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PRATİK ÇALIŞMA 5 
 

OLAY I 
 

Birkaç yıldır ileri derecede kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)1 olan A, doktorun sıkı takibi altına olup 
oksijen tüpü tedavisi görmektedir. Ancak geliniyle oğlunun şiddetli geçimsizliğinden olumsuz etkilenen A, 
hastaneye gitmeyi bırakır ve artık oksijen tüpü tedavisi almaz. Bir süre sonra nefes almakta iyice zorlanmaya 
başlayan A, acılara dayanamaz hale gelmesine rağmen hastaneye gitmeyi reddeder. Sonunda baygınlık geçiren A, 
ailesi tarafından hastaneye getirilir. Hastanede yapılan muayene sonrası A’nın ölüm tehlikesi olduğu anlaşılır ve 
A, hemen acil servise alınır. Ameliyata alınması gerektiği sonucuna ulaşılan A, yarı baygın şekilde müdahaleye 
rızası olmadığını belirtir. A’nın oğlu, A’ya müdahale edilmesi ve A’nın söylediklerine itibar edilmemesi gerektiğini 
söyler. Hastanedeki uzman doktorlar B ve C, A’nın durumunu görüşürler. C, ameliyat başlamadan önce B’ye 
ameliyatı yapamayacaklarını, A’nın rızasının bulunmadığını belirtir. C’nin bu konudaki mevzuat hükümlerinin 
değiştiğini hatırladığını söylemesi üzerine B’nin kafası karışır ve C ile birlikte A’ya müdahale etmek istemez. Bunun 
üzerine A’nın oğlu, A’nın ambulansla başka bir hastaneye götürülmesini ister. A, başka bir hastaneye götürülürken 
ambulansın bir kaza nedeniyle sıkışık durumda olan trafikte kalması ve hastaneye zamanında yetişememesi 
üzerine hayatını kaybeder. Olay sonrasında A ile C’nin kardeş oldukları, A’nın muvazaalı işlemle C’yi mirastan 
yoksun bıraktığı için C’nin A’ya sinirlendiği, bu nedenle mevzuat hükümlerinin değiştiğini hatırladığı yalanıyla 
A’nın ameliyatına engel olduğu anlaşılır.   
 
SORU: Olayda YALNIZCA B VE C’NİN ceza sorumluluklarını varsa ifadelerini de dikkate alarak suç 
sistematiğine uygun şekilde inceleyiniz.  
 

OLAY II 
 

C’nin oğlu O, misafirliğe gittiği A tarafından alıkonulur. A, C’yi arayarak istedikleri meblağı ödemezlerse O’nin 
öldürüleceğini söyler. C, durumu arkadaşı D’ye anlatır. D, “Sana E yardımcı olur. Ne yapar eder problemi halleder!” 
şeklinde konuşarak C’yi E’nin evine gönderir. C, E ile görüşür ve A’nın bu yaptığının yanına kar kalmaması 
gerektiğini, acı çekmesini istediğini söyler. Bunun üzerine E, arkadaşları F ve 14 yaşındaki G’ye olayı anlatır ve 
“A’ya haddini bildirelim!” şeklinde konuşur. E, bir gece arkadaşları F ve G ile birlikte A’nın tek başına yaşadığı boş 
depoya gider. E, G’ye kapıda beklemesini ve birisi gelirse haber vermesini söyleyerek F ile birlikte depoya girer. E 
ile F, depoya girdiklerinde A ve arkadaşı B’yi deponun bir odasının kapısını kilitlerken görürler. Görüldüklerini 
fark eden A ve B, binanın karanlık olmasından da yararlanarak kaçmaya başlarlar. C’nin oğlunun kilitlenen odada 
olduğunu düşünen E ile F, odanın anahtarını almak için A ve B’nin arkasından koşarlar. Bu esnada F, “Anahtarı 
verin, bu iş bitsin.” diye bağırır. Ancak hiçbir tepki vermeyen A ve B, deponun uzun ve dar koridorunda koşmaya 
devam ederler. F, karanlık nedeniyle tam  seçememesine rağmen silahı ile yere doğru rastgele bir el ateş eder. 
Silah sesini duyan A, kendilerinde anahtar olmadığını söyler. Buna karşılık F’nin yere doğru iki el daha ateş etmesi 
üzerine kurşunlardan biri B’nın bacağına, diğer kurşun ise yerden sekerek A’nın sırtına isabet eder. Yaralı haldeki 
B’nin yanına giden F, B’nin kendi kardeşi olduğunu, karanlıktan göremediğini, C’nin fidyeyi ödeyerek oğlunu 2 saat 
önce A ile B’den teslim aldığını öğrenir. Bu arada deponun camlarının kırılması üzerine G, “Bunlar işi iyice 
abarttılar” şeklinde düşünerek evin yolunu tutar. Yolda polisi aramayı düşünse de telefonunun hattı 
kapatıldığından bu düşüncesini gerçekleştiremez. Olay sonunda A hayatını kaybeder.  
 
SORU: Olayda YALNIZCA C, D, E, F ve G’nin ceza sorumluluklarını suç sistematiğine uygun şekilde 

inceleyiniz. 
 

 
 
 
 
 

                                                        
1  KOAH, ilerleyici bir akciğer hastalığı olarak tanımlanmakta olup 4 evreden oluşmakta, dördüncü 

evresinde oksijen tüpü tedavisini gerekli kılmakta, bu tedavi yapılmadığı takdirde de ölüme neden 
olabilecek nitelikte bir hastalıktır.  


