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T.C. (HAGB)
İSTANBUL ANADOLU

 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2021/
KARAR NO : 2021/
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2021/

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

BAŞKAN : 
ÜYE : 
ÜYE : 
C. SAVCISI : 
KATİP : 

DAVACI : K.H.

SANIK : 

MÜDAFİİ : Av. HAKAN MERT 

TUTUKLAMA - TAHLİYE : İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince ..... tarih, 
2020/..... Sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. ..... 
tarihli celsede verilen karar gereğince tahliye 
edilmiştir.

SUÇ : Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya 
sağlama

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 
SUÇ YERİ : İSTANBUL
KARAR TARİHİ : 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında Mahkememize açılan kamu davasında 
yapılan yargılama sonunda; 

İDDİA:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Düzenlenen: ''Olay tarihinde kolluk 

kuvvetlerince yapılan rutin kontroller esnasında Kartal İlçesi Yunus Mahallesi İhsan Sokak 
Mopa Alt Geçit civarında Pendik istikametine seyreden .......... plakalı minibüsün şüphe 
üzerine durdurulduğu ve şüpheli hareketler sergileyen araçta bulunan şüpheli ...........'un 
yapılan kaba üst aramasında 98 adet pembe renkli ekstazi tabir edilen uyuşturucu maddenin 
ele geçtiği, şüpheliden ele geçen cep telefonu üzerinde yapılan incelemede şüphelinin 
uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesinin oluştuğu, ........... plakalı minibüsün şoförü olan 
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tanık .......... ifadesinde olay günü Esentepe mevkiinden geçerken arkadaşı olan 
şüpheli..........'a rastladığını ve el kaldırmasına müteakip kendisini araca aldığını, akabinde 
kolluk kuvvetlerinin aracı durdurduğunu ve şüphelinin üzerinden uyuşturucu maddelerin ele 
geçtiğini bu maddeler ile bir ilgisinin olmadığını, haberinin dahi olmadığını beyan ettiği,

Şüpheli .......... ifadesinde, olay günü açık kimlik ve adres bilgilerini bilmediği .......... 
isimli şahıstan 350 TL karşılığında üzerinde yakalanan uyuşturucu maddeleri satın aldığını, 
akabinde Pendik'e gideceği esnada arkadaşı olan tanık..........'a rastladığını ve aracına 
bindiğini sonrasında kolluk kuvvetlerince derdest edildigini, üzerindeki maddeleri kullanmak 
maksadıyla satın aldığını uyuşturucu madde ticareti yapmadığını beyan ettiği, 

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün .......... sayılı  ekspertiz raporunda 
ele geçen maddenin incelenmesinde; 

-Net ağırlığı 27,7 gram gelen 98 adet hap cinsi maddenin uyuşturucu maddelerden 
mdma etken maddesini içerdiğinin tespit edildiği,

Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin ve tanığın beyanı, olayın 
meydana geliş şekli, şüphelinin kullanımında olan cep telefonundaki yazışma içerikleri, elde 
edilen maddenin miktarı ve satışa hazır niteliği nazara alındığında şüphelinin savunmasına 
itibar edilmediği,

Böylelikle şüphelinin müsnet suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmayı 
gerektirecek mahiyette yeterli ve kuvvetli suç şüphesi ve delili bulunduğu tüm dosya 
kapsamından anlaşılmış olmakla, 

Şüphelinin yargılamasının yapılarak müsnet suçtan eylemine uyan yukarıda yazılı 
sevk maddeleri uyarınca  CEZALANDIRILMASINA,

Ele geçen uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu satışı ve düzeneğinde kullanılan diğer 
materyallerin TCK'nın 54  maddesi gereğince müsaderesine,  

           Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.'' talebiyle kamu davası 
açılmıştır.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA:
''Olay günü kolluk görevlilerinin rutin kontrol sırasında sürücülüğünün tanık ..........'ın 

yaptığı ön yolcu koltuğunda sanığın bulunduğu minibüsün şüphe üzerine durdurulduğunda 
sanığın üzerinden çıkan 98 adet extazi hapın bulunması yargılamaya konu olaya ilişkin 
sanığın ele geçen maddeleri 350 TL karşılığında kullanmak için açık kimlik bilgilerini 
belirtmediği .......... isimli şahıstan aldığına yönelik savunması, alınan savunmalar, tanık 
beyanları, olay tutanağı, kriminal rapor ve tüm dosya kapsamından sanığın kolluk beyanına 
göre işsiz olduğu, bazen sahilde oyuncak tabanca ile balon patlatma işi yaptığı, benzer 
dosyalardan edinilen kanaata göre tanesi 15-20 TL olan uyuşturucu hapların sanığın gelir 
durumu dikkate alındığında toplu olarak kullanmak için alındığına yönelik savunmanın 
itibarsız olduğu, sanığın ele geçen uyuşturucu maddeleri satış için bulundurduğu 
değerlendirilmekle eylemine uyan TCK 188/3, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, 
incelemeden arta kalan uyuşturucu hapların ve cep telefonunun müsaderesine, tutuklulukta ve 
gözaltında geçen sürelerin TCK 63 maddesi uyarınca mahsubuna, suçun vasıf ve mahiyeti, 
suçun işlendiğine dair somut delillerin varlığı, alacağı ceza miktarı bu yönde oluşacak kaçma 
şüphesi dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına 
talep ve mütalaa olunur.'' şeklinde mütalaa beyanında bulunmuştur.

SAVUNMA: 
SANIK ..........'IN MAHKEMEMİZCE 08/02/2021 TARİHİNDE ALINAN 

SAVUNMASINDA: ''Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben havalı tüfekle balon 
patlatırım. Bunun işini yaparım. .......... diye tanıdığım şahıs orada bana rastgeldi. Uyuşturucu 
kullandığımı bildiği için yanında extazi hap olduğunu söyledi. Bende 350 TL karşılığında 50 
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tane extazi hap almak üzere bu kişiyle anlaştım. Ondan aldığım extazi hapları olduğu 
şeklinde pantolon iç kısmına kemer kısmının olduğu hizada sakladım. Eve gitmek üzere 
arkadaşım ..........'ın kullandığı minibüsle yola çıktım. .......... üzerimdeki maddeden haberdar 
değildi. Polis uygulamasına denk geldik. Henüz arama yapmadan üzerinizde bir şey var mı 
diye sorunca ben az önce almış olduğum maddeleri pantolon bel kısmının iç tarafından 
çıkartıp verdim. Uyuşturucu madde kullancısıyım. Kimseye satış yapmadım...Sanığa, sorgu 
beyanı okunup sorulduğunda: Ben..........'a 350 TL uzattım o ne verdiyse aldım. Başkada bir 
madde almadım. Extazi sadece vardı...Sanığa, ..........'ın soruşturma beyanı okunup 
sorulduğunda: .......... üzerimdeki uyuşturucu maddeyi bilmiyordu. Araç şoförü oydu...Sanığa, 
soruşturmada mevcut mesaj kayıtları itibariyle sorulduğunda: Ben havalı tüfek mermisi 
alırım o da boncuk diye tabir edilir. .......... bazen benim tezgahımda duran kişidir. İşim çıktığı 
vakit tezgahta gelir o durur. Boncukla kastedilen havalı tüfek mermisidir. .......... abi poh diye 
yazan kişi beyanımda geçen ..........'tır. Ben extazi maddesini ondan almıştım. .......... nolu 
telefon hattı arkadaşımındır ismi kayıtlı değildir. O kişi de ..........'dir. Boncukla kast edilen 
tüfek mermisidir. Kendisi oto sanayidedir. Bu kişinin de  tezgahı vardır o da atış 
yaptırır...Sanığa, kriminal rapor okunup sorulduğunda: Ben sadece extazi hap 
kullanırım...Sanığa, olay tutanağı okundu soruldu: Üzerimdeki maddeyi ben kendim teslim 
ettim. Maddelerde extazi tabir edilen maddelerdir.'' şeklinde savunmada bulunmuştur.

