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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ FİNAL SINAVI 

 (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) 

27.06.2016 – 16:00 

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 ve kardeşi B, babalarının kendilerine devrettiği şirketi işletemezler ve ekonomik sıkıntı 
yaşarlar. Bu sıkıntıdan kurtulmak amacıyla işletmeler için devletin sağladığı hibe programından 
yararlanmak isterler. Hibe için gerekli olan projeleri hazırlayarak Kalkınma Bakanlığı’na başvururlar. 
Bakanlıkta projeleri inceleyip onaylamakla görevli şube müdürü olan M, hazırlanan projenin yeterli 
olmasına rağmen sürekli olarak A ve B’ye projelerinin yeterli olmadığını, böyle olursa destek 
alamayacaklarını söyler. M’nin yardımcısı olan Y ise A ve B’ye hibe programından yararlanabilmeleri 
için projelerini M’nin karısı K’nın sahibi olduğu proje ofisine yaptırmalarında fayda olduğunu söyler. 
Acil paraya ihtiyacı olan A ve B, projelerinin kabul edilip hibenin çıkması için projelerini yeniden ve 
piyasa değerinin üstünde bir fiyatla bu ofise yaptırırlar. Buna rağmen A ve B’nin projesi onaylanmaz.  

A ve B, şirketi kurtarabilmek için babaları C’ye, ailenin diğer gayrimenkullerini satmayı teklif 
ederlerse de babaları bu teklifi kabul etmez. Bu durumu doktor arkadaşları D’ye bir dost sohbetinde 
anlatırlar. D’nin önerisi ile A ve B, babaları hakkında vesayet kararı aldırarak babalarının tüm 
mallarını yönetmeyi düşünürler. Bunun için Doktor D, 20 bin TL karşılığında babaları hakkında ortağı 
olduğu hastanede rapor düzenleyebileceğini söyler. Ertesi gün D, A’yı arayarak rapor için, gerçekte 
durumdan habersiz olan başhekimin de para istediğini, 10 bin TL de onun için göndermelerini söyler. 
Para tamamlanınca D, C’nin akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor düzenler.   

A ve B bu raporu alarak mahkemeye başvururlar. Hâkim H, kısıtlama kararı verilecek şahsı 
görmesi gerekirken, işlerinin yoğunluğu sebebiyle sadece rapora dayanarak vesayet kararı verir ve  
A’yı vasi olarak tayin eder. A ve B bu karar ile vesayet altına alınan babalarının iki arsasını satarlar.  

 

OLAY II 

20 yaşındaki E, gerçekte 17 yaşında olan, fakat 19 yaşındaki ablasının nüfus cüzdanına kendi 
fotoğrafını yapıştırarak kendisini yetişkin gösteren F ile aynı evde bir süre birlikte yaşamaya başlar. 
Bu süre zarfında E, gerçek düşüncesi olmamasına rağmen evlenme vaadinde bulunarak ikna ettiği F ile 
birkaç defa cinsel ilişkiye girer. Daha sonra E, F’ye bir mesaj göndererek, kendisinden ayrılmak 
istediğini, kullanması için verdiği cep telefonunu ve bilgisayarını iade etmesini söyler.  

Bunalıma giren F, E’ye ait bu eşyaları iade etmeyerek evin penceresinden aşağı atar ve evi 
terk eder. F, ayrıca bu duruma ilişkin olarak E’nin annesi G ve babası H’ye hitaben bir mektup yazar, 
mektupta kendilerinin “yalancı bir sahtekârın anne-babası” olduklarını ve olayı adli mercilere intikal 
ettireceğini belirtir.  

  

SORU: Olaylardaki kişilerin ceza sorumluluğunu, suç inceleme yöntemine uygun olarak 
değerlendiriniz.  
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OLAY I (TOPLAM 61+3 PUAN) 

I. Şube müdürü M’nin A ve B’nin projelerinin yeterli olmasına rağmen yardımcısı 
Y aracılığı ile karısı K’nin sahibi olduğu proje ofisine yönlendirerek piyasa 
değerinin üstünde bir fiyatla projelerini hazırlatması “İrtikâp Suçu” 
bakımından değerlendirilmelidir. (1+1 p) 17puan 

 

A.SUÇUN TEMEL UNSURLARI 
1.Maddi Unsurlar  
 a. Suçun Konusu:  

 Suçun konusu “yarar”dır. Yarar kapsamına para ile birlikte kıymet ifade eden her 
türlü mal dâhildir. Bu yararın maddi nitelikte olması şart değildir. Olayda “yarar” 
proje için piyasa değeri üzerinde ödenen paradır. (1 p). 

 b. Fiil: 
 Failin, görevinin sağladığı nüfuzu veya güveni suiistimal ederek mağduru, kendisine 

veya başkasına yarar sağlamaya ya da bu yolda vaatte bulunmaya icbar ya da ikna 
etmesi veya mağdurun hatasından istifade suretiyle menfaat temin etmesiyle ceza 
normunda yasaklanan fiil gerçekleşmiş olur. İcbara konu olan isin kamu görevlisinin 
görev alanına girmesi gerekir. (2 p). 

