail: 
- Bu suçun faili herkes olabilir.  
- Olayda suçun faili A’dır. 

 d. Mağdur: 
- Bu suçun mağduru herkes olabilir.  
- Olayda suçun mağdurları A’nın ablası ve eniştesidir. 

2.  Manevi Unsur:  
- Bu suç kasten işlenebilen bir suçtur. 
- Olayda A’nın bilerek ve isteyerek hareket ettiğinden bahisle doğrudan kastın olduğu 

noktasında bir tereddüt bulunmamaktadır. 
3.  Hukuka Aykırılık Unsuru:  

- Doktrinde bir görüşe göre; kanunda ifade edilen rıza, tipiklikte değil, hukuka aykırılık 
unsurunda ele alınmalıdır. Bu görüş bakımından değerlendirecek olursak, olayda diğer aile 
fertlerinin rızası bulunmadığından, suçun hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmiştir. (1 p). 

C.  SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI: Herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır. 
D. KUSURLULUK VE DİĞER ŞARTLAR: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 1. Teşebbüs: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
 2.  İştirak: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
 3. İçtima: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
 
II. A’nın, ruh sağlığı yerinde olmayan 16 yaşındaki yeğeni B’yi öpüp onunla cinsel ilişkiye 
girmesi çocuğun cinsel istismarı suçu (1+1 p)  bakımından incelenmelidir (10 p). 
 
 A. Korunan Hukuki Değer: Çocuğun cinsel dokunulmazlığı 
 B. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 
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 1. Maddi Unsurlar 
 a. Konu:  

- Çocuğun vücududur. 
- Olayda B’nin vücudu bu suçun konusunu oluşturmaktadır. 

 b. Fiil:  
Çocuğun cinsel istismarı deyiminden; 

- 15 yaşını tamamlamamış tüm çocuklar (1 p)  ile 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte fiilin 
hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı gerçekleştirilen 
her türlü cinsel davranış (1 p) ve 

- Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar oluşturmaktadır (1 p). 

- Olaya bakıldığında B’nin 16 yaşında olmasına rağmen algılama yeteneğinin gelişmediği 
görülmektedir. Bu durumda B’ye yönelik her türlü cinsel davranış bu suça vücut verecektir. 
Olayda her ne kadar A’nın B’yi öpmeyi esnasında B gülerek ona cevap vermiş olsa da, ruh 
sağlığı yerinde olmayan B’nin rızası kabul edilmeyeceğinden, suçun temel şekli 
gerçekleşmiştir (1 p). 

 c.  Fail:  
- Bu suçun faili herkes olabilir. 
- Olayda suçun faili A’dır. 

 d. Mağdur 
- Bu suçun mağdurunu fiil unsuru kapsamında izah edilen çocuklar oluşturmaktadır. 
- Olayda suçun mağduru, 16 yaşında ruh sağlığı yerinde olmayan B’dir. 

2.  Manevi Unsur:  
- Bu suç kasten işlenebilen bir suçtur. 
- Olayda A’nın bilerek ve isteyerek hareket ettiğinden bahisle doğrudan kastın olduğu 

noktasında bir tereddüt bulunmamaktadır.  
- Belirtmek gerekir ki, önemli olan, bir kişinin ruh sağlığının yerinde olmadığının 

bilinmesidir. Zira algılama yeteneği gelişmemiş birinin rızası geçersiz olacağından, bu 
yöndeki hatanın bir önemi bulunmamaktadır.  

- Olayda B’nin dayısı olan A’nın B’’nin ruh sağlığındaki sorunlarını bilmediği düşünülemez. 
Dolayısıyla onun haz aldığını düşünmesi vs, onun hataya düştüğü sonucunu doğurmaz (1 p). 

3.  Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 
C.  SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

- Bu suçun mağdurun vücuduna organ veya sair cisim sokulması suretiyle işlenmesi daha ağır 
cezayı gerektiren bir nitelikli hali oluşturmaktadır (1 p). 

