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ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

CEZA HUKUKU  

Aşağıdaki altı (6) sorudan dördüne (4) cevap verilmelidir 

Her soru eşit şekilde puanlanır ve en yüksek puan 25  

İçtihada atıfta bulunarak cevaplarınızın gerekçelerini vermelisiniz 

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

 

SORU 1 ve 2 

Aşağıdaki olaylar, soru 1 ve 2 için ortaktır. Sözü geçen sorulardan hiçbiri zorunlu 

değildir. Aşağıdaki olayları esas alarak, herhangi birini veya hepsini de seçebilirsiniz. 

OLAYLAR: 

Nikolas, Maria adlı bir kadın ile beraber yaşıyor. Aynı evde, Nikolas’ın önceki 

evliliğinden reşit olmayan çocuğu da yaşıyor. Nikolas ve Maria uyuşturucu 

bağımlısıdırlar. Gelirlerinin en büyük kısmını uyuşturucu satın almak için harcıyorlar. 

Nikolas’ın reşit olmayan çocuğuna koronavirüs (Covid-19) bulaşıyor. Çocuğun 

durumunun kötüye gitmesine rağmen, Nikolas ve Maria, uyuşturucu satın almak için 

para tasarruf etmek amacıyla, çocuğu doktora götürmeyi ihmal ettiler. Bunun sonucu 

olarak, çocuk önce komaya giriyor ve sonunda ölüyor.  

Ceza hukuku uzmanı olarak sizden görüş bildirmeniz isteniyor:  
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SORU 1 

Nikolas ve/veya Maria’nın davranışının olumlu bir harekette bulunmaκ (gereğini 

yapmak) ile ilgili bir ihmale dayandığına göre, Nikolas’ın veya Maria’nın veya ikisinin de 

çocuğun ölümü için cezai sorumluluğu olup olmadığı konusunda görüş bildirmeniz 

isteniyor.  

25 puan 

SORU 2   

Her ikisinin veya ikisinden birinin, çocuğun ölümü için cezai sorumluluğu olduğu 

durumda, bu sorumluluğun aşağıdakilere dayanıp dayanmadığı konusunda görüş 

bildirmeniz isteniyor. 

a) Taammüden adam öldürmeye (madde 203) 

b) Adam öldürmeye (madde 205) 

c) Akılsız, düşüncesiz veya tehlikeli bir hareketten dolayı ölüme sebep olmaya (madde 

210). 

25 puan 

 

SORU 3 ve 4 

Aşağıdaki olaylar, soru 3 ve 4 için ortaktır. Sözü geçen sorulardan hiçbiri zorunlu 

değildir. Aşağıdaki olayları esas alarak, herhangi birini veya ikisini de seçebilirsiniz. 

OLAYLAR: 

Yiannis ve kimliği ortaya çıkmayan bir üniversite arkadaşı, üniversite arkadaşları 

Maria’yı cumartesi akşamında sözde okumak için dairelerine sürüp götürme ve ilaçla 

uyuşturduktan sonra onunla cinsel ilişkide bulunarak Maria’yı cinsel olarak istismar etme 

konusunda hemfikir oluyor. 
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Yiannis, anlaştıkları gibi devam etmekte kararlı. Bunun aksine, kimliği belirsiz üniversite 

arkadaşı, fikrini değiştirerek, Yiannis’e planla devam etmeyeceğini ve vazgeçtiğini 

bildiriyor.  

Üniversite arkadaşının geri çekilmesine rağmen, Yiannis, Maria’yı mahallenin bilinen bir 

kafeteryasına kahveye davet ediyor. Kafeteryayı beğenen Maria, Yiannis’in davetini 

kabul ediyor. Yiannis’in niyeti, kahveden sonra Maria’yı dairesine sürüp götürmek ve 

kendisiyle cinsel ilişkide bulunmaktır. Aşağıdaki durumlarda Yiannis’in olası cezai 

sorumluluğu ile ilgili olarak İddia Makamına tavsiye ediniz: 

 

SORU 3 

Yiannis, henüz Maria ile kafeteryada olduğunda fikrini değiştirerek planını 

uygulamamaya karar veriyor. Böylece, kahveden sonra, Maria’ya bir şey söylemeden, 

onu arabasıyla evine götürdükten sonra kendi evine gitti.  

