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CEZA HUKUKU VİZE DERS 
ÖZETİ 

1. ÜNİTE 

 
*** failin kişiliğine göre değişebilen, cezai sonuçlarla yasaklanan hukuka aykırı fiilleri öngören hukuk normlarının 

bütününden oluşan hukuk dalı (ceza hukuku) 

*** ceza hukukunun türleri (baskıcı, ayrılıkçı, özgürlükçü) 
 

***mutlakiyetçi düzenlerdeki ceza hukuku, aşırı iktidarın aracı olan, totaliter düzenlerde ortaya çıkan hukuk 

(baskıcı ceza hukuku) 

***sosyal sınıflar arasında derin, fiili veya hukuki ayrıcalıklar üzerine dayandırılan ve bireyci-

liberal tipteki demokrasilerin hakim olduğu toplumlara özgü olan ceza hukuku (ayrılıkçı ceza 

hukuku) 

***mağdura ve suçluya, sosyal savunmaya ve özgürlüklere ilişkin şartların dengeli bir sentezini sağlayan 

ceza hukuku (özgürlükçü ceza hukuku) 

***devlet organlarının ceza konunun ihlal edilip edilmediğini, ihlal edenlere verilecek cezaları belirlemeye 

yönelik faaliyetleri düzenleyen hukuk dalı (ceza muhakemesi hukuku ) 

*** genel ve özel kanunlarda yer alan cezai nitelikteki hükümlerin bütününden oluşan hukuk dalı 

(ceza hukuku) 

***cezai nitelikteki bir kanun hükmüne verilen ad (ceza normu) 
 

***ceza normunun en belirleyici özelliği (emredici oluşu, uyulması zorunlu norm) 
 

***suç ve ceza yaratan normlar, asıl ceza normları, normun iki temel unsuru (kural ve müeyyide) 
 

***belirli bir davranışta bulunma emridir, belirli hareketi yapma veya yapmama emridir (kural) 
 

***kuralın ihlalinden doğan cezai sonuç, kötülük tehdidi içeren ceza normu (müeyyide) 
 

***sadece kuralı ya da sadece müeyyideyi içeren hükümleri ifade etmek için kullanılan terim (eksik hüküm, tam 

olmayan norm) 

*** işlendiği zamanın kanunu tarafından açıkça suç sayılamayan bir fiili cezalandırma ve kanun tarafından 

açıkça tespit edilemeyen bir ceza ile cezalandırma yasağını ifade eden ilke (kanunilik ilkesi) 

***yazılı olmayan kaynakları(örf ve adet gibi) reddetmekle ve böylece yargıcı kanuna tabi kılmakla, 

yargılama gücünün keyfiliğini, yasama dışı yazılı kaynakları reddetmekle de yürütme gücünün keyfiliğini 

önleyen ilke (kanunun tekelciliği ilkesi) 

*** her şeyden önce kanunda açıkça öngörülmemiş olan durumlarda cezalandırma olanağını ortadan kaldırarak 

yargıcın keyfiliğini önlemeyi amaçlayan ilke (kanunun açıklığı ilkesi) 

***kanunun açık ve belirgin olması, öte yandan aynı şekilde davrananların hukuki eşitliğini ve insanların 

yasak olanla olmayanı bilmelerini, böylece davranışlarını bilinçli yapmaya yönelten ilke (kanunun açıklığı 

ilkesi) 

*** ceza kanunlarının yorumu sonuçlarına göre 2 ye ayrılır (daraltıcı ve genişletici yorum) 
 

***kanunun görünüşteki anlamı gerçek anlamından geniş ise (daraltıcı yorum) 
 

***kanunun görünüşteki anlamı gerçek anlamından daha dar ise (genişletici yorum) 
 

***kanunda ön görülen durumlara ilişkin düzenlemeleri, kanunda ön görülmeyen benzer durumlara, genişleterek 
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uygulama (kıyas) 
 

*** ceza kanunlarının sadece yürürlüğe girmelerinden sonra işlenen fiillere uygulanabileceği ve dolayısıyla 

daha önce işlenen suçlara uygulanmayacağına ilişkin ilke (kanunun geçmişe uygulanmazlığı ilkesi) 

***kanunun yürülükten kalktıktan sonra işlenen suçlara uygulanmamasına ilişkin ilke (yürürlük ötesi 

uygulanmazlık ilkesi) 

*** ceza kanunlarının birbirlerini izleyişini düzenleyen TCK’nın 7.maddesinin ön gördüğü ipotezler (yeni suçlar 

yaratılması, suç öngören bir normun yürürlükten kaldırılması, değişiklik yapan kanunların birbirlerini izlemesi) 

***ceza kanunun yer yönünden geçerliliğini belirlemede esas alınan soyut ölçütler (ülkesellik ilkesi 

,şahsilik ilkesi, koruma ilkesi) 
 

***ceza kanunun uygulanma alanı, kanunu koyan devletin ülkesi ile sınırlı olması (ülkesellik) 
 

*** ceza kanunun o ülkede bulunan vatandaşlara uygulanması (şahsilik) 
 

***ceza kanunun, bunu koyan devlete ya da onun vatandaşlarına karşı işlenen suçlarda 

uygulanacağını ifade eden ilke (koruma) 

*** Türk ceza kanunun kabul ettiği, esas aldığı ilke (ülkesellik) 
 

***davranışın yer ile sonucun meydana geldiği yerin farklı olduğu suçlar (mesafe suçları) 
 

***eğer bir normun öngördüğü husus, bu norm var olmasaydı genel normun kapsamına dahil olacaktı 

denebiliyorsa birinci norm özel normdur (özel normun önceliği ilkesi) 

***diplomasi memurlarının yabancı ülkede görevlerini mahalli idarelerin müdahalesi olmaksızın ve gereken 

gizlilikle yapabilmelerini sağlamak için uluslararası hukukun tanıdığı siyasi teminat (diplomasi dokunulmazlığı) 

***bazı kimselere diplomasi dokunulmazlığı tanıyan uluslararası antlaşmalar (birleşmiş miller antlaşması 

ve viyana sözleşmesi) 

***1926 tarihli Türk ceza kanunu hangi ülke kanunun hemen hemen aynı çevirisidir (italya) 
 

***ceza normunun özellikleri (genel, emredici, değerlendirici, devlet tarafından konulabilmesi) 

 
***kanunilik ilkesinin dayandığı alt ilkeler (kanun tekelciliği ,kanunun açık ve kesin olması, kanunun geçmişe 

uygulanmazlığı) 