 İcbar suretiyle irtikâp 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. Rızayı etkileyen bu 
cebrin manevi cebir sınırları içinde kalması gerekmektedir. (1 p). 

 Kamu görevlisinin hâksiz tutum ve davranışları karşısında, kişinin hâkli bir isinin 
gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülemeyeceği endişesiyle, kendisini 
mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş 
olması hallerinde de icbarın varlığı karine olarak kabul edilecektir. (1 p). 
c. Netice 

 İrtikâp sucu icbarın sonucunda mağdurun faile ya da gösterdiği başka bir kişiye yarar 
sağlanması veya bu konuda vaatte bulunması ile tamamlanır. (1 p). 

 Olaya baktığımızda A ve B’nin projelerinde eksik olmamasına yani yeterli olmasına 
rağmen başvurucuların Şube müdürü M tarafından hibeden yararlandırılmaması ve 
kişileri karisinin proje ofisinde proje hazırlatmaya mecbur hissettirmesi ve bunu Y 
aracılığı ile başvuruculara iletmesi sonrası A ve B’nin projeyi K’nin ofisinde piyasa 
değeri üstünde yaptırması suretiyle irtikâp suçu tamamlanmıştır. (1 p). 

 Menfaatin veya menfaat vaadinin sağlanmış olması yeterlidir, kamu görevlisinin 
olayda olduğu gibi göreviyle ilgili fiili yapıp yapmaması önemli değildir. Olayda hibe 
çıkmamış olsa dahi irtikâp suçu oluşmuştur.  (1 p). 
d. Nedensellik ve Objektif İsnadiyet: 

 Olayda, bu suç bakımından nedensellik bağı ve objektif isnadiyet ile ilgili olarak 
değerlendirilecek bir husus yoktur.  
e. Fail:  

 İcbar suretiyle irtikâp suçu ancak kamu görevlisi tarafından işlenebilir. Bu bağlamda 
gerçek özgü suç niteliği taşır. Olayda M, kamu görevlisi olarak suçun failidir. (1 p). 

f. Mağdur:  
 Suçun mağduru icbar edilen kişilerdir. Olayda A ve B'dir. Bunun yanında, toplumu 

oluşturan herkes suçun mağdurudur. (1 p). 
2. Manevi Unsur:  
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 İrtikâp suçlarının manevi unsuru kasttır. Olayda M, suçun kanuni tanımındaki 
unsurları bilerek ve isteyerek gerçekleştirmiş, kasten hareket etmiştir.  

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni 
bulunmamaktadır.  

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI  
 Olayda bu suç bakımından nitelikli unsur mevcut değildir.  

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  
1. Teşebbüs: Teşebbüse ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 
2. İştirak:  
 İrtikâp suçunun faili sadece kamu görevlileri olabildiği için suç özgü bir suçtur. İrtikâp 

sucunun kamu görevlisi olmayan kişilerle birlikte islenmesi halinde TCK m. 40/2 
gereği kamu görevlisi olmaya kişiler fiile katkıları dâhilinde azmettiren veya yardım 
eden olarak sorumlu olacaklardır. (1 p). 

 Olayda kişileri M’nin karisinin ofisine yönlendiren yardımcı Y kamu görevlisidir. 
Ayrıca Y’nin irtikâp sucunun fiiline hâkimiyeti açısından etkisi ağırdır zira menfaatin 
sağlanması gereken kişiye yönlendirmeyi bu kişi yapıyor. Y’nin M ile birlikte suc 
isleme kararının bulunması durumunda etkili bu fiili dolayısıyla bu suç açısından 
müşterek fail konumunda olacaktır. (1 p).  

 M’nin karisi kamu görevlisi değildir. K’nin azmettirmesine yönelik bir bilgi de 
olmadığı için K bu durumda islenen suca kasti olması halinde yardım eden olarak bu 
suca iştirak etmiş olacaktır. (1 p). 

3. İçtima:  
 A ve B’nin yeterli projelerinin M tarafından kabul edilmiyor olması görevin 

gereklerine aykırı hareket ettiği anlamına gelir. Bu hareket kanunda ayrıca suç olarak 
tanımlanan haller dışında kaldığında görevi kötüye kullanma sucu oluşur. Bu durumda 
irtikâp sucu ile görevi kötüye kullanma sucu arasında görünüşte içtima hallerinden asli 
norm-tali norm ilişkisi gündeme gelir ve asli norm olan irtikâp sucu tali norm olan 
güveni kötüye kullanma sucunun önüne geçer ve olayda olduğu gibi irtikâp suçu 
uygulanır. (2 p). 

D. KUSURLULUK VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 
 Olayda bu konuyla ilgili herhangi bir durum bulunmamaktadır.  