SANIK .......... SORUŞTURMA AŞAMASI EMNİYET İFADESİNDE:''İfademi 
İstanbul Barosundan tarafıma atanan .......... nın huzurunda vermek isterim. Yaklaşık 1 yıldır 
İstanbul  iline çalışmaya geldim. İş bulamayınca  havalı tüfekler ile balon patlatma işi yapar 
geçimimi burdan sağlarım. .......... günü saat 17.00 sıralarında işimi bitirdim.  yürüyüş 
yaptığım esnada ismini .......... olarak bildiğim daha öncedenden kendisinden birkaç defa 
uyuşturucu madde aldığım bu şahıs ile karşılaştım. Kendisi bana elinde bir miktar extacy 
madde olduğunu toplu alırsam bana indirim yapacağını söyledi. Bende .......... isimli bu şahsa 
bu maddeleri alacağımı söyledim. Daha sonra buluşma yeri olarak Kartal esentepede bulunan 
çamlık kafeye geçtik bura da buluştuk. Sayısını 50 adet olarak bildiğim bu maddeleri 350 TL 
karşılığında aldım. .......... bana hitaben " ben sana güzellik yaptım 50 adetten fazla madde 
verdim dedi ve daha sonrasında görüşürüz dedik ve ayrıldık. Ayrıldıktan sonra Pendik 
..........'nda oturan arkadaşımın evine gitmek için E-5'e çıktım. Bu esnada daha öncesinden 
mahalleden tanıdığım arkadaşım olan .........., kendi sevk ve idaresinde kullanmış olduğu 
.......... plaka sayılı minibüsü ile korna çaldı, beni tanıdı ve yanımda durdu. Beni aldı. Nereye 
gideceğimi sordu bende kendisine Pendik 'e gideceğimi söyledim ve beni yakın bir yere 
bırakacağını söyledi. ......... isimli arkadaşım dolmuşçuluk yapar. Araç ile seyir halinde 
ilerlediğimiz esnada isimli depo iş yeri önünde polis memurlarının yapmış oldukları 
uygulamada durduk. Araçtan aşağıya inerek kimliklerimizi polis memuru arkadaşlara verdik. 
Gerekli kimlik kontrollerini yaptılar, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadılar daha sonra 
üzerinizde birşey var mı diye sorduklarında polis memuru arkadaşlara samimi ikrarda 
bulunarak kot pantolonumun ön bel kısmında alüminyum folyoya sarılı .......... isimli şahıstan 
almış olduğum Extacylerin benim olduğunu ve bu maddeleri kendi rızam ile siz polis 
memurlarına vermek istiyorum, dedim. Maddeleri polis memurlarına verdim. Üzerimde 
başka herhangi bir şey var mı diye sorduklarında kendilerine başka bir şey olmadığını 
söyledim daha sonra yapmış oldukları kaba üst yoklamasında herhangi bir olumsuzluğa 
rastlamayınca gerekli işlemler için hastane raporu alarak beni Polis Merkezinize getirdiler. 
Ben bu maddeleri kullanmak için aldım amacım satmak değildi. Toplu almamın sebebi biraz 
daha indirimli olmasıydı, ben zaman zaman uyuşturucu kullanırım, kullanmamın sebebi bazı 
ailevi nedenlerimdir. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm, uyuşturucu kullandığım için 
pişmanım, bir daha kullanmamaya özen göstereceğim.'' şeklinde savunmada bulunmuştur.

DELİLLER:
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TANIK .......... MAHKEMEMİZCE .......... TARİHİNDE ALINAN BEYANINDA: 
''Ben minibüs şoförü olarak çalışırım. Kartal Esentepe mahallesinde annemin evinden 
çıkmıştım yolda giderken tanıdığım olan..........'yı gördüm. Evine gideceğini söyleyerek 
kendisini almamı istedi. Bende zaten ..........'de oturuyordum. Onu araca aldım. Yolda 
giderken polis durdurdu uygulamaya denk geldik. Ben ..........'nın üzerindeki maddeleri polis 
araması esnasında fark etmedim. Sonrasında uyuşturucu çıktığını fark ettim. ..........'nın 
uyuşturucu satmışlığına dair bilgim yoktur. Kullanıyor diye biliyorum ancak bunu gözümle 
de görmedim. ..........'nın üzerindeki maddelerden haberdar değildim...Tanıktan, sanığın 
maddeleri kendisinin polise verdiğine dair beyanı kapsamında sorulduğunda: Ben arabadan 
geç indim polisler benden önce ..........'yı almışlardı. Maddenin tespit ve teslim anında ben 
araçtaydım.'' şeklinde beyanda bulunmuştur.