***kaynaklar teorisinde özel bir yeri olan örf ve adetin varlığı için gerekli şartlar (belirli bir davranışın aralıksız 

tekrarlanması, hukuken zorunlu olduğu yolunda inanç, örf ve adetin ülkenin her yerinde yaygın olarak 

kullanılması) 

*** suçun işlendiği zamana ilişkin ölçütler (davranış ölçütü, karma ölçüt, kanuni tipin tamamlanması ölçütü) 
 

***TCK ya göre geri vermeye konu olamayacak durumlar (fiil Türk kanunlarına göre suç değilse, fiil düşünce 

suçu veya siyasi ya da askeri suç ise, Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç ise, suç zamanaşımına veya 

affa uğramış ise ) 

***ceza kanunlarının kişi yönünden uygulanmasına getirilen istisnalar (yasama dokunulmazlığı, yasama 

sorumsuzluğu, diplomasi dokunulmazlığı, askeri iş birliği antlaşmalarından kaynaklanan dokunulmazlık ) 

***kendisine geri verilen devletin geri vermeye esas olan fiillerden dolayı yargılanamaması ve bu kişiye geri 

vermeye esas olandan başka bir cezayı veya emniyet tedbirlerini uygulamaması prensibine verilen ad (geri 

verme de ihtisas prensibi) 
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** * geri vermede ihtisas prensibinin geçerliliğini kaybetmesi için, geri verilen suçlunun geri verildiği suça ilişkin 

olarak cezasını çektikten sonra kaç gün içerisinde ülkeyi terk etmesi gerekir (45) 
 

***seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekilinin meclis kararı olmadıkça tutulamaması, 

sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanmamasını ifade eden kavram (yasama dokunulmazlığı) 

***işlemlerden hangisi yasama dokunulmazlığı olan milletvekili ile ilişkili olarak yapılabilir (arama), 

yapılamayanlar ise (sorgu, tutulma, tutuklama, yargılanma ) 

***modern ceza hukukunun temel dayanakları (hukuka aykırı fiil, failin kişiliği, cezai sonuçlar ) 
 

***esas itibariyle caydırma ve ıslah araçlarını kapsayan modern ceza hukuku bölümü (cezai sonuçlar) 
 

***ceza hukuku ile ceza muhakemesi arasındaki en önemli fark (kanunların zaman yönünden 

uygulanması ve yorumu ) 

***ceza hukukunun kaynakları (kanun, khk, tüzük, yönetmelik v.s) 
 

***TCK ceza kanunların yer yönünden uygulanması bakımından öncelikle kabul edilen ilke 

(ülkesellik ilkesi) 

***ceza hukuku anlayışları (baskıcı, ayrılıkçı ,özgürlükçü) 
 

***cezai sonuçlar kavramı hangisinin yerine önerilmektedir (ceza müeyyidesi) 
 

***mutlakiyetçi düzenlerdeki ceza hukuku (baskıcı) 
 

***bireyci-liberal düzenlerdeki ceza hukuku (ayrılıkçı) 

 
***suç ve ceza yaratan normların unsurları (kural-müeyyide) 

 

***kanunun tekelciliği ilkesi hangisiyle ilgilenir (ceza kanunun kaynakları) 
 

***ceza hukukunun insanileştirici özelliğini veren unsur (failin kişiliğinin nazara alınması) 
 

***toplumda saygıdeğer sayılan sosyal itibara sahip kimselerin, iş hayatında işledikleri sömürücü ve hileli 

ekonomik suçlara verilen ad (beyaz yakalıların suçları) 

*** X adlı kişi 10.05.2013 tarihinde bir suç işlemiştir. Suçun işlendiği zaman cezası 1 yıldır. X 

yakalandığı tarihte suçun cezası 3 yıla çıkmıştır. Yargılama sürerken kanunda yapılan değişiklikle 

ceza 6 aya düşmüştür. X bakımından hangi zaman konumu geçerli olur (yakalanma zamanı 

kanunu) 

***özel normun önceliği ilkesi hangi durumda ortaya çıkan sorunları çözer (görünüşte normalar 

çatışmasına ilişkin sorunları ) 

***ceza hukukunun kaynağını yalnızca kanunla ve kanun gücüne sahip işlemlerle sınırlandırmayı 

amaçlayan ilke (kanunun tekelciliği) 

***ceza kanunlarının zaman yönünden uygulanmasına ilişkin temel ilke (geçmişe uygulanmama) 

 
2. ÜNİTE 

 

***suçun hukuki konusunu oluşturan varlık ya da menfaatlerin taşıdığı nitelikler (toplumsal, 

kamusal, bireysel nitelikler) 

*** herkes tarafından işlenemeyen suçlara verilen ad (özgü suç) 
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*** özgü suç kapsamında yer alan (zimmet), zimmet suçunun olabilmesi için failin kamu görevlisi olması gerekir 

***kurucu unsur olarak yada suça etki eden neden olarak ifade edilen kavram (maddi konu) 
 

***tüzel kişilerin yer aldığı süje (pasif süje) 
 

***davranışın ortaya çıkma biçimleri (hareket ve ihmal) 
 

***suçun tamamlanması için failin hareket ve ihmal şeklindeki davranışlarından belli bir dış etkinin veya 

değişikliğin doğmasının şart koşulduğu suçlara verilen ad (sonuç suçları) 

***tamamlanmış sayılmaları için korunan varlık ve menfaatin sadece tehdit edilmiş olması yeterli sayılan suçlara 

verilen ad (tehlike suçları) 

***tamamlanmış sayılmaları için suçu öngören normla korunan hukuki varlık veya menfaatin tahrip edilmesi 

veya azaltılması gereken suçlara verilen ad (zarar suçu) 

***hukuka uygunluk sebepleri (görevin yerine getirilmesi ,hakkın kullanılması, meşru savunma, zorunluluk 

durumu, ilginin rızası, hukuka uygunluk nedenlerinde aşırılık) 

 
***görevin emirden kaynaklanması hukuka uygunluk sebebinin ön şartı (emri veren ile emri alan 

arasında kamu hukukundan kaynaklanan amir- memur veya alt-üst ilişkisinin bulunması) 