- Olayda ruh sağlığı yerinde olmayan ve bu itibarla rızası kabul edilemeyecek olan 
B’nin vücuduna organ sokulmak suretiyle söz konusu nitelikli hal gerçekleşmiştir (1 p) . 

D. KUSURLULUK DİĞER ŞARTLAR: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
E.  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 1. Teşebbüs: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
2.  İştirak: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
 3. İçtima 

- Olayda A, B’yi önce öpmüş sonrasında ise onunla cinsel ilişkiye girmiştir. Bir   diğer deyişle 
önce suçun temel şekli, daha sonra ise daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali işlenmiştir. 
Bu durumda söz konusu nitelikli hal özel normu oluşturduğundan, burada sadece özel norm 
uygulanacaktır (1 p). 

- Bu hususu hukuki anlamda tek bir fiilin varlığıyla izah edenlere de alternatif tam puan 
verilebilir (1 p). 
 

III. A’nın, ruh sağlığı yerinde olmayan 16 yaşındaki yeğeni B’yi öpüp onunla cinsel ilişkiye 
girmesi reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (1+1 p). bakımından incelenmelidir (6 p). 
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A.  Korunan Hukuki Değer: Çocuğun cinsel dokunulmazlığı. 
B.  SUÇUN TEMEL UNSURLARI 
 1. Maddi Unsurlar 
 a. Konu:  

- Çocuğun vücudu. 
- Olayda suçun konusu B’nin vücududur. 

b.  Fiil:  
- Cebir, tehdit ve hile olmaksızın on beş yaşını bitirmiş çocukla cinsel ilişkiye girilmesi bu 

suçun fiil unsurunu oluşturmaktadır. Olayda cebir, tehdit ve hile olmaksızın cinsel ilişkiye 
girildiği için fiil unsuru gerçekleşmiştir (1 p). 

c.  Fail:  
- Bu suçun faili herkes olabilir. 
- Olayda suçun faili A’dır. 

 d. Mağdur 
- Bu suçun mağdurunu 15 yaşını tamamlamış ve algılama yeteneği gelişmiş olan çocuklar 

oluşturmaktadır (2 p).  
- Olayda B, 16 yaşında olsa da, algılama yeteneği gelişmediği için bu suçun mağduru olamaz. 

Dolayısıyla söz konusu suç oluşmamıştır (1 p). 
 

IV. C’nin B’ye ilişkin gerçek dışı kimlik bilgileri D’ye vererek hastane kaydını 
yaptırması, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçu (1+1 p) 
bakımından incelenmelidir. (7 p) 
 
A. Korunan Hukuki Değer: Kamu güveni. 
B. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 
1.   Maddi Unsurlar 
 a.   Konu:  

  -     Suçun konusu resmi belgedir .    
- Öncelikle bir belgenin varlığından bahsedebilmek için onun yazılı olması, düzenleyicisinin 

belli olması ve hukuken sonuç doğurması gerekmektedir. Resmi belgenin ise, kamu 
görevlisi tarafından, görevinin gereği ve kanundaki usullere uygun şekilde düzenlenmesi 
şeklinde üç temel unsuru vardır  (1 p). 

- Olayda hastane kayıt tutanağı, kamu görevlisi olan D’nin görevi gereği düzenlediği bir resmi 
belge olup, suçun konusu olayda mevcuttur (1 p). 

b. Fiil:  
   - Suç teşkil eden fiil, resmi belge düzenlemek yetkisine sahip kamu görevlisine yalan 

beyanda bulunmaktır (1 p). Fiil bakımından önem arz eden bir husus da bu fiilin 
oluşabilmesi için, resmi belgeyi düzenleyen kamu görevlisinin gerçeği araştırma/inceleme 
yükümlülüğünün bulunmamasıdır (1 p). 