TANIK ..........'IN SORUŞTURMA AŞAMASI EMNİYET İFADESİNDE:''Ben 
Pendik Kadıköy dolmuş hattında .......... plakalı minibüsle dolmuşçuluk yapıyorum. Bugün 
yani .......... günü saat:20.40 civarlarında Kartal Esentepe mahallesinde annemin evinden 
kendi evim olan .......... mahallesindeki ikametime gidiyordum. Dolmuşla yoldan geçerken 
Esentepede tam mevkisini hatırlamadığım sokak arasında bir yerde.......... isimli şahsı 
mahalleden tanıdığım için bana el ettiğinden dolmuşa aldım, daha sonra Yunus 
mahallesinden geçerken polisler bizi durdurdu. Neden durdurduklarını bilmiyorum ancak 
üstümüzde yaptıkları üst aramasında benim üstümde bişey çıkmadı ancak ..........’ un 
üstünden bişey bulduklarını gördüm, daha sonra bizi karakola getirdiler. ..........'nın üstünde 
uyuşturucu hap çıktığını söylediler. Ben ..........'nın üstünde uyuşturucu olup olmadığını 
bilmiyordum. Ben sadece mahalleden tanıdığım için bana el ettiğinden dolmuşuma aldım. 
Benim bu konu hakkında bildiklerim bunlardan ibarettir.'' şeklinde  beyanda bulunmuştur."

-Sorgu, soruşturma beyanları,
-Dosyada mevcut tutanaklar,
-Kolluk fezlekesi,
-Mesaj kayıtları,
-Kriminal rapor,
-Tüm dosya kapsamı.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABUL:
Olay günü rutin uygulama esnası durdurulan .......... plakalı minibüs yolcularından 

sanık ..........'nın şüpheli hareketler sonrası kontrol edildiği vakit, 98 adet pembe renkli ekstazi 
diye tabir edilen uyuşturucu madde ile yakalanmasından ötürü uyuşturucu madde ticareti 
suçunu işlediği iddia edilerek TCK 188/3 maddesi uyarınca cezalandırılması isteminde açılan 
kamu davasında;

Aşamalardan itibaren .......... diye birinden yakalanma öncesi kullanmak maksatlı 
aldığı uyuşturucu maddelerden ekstazi ile yakalandığını kabul eden sanığın dile getirdiği 
kullanma savunusunun özce değişmeksizin belirmesi yanında tanık ......... ın da soruşturma ve 
kovuşturma beyanlarına göre sanığın birilerine uyuşturucu madde verme durumuna ve 
ilişkisine matuf herhangi bir aleyhe beyanın aksetmemesi bahusus, şahsına ilişen herhangi bir 
ihbar olmaksızın rutin uygulama sonucu sanığın salt ekstazi türü kullanım sınırındaki madde 
ile yakalanması karşısında sanığın suç kastının ticarete dönük olduğu kabulünü haklı gösterir 
zandan ve şüpheden arınmış nesnel kesin ve inandırıcı delil olmamasına nazaran hayatın 
olağan akışına muvafık sanığın savunmasına itibar edilerek TCK 191 maddesi uyarınca 
sanığın cezalandırılmasına ve fakat CMK 191/8 maddesi gereğince hakkındaki hükmün 
açıklanmasına ve geri bırakılmasına dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur. 