***ceza hukuku anlamında hukuka aykırı fiili işleyen kimseye verilen ad (fail) 
 

***suçu öngören norm tarafından korunan ve suç tarafından ihlal edilen hukuki varlık veya 

menfaate verilen ad (suçun hukuki konusu) 

***suçun hukuki konusu ve suçun maddi konusu farklı kavramdır önermesinin doğrulayan 

kavram (insan öldürme suçunun hukuki konusu hayat varlığı, maddi konusu ise öldürülen 

kişidir) 

***suçu öngören ceza normu tarafından korunan ve suç tarafından ihlal edilen hukuki varlık veya 

menfaatin hamiline verilen ad (mağdur) 

***suçu unsurlarına ayırarak inceleme metodu (tahlilci metot) 
 

***genel kurucu unsurların düzenlendiği kısımlar (Türk ceza kanunun genel kısmında) 
 

***maddi unsuru yapma biçimindeki bir davranış olan suçlara verilen ad (hareket suçları) 
 

***maddi unsuru yapmama biçimindeki bir davranış olan suçlara verilen ad (ihmal suçları) 
 

***ihmal suçu örneği (yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi) 
 

***hareketin tipik sonucu doğurmaya elverişli olmasının yeterli sayıldığı suçlara verilen ad (serbest 

hareketli suçlar) 

***sadece belirli bir hareketin veya ihmalin gerçekleşmesiyle tamamlanan suçlara verilen ad (sırf davranış 

suçları) 

**sırf davranış suçlarına örnek (suç işlemek için örgüt kurma) 
 

**sonuç suçları (insan öldürme, yaralama, mala zarar verme, dolandırıcılık v.b) 
 

***sadece belli bir durumda hukuki veya fiili durumda bulunan kimseler tarafından işlenebilen suçlara 

verilen ad (özgü suç) 

***suçun maddi konusunu açıklayan kavram (üzerinde suçun işlendiği şahıs veya eşyadır)  
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***bir deniz kazasından kurtulan x ve y adlı kişilerin tutundukları ağaç parçasının batmak üzere olması nedeniyle 
x, y’yi iterek boğulmasına neden olmuştur. Bu olayda var olan durum (zorunluluk durumu) 

 

***hukuka aykırılık durumu (hukuka aykırılık suçun özüdür, maddi ve öze ilişkin bir niteliğe sahiptir, suçun temel 

özelliği onun hukukla çatışmasıdır, hukuka aykırılığın içeriği hukuken korunan menfaatin ihlalinden ibarettir) 

***meşru savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi 

durumunda hangisi söz konusu olur (ceza verilmez) 

***hareket suçları (cinsel saldırı, hırsızlık, mala zarar verme) 

 
***kanunun suçu oluşturan tipik fiillerin belirli şekilde veya belirli vasıtalarla işlenmesini şart koştuğu suçlara 

verilen ad (bağlı hareketli suçlar) 

***x, arkadaşı y’yi gizlice eve almak için pencereyi açık bırakmıştır. Y eve pencereden gireceği sırada x’in 

eşi z, y’yi hırsız zannederek yaralamıştır. Bu konuda söz konusu olan durum (hukuka uygunluk 

nedenlerinde hata) 

***özgü suça örnek (irtikap suçu ,zimmet v.s) 
 

***yasal savunma söz konusu olan durum (bir kişinin kendisine silah çekeni ondan önce 

davranarak öldürmesinde) 

***meşru savunma(saldırı bir hakka yönelmiş olmalıdır, meşru savunmadan söz edilebilecek bir savunma 

zorunlu olmalıdır, haksız bir saldırının var olması gerekir, savunma saldırı ile doğru orantılı olmalıdır) 

***tamamlanmış sayılmaları için korunan varlık ve menfaatin sadece tehdit edilmiş olması yeterli sayılan suçlara 

verilen ad (tehlike suçları) 

***hukuka uygunluk nedenleri (amirin emri, meşru savunma, ilginin rızası, zorunluk durumu) 
 

***kendisine ait olduğuna inanarak, başkasına ait bir malı alan kimsenin davranışı için geçerli olan durum 

(fiili hata ) 

***dağ tırmanışı gerçekleştiren iki dağcıdan birinin tutundukları ipin kopmasını engellemek için diğer dağcıyı 

iterek düşürmesi durumu (zorunluluk) 

** suça ilişkin ifadeler (suçun biri biçimsel, diğeri öze ilişkin olmak üzere iki anlayışı söz konusudur, suçun 

biçimsel anlayışı kaynağını ceza kanundan alır, suç genel olarak hukuk düzeninin ceza tehdidi ile yasakladığı 

bir fiil olarak tanımlanır, ceza hukuku bilimi suçu özü yönünden belirlemek zorundadır) 

***suçun incelenmesinde izlenen metotlar (bütüncü metot suçu bir bütün olarak inceleme metodudur, 

suçun incelenmesinde ve anlaşılmasında tahlilci ve bütüncü metot olarak iki farklı yöntem izlenmiştir, 

suçun asli unsurları aynı zamanda da kurucu unsurudur, suçun arizi unsurları varlıkları veya yoklukları 

suçun gerçekleşmesini etkilemeyen daha çok cezanın ağırlığını etkileyen unsurlardır) 

***suçun maddi konusu (cisim olmayan şeyler maddi konu olamaz, maddi konu ya kurucu unsur olarak ya 

da suça etki eden neden olarak önem ifade edebilir, bazı konuların maddi konusu nitelikli insandır, sonucu 

olmayan suçların maddi konusu yoktur) 

*** bir kadının ırzına geçmeye çalışan bir erkeği öldürmesi ya da bir kimsenin kendini öldürmeye çalışanı 

öldürmesi durumu (meşru savunma) 

***suç işlediği sırada kişiyi yakalamak için, gerekli olanın ötesinde şiddet kullanmak ya da havaya ateş etmek 

emrini yerine getirmek için kalabalığa ateş etmek veya savunmak ve korunmak için yaralamak yeterli iken 

öldürmek gibi durumlar (hukuka uygunluk nedenlerinde aşırılık) 
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***1926 tarihli ceza kanunda yer almayan ve 2004 tarihli kanununun 26.maddesinde öngörülen hukuka 

uygunluk nedeni (hakkın kullanılması) 

*** suçun incelenmesinde izlenen metotlar (tahlilci ve bütüncü metotlar) 
 

***suçu unsurlarına ayırarak inceleme metodu (tahlilci metot) 
 

***suçu bir bütün olarak inceleme metodu (bütüncü metot) 
 

***sonuca göre suçların ayrımı (birinci grup: sırf davranış suçları, şekli suçları. İkinci grup: sonuç suçları, maddi 

suçlar) 

