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ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

ΙSPAT HUKUKU 

Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir 

Cevaplarınızı İçtihada istinaden ispatlamalısınız 

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

SORU 1 

“Mâni” (estoppel) teriminden neler anlıyorsunuz ve bir cezai işlemde hangi 

şekiller alabilir?  

 25 puan 

SORU 2 

İçtihada istinaden “mahkemenin vukufuna” ait (judicial notice) örnekler vererek, 

“mahkemenin vukufu” esasında şahadetin kabul edilebilirliğini (admissibility of 

evidence) düzenleyen ilkeleri anlatınız.  

25 puan 

 

SORU 3 

Bir tanığın sorguya çekilmesinin üç aşaması hangileridir ve her aşama hangi 

amaca hizmet eder? 

25 puan 
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SORU 4 

Yiannis, iki banka çekini sahtelemekle suçlanıyor. Suçluluğunu reddediyor. İddia 

makamı, Yannis’in suçluluğunu ispat etmek için, tanık olarak banka hesabının 

sahibini, bankanın yetkili memurunu ve olayın tahkikat memurunu çağırıyor. 

Savunma tarafının ilk bakışta Yiannis aleyhindeki iddianın kanıtlanmadığını ileri 

sürmesi çerçevesinde, Mahkemenin önünde sanığı sahtelenen çekle 

ilişkilendiren bir grafoloji uzmanı şahadetinin bulunmadığı argümanı ileri 

sürülüyor. Buna tepki gösteren iddia makamı, bir grafoloji uzmanını tanık olarak 

çağırmak için izin istiyor. Savunma tarafı, böyle bir iznin verilmesine karşı olası 

bir itirazının başarılı olma şansı olup olmadığı konusunda tavsiyenizi istiyor.  

Cevabınız içtihada istinaden kanıtlanmalıdır.  

25 puan 

 

SORU 5 

Mahkeme’nin teyit edici şahadetten söz etmesi, destekleyici şahadete 

(supportive evidence) teyit edici şahadet olarak muamele eden Mahkemelerde 

sık sık ortaya çıkan kafa karışıklığının sonucudur (Kleovulos Kasulidis v. Polis, 

Cez. Temyiz 10/2018, Tarih: 9/11/18). Yorumlayınız. 

25 puan 

SORU 6 

“Doğru” ile “Yanlış” arasında doğru cevabı seçiniz: 

a) Parmak izleri gerçek şahadettir. 

Doğru/ Yanlış 

5 puan 
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b)  Genetik materyal (DNA) teyit edici şahadet teşkil eder. 

Doğru/ Yanlış 

5 puan 

 

c) Bir suçun işlenmesi için sebep (motive), ikinci derecede kanıt değil, doğrudan 

doğruya delil teşkil eder.  

Doğru/ Yanlış 

5 puan 

 

d) Yalnız doğrudan doğruya delilin esasında mahkûmiyet olamaz. 

 Doğru/ Yanlış 

5 puan 

 

e) Bir sanığın yeminsiz beyanının içeriği, onunla beraber suçlanan bir kişi 

aleyhine şahadet teşkil edebilir.   

Doğru/ Yanlış 

5 puan 

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


