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OLAY

Yaz tatili için bir sahil kasabasına arabalarıyla seyahat eden baba-oğul A ve B, yolda 
verdikleri molada alkollü ve alkolsüz içecekler alırlar. Yola devam ederken A, 
dikkatsizlikle kendi alkolsüz içeceği yerine B’nin alkollü içeceğinden içer. Bir süre 
sonra sarhoş olan A, arabanın hızını artırmaya başlar ve kasabanın girişindeki yaya 
geçidinden geçen C ve D’yi tam olarak görmeden arabayı hızla üzerlerine doğru 
sürer. Arabanın C’ye çarpacağını anlayan D, ani ve sert bir hareketle C’yi yolun diğer 
tarafına doğru iter. İtme sonucu C kaldırımda bulunan küçük yaştaki E’nin üzerine 
düşerek kolunun kırılmasına sebep olur ve kendisi de ağır bir şekilde yaralanır. Bu 
sırada arabanın kontrolünü kaybeden A, ilerideki direğe çarparak durur. Çarpmanın 
etkisiyle ezilen arabada sıkışan B ağır yaralanır.
Olay yerinde bulunan ve kendisi hafif yaralı durumda olan A, oğlu B’yi derhal 
hastaneye götürmek üzere harekete geçer. A, C’nin durumunu da görmesine rağmen 
oğluna öncelik vererek ona herhangi bir yardımda bulunmaz. Olay yerinde kalan C, 
kan kaybından ölmek üzereyken çevredekilerin bildirimi üzerine gelen ambulansta 
yapılan müdahaleyle kurtarılır.
Kuzeni C’nin hastanede tedavi olduğunu ve evinde kimsenin bulunmadığını duyan E, 
onun villasında çok değerli mücevherler sakladığını düşünmektedir. E, büyük oğlu F 
ile görüşerek ağır bir borç içinde olduğunu ve C’nin villasındaki mücevherleri bir 
şekilde kardeşi G ile birlikte bulup almalarını söyler. F ise bu görüşmeden birkaç gün 
önce zaten aynı konuyu kardeşi G ile konuşmuştur. Ancak F, babası E’ye bu 
konuşmadan söz etmez. Ertesi gün F ve G gece vakti C’nin şehrin merkezi yerinde 
bulunan villasına gitmek üzere evden ayrılırlar. F ve G’nin gece geç saatte dışarı 
çıkmalarından şüphelenen E, F ve G’yi takip eder. Baba E, F ve G’ye haber vermeden 
evin önünde gözcülük yapmaya başlar. Gelen birileri olursa bağırıp sokakta olay 
çıkaracak ve F ile G’yi böylece uyaracaktır. Villaya giren F ve G bir süre aradıktan 
sonra evde bulunan kasayı bulur ve açarlar, ancak kasa boş çıkar. Tam bu esnada evde 
güvenlik görevlisi olarak görev yapan H, F ile G’yi görür ve yüksek sesle dur 
ihtarında bulunur. F ile G’nin kaçmaya devam etmeleri üzerine H, havaya iki el uyarı 
atışı yapar. F ile G’nin kaçmaya devam etmeleri üzerine H, F’nin bacaklarına doğru 
iki el ateş eder. Kurşunlardan biri koşmakta olan F’nin sırtına isabet eder ve ağır 
şekilde yaralanmasına sebep olur. Diğer kurşun ise F’nin hemen yanında bulunan 
G’nin omzuna isabet eder. 

SORU: Olayda yer alan kişilerin ceza sorumluluklarını, suç inceleme yöntemine 
uygun olarak değerlendiriniz. 