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-)Sanığın suç tarihinde eylemlerine uyan uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu 
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işlediği iddiasıyla cezalandırılması talep edilmiş ise de, tüm dosya içeriğine göre neticeye 
yönelik fiili kül halinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve 
bulundurmak boyutunda kaldığının, TCK m.188 deki boyuta ulaşmadığının sübutu ve 
kabulüyle;

Sanık suç tarihinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve 
bulundurma eylemiyle tipikliği oluşan 5237 sy. TCK.m. 191/1 uyarınca suçun işleniş şekli, 
sanığın kastı, oluşan netice, suçun işlendiği yer ve zaman, nazara alınarak 5237 SY 
TCK.m.61 delaletiyle takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-)Sanığın tevilli olarak suçunu ikrarı ve aleyhine verilen cezanın sanığın geleceği 
üzerindeki etkisi lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek 5237 SY TCK. m. 62. uyarınca 
cezası takdiren 1/6 oranında indirilerek, sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA,

3-)Sanığın aleyhine hükmedilen hürriyeti bağlayıcı cezanın kanuni sonucu olarak 
TCK’m. 53/ 1.2. ve 3. fıkra hükümlerinin UYGULANMASINA,

4-)Sanık lehine veya aleyhine başkaca kanuni veya taktiri indirim veya arttırıma yer 
olmadığına.

5-)a)-Sanığın cezasının 5237 SY TCK m.188/8,9 delaletiyle aynı  Yasanın m. 188/2 
ve 171, 5237 sy. 191/8 uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA,

b-5237 SY TCK m.188/3, ve 5271 SY CMK m. 231/8 uyarınca sanığın  5 yıl süre ile 
denetime  tabi tutulmasına,

c-Bu süre içerisinde sanığa herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına,
d-5237 SY TCK m.188/4,5 ve 5271 SY. CMK m. 231/11 uyarınca sanığın erteleme 

süresi içerisinde;
-Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun 

davranmamakta ısrar etmesi,
-Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi 

veya bulundurması,
-Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,
Hâlinde, yargılamaya devam edilerek hakkındaki hükmün açıklanacağı, 

yükümlülüklerine uygun davrandığı taktirde davanın düşürülmesine karar verileceğinin 
sanığa ihtarına (İhtarat yapıldı),

6-Sanığın aleyhine hükmedilen cezanın hükmün açıklanmasının ertelenmesine 
hükmedildiğinden,  şartları oluşmadığından, 5271 SY.CMK.m.231/7 delaleti ile TCK 
m.51’in sanık lehine uygulanmasına yer olmadığına, 

7-)Hükmün kesinleşmesinden önce gerçekleşen ve sanığın şahsi hürriyeti sınırlama 
sonucunu doğuran tüm sürelerin TCK m.63 uyarınca cezasından mahsubuna.

8-Bulundurulması ve taşınması suç olan sanığa ait emanetin 2021/471 sırasında kayıtlı 
uyuşturucu madde, şahit numune ve amblajların 5237 SY TCK m. 54/4 uyarınca 
MÜSADERESİNE, 

Aynı emanet sırasında kayıtlı cep telefonu ve simkartın suç unsuru olmaması ve 
suçtan elde edilen kazanç ve delil olmaması dolayısıyla karar kesinleştiğinde sanığa iadesine,

8.)Yargılama gideri olarak yapılan toplam miktar yasal terkin sınırı altında 
kaldığından yargılama giderlerinin 5271 SY CMK m. 324 uyarınca Hazine üzerinde 
bırakılmasına,

9.Kesinleşen kararın 5320 SY.m. 16.uyarınca soruşturmayı yapan  kolluk birimine 
BİLDİRİLMESİNE,
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10-Suçun vasıf ve mahiyeti, sonuç ceza miktarı ve cezaevinde kaldığı sürede dikkate 
TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal salıverilmek üzere 
bulunduğu cezaevi idaresine yazı yazılmasına,

Dair; sanığın ve sanık müdaafinin yüzüne karşı, iddia makamında Cumhuriyet 
Savcısının huzuru ile 5271 sayılı CMK'nun 273 maddesi gereğince huzurdakiler yönünden 
tefhim, gıyaptakiler yönünden tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize ya 
da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle ve ya zabıt katibine usulünce 
sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle  sanık için verilen kararda 
İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu, açık olmak üzere, aksi 
takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususunun ihtaratı ile talebe vasıf yönünden 
aykırı olarak oybirliği ile verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı..../2021
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