*** birinci grup suçlar (konut dokunulmazlığını ihlal, suçu ihbar etmeme, suç işleme için örgüt 

kurma v.b) 

*** ikinci grup suçlar (insan öldürme, yaralama, mala zarar verme, dolandırıcılık) 
 

*** hak sahibinin rızasının geçerli olması için gerekli koşullar (rıza gösteren buna yetkili olmalıdır, ahlaksızca 

şartlara bağlanan rıza geçersiz sayılmalıdır, hak sahibinin kendi hakkının zarar görmesine gerek vardır, rıza 

gösterme yetkisine sahip olan kişi bir beyanda bulunmaya ehil olmalıdır, muhatabın hareketi gerçekleştirdiği 

sırada devam ediyor olması gerekir) 

***uygun nedensellik anlayışına göre bir davranışla ortaya çıkan sonuç arasında nedensellik bağının olduğunu 

gösteren durumlar (davranış sonucun olmazsa olmaz şartı olmalı, davranış gerçekleştirildiği andaki şartlara 

göre sonucu meydana getirmeye uygun olmalı) 

 
 

3. ÜNİTE 
 

***kişinin kendi fiilinden sadece nedensellik bağına dayanılarak, fail ile fiil arasında herhangi bir bağ 

aranmaksızın sorumlu tutulmasına verilen ad (objektif sorumluluk) 

***2004 ceza hukuku kanunu ile tanımlanan kavram (kast) 
 

***suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek yada isteyerek gerçekleştirilmesini ifade eden 

kavram (kast) 

*** kast çeşitleri (doğrudan, dolaylı, genel , özel ,ani, düşünce ve tasarlama/taammüt kastı) 
 

***failin gerçekleşmesini hedef aldığı sonuçlara ilişkin kast (doğrudan kast: öldürmek istediği insanı attığı mermi 

ile öldüren kimsenin kastı ) 

***fail tarafından muhtemel olarak görülen suçlara ilişkin kast (dolaylı kast: pek çok insanın ölebileceğini 

de öngörerek panik yaratmak için meydana bomba koyup ölüm sonucuna neden olan kimsenin kastı) 

***kanunun sadece maddi fiilin bilinçli ve iradi olmasını yeterli kabul ettiği, suçun varlığı için faili harekete 

geçiren amacın önem taşımadığı hallerde olan kast (genel kast : adam öldürme kastı için öldürme bilinci ve 

iradesi yeterlidir, failin herhangi bir özel amaçla hareket etmesini aramamaktadır) 

***kanunun maddi fiilin bilinçli ve iradi olmasından başka, failin özel bir amaçla hareket etmesini gerekli kıldığı 

hallerde olan kast (özel kast ) 

 
***ani bir karara dayanan ve hemen gerçekleşen kast (ani kast) 

 

***suç işleme kararı ile bunun gerçekleştirilmesi arasında nazara alınabilecek bir süre geçmişse 

(düşünce kastı) 
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***adam öldürme suçu yönünden ağırlaştırıcı neden sayılan bir kast türü (taammüt kastı) 

***dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen 

neticesi öngörülmeyerek gerçekleşmesi (taksir) 

**taksirin unsurları (taksirin birinci unsuru fiilin istenmemiş olmasıdır, ikinci unsuru istenmeyen zararlı 

sonuçları önlemeye yönelik davranış kurallarının ihlal edilmesidir ,üçüncü unsur davranış kurallarına 

uymanın sübjektif yönden faile isnad edilebilir, yani failin davranış kuralını ihlal eden fiilden dolayı 

kınanabilir olmasıdır) 

***taksirin çeşitleri (bilinçli ve bilinçsiz taksir) 
 

***failin sonucu öngördüğü, ancak istemediği hallerde söz konusu olan taksir (bilinçli/öngörülü taksir 

:arabasıyla hızlı bir şekilde giderken yayalara çarpabileceğini öngördüğü halde, ustalığına güvenerek bu sonucu 

önleyeceğini zanneden, ancak yayaya çarpan sürücünün durumu) 

***sonucun öngörülmediği hallerde söz konusu olan taksir (bilinçsiz/öngörüsüz taksir: av hayvanına ateş ettiği 

zannıyla çalıların arkasındaki kişiyi yaralayan kişinin durumu) 

***suçun varlığı ile gerekli olanın ötesinde zararlı veya tehlikeli bir sonucun meydana gelmesi halinde cezası 

ağırlaştırılan suçlar (sonucu nedeniyle ağırlaşan suç) 

***suçu ortadan kaldıran sübjektif nedenler (psişik bağının yokluğu, beklenmeyen durum, zorlayıcı neden, 

şiddet, tehdit, genel olarak hata, kural üzerindeki hata, fiil üzerindeki hata, sapma halleri hedefte sapma, suçta 

sapma, nedensellik bağında sapma) 

***psişik bağın yokluğu (ateşli sayıklama, felç, hipnoz, uyurgezerlik gibi durumlarda söz konusudur, 

örneğin: aniden bayıldığı için çarpışmayı önleyecek manevrayı yapamayan makinist veya araba 

sürücüsü) 

***beklenmeyen durum (kurallara uygun şekilde giden bir sürücünün, balkondan hemen önüne düşen çocuğa 

çarpması olayı gibi) 

***zorlayıcı neden /mücbir sebep (inşaat iskelesinde çalıştığı sırada esen rüzgarın şiddetiyle aşağıya düşen ve 

oradan geçen bir kişinin ölümüne neden olan kimsenin durumu gibi) 

***şiddet (hakareti içeren bir mektubu imzalamaya maddi şekilde zorlanan kimsenin veya 

bağlandığı ve hareket edemez hale getirildiği için müdahale edemeyen polis memurunun 

durumu gibi) 

***dış dünyaya ait olan bir şeyin gerçekte olduğu gibi değil, yanlış bir biçimde tanınmasına, 

bilinmesine neden olan zihinsel durum (hata) 

***hata türleri (fiil üzerinde gerçekleşiyorsa fiili hata, kural üzerinde gerçekleşiyorsa, kural 

üzerinde hata) 

