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tck 188 yargitay kararı
tck 188 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
6. Ceza Dairesi 2021/17604 E. , 2021/20600 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli yağma
HÜKÜM : Mahkumiyet
Sanığa yüklenen nitelikli yağma suçunun gerektirdiği cezanın alt ve üst sınırları dikkate alınarak, 5271 sayılı CMK’nın 150/3. ve 196/2. maddeleri uyarınca sanığa zorunlu müdafii atanması gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devam edilerek tck 188/3 ve 289/1-e maddesine aykırı davranılması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde
görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 29/12/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.
10. Ceza Dairesi 2017/6810 E. , 2021/14527 K.

"İçtihat Metni"

İNCELENEN KARARLA İLGİLİ BİLGİLER
Mahkeme: ...Ağır Ceza Mahkemesi

..., ..., ... ve ... tebliğnamede sanık olarak gösterilmiş ise de; sanıklar hakkındaki kararlara yönelik temyiz talebi bulunmadığından inceleme dışında tutulmuşlardır.
1-) Sanık ... yönünden yapılan incelemede;
17.10.2014 tarihinde usulüne uygun şekilde sanık müdafii Av. ’e tefhim edilen hükmün, CMUK’nın
310/1. maddesinde belirtilen bir haftalık yasal temyiz süresinden sonra 27.10.2014 tarihinde temyiz edildiği anlaşıldığından, sanık müdafiinin temyiz isteminin CMUK’nın 317. maddesi gereğince REDDİNE, 2-) Sanıklar yönünden yapılan incelemede;
Sanık hakkında TCK.’nın 58. maddesi uygulanırken tekerrüre esas alınan ilam kararda

gösterilmemişse de sanığın adli sicil kaydında yer alan ilamlardan en ağırının tekerrüre esas alınması hususunun infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

YARGITAY BAŞKANLIĞI
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların eleştiri dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıklar
Cenk ve Serkan ile sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,
3-) Sanık yönünden yapılan incelemede;
Sanığın 03.08.2013 tarihli olayda temyiz dışı ’da ele geçen suça konu uyuşturucu maddeyle ilgisinin
olmadığını söyleyerek atılı suçlamayı kabul etmemesi karşısında suçun sübutu bakımından duruşmada dinlenmeye...’un yargılandığı ... Ağır Ceza Mahkemesi’nin 21. 05.2021 tarihinde kesinleşen 2013/393
esas ve 2014/94 karar sayılı dosyasının aslı ya da onaylı suretleri temyiz denetimine olanak verecek şekilde getirtilerek bu dosya içine konulması ve duruşma aşamasında dinlenmeyen ’un duruşmada
tanık sıfatıyla dinlenilmesi ve sonucuna göre sanığın hukukî durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
4-) Sanık yönünden yapılan incelemede;

02.05.2013 tarihli olayda sanığın kendisinde ele geçirilen esrarı uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında naklettiği sabit ise de; sanıkta ele geçen ve kullanma sınırları içerisinde kalan eroini kullanma amacı dışında bulundurduğuna dair sanığın savunmasının aksine kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında suça konu uyuşturucu maddenin eroin
olduğu gerekçesiyle TCK'nın 188/4. maddesi uyarınca artırım yapılmak suretiyle fazla ceza tayin edilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
5-) Sanık yönünden yapılan incelemede;

Dosya kapsamından, sanığın ikametinde yapılan aramada ele geçen esrarı satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ve 11.07.2013 tarihli olayda kullanıcı ’de
ele geçen uyuşturucu ile ilgisi olduğuna ilişkin, içeriğine değişik anlamlar yüklenebilecek telefon görüşmeleri dışında her türlü kuşkudan uzak, mahkûmiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil

bulunmadığı ve sanığın eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde suç niteliğinde hataya düşülerek uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hüküm kurulması,

YARGITAY BAŞKANLIĞI
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
6-) Sanık ... yönünden yapılan incelemede;
Sanığın suça konu diğer eylemleri sabit ise de; 02.05.2013 tarihli olayda sanık

...’da ele geçen eroin ile ilgisinin olduğuna dair, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında 02.05.2013 tarihli olayda ele geçen maddenin eroin olduğu gerekçesiyle TCK'nın 188/4. maddesi uyarınca artırım yapılmak suretiyle fazla ceza tayin edilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan,
hükmün BOZULMASINA,
7-) Sanık ... yönünden yapılan incelemede;