 

II. Hastanede ortak olan Doktor D’nin, A ve B’nin babaları C’nin akıl sağlığının yerinde 
olmadığı yönünde yanlış rapor düzenlemesi, “Sağlık Mesleği Mensubunun Gerçeğe 
Aykırı Belge Düzenlemesi Suçu(m.210/2)” bakımından değerlendirilmelidir. (1+1 p) 
17 puan 

 
A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 
1. Maddi Unsurlar 
a. Suçun Konusu 

 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 p). 
 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 p). 
 Kamu görevlisi olmayan sağlık mesleği mensuplarının meslekleri gereği düzenledikleri özel 

belgeler suçun konusu olup, olayda D’nin düzenlediği rapor bu kapsamdadır. (1 p). 



4 
 

c. Fiil 
 Sağlık mesleği mensubunun, gerçeğe aykırı olarak bir belge düzenlemesi hâlinde fikri 

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

C’nin akil sağlığı yerinde olmasına olmamasına rağmen yerinde değilmiş gibi rapor göstererek 
gerçeğe aykırı bir belge düzenlemiştir. D, fikri sahtecilik yapmak suretiyle sağlık mesleği 

mensubunun gerçeğe aykırı belge düzenlemesi suçunun fiil unsurunu gerçekleştirmiştir. (2 p). 
d. Fail 

 Söz konusu suç, kamu görevlisi olmayan tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire gibi sağlık 
mesleği mensuplarına özgü bir suç olup, olayda doktor (tabip) olan D suçun failidir. Bu açıdan 

suç özgü bir suçtur. (1 p). 
d. Mağdur 

 Resmi belgede sahtecilik suçunun mağduru kamu, toplumu oluşturan herkestir. 
2. Manevi Unsur 

 Bu suç kasten işlenebilir. Olayda H, kasten hareket etmektedirler. 
B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

 TCK m. 210/2’nin ikinci cümlesinde düzenlenen belgenin kişiye hâksiz bir menfaat sağlaması 
ya da kamunun ya da kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, sağlık 
mesleği mensubu kişiler hazırlamış oldukları sahte belgelerden dolayı resmi belgede sahtecilik 

hükümlerine göre cezalandırılacaklardır. (1 p). 
 Olayda D’nin düzenlediği belge ile A ve B’ye hâksiz bir menfaat sağlanması dolayısıyla, 

resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacaktır. Ancak belge özel belge 

niteliğini yitirmeyecektir.  (1 p). 
C. SUÇUN ÖZEL OLUŞUM BİÇİMLERİ 
1. Teşebbüs: Olayda bu suç bakımından teşebbüs mevcut değildir.  
2. İştirak:  

 Bu suçun faili sadece kamu görevlileri olmayan sağlık mensupları olabildiği için suç özgü bir 
suçtur. Bu suçun kamu görevlisi olmayan kişilerle birlikte islenmesi halinde TCK m. 40/2 
gereği kamu görevlisi olmaya kişiler fiile katkıları dâhilinde azmettiren veya yardım eden 

olarak sorumlu olacaklardır. (1 p). 
 Olayda teklif Doktor D’den geldiği için A ve B azmettiren değil, teklifi kabul edip para 

vermeleri nedeniyle suç isleme kararını kuvvetlendirme açısından bu suca yardım eden 

sıfatıyla katılmışlardır.  (1 p). 
3. İçtima - 
 A ve B’nin sahte olarak düzenlenen bu özel belgeyi sahteliğini bilerek daha sonra kullanmaları 

halinde ise iki görüş vardır. Birinci görüş, TCK 210/2’ye azmettiren veya yardım eden 
seklinde şerik olarak katılan kişilerin daha sonra bu suç çerçevesinde oluşan sahte özel belgeyi 
kullanması halinde, bu kullanmanın cezalandırılmayan sonraki hareket olduğunu ileri 
sürmektedir. İkinci görüş ise, olayda sahte bir özel belgenin olduğunu, bunun sahteliğini 
bilerek kullanma halinde ise kullanan kişi veya kişilerin TCK m. 207’e göre sahte özel belgeyi 
kullanma sucunu islediklerini kabul etmektedir. Bu son görüşe göre hem TCK 210/2’de şerik 
olan hem de TCK 207’de fail olan kişilerin, failliğin serikliğe önceliği dolayısıyla sadece sahte 

özel belgeyi kullanma sucundan dolayı cezalandırılmaları gerektiği ileri sürülmektedir(3 p). 
D. KUSURLULUK 

 Kusur bakımından değerlendirilmesi gereken husus zorunluluk halidir. Zorunluluk hali, 
kusurluluğu etkileyen bir mazeret nedenidir.Zorunluluk halinden failin yararlanabilmesi için 
ağır ve muhakkak bir tehlikenin olması, tehlikeye bilerek neden olmama, tehlikenin ağır 
olması ile savunmaya ilişkin olarak zorunluluk (başka türlü korunma olanağı) ve orantılılık 
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(sonucu ortaya çıkacak zarar ile işlenen suçla verilen zarar arasındaki denge) koşullarının 

mevcut olup olmadığına bakılır. (1 p). 
 Olayda A ve B’nin, ekonomik zorluklar yaşadığı belirtilmişse de bu durum ağır ve muhakkak 

bir tehlike olarak değerlendirilemeyeceğinden zorunluluk halinin varlığından bahsedilemez. (1 
p). 
 