***sapma halleri (hedefte sapma, suçta sapma, nedensellik bağında sapma) 

 
***hedefte sapma (A, B’ye ateş eder, mermi B’nin yanında duran C’ye isabet eder ve onu öldürür) 

 

***suçta sapma (a’nın b’ye bastonla vurmak isterken arkadaki dükkanın camını kırması durumunda olduğu gibi) 
 

***nedensellik bağında sapma (a’nın b’yi boğulması için nehre atması, ancak b’nin boğularak değil kafasını taşa 

çarptığı için beyin kanamasından ölmesi durumunda olduğu gibi) 

***fiilin sübjektifliği ilkesi, suçtan söz edebilmesi için oluşması gereken özellikler (failin kanuni tipe uygun ve 

zararlı bir fiili gerçekleştirmesinin yeterli olmadığını, fiilin psikolojik yönden de faile bağlanabilmesi gerektiğini, 

suçu oluşturan fiil ile fail arasında psişik bir bağın aranacağı) 
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***çocukların işlediği suçlardan dolayı babanın veya bunun tam tersi babanın işlediği suçtan dolayı çocukların 

cezalandırılması (başkasının fiilinden sorumluluk) 

***kusurluluğun incelemesi içerisinde yer alan incelemeler (kast ,taksir, sonucu nedeniyle ağırlaşan sonuçlarda 

manevi unsur) 

***hırsızlık suçu hangisine örnektir (özel kast) 
 

*** adam öldürme suçu yönünden ağırlaştırıcı neden sayılan kast türü (taammüt) 
 

***yazılı davranış kurallarının ortaya çıkış biçimleri (talimatlar, nizamlar, emirler) 
 

***belirli mahkumiyetlere neden olan fiillerin cezanın ağırlaştırılması yoluna gidilebildiği suçlar (iftira 

,yalan tanıklık v.b) 
 

***bilinçli taksirin çok yakın olduğu kast (muhtemel kast) 
 

***şiddette sorumluluk kime aittir (zorlayan) 
 

***bir kanının veya inancın oluşmasına engel bir düşünce ve yargı çatışması, kargaşası var olduğu 

sürece var olan durum (şüphe) 

***ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz ibaresi hangi kanun ile tekrar düzenlenmiştir (2004 tarihli ceza 

kanunu) 

***kendisine ait olduğuna inanarak başkasına ait bir malı olan veya av hayvanı olduğunu zannederek bir 

insana ateş eden kimsenin hatası (esaslı) 

***Türk ceza kanunu taksirin esasını neye dayandırır (dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlaline) 
 

***kişinin kendi fiilinden sadece maddi nedensellik bağına dayanılarak sorumlu tutulması 

(objektif sorumluluk) 

***kişi ancak kast ve taksirle ortaya koyduğu için psikolojik yönden de kendisine ait olan fiilden sorumlu olması 

(kusurlu sorumluluk) 

***davranışın faile ait olmamasına neden olan unsurlar (tehdit ,şiddet, zorlayıcı neden, 

beklenmeyen durum) 

***failin gerçekleştirmesini hedef aldığı sonuçlara ilişkin kast (doğrudan kast ) 

 
***öldürmek istediği kimseyi attığı mermi ile öldüren kimsenin kastı (doğrudan) 

 

***genel taksirin vazgeçilmez ölçütleri (sonucun öngörülebilir ve önlenebilir olması) 
 

***failin sonucu öngördüğü, ancak istemediği hallerde söz konusu olan kast (bilinçli) 
 

***beklenmeyen durum ile ilgili doğru ifadeler (öngörülebilir olması ,dolayısıyla basit bir hafiflikte 

dahi kınanamayacağı durumdur) 

***beklenmeyen durum nedeniyle ortadan kalkan unsurlar (kusurluluk, davranış ile sonuç arasında nedensellik 

ilişkisi) 

***karşı konulamaz ve önlenemez biçimde kişiyi davranışa zorlayan doğal güç (zorlayıcı neden) 
 

***bir kimseye, suç sayılan bir fiilin zor kullanarak işletilmesi (şiddet) 
 

***bir kimseye, gerçekleşmesi failin iradesine bağlı olan gelecekteki kötülüğü muhtemel 

gösterme (tehdit) 
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***değerlendirme hatası (kural üzerindeki hata) 

***algılama hatası (fiili hata) 
 

***ilkelerden hangisinin mutlak anlamda kabulü, adalet duygusu ile çatışan sonuçların doğmasına neden 

olacaktır (kanunu bilmemek mazeret sayılmaz) 

*** kusurluluk deyimi ile ifade edilen kavram (suçun manevi unsuru) 
 

***kusurluluğun ortaya çıkış şekilleri (kast ve taksir) 
 

***hangi tarihli ceza kanunu dolaylı veya olası kastı cezayı azaltıcı genel bir neden olarak 

saymıştır (2004) 

***özel taksir hangilerinin uyulmamasından kaynaklanır (nizamlar,emirler,talimatlar) 
 

***Türk ceza kanununda düzenlenmeyen durum (beklenmeyen durum) 
 

***Türk ceza kanunu faile yönelik manevi zorlamanın hangi özellikte olması durumunda zorlananın değil 

zorlayanın fail sayılacağını hükme bağlamıştır (muhakkak ve ağır olması) 

***hareketten kaynaklanan nedensel sürecin fail tarafından öngörülen farklı şekilde ortaya 

çıkması hali (sapma) 

***Sapma türleri (hedefte, suçta ,nedensellik bağında) 
 

***tehdidi içeren bir mektubu imzalamaya maddi şekilde zorlanan kimse bakımından doğru ifade 

(kusurluluğu ortadan kaldıran sübjektif bir neden vardır) 

***bir suç işlemenin icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi 

veya birden farklı kişiye tek bir fiille aynı suçun işlenmesi (zincirleme suç) 

 
4. ÜNİTE 

 

***suça etki eden nedenler adı verilen, nedenlerin bulunması halinde söz edilen kavram (nitelikli suç) 
 

***suçun daha ağır veya daha hafif hale gelmesi ve dolayısıyla suçun basit şekline ait cezanın değişmesi 

sonucunu doğuran neden (suça etki eden neden) 

***failin, haksız bir fiil doğurduğu hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında kalarak suç işlemesi 

hali (haksız tahrik) 

***failin, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan 

sebeplerle tamamlayamaması hali (teşebbüs) 