    - Olayda C, her ne kadar yalan beyanda bulunmuş olsa da, D, araştırma/inceleme 
yükümlülüğü olan B’nin kimliğini görme işlemini yerine getirmemiştir. Bu itibarla, söz 
konusu suçun fiil unsuru gerçekleşmemiştir (1 p). 

 
 

V. H’nin yanlış kimlik bilgileri üzerinden B için hamilelik raporu düzenlemesi kamu görevlisi 
tarafından işlenen resmi belgede sahtecilik suçu  (m. 204/2) ve resmi belgenin 
düzenlenmesinde yalan beyan suçu (m. 206) (1+1 p) bakımından incelenmelidir (12 p). 
A.  Korunan Hukuki Değer: Kamu güveni. 
B.  SUÇUN TEMEL UNSURLARI 
1.   Maddi Unsurlar 
a.   Suçun Konusu:  

-   Suçun konusu resmi belgedir.  
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- Öncelikle bir belgenin varlığından bahsedebilmek için onun yazılı olması, düzenleyicisinin 
belli olması ve hukuken sonuç doğurması gerekmektedir. Resmi belgenin ise, kamu 
görevlisi tarafından, görevinin gereği ve kanundaki usullere uygun şekilde düzenlenmesi 
şeklinde üç temel unsuru vardır.  

          - Olayda bir kamu görevlisi tarafından düzenlenen bir hamilelik raporu söz konusudur. Söz 
konusu raporu E, görevi gereği düzenlemeye yetkilidir. Bu nedenle resmi bir belge 
mevcuttur ve bu belge her iki suçun da konusunu oluşturmaktadır (1 p). 

b. Fiil:  
 -   M. 204/2’de düzenlenen suçta birden fazla seçimlik hareket öngörülmüştür. Buna göre 

“görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek, 
gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek, gerçeğe aykırı olarak belgeyi 
düzenlemek veya sahte resmi belgeyi kullanmak” hareketlerinden birinin yapılması 
yeterlidir (1 p). 

           -  Bu fıkra hükmünde belgenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi öngörülmek suretiyle 
fikri sahtecilik de cezalandırılmaktadır (1 p). 

 -   Olayda hamile kişi, B olmasına rağmen, C’nin yönlendirmesiyle, hamilelik raporu hayali 
bir isim adına düzenlenmiştir. Bu durumda resmi bir belge olan hamilelik raporu, gerçeğe 
aykırı olarak düzenlenmiştir. Bu açıdan da olayda fikri sahtecilik söz konusudur (1 p). 

      -  M. 206 bakımından suç teşkil eden fiil, resmi belge düzenlemek yetkisine sahip kamu 
görevlisine yalan beyanda bulunmaktır (1 p) Fiil bakımından önem arz eden bir husus da bu 
fiilin oluşabilmesi için, resmi belgeyi düzenleyen kamu görevlisinin gerçeği 
araştırma/inceleme yükümlülüğünün bulunmamasıdır (1 p). 

- Olayda C B’ye ilişkin yanlış bilgileri vererek E’nin gerçeğe aykırı bir belge düzenlemesine 
neden olmaktadır. Ayrıca E’nin bu hususta araştırma/inceleme yükümlülüğü bulunmadığı 
için bu suç bakımından tipik fiil gerçekleşmiştir (1 p). 

 
 c. Fail:  

-  M. 204/2, özgü bir suçtur. Olayda E, kamu görevlisidir ve söz konusu belge görevi gereği 
düzenlemeye yetkili olduğu bir belgedir. (1 p). 

  -  M. 206’da öngörülen resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçu herkes 
tarafından işlenebilen bir suçtur. Olayda suçun faili C’dir. 

d. Mağdur:  
-  Her iki suç bakımından da mağdur, kamu güveni bağlamında toplumu oluşturan herkestir. 