UYAP sistemi üzerinden MERNİS'ten alınarak dosyasına konulan nüfus kayıt örneğinde, sanığın 09.01.2015 tarihinde öldüğünün belirtilmesi karşısında; bu hususun araştırılarak, ölmüş olduğunun tespiti halinde hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 64/1. maddesi uyarınca düşmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA,
8-) Sanık ... yönünden yapılan incelemede;

Olay tutanağı içeriği ve dosyadaki bilgi ve belgelere göre; kendisinde uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın savunmalarının aksine, kullanıcı ...’de ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğuna ilişkin kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

9-) Sanık ... yönünden yapılan incelemede;

Olay tutanağı içeriği ve dosyadaki bilgi ve belgelere göre; kendisinde uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın savunmalarının aksine, kullanıcı ...’de ele geçirilen maddeyle ilgisi olduğuna ilişkin kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
10-) Sanık ... yönünden yapılan incelemede;

a-) Hakkında ... Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 22.09.2014 tarih ve 2014/81 sayılı iddianamesi ile uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan dava açılan sanığın CMK'nın 193 ve 195. maddelerine aykırı olarak savunması alınmadan mahkûmiyet hükmü kurulmak suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
Kabule göre de;

b-) Sanığın temel cezasından TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca yapılan indirim sonucu 3 yıl 4 ay hapis yerine hesap hatası yapılarak 3 yıl 6 ay hapis ve ardından aynı Kanun'un 62/1 maddesi uyarınca yapılan indirim sonucunda 2 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası yerine 2 yıl 11 ay hapis cezasının belirlenmesi suretiyle fazla ceza tayin edilmesi,
c-) Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık hakkında TCK’nın 53/1. maddesinin uygulanamayacağı gözetilmeden hak yoksunluğuna karar verilmesi suretiyle TCK’nın 53/4. maddesine aykırı davranılması, Kanuna aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün diğer yönler incelenmeksizin BOZULMASINA, 28/12/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

YARGITAY BAŞKANLIĞI
10. Ceza Dairesi 2020/772 E. , 2021/14322 K.

"İçtihat Metni" İNCELENEN KARARLA İLGİLİ BİLGİLER:
Mahkeme: ... Bölge Adliye Mahkemesi ...Ceza Dairesi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edenlerin sıfatı, başvurularının süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Tebliğnamede sanık olarak gösterilen ve beraat eden sanık ... hakkında herhangi bir kanun yolu isteği bulunmadığından sanıklar ... hakkındaki temyiz taleplerine hasren inceleme yapılmıştır.
A) Sanık ..., ... hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik istinaf talebinin düzeltilerek esastan reddine ilişkin hükümlere yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde:

YARGITAY BAŞKANLIĞI
Hükmolunan cezanın miktarı ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, sanıklar müdafilerinin temyiz istemlerinin 5271 sayılı CMK'nın
298. maddesi uyarınca REDDİNE,

B) Sanık ... hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik istinaf talebinin düzeltilerek esastan reddine ilişkin hükme yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde:
5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak sanık ...’un temyiz istemlerinin CMK'nın 294/2. maddesi kapsamında hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik olarak yapılan incelemede;
1- Atılı suçun sübutu ve TCK’nın 188. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendinin uygulanma şartlarının belirlenmesi bakımından 13.12.2016 tarihli olayla ilgili olarak hükmün gerekçesinde belirtilen; sanığın tanık ... ile yaptığı telefon görüşmelerinden sonra tanıklar ...ile buluştuklarına ilişkin fiziki takip tutanağı var ise getirtilmesi ve gerektiğinde söz konusu buluşmaya ilişkin fiziki takip tutanağını düzenleyen
tutanak tanıklarının vicdani kanı oluşturacak sayıda dinlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile hüküm kurulması,
2- Oluşa ve dosya içeriğine göre; 31.12.2016 tarihinde sanığın bulunduğu araçta halı fleks içerisinde ele geçen ve kişisel kullanım sınırında olan uyuşturucu maddeyi kullanma amacı dışında bulundurduğuna dair sanığın savunmasının aksine kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sabit olan fiilinin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık

hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

Bozma sebebine göre sanığın TAHLİYESİNE, başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadığı takdirde salıverilmesinin sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına,

C) Sanık ... hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik istinaf talebinin düzeltilerek esastan reddine ilişkin hükme yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde:

