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OLAY I.  

Olay tarihinde (A)’nın Artvin’in Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi eski tünel girişi mevkiinde kendisine ait eğimli arazisinde 

ağaç kestiği, arazisinin hemen alt tarafında karayolları denetiminde olan ulaşım yolu ve tüneller olduğu, (A)’nın kesilen 

ağaçların yola düşmesi ihtimalini gözeterek önlem almak amacıyla kardeşi olan 15 yaşındaki (B)’yi yönlendirdiği,  (B)’nin 

tünel girişine 50-60 metre mesafede gelecek arabaları durdurmak ve bilgilendirmek üzere beklemeye başladığı, (A)’nın (B)’ye 

bağırarak araç geçip geçmediğini sorarak kesim yaptığı, ilk ağacı kestiğinde ağaç yola düşmeden diğer ağaçlara takıldığı, ikinci 

ağacı kestiği sırada (Ş)’nin kullandığı minibüsün Hopa istikametinden tünele doğru yaklaştığı, (B)'nin durması için minibüse 

işaret yaptığı, minibüs duracağı sırada, kesilen ağacın minibüsün arka kısmına düştüğü, aracın tavanının çöktüğü ve minibüste 

yolcu olarak bulunan (M)’nin hayatını kaybettiği, (K)'nın ise kırığın hayati fonksiyona etkisinin ağır olacak şekilde yaralandığı 

olayla ilgili olarak, yargılamayı yapan yerel mahkeme, (A)’nın basit taksirle öldürme ve yaralama suçlarından mahkumiyetine 

karar vermiştir. 

Mahkemenin verdiği bu kararı doğru bulmayan Cumhuriyet Savcısı (H), temyiz başvurusunda bulunmuştur. Buna 

göre temyiz merci olarak dosyayı inceleyecek olan Yargıtay ilgili ceza dairesi, nasıl bir karar vermelidir? Gerekçeli 

olarak açıklayınız. 

 

OLAY II.   

“Göçmen kaçakçılığı yapan maktulün, olay günü yabancı uyruklu 26 mültecinin bir kamyonla olay yerine getirilmesini 

sağladığı, mültecileri kimsenin görmemesi için sazlıkların içine gizlediği, ancak, koyun otlatmakta olan tanıklar (C) ve (D)'nin 

mültecileri gördükleri, çeltik tarlalarına zarar verileceğini düşünen tanıkların sınır devriyelerine haber vermek istedikleri, bu 

amaçla tanık (D)'nın askerlere haber vermek için gittiği, tanık (C)'nin 12. Hudut Tabur Komutanlığı emrinde sınır devriye 

görevini yapmakta olan sanık Piyade Er (A) ve tanık Piyade Onbaşı (B) ile yolda karşılaştığı, durumu bu kişilere söylediği, 

askerlerin hemen olay yerine intikal ederek mültecileri yakaladıkları, mültecileri üçerli gruplar hâlinde sıraya dizdikleri, bu 

sırada tanıklardan (D)'in koyunlarını köye götürmek üzere olay yerinden uzaklaştığı, tanık (C)'nin ise olay yerinde kaldığı, 

asker olan sanık ve asker olan tanığın mültecileri karakola doğru götürmek istedikleri sırada, çeltik tarlasının içindeki kulübenin 

yanından çıkan maktül (M)’nin elindeki çakı bıçağıyla, kendilerini ihbar ettiğini düşünen tanık (C)'ye saldırdığı, tanık C'nin 

sanık Piyade Er (A)'ya sığındığı, sanık Piyade Er (A)'nın maktule 'Dur' diye bağırdığı, buna rağmen maktulün saldırısını devam 

ettirdiği, sanığın sol elinde tüfek olduğu hâlde başlangıçta tüfeğini kullanmaksızın sağ elini yumruk yaparak maktulün ağzına 

bir kez vurduğu, maktulün bu darbe üzerine yere düştüğü, ancak tekrar yerden kalktığı ve saldırısını sürdürdüğü sırada, şarjör 

takılı ve içinde 30 adet dolu mermi bulunan, ucunda süngü takılı tüfeğini sağ koltuk altına alarak doğrultarak hareketli ortamda 

maktule doğru vurduğu, bu sırada maktulün yere düştüğü, sanığın kan aktığını görmesi üzerine eylemine devam 

etmediği, maktulün hastaneye yetiştirilemeden hemotoraks nedeni ile gelişen hipovolemik şok sonucu öldüğü” olayda (A)’nın 

cezai sorumluluğunu değerlendiriniz. 

 

OLAY III. 

Soner, "konyatanitim.com" isimli internet sitesinin sahibi ve genel yayın yönetmeni, Sabri ve Sedat’ın Bakkallar, Bayiler ve 

Kuruyemişçiler Odası’nın denetleme kurulu üyesi, Mustafa’nın da aynı odanın başkanı olduğu, Bakkallar, Bayiler ve 

Kuruyemişçiler Odası denetim kurulu üyelerinden bir kısmının oda başkanınca yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla şikâyetçi olmaları 

üzerine Mustafa hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldığının kamuoyuna yansımasından 

sonra, Mustafa’nın oda bütçesinden karşılanan bir eğitim toplantısı sırasında, otelin hamamında bir bayana kese yaptırırken, 

rızası ile yönetim kurulu üyesi Sabri tarafından, çekilen fotoğrafının diğer bir yönetim kurulu üyesi Sedat tarafından, 

"konyatanitim.com" isimli internet haber sitesinin sahibi olan Soner’e verildiği, Soner’in de, yolsuzluk iddialarını ve oda 

bütçesinden karşılanan semineri haber yaparken söz konusu fotoğrafı kullandığı, bu haber ve fotoğrafın internet sitesinde 

yayımlanmasından sonra birçok ulusal basında ve çeşitli internet sitelerinde de yayımlandığı,  bunun üzerine Mustafa’nın da 

Soner’den şikayetçi olduğu olayda; Soner’in cezai sorumluluğunu değerlendiriniz. 

NOT: Özel hayatın gizliliğini ihlal Suçu: TCK Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat 

artırılır. 

(2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. 