2. Manevi Unsurlar 
           -   Her iki suç da kasten işlenebilen bir suçtur.  
           - Olayda E hataya düşürüldüğü için gerçeğe aykırı düzenleme fiili (204/2) bakımından kastı 

yoktur. Söz konusu suç oluşmamıştır. Buna karşılık C’nin bilerek ve isteyerek hareket 
etmesi sebebiyle doğrudan kastla hareket etmektedir. Dolayısıyla resmi belgenin 
düzenlenmesinde yalan beyan suçu oluşmuştur. (2 p).  

3.  Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 
C. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI: Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır. 
D. KUSURLULUK VE DİĞER ŞARTLAR: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
1.Teşebbüs: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
2. İştirak: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
3. İçtima: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
 

 
VI.  F’nin B için bekaret raporu düzenlemesi, “Sağlık Mesleği Mensubunun Gerçeğe Aykırı 
Belge Düzenlemesi Suçu (1+1 p) (m.210/2)” bakımından değerlendirilmelidir (13 p). .  
 
A.  Korunan Hukuki Değer: Kamu güveni. 
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B.  SUÇUN TEMEL UNSURLARI  
 1.  Maddi Unsurlar  
  a. Konu:  
       -   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 p). Resmi 
belge olmayan belgeler de özel belge olarak kabul edilmektedir. Kamu görevlisi olmayan 
sağlık mesleği mensuplarının meslekleri gereği düzenledikleri özel belgeler suçun konusu 
olup, olayda F’nin düzenlediği rapor bu kapsamdadır (1 p).  

b. Fiil:  
        - Sağlık mesleği mensubunun, gerçeğe aykırı olarak bir belge düzenlemesi hâlinde fikri 

sahtecilik söz konusu olmaktadır. Suça konu belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi 
gerekir (fikri sahtecilik) (1 p).  

        - Olayda F, B’nin hamile olduğu gerçeğine rağmen bu gerçeğe aykırı olarak ona bakire raporu 
düzenlemiştir. Dolayısıyla olayda fiil unsuru gerçekleşmiştir (1 p). 

 c. Fail:  
- Söz konusu suç,  tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire gibi sağlık mesleği mensuplarına 

(kamu görevlisi olmayan) özgü bir suçtur. (1 p).  
- Olayda hekim olan F suçun failidir (1 p).   

d.  Mağdur:  
          - Kamu güveni bağlamında toplumu oluşturan herkestir. 
 2.  Manevi Unsur: 
          -  Bu suç kasten işlenebilir.  
          -  Olayda F’nin bilerek ve isteyerek hareket ettiğinden bahisle doğrudan kastının olduğu 

noktasında bir tereddüt bulunmamaktadır. 
C.  SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI: Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır.  
D. KUSURLULUK VE DİĞER ŞARTLAR 
            -    C, kızı B’nin hamile olduğunu babası G’nin öğrenmesi halinde onu öldürebileceğini F’ye 

söylemiş, F’de bunun üzerine söz konusu raporu düzenlemiştir. Bu durum F ve C açısından 
zorunluluk hali tartışmasını gündeme getirir.   

                  Zorunluluk halinin uygulanabilmesi için; 
          *  Kişinin kendisine veya başkasına ait bir hakka yönelik ağır ve muhakkak bir tehlike 

mevcut  olmalı, 
                   * Bu tehlikeye bilerek sebebiyet verilmemeli, 
                   * Korunma, zorunlu olmalı (başka suretle korunma olanağı bulunmamalı), 
                   * Tehlike ile korunma arasında orantılılık bulunmalıdır (2 p). 

-   Olaya bakıldığında B açısından ağır ve muhakkak bir tehlike mevcut olsa da, bu 
tehlikenin başka bir suretle bertaraf edilme imkanı varken bu şekilde bir rapor 
düzenlenmesi zorunluluk halinin şartlarının gerçekleşmesine mani olur (1 p). 

E.  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  
1. Teşebbüs: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
2. İştirak:  

-   Suç işleme kararı olmayan birine suç işleme kararının aldırtılması azmettirme olarak 
adlandırılmaktadır. Azmettirmeden bahsedilebilmesi için azmettirenin hem işlenen suça 
yönelik hem de azmettirmeye yönelik çifte kastının bulunması gerekir (1). 

