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I. OLAY:  

A’nın otomobili çalınır. Kolluk görevlisi P, aracın çalınması hakkında A’yı telefonla arar. P’nin 
kendisinin beyanına başvurulması gerektiğini söylemesi üzerine, A, telefonla kendisini arayan 
kişinin aracını çalan kişi olduğunu ve kendisine bir oyun oynandığını düşünerek söver. 
(Yargıtay 4. CD’nin 07/01/2015 tarih ve E. 2013/34959, K. 2015/294 sayılı kararından 
uyarlanmıştır.) 

Soru 1. A’nın ceza hukuku sorumluluğunu tartışınız. 

II. OLAY:  

A, B’yi bıçaklayarak yaralar. Bunun üzerine B’nin kızı C, “Annemi bıçakladılar, öldürüyorlar.” 
diyerek olayı ağabeyi olan 17 yaşındaki Ç’ye haber verir. Ç, av tüfeğini alarak olay yerine gelir. 
Ç, A ve A’nın eşi E’nin evlerinin önünde olduğunu görür. Ç, B’yi A ve E’nin birlikte 
yaraladığını düşünerek ayrı ayrı ateş eder. A’nın bacaklarına ateş edilmesi sonucunda A, 
yaralanır. E’nin başına ateş edilmesi sonucunda ise E, ölür. (Yargıtay 1. CD’nin, 11.06.2014 
tarih ve E. 2014/1144, K. 2014/3511 sayılı kararından uyarlanmıştır.) 

Soru 2. Ç’nin ceza hukuku sorumluluğunu tartışınız. 

III. OLAY:  

İnşaat ustası olan ve tadilat işleriyle de uğraşan A, B’ye ait İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 29.01.1993 tarihli ve 3023 sayılı kararı ile 1. derecede 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen taşınmazda bulunan duvarın onarımını yapar. Ancak 
müze görevlilerince sit alanı içerisinde bulunan duvarın onarımının ilgili koruma bölge 
kurulundan izin alınmaksızın yapıldığı tespit edilir. (Yargıtay CGK, 04.02.2020, E. 2017/820, 
K. 2020/53) 

Not: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, m. 65, f. 1: 

“Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile 
korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, 
bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten 
sebebiyet verenler ile (…) (1) izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya 
yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla 
cezalandırılır.” 

Soru 3. A’nın ceza hukuku sorumluluğunu tartışınız. 


