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ANKARA NÖBETÇİ ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE 

Gönderilmek Üzere 

ANKARA … ÇOCUK MAHKEMESİ’NE 

 

DOSYA NO : … Esas, … Karar 

İTİRAZ EDEN SSÇ : İsim Soyisim 

MÜDAFİİ : Av. Hüseyin Emre DERELİ  

İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Lavida City No:45/A 

21&22/3 Çukurambar Çankaya/Ankara 

KONU  : Gerekçeli itiraz nedenlerimizin sunulması ve Ankara … Çocuk 

Mahkemesi’nin … E. sayılı dosyası kapsamında … tarihinde karar verilen hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın SSÇ lehine İTİRAZEN KALDIRILMASI 

talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR : 

Ankara … Çocuk Mahkemesi’nin … E. sayılı dosyası kapsamında görülen … 

tarihli celsede SSÇ … hakkında “konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçunun faili olduğu 

gerekçesi ile neticeten 3 ay 5 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve 

anılan karar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair hüküm kurulmuştur.  

Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 

kararın tefhiminden itibaren başlayan yasal süre içerisinde yukarıda bahsi geçen karara 

karşı itiraz etme zaruriyetimiz hasıl olmuştur.  

Yukarıda bahsi geçen karar usul ve esas bakımından yasaya aykırı olup İTİRAZEN 

KALDIRILMASI gerekmektedir. Şöyle ki; 

 SSÇ …’nın OLAY YERİNDE BULUNDUĞUNA DAİR NE MÜŞTEKİ 

BEYANI NE DE TANIK BEYANI BULUNMAMAKTADIR. BU SEBEPLE DOSYA 

KAPSAMINDA ŞÜPHEDEN UZAK, KESİN VE İNANDIRICI DELİLLERİN 

VARLIĞINDAN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR. 



Dosya münderecatı itibari ile müştekinin kollukta alınan ifadesi ve aynı ifadesini tekrar 

ettiğini beyan ettiği mahkeme ifadesinde SSÇ’ye direkt yöneltilen bir şikâyet ve suçlama 

bulunmamaktadır. Her iki ifadede de 5,6 KİŞİLİK GRUBUN EVİNİ BASTIĞINI 

İDDİA EDEN MÜŞTEKİNİN ANILAN KİMSELER İÇERİSİNDE SSÇ’NİN 

BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN NET BİR BEYANI YOKTUR.  

 Yine soruşturma aşamasında dinlenen tanık …’nın beyanlarına da gerekçeli 

kararda yer verilmiş ise de anılan beyanda da SSÇ’nin olay yerindeki eylem ve 

davranışlarına dair net beyanlar bulunmadığı gibi teşhis edilmesine ilişkin bir beyan 

bulunmamaktadır.  

 Hal böyle iken müvekkilin beraatine karar verilmesi yerine suçunun sabit görülerek 

cezalandırılması hukuka açıkça aykırıdır. Zira; ceza hukukuna hâkim olan “şüpheden 

sanık yararlanır” ilkesi uyarınca bir kimsenin cezalandırılması soruşturma ve kovuşturma 

aşamasında net, kesin ve inandırıcı delil edilebilmesine bağlıdır.  

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve re ’sen dikkate alınacak 

nedenlerle; gerekçeli itiraz nedenlerinin kabulü ile Ankara ... Çocuk Mahkemesi’nin … 

E. sayılı dosyası kapsamında … tarihinde hükmedilen, usul ve esas yönünden yasaya 

aykırı olan HAGB kararının müvekkil lehine İTİRAZEN KALDIRILMASINA karar 

verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.14/09/2018      

        SSÇ Müdafii 

        Av. Hüseyin Emre DERELİ 
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ÇANKIRI NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 

Gönderilmek üzere 

ÇANKIRI … ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE 

 

DOSYA NO   : … E., … K. 

 

İTİRAZ KANUN YOLUNA  

BAŞVURAN 

SANIK   : İsim Soyisim 

 

MÜDAFİİ  : Av. Hüseyin Emre DERELİ  

İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Lavida City 

No:45/A 21&22/3 Çukurambar Çankaya/Ankara 

 

KONU : Çankırı … Asliye Ceza Mahkemesinin usul ve yasaya aykırı 

vermiş olduğu karara karşı yasal süresi içerisinde itiraz kanun 

yoluna başvurumuzdan ibarettir. 

