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ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - CEZA MUHAKEMESİ 

Altı sorudan dördü (4) cevaplanmalı. 

Tüm cevaplar GEREKÇELENDİRİLMELİDİR. 

 

SORU 1 

Yorgo Aetonihis adlı şahıs, üç hafta içinde dört farklı kişiden yalan beyanla para 

koparmak ile ilgili dört dava için tutuklanıyor. Her kişiden €2,500’er avro kadar 

kopardı. 34 yaşında olan Aetonihis, Kıbrıs vatandaşı ve bir aile babasıdır. 

Suçlar Araştırma Dairesi’nde (TAE) çalışan bir polis memurusunuz ve size sözü 

geçen kişiyi yargıcın huzuruna çıkarıp mümkün en uzun süre için gözaltında 

kalmasını istemeniz konusunda talimat veriliyor.    

Süreci, konuyu düzenleyen ilke ve ön şartları ve hukuki dayanağı detaylı 

biçimde açıklayınız. Başlıca içtihattan söz ediniz. Emrin yenilenmesine ihtiyaç 

olacağı durumu, yargıcın kararına karşı temyiz başvurusu yapmanın mümkün 

olup olmadığını ve eğer mümkün olursa hangi hukuki dayanakla temyiz 

edilebileceğini de anlatınız.  

(25 puan) 

 

SORU 2 

Larnaka Kaza Mahkemesi huzurunda yargılanan ve Fasıl 154 madde 210’a dayanan 

itham (ölümlü kaza/ dikkatsiz ve ihmalkâr eylemler) ile ilgili davada savunma 

avukatısınız. İddianamede sekiz aleyhte şahidin isimleri kayıtlıdır, ancak davanın 

İddia Makamı için kapanmasından önceki aşamada ve sekiz şahitten sadece dördü 

çağrılmışken, Cumhuriyet Savcısı (Müddeiumumi), İddia Makamı için davayı 

tamamladığını ve geriye kalan şahitleri çağırmak ve çapraz sorgulamaya sunmak 

istemediğini açıkladı.  

(a) Savunma tarafı olarak ne yapacaksınız, hangi süreçle ve hangi 

argümanlarla? Yasaya ve İçtihada istinaden açıklayınız. 

(12,5 puan)  
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(b) Mahkemenin neye karar vereceğine inanıyorsunuz? Niçin? Tam olarak 

anlatınız. Eğer dava Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılansaydı, karar 

farklı olur muydu? Gerekçelendirin.  

(12,5 puan)      

 

SORU 3 

A) Bir tanığın muhasım tanık olarak ilan edilmesi ile ilgili süreci, ön şartları ve 

tanıklığın ağırlığına ait sonuçları tam olarak tahlil ediniz. Yasayı ve ilgili İçtihadı 

gözden geçirin.  

(12,5 puan)      

 

B) İlk bakışta (prima facie) olan aşama için neler biliyorsunuz? Karara karşı 

temyiz başvurusu yapılabilir mi? Yasaya ve İçtihada istinaden tam olarak tahlil 

edin.   

(12,5 puan)      

   

SORU 4 

Andreas Masturidis adlı şahıs, 4 kilo keneviri elinde bulundururken suçüstü 

yakalandı. Tutuklanmasından önce, Polis memurları kendisine haklarını anlattı ve o 

da “kenevir benimdir, size her şeyi söyleyeceğim”, diye cevap verdi. Kendisine bir 

avukatın tavsiyesini alabildiğini söylediler. O da kendisinden ifade almalarını istedi. 

Verdiği ifadede keneviri başka bir kişinin yardımıyla Hollanda’dan ithal ettiğini ve 

büyük bir para miktarı karşılığında Limasol’daki başka bir kişiye teslim edeceğini 

anlattı. Polis memurları, ifadesini kaydettiler, kendisine okudular ve o da doğru 

olduğunu söyleyerek ifadeye imza attı. Ertesi günde, tutuklanmasından hemen sonra 

verdiği ifadenin imha edilmesini ve kendisinden yeni bir ifade almalarını istedi. Polis 

memurları, ona böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylediler. 

Mastrudis’in Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yapılan yargılanması çerçevesinde, 

Savunma tarafı, tutuklanmasından hemen sonra Polise verdiği ifadenin gönüllülüğü 

konusunu gündeme taşıyor.  

Hangi süreç izlenecek? Meseleyi düzenleyen ilkeler hangileri? İspat yükü kime 

aittir? Mahkemenin kararına bağlı olarak sonuçlar nelerdir? Bu durumda, 

Mahkemenin nasıl karar vereceğine inanıyorsunuz ve niçin? Yasaya ve 

İçtihada istinaden tüm ayrıntılarıyla anlatın.  

(25 puan)                
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SORU 5 

(A) Çürütücü şahadet için neler biliyorsunuz? Yasaya ve İçtihada istinaden tam 

olarak tahlil edin.   

(8 puan)      

 

(B) Uyuşturucu Maddeler ile Mücadele Hizmeti (YKAN), Yorgo Enesulis adlı şahsın 

elinde bir miktar uyuşturucu madde bulundurduğu ve Lefkoşa’da bulunan bir okulun 

dışında bazı öğrencilere satmaya çalıştığı konusunda iki kişi tarafından tanıklık 

sağladı. Okulun karşısında bulunan kapalı devre kamera izleme sisteminden 

Yorgo’nun sahip olup kullandığı arabaya benzer kırmızı renkli, belli markası olan ve 

park halinde bulunan bir salon arabası tanındı.   

Yorgo hakkındaki tutuklama emrini çıkarma görevi, bir Polis Memuruna verilir. Bu 

emrin çıkarılması için nasıl bir işlem takip etmelidir ve emri nasıl ifa edecek? 

Eğer Yargıç, emrin çıkarılmasını onaylamayıp talebi reddederse, Başsavcılığın 

emrin çıkarılmış olması gerektiğini düşündüğü durumda, nasıl bir işlem 

izlenecek? 

(17 puan) 

 

SORU 6 

(A) Fasıl 155 madde 81’e dayanarak cezanın verilmesinde dikkate alınan sanılar/ 

varsayımlar için neler biliyorsunuz? Yasaya ve İçtihada istinaden tam olarak tahlil 

edin.   

(8 puan)   

B) (a) Eksik iddianame nedir? 

(5 puan) 

(b) İddianameyi tadil etmeden, iddianamede bulunmayan suçlar için bir 

mahkûmiyet kararı nasıl alınabilir?  

(5 puan) 

(c) Temyiz başvurusu üzerine yapılan tadilat için neler biliyorsunuz. 

(7 puan) 

Yasaya ve İçtihada istinaden tam olarak tahlil edin.   

BAŞARILAR!  