- Bu bilgiler ışığında olaya bakıldığında F’ye suç işleme kararı aldırtan C’nin azmettiren 
olduğu görülmektedir (1). 

3. İçtima: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
 
OLAY II 
I. C’nin ana dilinde ‘sen futboldan ne anlarsın aptal herif C’ şeklinde ifadenin yer aldığı 
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pankartın D ve E tarafından açılması Hakaret (TCK m.125) suçu (1+1 p). bakımından 
değerlendirilmelidir (14 p). 
 
A.  Korunan Hukuki Değer: Kişinin onur şeref ve saygınlığıdır. 
B. SUÇUN TEMEL UNSURLARI  
1. Maddi Unsurlar 
a. Konu: 

- Onur, şeref ve saygınlığına saldırılan kişi bu suçun konusu oluşturmaktadır. Olayda suçun 
konusunu onur, şeref ve saygınlığına saldırılan C’dir. (1 p) 

b. Fiil:  
- Hakaret suçunu oluşturan fiiller; bir kimseye, onun; onur, şeref ve saygınlığını rencide 

edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövmek suretiyle onur, şeref 
ve saygınlığına saldırılmasıdır (1 p). 

- Söz konusu fiiller, mağdurun huzurunda veya mağdurun gıyabında ve fakat en az üç kişiyle 
ihtilat ederek (gıyapta hakaret) gerçekleştirilebilir (1 p). Bir görüşe göre ihtilat, haksızlığın 
bir parçası olup suçun maddi unsurunda ele alınmalıdır. Bu itibarla da kastın kapsamına 
dâhildir (1 p). Diğer bir görüşe göre ise; objektif cezalandırılabilirlik şartıdır. (1 p).  

- Olayda pankartta yazan “sen futboldan ne anlarsın aptal herif” ifadesi C’ye sövmek suretiyle 
onun, onur, şeref ve saygınlığına hakaret teşkil etmektedir. Ancak pankartın açıldığı sırada 
C sakat olduğundan maçın oynandığı stada gelememiştir. Dolayısıyla C açısından gıyapta 
hakaret söz konusu olur. Fakat hakaret içeren ifade, yabancı dilde yazıldığı için, bu durumda 
en az üç kişinin bu dili bilmesi gerekmektedir. Hâlbuki olaydan anlaşıldığı kadarıyla 
pankartın içeriğinden sadece C’nin yakın arkadaşı F haberdar olmuştur. Bu durumda hakaret 
suçunun gıyapta işlenebilmesi bakımından gerekli ihtilat unsuru gerçekleşmemiştir. (1 p). 

c. Fail:  
- Hakaret suçu herkes tarafından işlenebilen genel bir suçtur. Olayda pankartı açan D ve E 

faildir. Ancak A ve B’nin durumları iştirakte incelenecektir.  
d. Mağdur:  
      - Hakaret suçunun mağduru herkes olabilir.  
      - Olayda suçun mağduru C’dir. 
2. Manevi Unsur 
      - Hakaret suçu kasten işlenebilir. 
      - İhtilatı suçun maddi unsurları kapsamında ele aldığımızda; gıyapta hakaretin söz konusu 

olabilmesi failde ihtilat kastının bulunmasına bağlıdır. Buna göre fail en az 3 kişinin 
mağdura hakaret edildiğinin öğrenilmesini istemiş ya da en azından bunu göz önüne almış 
olmalıdır (1 p). 

      - Bu açıdan bakıldığında,  A ve B, her ne kadar C’ye yönelik olarak onun sahada olduğu 
esnada bu pankartın açılacağını bilse ve istese de, onun olmaması halinde gıyabında da bu 
suçun gerçekleşebileceği yönünde en azından olası kastla hareket etmişlerdir (1 p). 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 
C. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI: Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır. 
D. KUSURLULUK VE DİĞER ŞARTLAR 

- Gıyapta hakaret suçunun ihtilat unsuru, bir görüşe göre objektif cezalandırılabilirlik şartını 
oluşturmaktadır.  

