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CEZA KANUNU – ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

6 sorudan 4'ü cevaplandırılmalı 

Tüm cevaplar hukuk içtihadı temelinde gerekçelendirilmelidir. 

 

SORU 1 

Cezalandırma durumunda kişiselleştirme gereklidir. Bu şekilde ceza sanığın kişisel 

şartlarına uygun bir hal alır. Ancak cezanın kişiselleştirilmesi işlenen suçun 

ciddiyetini bozamaz. Tartışınız.  

                                                                                                                                Puan 25 

 

SORU 2 

Yorgos'un dostluğunun hoşuna gittiği Maria, Yorgos'tan, evinin yakınlarındaki, 

sevdiği bir restoranda yemek daveti alır.  Hoş bir ortamda geçen yemeğin son 

bulmasından sonra Yorgo Maria'ya evine kadar yürümeyi önerir. Maria öneriyi 

kabul eder. Maria'nın evinin önünde, Maria'dan hoşlanan ancak onun kendi 

hislerine cevap verdiği yanılgısına kapılan Yorgo Maria'yı öpmeye teşebbüs eder. 

Buna tepki gösteren Maria Yorgos'u tokatlar. Yorgo'nun ve Maria'nın olası cezai 

sorumluluklarını tartışınız.  

                                                                                                                                Puan  25 

 

SORU 3         

Maria ve Anna hem komşu hem de arkadaştırlar. Özellikle sabahları, birbirlerini 

evlerine davet ederek birlikte kahve içerler. Pazartesi sabahı, her zaman olduğu 



2 

üzere, Maria'nın evinde buluştular. Anna davete dört yaşındaki torunu ile beraber 

icabet etti. Anna hafta içi, ebeveynlerinin çalıştığı esnada torununa bakmaktadır.   

Psikolojik sorunları olan ve ilaç kullanan Maria'nın o sabah endişeli ve sinirli bir 

hali bulunmaktaydı.  

İki kadın kahvelerini içtiği ve izledikleri televizyon programlarını tartıştıkları bir 

anda, Anna'nın torunu önlerindeki halıda oturmakta ve yarı dolu olan bir kibrit 

kutusu ile oymaktaydı.  

Bir noktada Maria ve Anna bir konu hakkında tartışmaya başladı. Soğukkanlılığını 

yitiren Maria Anna'ya saldırdı. Anna hararetli bir şekilde kendisini yola attı ve o 

esnada yoldan geçmekte olan bir araç kendisine çarptı ve ciddi bir yaralanmaya 

neden oldu. 

Bu arada Anna'nın torununun vücudunda oynadığı kibritlerin yol açtığı yangın 

sonrasında ciddi yanıklar oluştu.  

Tartışınız:  

(a) Anna'nın trafik kazasında ciddi bir şekilde yaralanması ile ilgili olarak Maria'nın 

cezai sorumluluğu, 

Puan 12.5 

(b) Yangın neticesinde reşit olmayan torunun yaralanmasına ilişkin olarak 

Anna'nın cezai sorumluluğu. 

Puan 12.5 

 

SORU 4   

Yiannis kiralık katildir (contract killer). Ünlü bir iş adamının eşinin cinayetini 

üstlenir. Önceki gece evinde buluştuğu, iş birliği içerisinde olduğu Andrea'yı 

durumdan haberdar eder ve onun yardımı ile bir plan oluşturur.  
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Ertesi gün, akşam geç vakitte, Yianni ve Andrea Andrea'nın kullandığı araç ile iş 

adamının evinin bulunduğu mahalleye giderler. Yan yolda araçlarını park ederler. 

Yianni evin duvarının arkasına saklanır ve Kosta'nın eşinin evine geri dönmesini 

beklemeye başlar. Andreas ise araba kalır.  

Sonrasında bir araba fark edilir. Araçtan bir kadın iner. Kadın Kosta'nın eşine 

büyük derecede benzemektedir. İş adamının eşinin olduğundan kuşku duymayan 

Yianni kadına ateş açar ancak karanlık nedeniyle hedefi tutturmaz. Daha 

sonrasında bu kadının iş adamının eşinin olmadığı anlaşılacaktır. Kadın eşin ikiz 

kardeşidir.  

Silah sesleri ve kadının haykırışları komşuları ayağa kaldırır. Bu nedenle Yianni 

teşebbüsünden vazgeçer ve olay mahallinden kaçmayı seçer. Araca bindiği esnada 

Andreas'a olay yerinden uzaklaşma talimatı verir. Ancak mekanik bir arıza 

nedeniyle araç çalışmaz. O esnada Yianni, bir diğer ortağı Kosta'yı cep 

telefonundan arar ve kendisini olup bitenlerden haberdar eder. Kendisinden 

polisin olay mahalline ulaşmasından evvel gelip kendilerini şehir dışındaki, 

olayların yatışmasına dek, gizlenecekleri noktaya götürmelerini talep eder. Kosta 

teklifi kabul eder.  

Yianni, Andrea ve Kosta'nın olası cezai sorumluluklarını tartışınız.  

                                                                                                                           Puan 25 

 

SORU 5 

A bir kuyumcuda çalışmaktadır. Değerli bir yüzüğü çalmaya karar verir. Bu nedenle 

işini bitirdiği akşam, işinden ayrılırken, kuyumcunun dış kapısını kilitler ancak 

aynısını arka kapı için yapmaz.  Evine gitmeden evvel işvereninin evine uğrar ve 

anahtarları teslim eder. Gece iş yerine geri döner, arka kapıdan kuyumcu 

dükkanına giriş yapar ve yüzüğü alıp dışarı çıkar. Dışarı çıkmadan evvel kilide hasar 

verir. Bu şekilde kilidin kimliği meçhul şahıslar tarafından zorlandığı intibasını 

uyandırmak ister. On satırı geçmeyecek şekilde (aşağıdakilerin her biri için 10 

satır) bileşenleri analize tabi tutun:  
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a) Yukarıdaki eylemler temelinde işlenen suç/suçlar  

                                                                                                                             Puan 12.5 

 

b) Kuyumcudan çıkış esnasında güvenlik görevlisi ile karşılaşıldığı ve A'nın kaçmak 

için (sonuç itibariyle kaçmayı başarır) ona saldırdığı takdirde işlenen suç/suçlar 

                                                                                                                             Puan 12.5 

 

SORU 6  

Stelyo ekonomik problemlerle boğuşmaktadır. Nadir hastalıklardan muzdarip 

çocuklar için Kıbrıs genelinde gerçekleştirilen yardım kampanyası esnasında, 

kampanya için yetkilendirilmiş olan derneğin piyango biletlerine benzer bilet 

basmaya karar verir. Bu piyango biletlerini kendi çıkarı için satmaya karar verir. 

Piyango biletlerinin basımının tamamlanmasından sonra kamuya açık bir yoldaki 

trafik ışıkları yanındaki alanı mesken tutar, derneğin gönüllülerinin tişörtünü giyer 

ve kendi piyango biletlerini satmaya başlar. Kazandığı paraları kimseyle paylaşmaz.  

Herhangi bir suç işlemiş midir? İşlemişse bu suç nedir? 

Puan 25 

------------------------------------------------ 