*** aynı anda var olduğu ve son bulduğu için, korunan varlığın ihlalinin anlık olduğu suç (ani suç) 
 

***var olmaları için hukuki varlığın veya menfaatin ihlalinin failin devam eden davranışın sonucu olarak, zaman 

içerisinde devam etmesi zorunlu olan suç (kesintisiz/mütemadi suç) 

***teşebbüsün unsurları (maddi ve manevi) maddi yönden (pozitif ve negatif) 
 

***icra hareketlerine başlanmış ve yapılan hareketin elverişli olmasından ibaret olan unsur (pozitif) 
 

***icra hareketlerinin tamamlanmaması veya sonucun gerçekleşmemesinden ibaret olan unsur(negatif) 
 

***fail tarafından gerçekleştirilmek istenildiği halde, suçun maddi konusunun olmaması veya vasıtada 

elverişsizlik nedeniyle işlenemeyen suç (işlenemez suç) 

***bir kişi tarafından işlenebilecek bir suçu birden çok kişinin birlikte gerçekleştirmesi durumu 
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(iştirak) 

***iştirakten söz edilebilmesi için gereken kavramlar (manevi veya sübjektif bir unsurun 

bulunması gerekir) 

***iştirakin maddi unsurları (faillerin çokluğu, bir suçun gerçekleşmesi,faillerdeb her birinin 

suçun gerçekleşmesine katkıda bulunması ) 

***suçluları ortaya çıkarmak ve cezalandırılmalarını sağlamak için onları suç işlemeye iten 

kimse (tahrikçi ajan) 

***sadece belli sıfat ve nitelikleri bulunan kişiler tarafından işlenen suç (özgü suç) 
 

***iştirakin türleri (fiili birlikte gerçekleştirme, suça teşvik etme /azmettirme, suçun icrasını 

kolaylaştırmak/yardım etme) 

***basit ve ağırlaştırılmış bir suçta en azından iki suçun birleşmesi ve birleşen suçların farklı mahiyette 

olmaları gereken suçlar (bileşik/mürekkep suç) 

**birden fazla suçun söz konusu olduğu, aynı suçun birden fazla işlenmesi şeklinde gerçekleşen suç 

(zincirleme/müteselsil suç) 

***bir fiil ile kanunun birden çok hükmünün ihlal edilmesi durumu (fikri içtimai) 

 
***fikri içtimaiden söz edilebilmesi için gereken şartlar ( fiilin tek olması, yani değişik hükümlerin tek bir fiille ihlal 

edilmiş bulunması, tek fiilin kanunun değişik hükümlerini ihlal etmesi) 

***bir kimsenin kanunun suç olarak öngördüğü bir fiilden dolayı cezalandırılabilmesi için sahip olması gereken 

niteliklerin bütünü (isnat edilebilirlik) 

***isnat edilebilirliğin en kısa ve en açık tanımı (anlama ve isteme yeteneğine sahip olmak/ 

italya ceza kanunu) 

***isnat edilebilirliği kaldıran yada azaltan nedenler (fizyolojik/yaştan kaynaklanan, patolojik /akıl hastalığından, 

toksik /aşırı alkol ve uyuşturucu kullanımından) 

***bir suçun faili olma olma ihtimalinden ibaret olup, bir kimsenin bir suçu işlemek konusundaki eğiliminin 

fazla çok fazla olmasını ifade eden kavram (tehlikelilik hali) 

***bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum olunduktan sonra yeniden suç işleyen kimsenin kişisel 

durumu (tekerrür) 

***bir davranışın tekrar edildikçe gerçekleştirilmesi daha kolay ve çabuk hale gelmesi hali 

(itiyadi suçluluk) 

***bir husus, belli bir suçu meşru bir fiilden veya başka bir suçtan ayırmaya hizmet ediyorsa 

(kurucu unsur) 

*** suça etki eden nedenlerin mahiyeti veya içkin özelliği ile ilgili objektif nedenler (hareketin mahiyeti, 

türü, vasıfları, konusu, zamanı, yeri/ suçtan doğan zararın veya tehlikenin ağırlığı/ mağdurun şahsi 

durumu ve sıfatı) 

***haksız tahrikin şartları (tahrik edici fiil haksız olmalıdır, hiddet ve şiddetli elem, haksız tahriki oluşturan 

bir fiilden kaynaklanmalıdır, öncelikle tahrik edici bir fiil olmalıdır) 

***sokakta bir çocuğun sebepsiz yere dövüldüğünü görerek hiddete kapılan ve bunun etkisiyle c- 
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çocuğu dövene karşı yaralama fiilinde bulunan kişinin durumu (tahrik edici fiil) 
 

***Türk ceza kanunun 62. Maddesinde söz edilen takdiri indirim nedenleri (failin sosyal ilişkileri, fiilden sonraki 

davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri, failin geçmişi) 

***bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleştirdiği hususunda hataya 

düşen kişi, bu hatasından yararlanması durumu (suça etki eden hata) 

***tamamlanmış suç somut ağırlığının en ileri derecesine vardığında söz konusu olan aşama 

(son bulma) 

***işlenemez suç durumları (öldü zannederek cesede ateş etmek, öldürmek amacıyla bir 

kimseye zehir zannederek tebeşir tozu vermek v.b) 

***bir kişiyi nehre attıktan sonra onu kurtaran veya bir kişi zehirledikten sonra zehrin etkisini giderecek ilaçları 

içirip onun ölmesini önleyen kimsenin durumu (sonucun gerçekleşmesini önleme) 

***hırsızlık suçunu işlemekten gönüllü vazgeçen kimse, çalmak istediği eşyaya zarar vermişse 

söz konusu olan durum (mala zarar verme) 

 
***birden çok kişinin aynı kişiyi bıçaklaması veya paralarda sahtecilik suçunda sahte parayı çizme, 

baskıya hazırlama ve basma hareketleri (müşterek faillik /fiil üzerinde ortak hakimiyet) 

*** Türk ceza kanunun 42. Maddesinde biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması nedeniyle 

tek fiil sayılan suç (bileşik/mürekkep suç) 

***zincirleme suçun söz konusu olabilmesi için gereken şartlar (ortada birden çok suç olması lazımdır 

,aynı suç birden çok işlenmiş olmalıdır, suç işleme kararı ile gerçekleşmiş olmalıdır) 
 

***isnat edilebilirliği kaldıran ve azaltan nedenler (yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik, geçici 

nedenler, alkol ve uyuşturucu madde etkisi ) 