III. D’nin Başhekimin haberinin olmamasına rağmen onun adını kullanarak düzenleyeceği 
belge için ayrıca 10 bin TL istemesi dolandırıcılık suçu bakımından değerlendirilmesi 
gerekmektedir. (1+1 p) 8+3 

 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Suçun Konusu 

 Dolandırıcılık suçunun konusu, malvarlığında mevcut olan herhangi bir değerdir. (1 p). 
 Olaydaki konu, A ve B’nin D’ye başhekimin haberi olmadan 10 bin TL istiyormuş gibi 

söylemesi üzerine verilen 10 bin TL tutardır. (1 p). 
b. Fiil 

 Dolandırıcılık suçunun tipik fiili, hileli bir davranış gerçekleştirmektir. Kişileri 
objektif olarak aldatmaya elverişli icrai veya ihmali tüm hareketler hileli davranış 
olarak değerlendirilir. (1 p). 

 Olayda Doktor D’nin Başhekim istiyormuş gibi 10 bin TL istemek suretiyle ilettiği somut 
yalan aldatmaya elverişli bir hiledir. (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).  

 D’nin yalan ile gerçekleştirdiği hileli davranış neticesinde A ve B aldatılmış, bu aldatılma 
üzerine A ve B 10 bin TL’yi D’ye ödemiş, böylelikle de zarar meydana gelmiş ve buna 
karşılık olarak da hâksiz bir menfaat temin edilmiştir. (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. 
d. Suçun Faili 

 Olayda tartışılan dolandırıcılık suçu, özgü suç olmayıp, herkes tarafından işlenebilen bir 
suçtur. Somut olayda suçun faili, D’dır.  

e. Suçun Mağduru 

 Dolandırıcılık suçunun mağduru, zarara uğrayan malvarlığının sahibi olan gerçek veya tüzel 
kişidir. Suçun oluşması için aldatılan kişi ile zarar uğrayan kişinin aynı olmasına gerek yoktur. 
Olayda mağdur A ve B’dir.  

2. Manevi Unsur 

 Suç kasten işlenebilen bir suç olup, olayda D, kasten hareket etmiştir. Dolayısıyla suçun 
manevi unsuru gerçekleşmiştir.  
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 D’nin sahte belge düzenleme sucu kapsamındaki kastin dışında, bir gün sonra başhekimin 
adını kullanarak hile kapsamında yeniden para istemesi dolandırıcılık kastinin varlığını 
göstermektedir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Hukuka aykırılığı ortadan kaldıracak bir neden yoktur.  

B. NİTELİKLİ UNSURLAR 

 Olayda nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirilen TCK m.158/1-i fıkrasının 
değerlendirilmesi gerekir. Bu fıkra gereği “serbest meslek sahibi kişiler tarafından, 
mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle” 
dolandırıcılığın islenmesi halinde nitelikli hal oluşacaktır. Olayda D’ye mesleğinden dolayı 
duyulan bir güven söz konusu değildir. Aksine D ile A ve B arasındaki hukuka aykırı is 
yapma iradesi vardır. Dolayısıyla nitelikli değil basit dolandırıcılık sucu oluşacaktır. (+1)  

C. KUSUR 

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  

1. Teşebbüs 

2. İştirak 

3. İçtima 

 Özel belgenin kullanılması aynı zamanda bir başka suçu oluşturması halinde, gerçek içtima 
kuralları uygulanacak ve kişi hem özel belgede sahtecilikten ve hem de bu belgenin 
kullanılması ile ortaya çıkacak olan suçtan dolayı cezalandırılacaktır. Olayda dolandırıcılık 
sucunda kullanılan bir belgede sahtecilik söz konusu değildir. İki ayrı suç iki ayrı fiil 
kapsamında işlenmiştir. (+2) 
 

IV. Hâkim H'nin hakkında kısıtlama kararı verilecek kişiyi görerek vesayet kararı vermesi 
gerekirken sadece mahkemeye sunulan kişi hakkındaki raporla yetinerek vesayet 
kararı vermesi "Görevi Kötüye Kullanma Suçu" bakımından değerlendirilmelidir. 
(1+1 p) 12 puan 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI  

1. Maddi Unsurlar  

 a. Suçun Konusu: 

 Görevin gerekleri suçun konusunu oluşturmaktadır. (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 Hâkim H islerinin yoğunluğu sebebiyle şahsen görerek vesayet altına alması gerektiği 
bir kişiyi görmeden imtina ediyor. Bu durumda hâkimin ihmali hareketi (kişiyi görmemesi) ile 
icrai hareketi (vesayet belgesi düzenlemesi) birleşiyor. Bu durumda hangi hareket sucun 
islenişinde ağırlıkta ise görevi kötüye kullanmanın o sekli oluşacaktır. Olayda ihmali hareketin 
ağırlıklı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla olayda görevin gereklerini yapmakta ihmal 
göstermek suretiyle görevi kötüye kullanma suçunun fiil unsurunu gerçekleştirmektedir. (1 
p). 

