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İstanbul’da Kız Yetiştirme Yurdu müdürü olarak görev yapan A, eşinin borçları sebebiyle zor 

günler geçirmektedir. Borçları ödemek için çare arayan A, X Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi olan 

arkadaşı B ile görüşür. Görüşmede B’nin kendisine yaptığı teklifi başka çaresi olmadığını düşünerek kabul 

eder. Teklife göre; A, X Anonim Şirketi’ni, yurda 50.000 TL bağış yapmış gibi gösteren makbuzlar 

düzenleyecek ve karşılığında 10.000 TL alacaktır. B ise Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca 

makbuz karşılığında yurda yapılan bağışları yıllık beyanname ile bildirerek kurumun ödemesi gereken vergi 

tutarından indirim sağlayacaktır.

Yurtta yaşayan ve ailesi tarafından bebekken terk edilen 16 yaşındaki C, A’nın yaptıklarından 

haberdar olmuştur. Gerçek ailesini bulmak isteyen C, bu konuda A’dan yardım ister, ancak gerekli ilgiyi 

göremez. A’nın kendisini başından savmasına sinirlenen C, A’ya ailesini bulmasına yardım etmezse her şeyi 

polise anlatacağını söyler. Bu vaziyet karşısında ne yapacağını şaşıran A, kendisine engel olmaması için C’nin 

koruyucu aile yanına yerleştirilmesini sağlar.

Anne D, baba E ve 17 yaşındaki kız kardeş F’den oluşan koruyucu ailesinin yanında kalmaya 

başlayan C, E’nin samimi tavırlarından rahatsız olmaktadır. Evde kimsenin olmadığı bir gün E, C’nin 

bacaklarına dokunmaya başlar. C’nin kendisine karşı koyması üzerine “benimle birlikte olmazsan seni 

doğduğuna pişman ederim” der. C’nin elbiselerini çıkarmaya çalıştığı sırada D eve gelir ve gördüğü manzara 

karşısında bağırmaya başlar. Bu arada C de var gücüyle koşarak oradan uzaklaşır. Kalacak yeri olmayan C, 

inşaat halindeki bir binanın merdiven boşluğunda market malzemelerinin konulduğu, depo vasfındaki bir yere 

girerek geceyi orada geçirir.

Sabah olduğunda C, savcılığa giderek durumu anlatır. Gözaltındaki E’nin ifadesini alan savcı S, 

E’ye, mevcut delillere göre hakkında tutuklama talebinde bulunabileceğini, ancak kendisine 10.000 TL vermesi 

halinde serbest bırakılmasına karar vereceğini söyler. S’nin bu sözleri üzerine E, bu kadar nakdinin olmadığını 

ancak parayı bir iki güne kadar tamamlayacağını ifade eder. S, E’nin serbest bırakılmasına karar verirse de 

sonrasında E’nin istenen parayı getirmemesi üzerine gerekli yasal süreçleri işleterek tutuklanmasını sağlar.   

Babasının tutuklanmasından C’yi sorumlu tutan F, intikam almak amacıyla C’nin okuluna gider. 

Beden eğitimi dersi sonrası duşta olan C’nin tüm kıyafetlerini alarak C’nin çıplak bir şekilde duşta kalmasına 

neden olan F, kıyafetleri okulun bahçesine saklar. Kıyafetleri olmadığı için duştan çıkamayan C, geceyi okulda 

geçirmek zorunda kalır. Yapılan araştırmalar neticesinde bunu yapanın F olduğu ortaya çıkar. Çocuk 

Mahkemesinde yargılanan F’nin baro tarafından atanan avukatı G’nin duruşmalara mazeretsiz olarak 

katılmaması nedeniyle dava gereksiz yere uzamaktadır.

Soru: Yukarıdaki olayda yer alan kişilerin cezai sorumluluğunu, bu yıl derste anlatılan suç 

tiplerini esas alarak, suç inceleme yöntemine göre değerlendiriniz.