***2004 tarihli Türk ceza kanunun 58. Maddesinde sıraladığı tehlikeli suçlar (itiyadi suçlu, suçu meslek 

edinen suçlu, örgüt mensubu suçlu) 

***Türk ceza kanunu tekerrüre ilişkin kabul ettiği sistem (süreli tekerrür) 
 

***bir suç örgütü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen 

kişiye cezasının infazından sonra uygulan tedbir (denetimli serbestlik tedbiri) 

***suçun daha ağır ya da daha hafif hale gelmesi ve dolayısıyla suçun basit şekline ait cezanın değişmesi 

sonucunu doğuran neden (suça etki eden neden) 

***bir suçun varlığı için kaçınılmaz olan husus (asli unsurlar) 
 

***suç yolunun aşamaları (düşünce, icra ,tamamlanma, son bulma) 
 

***kapıyı kırmaya çalışırken polisin geldiğini görüp kaçan hırsızın durumu (eksik teşebbüs) 
 

***failin devam eden davranışının sonucu olarak, zaman içerisinde devam etmesi zorunlu olan suç 

(kesintisiz/mütemadi suç) 

***teşebbüsün her iki biçimine de kabul eden ve tam teşebbüse eksik teşebbüsten daha fazla ceza ön gören 

kanun (1926 sayılı ceza kanunu) 

***adam öldürmek için atılan merminin hedefe isabet etmesine rağmen ölüm sonucunun meydana 

gelmemesinde söz konusu olan teşebbüs (tam teşebbüs) 
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***maymuncukla kapıyı açtıktan sonra eve girmeyip oradan uzaklaşan hırsızın durumu (icra 

hareketlerinden vazgeçme) 

**tipe uygun olabilmesi için ancak birden fazla kişinin fail olarak bulunması gereken suç (çok failli suç) 
 

*** bir katilin linç edilmesini hazla seyreden kimsenin durumu (iştirak edenlerin katkısı) 
 

*** suç işlemeye azmettiren kişinin cezasının artırılmasına neden olan haller (çocukları azmettirme 

halinde, üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle) 

***bir failin aynı anda çeşitli kanun hükümlerini ihlal etmesi (fikri içtimai) 
 

***failin fiili işlediği zaman şuurunu veya hareket serbestini tamamen kaldıracak suretteki akıl hastalığı 

(tam akıl sağlığı) 

 
***tekerrürün şartları (failin daha önce mahkum olması, failin yeni bir suç işlemesi, sonraki suçun belli bir 

süre içinde işlenmiş olması) 

***yabancı ülke mahkemelerinde tekerrüre esas oluşturabilecek suçlar (kasten öldürme, kasten 

yaralama, yağma, dolandırıcılık) 

***suça etki eden nedenler adı verilen nedenlerin bulunması halinde söz konusu olan suç (nitelikli) 
 

***suça etki eden nedenlerin cezanın artması ya da azalması sonucunu doğurmasına göre yapılan ayrımlar 

(ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler) 

*** y tarafından z’yi dövmekle görevlendirilen x, z’yi yaralamış ve parasını çalmıştır. x bakımından doğru 

olan durum (kasten yaralamaya azmettirmeden sorumlu) 

***haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimsenin cezasının 

indirileceği hükmünün yer aldığı kanun (Türk ceza kanunu) 

***suç ortaklığının tipik şekli (önceden anlaşma) 
 

***kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır ve daha az cezayı gerektiren nitelikli şeklini kaç yıl içinde ve 

farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi itiyadi suçludur (1yıl) 

***suçu ortadan kaldıran sübjektif nedenlerden biri (beklenmeyen durum) 
 

***canlı zannederek bir tabloya ateş etmek durumu (işlenemez suç) 
 

***zincirleme suç söz konusu olduğu durum (evrakta sahtecilik) 
 

***kardeşine cinsel saldırıda bulunan kişiyi iki gün sonra öldüren bakımından söz konusu olan durum 

(haksız tahrik) 

***kaç yaşından büyük sağır ve dilsizler bakımından isnat yeteneği tamdır (21) 
 

***suçu meslek edinen suçlunun cezasının infazından sonra uygulanan tedbire (denetimli serbestlik) 

 
 
5. ÜNİTE 

 

***bir emri ihlal eden kişiye çektirilen acı (ceza), cezanın esas karakteri (acı verici olması) 
 

***cezanın işlevi hakkında teoriler (ödetme, korkutma, ıslah) 
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***cezanın suç işlemeden alıkoymak konusunda ülkede yaşayan herkes üzerindeki etkisi (genel önleme) 
 

***cezanın suç işleyen kişi üzerindeki etkisi, yani onu yeni bir suç işlemekten alıkoyan etkisi (özel önleme) 
 

***ceza kanunun öngördüğü cezalar ( 2 tür- hapis ve para cezaları) 

 
***cezanın özellikleri (şahsidir, suçun failini etkiler- şahsilik ilkesi, cezanın uygulanması kanun tarafından 

düzenlenmesi-kanunilik ilkesi, ceza suç ile orantılı olmadır-orantılık ilkesi, ceza bölünebilir olmalıdır- 

bölünebilirlik ilkesi, cezalarla ilgili hataların düzeltilebilir olması-tamir edilebilirlik ilkesi, cezalar insani 

olmalıdır- insanilik ilkesi) 

***hapis cezaları (3 tür- süreli hapis, müebbet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları) 
 

***hükmedilen miktarın devlet hazinesine ödenmesi (adli para cezası) 
 

***kanunun hapis cezasının hesaplanmasında öngördüğü ölçü (gün ay yıl) 
 

*** eğitmek veya tedavi etmek suretiyle suçlunun sosyal hayata yeniden uyum sağlamasını amaçlayan 

tedbir (güvenlik tedbiri) 

***iyi hal gösteren hükümlüye bir tür ödül gibi olan, suçluların ıslahını teşvik ederek , suçları önlemeyi çalışan, 

hükümlünün hüküm süresi dolmadan salıverilmesi durumu (koşullu salıverme) 

*** ilk defa şu işleyen veya öyle sayılan kimsenin cezasının belirli bir süreliğine geri bırakılması ve failin bu 

süre içinde yeniden suç işlememesi halinde, cezanın infaz edilmiş sayılmasına (erteleme) 

*** ertelemenin şartları (hükme ilişkin şartlar, fail ile ilgili olarak aranan şartlar, mahkemenin sanığın tekrar suç 

işlemeyeceği konusunda bir kanaate sahip olması) 

