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CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 
EK PRATİK ÇALIŞMA 1 

OLAY
E, oğulları F ve G ile birlikte bir antika dükkânı işletmektedir. Daha önce bu 

dükkânda çalışan A ise, dükkânda bulunan altın sikkeleri bir şekilde elde ederek, yurt 
dışına çıkma planı yapmaktadır. Bu düşüncesini B ve C ile paylaşan A, onları 
sikkeleri almaları konusunda ikna eder. Bir gece vakti B ve C, A’ya sormadan bu 
plana E’nin 10 yaşındaki oğlu D’yi de dahil ederler ve yanlarına alarak dükkâna 
gelirler. B ile C, D’den kapıda beklemesini söyleyip bir aksilik olursa da kendilerine 
yardım etmesi için D’ye bir sopa verirler. Dükkâna geldiklerinde B otomobilde, D 
kapıda beklerken A, telsiz bir sistemle C’yi yönlendirir ve sikkelerin bulunduğu 
kasayı bulmasını, kasanın şifresini söyleyerek sikkeleri almasını sağlar. C, sikkeleri 
alıp kapıdan çıkarken E ile karşılaşır. C’nin elindeki sikkeleri gören E, silahını C’nin 
kafasına doğrultur. İçeride bir gürültü duyan D, tam E’nin C’ye doğru ateş edeceği 
esnada içeri girer ve E’nin C’ye silah doğrulttuğunu görmeden elindeki sopayla E’nin 
sırtına vurur. Olanları pencereden gören B, yakalanacaklarını düşünerek aracı hemen 
terk edip uzaklaşır ve olayı polise haber verir. E’nin afallamasıyla C ve D, sikkelerin 
tamamını olmasa da yarısını alıp kaçarlar. 

Bir gün sonra G, bir benzin istasyonunda C ve D’yi görür. Kaçmak için 
arabayla hareket etmeleri üzerine takip etmeye başlar. Otobanda hızlı bir şekilde 
giderlerken G, C ve D’nin aracına durdurmak için yandan hafifçe çarpar. Ancak bu 
çarpmanın etkisi ile C, aracın kontrolünü kaybeder ve araç yol kenarında bulunan 
uçuruma yuvarlanır. Kaza yerine giden G, sikkeleri bagajdan alır ve yerde yaralı 
halde yatmakta olan C ile D’yi kurtarmak ister. Bu esnada olay yerine gelen F, C ile 
D’yi ağır yaralı halde görmesine rağmen kardeşi D’nin babaları E’ye yaptıklarına 
sinirlenerek kurtarılmasını engellemek için G’ye D’nin öldüğünü söyler. G sadece 
C’yi yanına alarak hemen hastaneye götürür. D ise yoldan geçenler tarafından 
hastaneye kaldırılır. Yapılan yargılamada G, bir hukuk öğrencisinden edindiği 
bilgiden hareketle sikkeleri kurtarmak amacıyla savunma teşkil eden bir davranış 
gerçekleştirdiğini düşündüğü yönünde bir savunmada bulunur. 

Ağır yaralı haldeki C’yi en yakın devlet hastanesine getiren ve aynı zamanda 
pratisyen bir hekim olan G, hastanedeki nöbetçi pratisyen hekimle birlikte C’yi 
ameliyata alır. Yeterli tıbbi cihazın bulunmaması nedeniyle C’nin tedavisinde önemli 
risklerin ortaya çıktığını bilen G, en azından ölmez düşüncesiyle ameliyata devam 
eder. Ameliyat sonunda C’nin hayatı kurtulur. Ancak vücudu tamamen felç olur. 
Yargılama esnasında C, bu şekilde yaşamaktansa ölseydi kendisi için daha iyi 
olacağını, bunun sorumlusunun G olduğunu belirtir. G’nin avukatı ise C’nin ameliyat 
olmasaydı kesin olarak ölüp ölmeyeceği araştırıldıktan sonra müvekkilinin 
sorumluluğunun tespit edilmesi gerektiğini söyler. 
SORU: A, B, C, D, F ve G’nin ceza sorumluluklarını suç inceleme yöntemini esas 
alarak tespit ediniz. 
 