E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
1. Teşebbüs:  

- İhtilatı suçun maddi unsurunda ele aldığımızda, ihtilat şartı gerçekleşmese de, koşullarının 
varlığı halinde teşebbüs uygulama alanı bulabilecektir. Bu açıdan bakıldığında A ve B’nin, 
C’ye yönelik hakaretin en az 3 kişiye ulaşması noktasında kastları bulunmakla birlikte, 
hareketin elverişliliği ve doğrudan doğruya icrailiği noktasında da tereddüt 
bulunmamaktadır. Keza suç A ve B’nin elinde olmayan nedenlerle tamamlanamamıştır. Bu 
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bilgiler  ve ihtilatı suçun maddi unsurunda ele alan görüş ışığında suçun teşebbüs 
aşamasında kaldığı söylenebilir (1 p).. 

- Ancak ihtilat unsurunun bir objektif cezalandırılabilirlik şartı kabul edilmesi halinde 
teşebbüs mümkün olmayacaktır (1 p).. 

- Bunun yanı sıra huzurda hakaret bakımından da A ve B’nin kastı bulunduğundan ve diğer 
şartlar mevcut olduğundan hakaret suçunun bu türü bakımından da teşebbüs söz konusu 
olacaktır (1 p) 

2. İştirak:  
       - Olaya bakıldığında her ne kadar pankart D ve E tarafından açılmış olsa da, D ve E 

pankartın içeriği bakımından A ve B tarafından hataya düşürülmüştür. Dolayısıyla esasen 
fiil araç konumundaki D ve E tarafından değil, arka plandaki A ve B tarafından işlenmiştir. 
A ve B söz konusu suçun dolaylı failleridir (1 p). . 

3. İçtima: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
 
II. A ve B’nin polis yeleklerini giyerek stada biletsiz girmeleri, dolandırıcılık suçu (1+1 p) 
kapsamında değerlendirilmelidir (11 p).  
 
A. Korunan Hukuki Değer: Bu suçla korunan hukuki değer malvarlığıdır. 
B. SUÇUN TEMEL UNSURLARI  
1. Maddi Unsurlar 
a. Suçun Konusu: 

- Dolandırıcılık suçunun konusu, malvarlığında mevcut olan herhangi bir değerdir (1 p).  
- Olayda suçun konusu normal şartlarda ödenmesi gereken stat giriş ücretidir(1 p). 

b. Fiil: 
       - Dolandırıcılık suçunun tipik fiili, hileli bir davranış gerçekleştirmektir. Kişileri objektif 

olarak aldatmaya elverişli tüm hareketler hileli davranış olarak değerlendirilir(1 p).  
       - Olayda A ve B’nin, stat yetkililerini aldatacak şekilde polis yelekleri giymeleri hileli 

davranıştır (1 p). 
  

c. Netice: 
       - Dolandırıcılık suçu neticeli bir suçtur. Hileli davranış sonucunda bir kimsenin aldatılması ve 

aldanmaya ilişkili olarak aldatılanın veya bir başkasının zararına, failin kendisine veya 
başkasına bir yarar sağlanması gerekir (1 p).  

       - A ve B stat girişinde yetkilileri aldatarak stada ücret ödemeksizin girmek suretiyle futbol 
kulübü zararına kendilerine yarar sağlamaktadırlar (1 p). 

d. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet 
       - Aldatma ve yarar sağlama neticeleri ile fiil arasında nedensellik bağlantısının bulunması, 

neticelerin faile objektif olarak isnad edilebilmesi şarttır. 
       - Olaya bakıldığında neticenin faillere objektif olarak isnadını kaldıran herhangi bir durum 

görülmemektedir. 
e. Suçun Faili 

- Bu özgü suç olmayıp, herkes tarafından işlenebilen bir suçtur.  
-      Olayda fail A ve B’dir.  

f. Suçun Mağduru 
- Dolandırıcılık suçunun mağduru, zarara uğrayan malvarlığının sahibi olan gerçek veya tüzel 

kişidir.  
- Olayda mağdur, stadın sahibi olan futbol kulübüdür (1 p). 