 c. Netice:  
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 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 H'nin kısıtlama şartları oluşmayan birine vesayet kararı çıkarması ile baba C’nin 
mağduriyetine neden olunduğundan birinci görüş benimsendiğinde suçun maddi unsurlarından 
netice gerçekleşmiştir. (1 p). 

d. Nedensellik ve Objektif İsnadiyet:  

 Olayda, bu suç bakımından nedensellik bağı ve objektif isnadiyet ile ilgili olarak 
değerlendirilecek bir husus yoktur.  

e. Fail:  

 Görevi kötüye kullanma suçunun faili ancak kamu görevlisi olabilir. Dolayısıyla bu suç bir 
özgü suçtur. Olayda Hâkim H suçun failidir. (1 p). 

g. Mağdur: 

 Bu suçta mağdur genel olarak kamu idaresine duyulan güven bağlamında toplumu oluşturan 
herkes olmakla birlikte, somut olay açısından kısıtlanan H de, mağdur olarak 
değerlendirilebilir.  

2.Manevi Unsur: 

 Suçun manevi unsuru kast olup, olayda aksine bir ifade yer almadığından H'nin kasten hareket 
ettiği anlaşılmaktadır. Kamu zararı/kişilerin mağduriyeti suçun netice unsuru olarak kabul 
edildiğinde failin kastının bunu da kapsaması gerekir. Eğer bunlar objektif cezalandırılabilirlik 
şartı olarak değerlendirilirse bunlar failin kastının dışındadır. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.  

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI: Olayda bu suç bakımından nitelikli unsur mevcut değildir.  

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  

1. Teşebbüs: Teşebbüse ilişkin bir durum bulunmamaktadır; suç tamamlanmıştır. 

2. İştirak: İştirake ilişkin bir durum bulunmamaktadır. 

3. İçtima:  

D. KUSURLULUK VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 

 Bir görüşe göre görevi kötüye kullanmada mağduriyet/kamu zararı ve haksız menfaat 
neticeleri, suçun unsuru olmayıp, cezalandırılabilirliğin objektif şartıdır. Bu görüş esas 
alındığında objektif cezalandırılabilme şartlarından kamu zararı ve kişilerin mağduriyetine 
neden olmanın gerçekleştiği söylenebilmektedir. (neticede açıklamamışsa bu görüş farklılığını 
burada (1 p). 
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V. A ve B’nin sahte özel belgeyi kullanmak suretiyle mahkemeden vesayet kararı düzenlettirmesi 
“resmi belgenin duzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçu (m.206)” kapsamında 
değerlendirilmelidir. (1+1 p) 7puan 

 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI  
1.Maddi Unsurlar 

a. Suçun Konusu:  
 Suçun konusu resmi belgedir. Resmi belge, kamu görevlisinin, görevi gereği 

düzenlediği belgedir.  
 Olayda kamu görevlisi olan hâkimin görevi gereği düzenlemiş olduğu bir vesayet 

belgesi vardır. (1 p). 
b. Suçun Mağduru:  
 Suçun mağduru belirli bir kişi olmayıp, toplumu oluşturan herkestir. 
d. Fiil:  
 Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda 

bulunmak suçu oluşturan fiildir. Belgenin gerçeği yansıtmaması, failin yapmış olduğu 
açıklamaya dayanmalıdır. (1 p). 

 Fakat failin yalan beyanı tek başına belge düzenlenmesi için yeterli değil ve görevlinin 
beyanın doğruluğunu araştırdıktan sonra belgeyi düzenlemesi gerekli ise yani belgeyi 
düzenleyen kamu görevlisi fail tarafından yapılan açıklamanın gerçeğe uygunluğunu 
araştırma yükümlülüğü altında ise suç oluşmayacaktır. (1 p). 

 Olayda hâkimin kendisine sunulan rapor üzerine düzenlediği ve kişinin vesayet altına 
alındığını kanıtlayıcı bir işlev gören belge düzenlenmektedir. Yani belgenin ispat edici 
bir gücü bulunmaktadır. Ancak hâkimin araştırma yükümlülüğünün olup olmadığına 
baktığımız zaman, hakim H’nin kendisine sunulan rapor üzerine bir belge 
düzenlemekte iken rapordaki bilgilerin kişiyi vesayet altına almaya yeterli olup 
olmadığını yasa gereği kişiyi bizzat görerek denetleme yükümlülüğündedir. Bu 
nedenle Hâkimin, hakkında rapor sunulan kişinin, vesayet altına alınabilecek biri olup 
olmadığını kontrol imkân ve yükümlülüğü bulunmaktadır. Hakim bu yükümlülüğü 
ihmal etmesi nedeniyle A ve B yalan beyanda bulunma suçundan sorumlu 
tutulamayacaktır.. (2 p). 

 

OLAY II (TOPLAM 39+2 PUAN) 

20 yaşındaki E, gerçekte 17 yaşında olan, fakat 19 yaşındaki ablasının nüfus cüzdanına kendi 
fotoğrafını yapıştırarak kendisini yetişkin gösteren F ile aynı evde bir süre birlikte yaşamaya başlar. 
Bu süre zarfında E, gerçek düşüncesi olmamasına rağmen evlenme vaadinde bulunarak ikna ettiği F ile 
birkaç defa cinsel ilişkiye girer. Daha sonra E, F’ye bir mesaj göndererek, kendisinden ayrılmak 
istediğini, kullanması için verdiği cep telefonunu ve bilgisayarını iade etmesini söyler.  