YARGITAY BAŞKANLIĞI
Sanık ... müdafilerinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteminin tayin olunan hapis cezasının süresine göre 5271 sayılı CMK'nın 299. maddesi uyarınca takdiren reddine karar verilerek, duruşmasız olarak inceleme yapılmıştır.
5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile CMK'nın 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak, sanık müdafilerinin temyiz dilekçesinde belirttiği temyiz sebeplerinin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu değerlendirilerek, anılan sebeplere bağlı olarak yapılan incelemede,
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, 19/12/2016 tarihli eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen
dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, sanığın 19/12/2016 tarihli eylemi sabit ise de, 29/12/2016 tarihinde tanık ...’ta ele geçirilen suç konusu sentetik kannabinoidi tanığa sanığın verdiğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı ayrıca sanığın ev aramasında ele geçirilen esrarın miktarı da gözetildiğinde kullanmak için bulundurduğuna ilişkin savunmasının aksine atılı suçtan
mahkumiyeti için yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, tek eylemi sabit olan sanık hakkında TCK'nın 43. maddesinde öngörülen "zincirleme suç" hükümlerinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini,
Yasaya aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, tutuklama koşullarında değişiklik olmaması ve tutuklu kalınan süre dikkate alınarak sanık hakkındaki tahliye talebinin reddine,

D) Sanık ... hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik istinaf talebinin düzeltilerek esastan reddine ilişkin hükme yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde:
UYAP sistemi üzerinden MERNİS'ten alınarak dosyasına konulan nüfus kayıt örneğinde, sanığın 08/01/2019 tarihinde öldüğünün belirtilmesi karşısında; bu hususun araştırılarak, ölmüş olduğunun tespiti halinde hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 64/1. maddesi uyarınca düşmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA,
28/02/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanunun 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 304/1. maddesi uyarınca dosyanın ...Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin ... Bölge Adliye Mahkemesi ... Ceza Dairesine gönderilmesine,
27/12/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

YARGITAY BAŞKANLIĞI
https://www.bozodganfigs.com/uyusturucu-madde-ticareti-tck-453453 uyuşturucu madde ticareti yargıtay
https://www.nazzeytin.com/uyusturucu-madde-ticareti-tck-745744 uyuşturucu madde ticareti 10. ceza dairesi
https://w1.nazincir.com/uyusturucu-madde-ticareti-tck-766782345 uyuşturucu madde ticareti içtihat
https://ceviz.nazincir.com/uyusturucu-madde-ticareti-tck-25464565237 sayılı TCK uyuşturucu madde ticareti
https://www.ankara.legal/uyusturucu-madde-ticareti-tck-53457567 Ağır Ceza Mahkemesi uyuşturucu madde ticareti

YARGITAY BAŞKANLIĞI

10. Ceza Dairesi         2020/13127 E.  ,  2021/14397 K.

 

"İçtihat Metni"

 

İNCELENEN KARARLA  

İLGİLİ BİLGİLER 

Mahkeme : ...Bölge Adliye Mahkemesi .... Ceza Dairesi 

 

5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile CMK'nın 289. maddesinde

sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak, sanık ve müdafiinin dilekçesinde belirttiği temyiz

sebeplerinin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu değerlendirilerek, anılan sebeplere bağlı olarak

yapılan incelemede, 

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve

savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık

tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu

olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenlerin dışında

doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak; 

06.08.2018 tarihli tutanakta sanığın yakalandığı yerin ...Camii’ne 126 metre mesafede olduğunun

belirtildiği, 28.07.2018 tarihli olay tutanağı ile sanık ve hakkında kullanmak için uyuşturucu madde

bulundurma suçundan ayrı soruşturma yürütülen ... ile tanıklar ....’nın beyanlarından sanığın

yakalandığı yer ile uyuşturucu maddenin satıldığı yerin farklı olduğunun anlaşıldığı gözetilerek; sanığın

suça konu maddeyi sattığı yerin, TCK’nın 188/4-b maddesinde belirtilen yerlere mutad ulaşım yolları ile

(yaya yürüme ya da araçla tespit edilecek) mesafesinin iki yüz metreden yakın olup olmadığı

gerektiğinde keşif de yapılmak suretiyle kesin olarak tespit edildikten sonra, TCK'nın 188/4-b

maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi gerekirken eksik araştırma ile hüküm

kurulması, 

Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün

BOZULMASINA,  

28/02/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile

değişik 5271 sayılı CMK'nın 304/1. maddesi uyarınca dosyanın ... Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir

örneğinin ...Bölge Adliye Mahkemesi ...Ceza Dairesine gönderilmesine, 28/12/2021 tarihinde oy birliği

ile karar verildi.  
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