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ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

İSPAT HUKUKU 

Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir 

Cevaplarınızı İçtihada istinaden ispatlamalısınız 

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

SORU 1 

(a) Aşağıdaki terimlerden neler anlıyorsunuz? 

(i) Teyit edici şahadet                                                                                  5 puan 

(ii) Destekleyici şahadet                                                                              5 puan 

(iii) Çürütücü şahadet                                                                                  5 puan 

 

b) Çürütücü şahadetin getirilmesine hangi şartlar altında izin verilir? 

10 puan 

SORU 2 

20 satırı aşmayarak, Mahkeme’nin aşağıdaki konulara nasıl yaklaştığından söz 

ediniz:  

a) Sanığın ifadesinin istemliliğini (gönüllüğünü) tespit etmek amacıyla bir Dava 

içerisinde Davada verilen bir ifadeye.                                                     12.5 puan 

b) Sanığın yeminsiz ifadesine.                                                                12.5 puan 
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SORU 3 

Müzik öğretmeninden cinsel tacize uğrayan Maria, konservatuvarı koşarak terk 

ediyor. Bir daha dönmeme konusunda kararlıdır. Kafa karışıklığı ve telaş içinde, 

bölgede bulunan bir kafeteryaya giriyor. Durumu nasıl idare edeceği konusunda 

karar vermeden, başına gelenlere inanamayarak sakinleşmeye çalışıyor.  

Düşüncelerini düzenlemeye çalışırken, konservatuvardan tanıdığı Eleni adlı bir 

kız kendisine yaklaşıyor. Maria’nın konservatuvardan koşarak kaçtığını gören 

Eleni, ona ne olduğunu soruyor. Eleni’nin, arkadaşı değil sadece 

konservatuvardan tanıdığı biri olduğuna göre, Maria bir şey olmadığını ve kendini 

iyi hissetmediği için gittiğini söyleyerek, Eleni’yi rahatlatmaya çalışıyor.  

Kafeteryadan ayrılarak evine giden Maria, ebeveynlerine neler olup bittiği ve 

öğretmenin davranışı konusunda, yani öğretmenden cinsel tacize uğradığı 

konusunda bilgi veriyor ve konservatuvara bir daha dönmeme kararını bildiriyor.   

Bundan sonra, ebeveynlerinin rızası ile, Maria öğretmen hakkında polise 

şikâyette bulunuyor. Öğretmenin aleyhine cinsel taciz suçu için ceza davası 

açılıyor.  

Öğretmenin/sanığın avukatı, İspat Hukuku uzmanı olarak sizin görüşünüzü ve 

tavsiyenizi istiyor: 

a) Sadece Maria’nın şahadetine dayanarak, öğretmenin mahkûm edilmesi 

mümkün mü? 

b) Davada iddia şahitleri olarak çağrılıp ifade veren Maria’nın ebeveynlerinin 

şahadeti davada teyit edici şahadet teşkil ediyor mu? Ve dolayısıyla Mahkeme, 

Maria’nın şahadetine teyit gerektiğini kararlaştırırsa, ebeveynlerinin şahadetine 

teyit edici şahadet olarak yaklaşabilecek mi?   

25 puan  
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SORU 4 

Meşhur bir fırından aldığı peynirli pideyi ısırdığında pidenin hamurunda bulunan 

küçük bir taş yüzünden Kostas’ın dişi kırılıyor. Kostas, fırının sahipleri aleyhine 

ihmallerinden dolayı tazminat davası açmak istiyor. Ancak, fırının sahiplerinin 

iddia edilen ihmalinin detaylarını bilmediği için, bu konuda tavsiye etmeniz 

amacıyla size başvuruyor. Özellikle, fırının sahipleri tarafından bir ihmal olduğunu 

ispat edemediğini göz önünde tutarak, davasının başarılı olmasının ne kadar 

mümkün olduğu konusunda tavsiyenizi istiyor.  

25 puan    

 

SORU 5 

İçtihattan örnekler vererek ve 20 satırı aşmadan, karine kanununun 

(presumption) İspat Hukukunda nasıl uygulandığını açıklayınız.  

25 puan   

 

SORU 6 

Ceza davalarında ispat yükü nedir, siz onu nasıl anlıyorsunuz ve genel kanuna 

var olan istisnalar hangileridir.  

25 puan   

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


