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ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ – CEZA HUKUKU 

6 sorunun 4'ü cevaplanacaktır. 

Her cevap gerekçelendirilmelidir. 

 

Soru 1. 

Fransız uyruklu Anton Noisollier, 7 Temmuz Cumartesi günü saat 05.00'te Limasol'un 

Germasogeia bölgesinde bir rezidansa girmeye çalışırken gözaltına alındı. Kısmen anladığı 

İngilizce dilinde hakları kendisine açıkladıktan sonra en yakın Polis Karakolu'na nakledilir. 

Akabinde sorgulanmaksızın sabah saat 9.00’da Limasol Mahkemesi’ne sevk edilir. Davanın 

soruşturma Polis Memuru 001 A. Sainis Bay Noisollier'in 8 gün süreyle gözaltına alınması 

için Mahkemede kayıt altına alınan Başvuruyu hazırlar ve imzalar. Bay Anton Noisollier bir 

saat sonra hakim karşısına çıkar ve İngilizce tercümanın yardımıyla sekiz gün boyunca 

tutukluluğu hakkında bir emir verilmesi istenir.   

Bay Anton Noisollier'in ailesi sizi arayıp kendisini avukatı olarak temsil etmenizi talep 

ediyor. Talebi kabul ediyorsunuz.  

A] Bu gibi durumlarda izlenen prosedür hakkında ne biliyorsunuz ve hakim gözaltı 

emrinin verilip verilmeyeceğine karar verirken neleri dikkate alır? Anayasa/hukuk, 

içtihat ve teoriye dayalı tetkik ediniz.  

(15 puan) 

 

B] Bu davada Bay Noisollier'in avukatı olarak hangi konuları vurgulayacaksınız ve 

önerileriniz Yargıç tarafından kabul edilirse sonuçları neler olacaktır? Açıklayınız. 

(10 puan) 
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Soru 2. 

Son sekiz aydır Kıbrıs'ta ikamet eden Fransız uyruklu Anton Noisollier, bir evi soymak ve 

servet (mal) hırsızlığı (yedi ayrı dava) suçunun yanı sıra kendisinin de soruşturmadaki ifadesi 

bağlamında işlediğini itiraf ettiği bir dizi hırsızlık teşebbüs davasından Kaza Adliye 

Mahkemesi'nde yargılanıyor. Suçlar son yedi ayda işlendi. 

İddia makamının bir temsilcisisiniz ve Bay Anton Noisollier'in tutuklanmasını talep etmek 

için talimatlarınız var.    

 

A] Söz konusu alıkoyma süreci hakkında ne biliyorsunuz, böyle bir talebin genel 

koşulları nelerdir ve bu durumda argümanlarınız nelerdir? Anayasa/hukuk, içtihat ve 

teoriye dayalı tetkik ediniz.  

(17 puan) 

B) Mevcut süreç bağlamında Bay Noisollier'in alıkonulması veya alıkonulmaması ile 

ilgili olarak Mahkeme kararına karşı temyize gidebilir mi? Tetkik ediniz.  

(8 puan) 

 

Soru 3. 

Son 8 aydır Kıbrıs'ta yaşayan Fransız uyruklu Bay Noisollier, Yunanca bilmiyor ve 

İngilizceye de sınırlı derecede hakim. Bir ikametgahı soymaya teşebbüs sonrasında Limasol 

Suç Tespit Daire Başkanlığı tarafından tutuklanmasının hemen akabinde soruşturma hakimi 

bir Fransız tercüman bulmak için çaba sarf etti. Ancak bu makul bir süre zarfında mümkün 

olmadığından Bay Noisollier’den İngilizce dilinde soruşturma ifadesi alındı, soruşturma 

kapsamındaki suçlar kendisine açıklandı ve sanık hem hırsızlık girişimini hem de Cumhuriyet 

topraklarında son 7 ayda işlenen diğer suçları kabul etti.  

 

Suçlanmasından sonra, dava çerçevesinde Bay Noisollier'in hırsızlık teşebbüs suçunu 

sorgulayan polise verdiği ve bir dizi başka suçu işlediğini itiraf ettiği ifadeye itiraz 
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edilebilir mi? İtiraz imkanı varsa nasıl, hangi nedenler temelinde ve hangi prosedürle 

itiraz edilecek? Anayasa/hukuk, içtihat ve teoriye dayalı tetkik ediniz.  

(25 puan) 

Soru 4. 

A] Suçun kabulünden sonra verilen ceza hangi nedenlerden dolayı temyiz edilebilir?  

(12,5 puan) 

 

B] Ceza Hukuku’nun 145. Maddesi altında Yüksek Mahkeme’nin yetkileri nelerdir? 

Örnekler verin. 

(12,5 puan) 

Soru 5. 

A] Bir Ceza Mahkemesi ne zaman bir iddianameyi değiştirme yetkisine sahiptir ve 

hangi kriterleri uygular? Hukuk ve içtihat referanslı tetkik edin. 

(15 puan) 

B] Kusurlu bir iddianameyi ne oluşturur? Hukuk ve içtihat referanslı analiz. 

(5 puan) 

C] İddianamede yer alan suçlardan İddianamede değişiklik yapılmadan mahkûmiyet 

kararı verilebilir mi? Hukuk ve içtihat referanslı analiz. 

(5 puan) 

 

Soru 6. 

A] “İlk bakışta (Prima facie) dava” hakkında ne biliyorsunuz?  Prima facie davası olup 

olmadığına dair karara itiraz edilebilir mi?  
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Hukuka, içtihatlara ve teoriye dayalı tetkik ediniz.  

(12,5 puan) 

 

B} Sanığın iddianameye verdiği cevabı değiştirmesi hakkında ne biliyorsunuz? 

Anayasa/hukuk, içtihat ve teoriye dayalı tetkik ediniz.                                 

(12,5 puan) 

 

BAŞARI DİLEKLERİMİZLE! 