***suç düşüncesini ve suçun çekiciliğini canlı tutan eşyaya, devlet tarafından el konulması 

durumu (müsadere) 

***ceza hukukunda müsadere türleri (eşya ve kazanç müsaderesi) 
 

***sınır dışı edilme konusunda karar verecek olan kurum (içişleri bakanlığı) 
 

***devletin suçluyu cezalandırmaktan veya verilen cezayı yerine getirmekten vazgeçmesi (af) 
 

***ceza kanununda af türleri (genel ve özel olarak 2 tür) 
 

*** kamu davasını düşüren ve hükmedilmiş cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldıran af (genel af- Tbmm) 
 

***hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son veren veya infaz kurumunda çekilecek cezayı kısaltan ya 

da adli para cezasına çevrilen af (özel af-cumhurbaşkanı) 

***kamu davasının açılamaması veya açılmışsa bile davaya devam olunmayarak düşürülmesi sonucunu 

doğuran zamanaşımı (dava zamanaşımı) 

***dava zamanaşımı süreleri-kanunda aksine hüküm bulunmadıkça (ağırlaştırılmış müebbette 30 yıl, 

müebbette 25 yıl, yirmi yıldan aşağı olmayan hapis cezalarında 20 yıl, beş yıldan fazla yirmi yıldan az hapis 

cezalarında 15 yıl, beş yıldan fazla olmayan veya adli para cezasını gerektiren suçlarda 8 yıl) 

***hükmün kesinleşmesinden itibaren yasada gösterilen belirli sürelerin geçmesiyle cezanın yerine getirilmesi 

sonucunu doğuran zamanaşımı (ceza zamanaşımı) 

 
***ceza zamanaşımı süreleri (ağırlaştırılmış müebbette 40 yıl, müebbette 30 yıl, yirmi yıl ve daha fazla 

cezalarda 24 yıl, beş yıldan fazla cezalarda 20 yıl, beş yıla kadar olan ve adli para cezalarında 10 yıl) 
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***şikayet süresi içerisinde, ancak şikayet etmeden, bu hakkın kullanılmasından vazgeçilmesi 

(şikayetten vazgeçme) 

***zamanında yapılan şikayetin geri alınıp ceza davasına son verilmesi (şikayeti geri alma) 
 

***maddi yönden, bireysel bir varlığın yok edilmesinden veya sınırlamaya uğramasından ibaret 

olan kavram (ceza) 

***ceza hukuku anlamında cezaları kamusal cezalardan ayıran özellikler (cezayı veren organ, cezanın veriliş 
şekli) 

 

***cezanın işlevinden maksat nedir (cezanın etkileri) 
 

***özgürlükten mahrum edilme süreleri hangi cezalarda indirilmez (müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet) 
 

***erteleme kararını veren yargıç hükümlü hakkında en fazla ne kadar süre denetim süresi 

belirler (en az 1 yıl, en fazla 3yıl) 

***adli para cezasının taksitlendirilmesinde taksit sayısı en az ne kadar olmalıdır (dörtten az olamaz, taksit 

süresi 2 yılı geçemez) 

***modern devletlerde cezanın etkili olduğu alanlar (hayat-ölüm cezası, özgürlük-bireysel özgürlüğü 

bağlayıcı cezalar, malvarlığı- para cezası) 

***insanları suç işlemekten alıkoyan faktörler (ceza, sosyal duygular, şeref ve haysiyet duygusu, 

toplumsal inanç) 

***aksine hüküm bulunmayan hallerde süreli hapis cezaları en fazla kaç yıl olabilir (bir aydan az, yirmi yıldan 

fazla olamaz) 

***TCK’ya göre kısa süreli hapis cezaları en fazla kaç yıl olabilir (bir yıl ya da daha az ) 
 

***hangi tarihli ceza kanunu sadece hapis cezalarının ertelenmesini kabul etmiştir (2004) 
 

***adli para cezası yerine çektirilen hapis süresi kaç yılı geçemez (3 yıl, birden çok adli para cezasına 

mahkumiyet halinde bu süre en fazla 5 yıldır) 

***Mükerrir suçlu,itiyadi suçlu, suçu meslek edinen ve örgüt mensubu suçlu gibi tehlikeli suçlara cezanın 

infazından sonra uygulanan tedbir (denetimli serbestlik) 

*** tüzel kişilerle ilgili güvenlik tedbirleri (izin iptali ve müsadere) 
 

***ceza kanunu fiili işlediği sırada akıl hastası olanlara, alkol ya da uyuşturucu ya da uyarıcı madde 

bağımlılarına hangisinin uygulanacağını öngörmüştür (koruma ve tedavi tedbiri) 

***muhakeme şartları (şikayet, izin, istem, karar) 

 
***şikayet süresi ne kadardır (6 aydır) 

 

***cezalandırıla bilirliği ortadan kaldıran nedenler (failin ölümü, af, zamanaşımı, ön ödeme, şikayetten 

vazgeçme) 

***af yetkisine sahip organ (yasama organı) 
 

***218 sayılı af kanunu, firar halinde olanların genel aftan yararlanmalarını ne kadar süre içerisinde teslim olma 

şartına bağlamıştır (3 ay) 

***dava zamanaşımı , tamamlanmış suçlarda ne zaman başlar (suçun işlendiği günden) 
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***üst sınırı en fazla kaç ay olan suçlar bakımından ön ödeme yoluna gidilebilir (3) 
 

***suç işleme eğiliminin belirli bir insan kategorisine özgü olmadığı , genel bir karakter taşıdığını savunan 

düşünür (Lombroso) 

***cezanın özelliklerinden hangisi kefaret anlayışının bir sonucudur (cezalar suç ile orantılı olmalıdır) 
 

***anayasa hangi suç için genel ve özel af çıkarılamayacağını öngörmüştür (orman suçları) 
 

*** ceza zamanaşımı ne zaman işlemeye başlar (hükmün kesinleştiği anda) 
 

***cezanın suç işleyen kişi üzerindeki etkisi (özel önleme), daha geneli suç işlemekten uzak tutmak 

eğilimi ise (genel öneme) 

***kural olarak şikayetten ne zamana kadar vazgeçilebilir (hüküm kesinleşinceye kadar) 

 

 
HAZIRLAYAN: ALİ TÜRKEL 
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