Bunalıma giren F, E’ye ait bu eşyaları iade etmeyerek evin penceresinden aşağı atar ve evi terk eder. 
F, ayrıca bu duruma ilişkin olarak E’nin annesi G ve babası H’ye hitaben bir mektup yazar, mektupta 
kendilerinin “yalancı bir sahtekârın anne-babası” olduklarını ve olayı adli mercilere intikal ettireceğini 
belirtir. 
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I. F’nin ablasının nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırması ve bu şekilde kendisini yetişkin 
göstermesi genel resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında değerlendirilmelidir. 1+sistematiğe 
uymuşsa 1=2 p (5 puan) 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Suçun konusu resmî belge olup, kamu görevlisinin+görevi gereği+ve varsa belirli usullere 
uygun olarak düzenlediği belge resmî belgedir. Nüfus cüzdanı kamu görevlisi tarafından görev gereği 
düzenlenebilen resmî belge olup, suçun konusu olayda mevcuttur. (İlk olayda belgede sahtecilik 
puanlandı öğrenci ilk belgede sahteciliği çözmemişse burada konu icin 1 puan verilebilir) 

b. Fiil: Resmî belgeyi sahte olarak düzenlemek, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde 
değiştirmek veya sahte resmî belgeyi kullanmak şeklindeki seçimlik hareketlerden birinin yapılması 
yeterlidir. F, ablasına ait gerçek bir resmi belge olan nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını, E’yi aldatacak 
şekilde yapıştırmak suretiyle değiştirme hareketini gerçekleştirmiştir. (2 p) 

c. Fail: Söz konusu suç, fail bakımından genel suç özelliğini taşımakta olup, olayda F suçun failidir. 

d. Mağdur: Kamu güvenini koruyan bu suçun mağduru toplumu oluşturan herkestir. 

2. Manevi Unsur 

Suçun manevi unsuru kasttan ibaret olup, olayda B’nin kasten hareket ettiği açıktır.  

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Olayda bir hukuka uygunluk nedeni bulunmadığından fiil hukuka aykırıdır. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır. 

C. SUÇUN ÖZEL OLUŞUM BİÇİMLERİ 

Olayda özel oluşum biçimleri kapsamında değerlendirilebilecek bir durum bulunmamaktadır. 

D. KUSURLULUK VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 

F’nin 17 yaşında olması, üçüncü grup yaş küçüklüğü olarak kusur yeteneğini azaltan bir durum olup, 
cezada belirli oranda indirim yapılır. (1 p) 

 

II. 20 yaşındaki E’nin, 17 yaşında olan, fakat kendisini 19 yaşında gösteren F ile gerçeğe aykırı 
evlenme vaadiyle ikna ederek birkaç defa cinsel ilişkiye girmesi çocukların cinsel istismarı ve cinsel 
saldırı suçları kapsamında değerlendirilmelidir. (1+sistematiğe uymuşsa 1=2 p) 12 

 

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Cinsel istismar suçunda konu, cinsel dokunulmazlığı ihlal edilen çocuktur. Olayda konu, 17 
yaşındaki F’dir. Cinsel saldırı suçunda ise konu herhangi bir kimsenin (yaşayan insan) vücudu suçun 
konusu olup, olayda B’nin vücududur. (1 p) 

b. Fiil: Cinsel istismar suçunu oluşturan fiiller, çocukların yaşına göre değişmektedir. Buna göre 15 
yaşını tamamlamamış (1. grup) veya 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve 
sonuçlarını kavrayamayan (mümeyyiz olmayan, 2. grup) çocuklara yönelik her türlü cinsel davranış 
fiil 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. Dolayısıyla olayda F, 17 yaşında olduğundan hakkında ya 2. grup ya da 3. grup 
açısından bir değerlendirmenin yapılması gerekir. (2 p) 

F, eğer maruz kaldığı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmiş bir çocuksa 3. grup 
çocuklar arasında yer alacak ve kendisine karşı cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir 
nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar suçu oluşturacaktır. Olayda E’nın F’yi gerçek 
düşüncesi olmamasına rağmen evlenme vaadinde bulunarak ikna ederek cinsel ilişkiye girmesi, hile 
veya en azından iradeyi etkileyen başka sebebe dayalı bir cinsel davranış olarak kabul edilebilecektir. 
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F eğer fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamıyorsa (2. grup) bu durumda kendisine yönelik her 
türlü cinsel davranış fiil unsurunu oluşturacaktır. Olayda da cinsel ilişki şeklinde bir davranış 
gerçekleştirilmiştir. (1 p) 