 

AÇIKLAMALAR  : 

 

 Müvekkilin TCK m. 86/2, 86/3-a,e maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar 

verilmiştir. İlk derece mahkemesi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki 

mütalaasına aykırı olarak ve oluşa uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm 

kurulması usul ve yasaya aykırıdır. İşbu nedenle itiraz kanun yoluna başvurmamız hasıl 

olmuştur. 

 

 Tanık anlatımları göz önünde bulundurulduğunda; müvekkilin katılana karşı herhangi 

bir yaralama eyleminde bulunmadığı aşikardır. Katılanın ortak kullanılan araziye çit çekmeye 

başlaması üzerine taraflar arasında sözlü bir tartışma başlamış ve itiş kakış meydana gelmiştir. 

Müvekkilin, katılanı yaraladığına dair her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmamaktadır. 

Müvekkilin yaşı ve güç kaybı nedeniyle bacağındaki aksaklığı göz önünde bulundurulduğunda 

kendisinin birini yaralamasının mümkün olmadığı ortadadır. Bütün bu hususlar göz önünde 

bulundurulduğunda, müvekkilin üzerine atılı suçu işlemediği aşikardır. Yaralama suçundan 

beraat kararı verilmesi gerekirken 86/3-a,e maddeleri ile cezalandırılması usul ve yasaya 

aykırıdır. 

 

 Tanık K'nın ve E'nin beyanları doğrultusunda mahkûmiyet hükmü kurulmuştur. Tanık 

K katılanın eşi olup anlatımları gerçeği yansıtmamaktadır. Dinlenen ve hükme esas alınan diğer 

tanık E duruşmada "Elleriyle birbirlerini itekliyorlardı. Ellerinde sopa ya da benzeri bir şey olup 

olmadığını hatırlamıyorum." demek suretiyle olayda herhangi bir sopanın kullanılmadığını 



ifade etmiştir. Yani tanık anlatımında olmayan bir beyan ile silahla kasten yaralama eylemini 

sabit görüp mahkûmiyet hükmünün kurulması usul ve yasaya aykırıdır. Mahkeme tanık 

anlatımlarına aykırı karar vermiştir. Kaldı ki görgüye dayalı tanık F'nin beyanı görmezden 

gelinmiştir. 

 

 … tarihli genel adli muayene raporu, dosya içerisinde yer alan 2 adet ATK raporu adeta 

yok sayılarak katılanın eşinin beyanları doğrultusunda katılanın silahla yaralandığı kanaatine 

varılmıştır. Aşamalarda karşı tarafın ele geçirilemeyen sopa ile kendisine vurduğu şeklindeki 

beyanları, bu beyanlarla uyumlu olmayan doktor raporundaki yaralanma bulguları ve tüm dosya 

içeriği gözetilmeden, müvekkilin üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediklerine dair 

cezalandırılmaları için yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde 

edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmesi gerekirken mahkumiyet hükmü kurulması 

usul ve yasaya aykırıdır. 

 

 Ayrıca ilk derece mahkemesi tarafından ele geçirilemeyen sopanın biçimi ve özellikleri 

mağdur, tanık ve sanıktan sorulup, mağdura ait adli raporda gösterilen yaralanmasının meydana 

geliş biçimi ve ölçütleri ile vücutta meydana getirdiği tahribatın ağırlığı itibariyle bu sopanın 

silah sayılmasına elverişli özellikler taşıyıp taşımadığı dolayısı ile 5237 Sayılı TCK'nın 6. 

maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde açıklanan saldırı ve savunmada kullanılmak üzere 

yapılmış veya saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada 

kullanılmaya elverişli eşya olup olmadığı hususları irdelenip kesin olarak belirlenmeden, 

sopanın ele geçirilememesi nedeniyle silahtan sayılması sonucunda ele geçirilmemiş olmasına 

rağmen ceza tayin edilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 

 

 Amacı maddi gerçeğin ortaya çıkartılması olan ceza yargılamasının en önemli 

ilkelerinden birisi "kuşkudan sanık yararlanır" (dubio pro reo) ilkesidir. Bu ilkenin özü ceza 

davasında sanığın cezalandırılması bakımından taşıdığı önemden dolayı göz önünden tutulması 

gereken herhangi bir konudaki kuşkunun sanığın yararına değerlendirilmesidir. 