2. Manevi Unsur 
      - Suç kasten işlenebilen bir suçtur. 
      - Olayda A ve B’nin bilerek ve isteyerek hareket ettiğinden bahisle doğrudan  kastının olduğu 

noktasında bir tereddüt bulunmamaktadır. 
3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 
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C. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI: Olayda herhangi bir nitelikli hal bulunmamaktadır. 
D. KUSURLULUK VE DİĞER ŞARTLAR: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
1. Teşebbüs: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
2. İştirak:  
       - A ve B müşterek faildir. 
3. İçtima 

- TCK’nın 264. maddesinde özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçu düzenlenmiştir. 
Bu maddede, ayrıca, haksız olarak giyilen elbisenin sağlayacağı kolaylıkla bir başka suçun 
işlenmesi halinde kişinin hem o ilgili suçtan sorumlu tutulacağı hem de madde 264’te 
düzenlenen söz konusu suçtan, cezası artırılarak sorumlu tutulacağı öngörülmüştür. 

- Bu açıdan kanun koyucu, dolandırıcılık suçu ile özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma 
suçu arasında bir gerçek içtima ilişkisi ortaya koymaktadır (2 p). 

 
III. B’nin A’dan aldığı belgelerin arasına bir miktar para koyup P’ye vermesi rüşvet suçu (1+1 p) 
kapsamında değerlendirilmelidir (9 p).  
A. Korunan Hukuki Değer: Kamu idaresinin güvenilirliğidir. 
B. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 
1. Maddi Unsurlar 
a. Suçun Konusu:  

- Rüşvet suçunun konusu herhangi bir menfaattir (1 p).   
- Olayda B’nin P’ye verdiği para suçun konusunu oluşturmaktadır (1 p). 

b. Fiil:  
      - Rüşvet suçu bir karşılaşma suçudur. Bu suçun oluşabilmesi için kamu görevlisinin görevine 

uygun veya aykırı hareket etmesi için bir menfaat sağlanması gerekmektedir. Ayrıca bu 
hususta anlaşmış olunması, suçun gerçekleşmesi bakımından yeterlidir (1 p).  

      - Olayda B, P’nin kamu görevine aykırı hareket etmesi için bir menfaat teklifinde bulunmuş 
olmasına rağmen, P bu menfaati kabul etmeyip B’ye kızmaktadır. Dolayısıyla B, böyle bir 
teklifte bulunarak rüşvet suçunun icra hareketlerine başlarken, P açısından bunu söylemek 
mümkün değildir (1 p).   

c. Fail:  
- Bu suç  çok failli bir karşılaşma suçudur. Rüşvet alan sadece kamu görevlisi; rüşvet veren 

ise herkes olabilir. (1 p). 
- Olaydaki söz konusu icra hareketini işleyen kişi, rüşvet teklifinde bulunan B’dir. Dolayısıyla 

yalnızca B bu suçun failidir (1 p). 
d. Mağdur:  
      - Bu suçun mağduru toplumu oluşturan herkestir. 
2. Manevi Unsur:  
      - Bu suçun manevi unsuru kasttır. 
      - Olayda B’nin bilerek ve isteyerek hareket ettiğinden bahisle doğrudan kastının olduğu 

noktasında bir tereddüt bulunmamaktadır. 
3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 
C. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI:  
      - Kanunda; kişinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunması 

ve fakat bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi halinde 1. ve 2. fıkra 
hükümlerine göre verilecek cezanın yarı oranında indirileceği belirtilmektedir. Olayda B, 
P’ye menfaat teklifinde bulunmuş ve fakat P, kızarak bu teklifi geri çevirmiştir. 