Cinsel saldırı suçunda ise, cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal etme fiil unsurunu 
oluşturur. Olayda E, hileyle F ile cinsel ilişkiye girerek, cinsel davranışlarla B’nin vücut 
dokunulmazlığını ihlal etmiştir. (1 p) 

c. Fail: Söz konusu suçlar, fail bakımından genel bir suç olup, olayda fail cinsel davranışları 
gerçekleştiren E’dir. 

d. Mağdur: Cinsel istismarda suçun mağduru çocuktur. Olayda 17 yaşındaki bir çocuk olan F 
mağdurdur. Cinsel saldırı suçunda ise mağdur, cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığı ihlal edilen 
herhangi bir kimse olup, olayda F mağdurdur. (1 p) 

2. Manevi Unsur 

Cinsel istismar suçu yalnızca kasten işlenebilir. Kastın maddi unsurları ve bu bağlamda mağdurun 
çocuk olduğunu da kapsaması gerekir. Ancak olayda F, kendisini 19 yaşında göstererek E’yi hataya 
düşürmüştür. Dolayısıyla E’nin kasten hareket ettiğinden söz edilemeyecektir. Cinsel istismar suçunun 
manevi unsuru oluşmadığından diğer unsurların ve hususların incelenmesine gerek yoktur. (1 p) 

Cinsel saldırı suçu da yalnızca kasten işlenebilir ve kastın maddi unsurları kapsaması lazımdır. Ancak 
bu suçta mağdurun yaşı önem taşımadığından dolayı E’nin yaş konusundaki hatası kastını 
etkilemeyecektir. Dolayısıyla bu suçun manevi unsuru gerçekleşmiştir. (1 p) 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 

Cinsel saldırı fiilinin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi cezayı 
ağırlaştıran nitelikli bir unsurdur. Nitekim olayda E, F ile kasten cinsel ilişkiye girmiştir. (1 p) 

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs 

Suç tamamlandığından, teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gereken bir husus yoktur. 

2. İştirak 

Suç bir kişi tarafından işlendiğinden iştirak kapsamında değerlendirilmesi gereken bir husus yoktur. 

3. İçtima 

A, iki defa cinsel ilişkiye girerek aynı kişiye karşı, aynı suçu, farklı zamanlarda işlediğinden ötürü 
zincirleme suç söz konusu olacak; tek ceza verilerek cezada artırıma gidilecektir. (1 p) 

D. KUSURLULUK VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 

Olayda bu başlık altında değerlendirilmesi gereken bir durum bulunmamaktadır. 

 

III. F’nin, E tarafından kendisine verilen cep telefonu ve bilgisayarı iade etmeyerek pencereden aşağı 
atmak suretiyle kırması güveni kötüye kullanma ve mala zarar verme suçları kapsamında 
değerlendirilmelidir. (1+sistematiğe uymuşsa 1=2 p) 10 puan  

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar  

a. Konu: Güveni kötüye kullanma suçunun konusu, başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belirli 
bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği faile devredilmiş maldır. Mala zarar verme suçunun konusu ise, 
başkasına ait taşınır veya taşınmaz maldır. Olayda E’ye ait cep telefonu ve bilgisayar suçun konusudur 
ve güveni kötüye kullanma suçu açısından zilyetlik F’ye devredilmiştir. Dolayısıyla her iki suç 
bakımından da suçun konusu bulunmaktadır. (1 p) 

b. Fiil: Güveni kötüye kullanma suçunu oluşturan fiiller, suça konu mal üzerinde zilyetliğin devri 
amacı dışında tasarrufta bulunmak veya bu devir olgusunu inkâr etmektir (seçimlik hareketli suç). 
Mala zarar verme suçunda ise, yıkma, tahrip etme, yok etme, bozma, kullanılamaz hale getirme veya 
kirletme seçimlik hareketleri yapılmalıdır. (2 p) 
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Olayda F’nin E’ye ait eşyaları iade etmemesi ve kırması, güveni kötüye kullanma suçu açısından devir 
amacı dışında bir tasarruf veya dolaylı olarak devir olgusunun inkârı olarak değerlendirilebilir. Mala 
zarar verme suçu bakımından ise tahrip etme fiili gerçekleşmiştir. Dolayısıyla olayda fiil unsuru 
gerçekleşmiştir. (1 p) 

c. Fail: Güveni kötüye kullanma ve mala zarar verme suçları herkes tarafından işlenebilen genel 
suçlardan olup, olayda fail F’dir. 

d. Mağdur: Her iki suçta mağdur malın sahibi olup, olayda E’dir. 

2. Manevi Unsurlar 

Güveni kötüye kullanma ve mala zarar verme suçu kasten işlenebilir. Ancak güveni kötüye kullanma 
suçunda kastın öncesinde failde kendisine veya başkasına yarar sağlama amacının bulunması gerekir.  

Olayda F, iade etmeme ve pencereden aşağı atarak tahrip etme hareketlerini kendisine veya başkasına 
yarar sağlama amacıyla gerçekleştirmemiştir. Dolayısıyla güveni kötüye kullanma suçunun manevi 
unsurları oluşmamıştır ve bu suç açısından diğer unsur ve hususların incelenmesine gerek yoktur. 
Buna karşılık mala zarar verme suçunda tahrip etme hareketinin kasten gerçekleştirilmesi yeterli 
olduğundan bu suçun manevi unsuru gerçekleşmiştir. (2 p) 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru  

Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmadığından bu unsur gerçekleşmiştir.  