25 puan  

 

SORU 4 

Mahallenin kafeteryası kapalıdır. Bu arada fikrini değiştirerek ilk planını uygulamamaya 

karar veren Yiannis, Maria’ya kahve için kendi daireyi teklif ediyor. Kendisinin de 

taşınacağı bir daireyi aradığından dolayı, Yiannis’in dairesini ve genel olarak dairenin 

bulunduğu apartmanın durumunu yakından görmek için geçmişte de ilgi gösteren Maria, 

daveti memnuniyetle kabul ediyor.  

Ancak, Yiannis, ikisinin de dairede olduğu zaman, ilk planının uygulanmasına 

geçmemesi konusundaki kararını değiştirerek, bıçak tehdidiyle Maria’yı kendisine oral 

seks yapmayı zorluyor.   

25 puan 

 



4 

SORU 5 

Aşağıdaki durumlarda herhangi bir suç işlendi mi? Eğer işlendiğiyse hangi suç işlendi ve 

niçin? 

a) A adlı kişi, eve girmek ve o akşam evde yalnız olan ev hizmetçisi kadına tecavüz 

etmek amacıyla, bir taşla B adlı kişinin salonunun penceresini kırıyor. Elini kırılmış 

pencerenin aralığı içinden koyarak pencereyi açıyor. Ancak, salona geçmek amacıyla 

alçak duvarı aşmak için adım atmadan, bağırmaya başlayan komşu tarafından fark 

ediliyor. Bunun sonucu olarak, A adlı kişi çabasını terk edip kaçıyor.  

5 puan 

b) A ve B adlı kişiler, bir arabanın ortak sahibidirler. A adlı kişi, B’nın rızası olmadan, 

arabayı G adlı kişiye € 5000 avro karşılığında satıyor. Sözü geçen miktardan B adlı 

kişiye € 2500 avro teklif ediyor. Ancak, B adlı kişi bu parayı almayı reddediyor.   

5 puan  

c) A adlı kişi, B adlı kişinin bahçesinden meyveler mülkiyetine geçirmek için, B adlı 

kişinin bahçesine elinde iki sepetle giriyor. Ancak, B adlı kişi tarafından fark edildiğini 

anlayınca kaçmak zorunda kalıyor. A adlı kişi, bahçeyi terk ederken beraberinde 2 kilo 

portakal içeren bir sepet alıyor. Fakat sepeti bahçenin girişinde terk etme zorunda 

kalıyor. Girişteki sepet, B adlı kişi tarafından fark ediliyor. A adlı kişinin, bahçenin içine 

bıraktığı ve yine B adlı kişi tarafından fark edilen diğer sepette ise, 1 kilo meyve vardır. 

5 puan 

d) A adlı kişi, bir şans oyunu çerçevesinde, işaretli oyun kartları yardımıyla, B adlı 

kişiden 5000 avro koparıyor.  

5 puan  

e) A adlı kişi, Maria’nın omuzunda bulunan çantayı zorla koparıyor. Maria, onu 

engellemek çabasında, yere düşüyor.  

5 puan 
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SORU 6 

Kostas, Andreas adlı komşusu ile arasındaki anlaşmazlıkları kapatma çabasında, 

Andreas’a yaklaşıp isim günü münasebetiyle dileklerini iletmek için elini Andreas’a 

uzatıyor. Andreas, Kostas’ın bu hareketini kendisine karşı yapılan bir saldırı olarak 

sanarak, onun yüzüne bir yumruk vuruyor. Bunun sonucu olarak, Kostas yere düşüyor. 

Üçüncü şahıslar müdahale ederek Andreas’ı hareketsizleştiriyor. Bu arada, Kostas 

yerden kalkıp hareketsizleştirilmiş olmaya devam eden Andreas’a yerde bulduğu bir 

sopa ile saldırarak kafasına tekrar tekrar vurdu. Bunun sonucu olarak, Andreas, 

kendisine düşük derecede özürlülük bırakan beyin yaralanmasına uğradı. 

Kostas ve Andreas’ın olası cezai sorumluluğunu yorumlayınız.  

25 puan 

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

 

 