      - Bu görüşe göre bu durum daha az cezayı gerektiren bir nitelikli haldir. (1 p teşebbüsle 
alternatifli) 

D. KUSURLULUK VE DİĞER ŞARTLAR: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
1. Teşebbüs:  



10 
 

- Yukarıda nitelikli unsur başlığı altında yapılan izaha ilişkin olarak bir diğer görüş, söz 
konusu düzenlemenin özel bir teşebbüs hali olduğunu ileri sürmektedir. 

- Olayda B, P’nin herhangi bir işlem yapmaması için belgelerin arasına para koyup P’ye 
vermek suretiyle rüşvet suçu bakımından icra hareketini yerine getirmekte ve fakat P ona 
kızıp parayı almamaktadır. Dolayısıyla suç B bakımından teşebbüs aşamasında kalmaktadır. 
(1 p nit. Unsurla alternatifli) 

2.  İştirak: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
3. İçtima: Özel bir durum bulunmamaktadır. 

 
IV. B’nin akrabası olduğunu öğrenen P’nin onunla ilgili herhangi bir işlem yapmaması görevi 
kötüye kullanma suçu (1+1 p)  kapsamında değerlendirilmelidir. (10 p) 
 
A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 
1. Maddi Unsurlar 
a. Suçun Konusu:  
       - Görevin gerekleri suçun konusunu oluşturur (1 p).  
b. Fiil:   

- Görevi kötüye kullanma suçuna vücut veren fiiller; kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan 
haller dışında, görevin gereklerine aykırı hareket etmek (icrai hareket) (1 p) ve görevin 
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermektir (ihmali hareket) (1 p).  

- Olayda P, akrabası olduğu gerekçesiyle B’nin arkadaşı A’ya herhangi bir işlem yapmamıştır 
-ihmali hareket-. Dolayısıyla söz konusu suçun fiil unsuru gerçekleşmiştir (1 p). 

c. Netice: 
      - Söz konusu fiil neticeleri; kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olunması 

ya da kişilere haksız bir menfaat sağlanmasıdır(1 p). Bu görüşe göre söz konusu durumlar, 
haksızlığın bir parçası olup neticeyi oluşturmaktadır. Bu itibarla da kastın kapsamına 
dahildir (1 p). Diğer bir görüşe göre ise; objektif cezalandırılabilirlik şartıdır (1 p). 

      - Olayda P, icra ettiği fiille kamunun zararına neden olmuştur. 
d. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet: 
      - Olayda neticenin P’ye objektif olarak isnad edilmesini ortadan kaldıracak herhangi bir 

neden bulunmamaktadır. 
c. Fail:  
      - Bu suç özgü bir suç olup yalnızca kamu görevlisi tarafından işlenebilmektedir . Olayımızda 
kamu görevlisi olan polis P, suçun failidir (1 p). 
d. Mağdur:  
      - Kamu güveni bağlamında toplumu oluşturan herkestir. 
2. Manevi Unsurlar 
      - Bu suç kasten işlenebilen bir suçtur. 
      - Olayda B’nin bilerek ve isteyerek hareket ettiğinden bahisle doğrudan kastının olduğu 

noktasında bir tereddüt bulunmamaktadır. 
3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 
C. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI: Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır. 
D. KUSURLULUK VE DİĞER ŞARTLAR 

- Bir görüşe göre yukarıda netice kısmında belirtilen durumlar objektif cezalandırılabilirlik 
şartını oluşturmaktadır.  

- Bu görüş bakımından olayda ortaya çıkan kamu zararı, bir objektif cezalandırılabilirlik 
şartıdır ve bu şart gerçekleşmiştir. 

E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
1.Teşebbüs: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
2. İştirak: Özel bir durum bulunmamaktadır. 
3. İçtima: Özel bir durum bulunmamaktadır. 