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI  

Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır.  

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

Olayda özel oluşum biçimleri kapsamında değerlendirilebilecek bir durum bulunmamaktadır. 

D. KUSURLULUK VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 

F’nin 17 yaşında olması, üçüncü grup yaş küçüklüğü olarak kusur yeteneğini azaltan bir durum olup, 
cezada belirli oranda indirim yapılır. 

F’nin mala zarar verme suçunu, E’nin haksız fiilinin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi 
altına işlemesi kusurluluğu azaltan bir sebep olarak haksız tahrik kapsamında değerlendirilebilir. (2 
p) 

 

IV. F’nin E’nin annesi G ve babası H’ye yazdığı mektupta kendilerinin “yalancı bir sahtekârın anne-
babası” olduklarını söylemesi hakaret suçu kapsamında değerlendirilmelidir. (1+sistematiğe 
uymuşsa 1=2 p) 13 puan  

A. SUÇUN TEMEL UNSURLARI  

1. Maddi Unsurlar 

a. Konu: Şeref ve saygınlığına saldırılan kişi suçun konusu olup, olayda suçun konusu şeref ve 
saygınlığına saldırılan G, H ve dolaylı olarak E’dir. . (1 p) 

b. Fiil: Hakaret suçunu oluşturan fiiller, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut 
bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına 
saldırılmasıdır. Söz konusu fiiller, mağdurun huzurunda veya mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya 
görüntülü bir iletiyle (huzurda hakaret) veya mağdurun gıyabında ve fakat en az üç kişiyle ihtilat 
ederek (gıyapta hakaret) gerçekleştirilebilir. Bir görüşe göre ihtilat, objektif cezalandırılabilirlik 
şartıdır. . (2 p) 

Olayda F’nin kullandığı “yalancı sahtekâr” ifadesi sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığına hakaret 
teşkil etmektedir. Ancak olayda mektubun G ve H’yi muhatap alması itibariyle bu kişiler açısından 
yazılı ileti bağlamında huzurda hakaret söz konusuyken, E açısından gıyapta hakaret vardır ve bu 
bakımdan en az üç kişinin mektubun içeriğini öğrenmiş olması gerekir. Olayda yalnızca iki kişi (G ve 
H) ile ihtilat edildiğinden, E açısından fiil unsuru oluşmamıştır. . (2 p) 

c. Fail: Hakaret suçu herkes tarafından işlenebilen genel bir suç olup, olayda fail, tahkir edici isnatları 
içeren mektubu gönderen F’dir.  
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d. Mağdur: Hakaret suçunun mağduru şeref ve saygınlığına saldırılan belirli bir kişidir. Somut olayda 
suçun mağdurları G ve H (fiil unsuru oluşsaydı E)’dır. . (1 p) 

2. Manevi Unsur 

Hakaret suçu kasten işlenebilir. Kastın maddi unsurları kapsaması gerekir. Olayda F’nin kasten 
hareket ettiği açıktır.  

3. Hukuka Aykırılık Unsuru  

Olayda bir hukuka uygunluk nedeni bulunmadığından fiil hukuka aykırıdır. 

B. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI  

Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır. 

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1. Teşebbüs: Gıyapta hakaret sucunun ihtilatla (iletişim halinde) islenmesi fiilin bir işleniş sekli olarak 
kabul edilecek olursa, 3 kişi ile ihtilatın gerçekleştirilmemesi halinde suç olayda olduğu gibi teşebbüs 
aşamasında kalmış sayılacaktır. +2 puan 

2. İştirak: İştirak kapsamında değerlendirilecek bir durum bulunmamaktadır. 

3. İçtima: F’nin G ve H’ye ortak bir şekilde gönderdiği mektupla hakaret etmesi, tek bir fiille birden 
fazla kişiye aynı suçun işlendiğini gösterir ve aynı neviden fikri içtima kapsamında bir hakaret 
suçundan dolayı ceza verilir ve fakat bu ceza belirli oranda artırılır. . (2 p) 

D. KUSURLULUK VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 

F’nin 17 yaşında olması, üçüncü grup yaş küçüklüğü olarak kusur yeteneğini azaltan bir durum olup, 
cezada belirli oranda indirim yapılır.  

Olayda F’nin, E’nin haksız fiiline tepki olarak G ve H’ye hakaret içeren mektup göndermesi, 
kusurluluk kapsamında hakaret suçuna özgü özel haksız tahrik hükümlerini gündeme getirir. 
Hakaretin haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde faile ceza verilmeyecek veya cezasında 
indirim yapılabilecektir. Olayda G ve H’nin F’ye yönelik haksız bir fiili bulunmadığından bu kişilere 
yönelik hakaret açısından haksız tahrik hükmü uygulanamaz. Eğer fiil unsuru oluşsaydı E açısından bu 
hüküm uygulanabilirdi. . (2 p) 

 