 

 Her hukuk devletinde kabul edilen ve masumluk karinesi ile sıkı bir ilgisi bulunan 

şüpheden sanık yararlanır ilkesine göre yapılan ceza muhakemesinin sonunda fiilin sanık 

tarafından işlendiği %100 anlamda kesinliğe ulaşmadığı takdirde beraat kararı verilecektir. ( ay 

38/4 İnsan Hakları beyannamesi madde İHAS 6/2 )  böyle bir ilkenin kabul edilmesinin sebebi 

bir suçlunun cezasız kalmasının bir masumun mahkûm olmasına tercih edilmesidir. Başka bir 

ifade ile masumiyet karinesidir.(CMK Adalet Komisyonu Raporu).  Bir kimsenin bir suçtan 

dolayı mahkûm edilebilmesi için o kimsenin suçu işlediğinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak 

şekilde kesin olarak tespit edilmesi gerekir. Bu bağlamda sanığın suçu işlemediği veya bir 

cezasızlık sebebi bulunduğu yönünde küçük bir şüphe bile sanığın beraat etmesini 

gerektirecektir. Ceza davasında sanık suçsuzluğunu Savcıda sanığın suçlu olduğunu ispatlamak 

yükü altında değildir. Mahkeme resen yapacağı araştırma sonunda, yargılamaya getirilen ve 

tartışılan delillerin değerlendirilmesi ile sanığın suçluluğu veya suçsuzluğu konusunda bir 

hükme varacak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Eğer mahkeme, eylemi 

sanığın gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda vicdani bir kanaate varamıyor ise veya bu 

hususta bir şüphe varsa ve bu şüphe yenilemiyorsa ve eylemi sanığın gerçekleştirmiş bulunduğu 

delillere dayanarak vicdani kanaati ile söyleyemiyor ise sanığın o fiili gerçekleştirmediği kabul 

edilecektir. 

 



 Ceza Usulü Yasası’nda vicdani delil sistemi kabul edilmiştir. Fiilin sanık tarafından 

işlendiğine kanaat getirmeyen mahkeme sanığın beraatına karar verecektir. Öte yandan “Bu fiili 

sanık işlemiştir,  başkasının işlemesi için bir neden yoktur, aralarında geçmişte husumet vardır”, 

düşünceleriyle de mahkûmiyet hükmü kurulamaz, mahkumiyet hükmünün kesin delillere 

dayanması gerekmektedir. Bir iddianın kabulü, kendi içinde tutarlı kanıtlarla doğrulanması 

halinde mümkündür.   

 

 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 10/12/1990 gün ve 257/335 sayılı kararında; 

“Kanıtları serbestçe değerlendiren yargıç, kuşkulu bir durumla karşılaştığında, kuşkuyu sanık 

lehine yorumlayacak, kuşkudan sanık yararlanacaktır. (İn Dubiyo Pro Reo). Kuralı, yasada yer 

almamakta ise de yargı ve öğreti bu kuralı kabul etmiştir. Öte yandan, Anayasa’da “Suçluluğu 

hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” denmekle aynı sonuca ulaşılmıştır. Aynı 

hüküm, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 6/2. maddesinde yer almıştır.” denilmiştir.  

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 19/04/1993 gün ve 81/110 sayılı kararında; “Ceza 

yargılamasının amacı, hiçbir duraksamaya yer vermeden, maddi gerçeği ortaya çıkartılmasıdır. 

Sanığın savunmasının aksini kanıtlaması ondan beklenemez, sanığa yüklenen suçun sübuta 

erdiği, yapılan yargılama sonunda kuşkuya yer vermeksizin ortaya çıkartılmalıdır.” denilmiştir.  

Son olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 08/02/2001 gün ve 1-83/88 sayılı kararında; Ceza 

yargılamasında sabit olması gereken iddiadır. Savunma konusunda prensip ise, kanuni karineler 

dışında savunmanın ispatının şart olmadığıdır. Başka bir ifade ile, savunmanın reddi için aksi 

kanıtlanmış olmalıdır. Savunmanın aksi kanıtlanmadığı takdirde, ileri sürülen hususla ilgili 

şüphe hali tümüyle ortadan kalkmış olmayacaktır. Bu durumda ise, şüpheden sanık faydalanır 

kuralı gereğince, kanıtlanamayan ve şüpheli kalan halden sanığın yararlandırılması gerekir." 

denilmiştir.  

  

 Müvekkil tarafından katılana yönelik herhangi bir yaralama eyleminde bulunulmadığı 

gibi olayda herhangi bir sopa vb. alette kullanılmamıştır. Bu husus dinlenen tanık Fatma'nın ve 

tanık Ahmet'in ifadeleri ile sabittir. İşbu nedenle beraat kararı verilmesi gerekirken çelişkili 

beyanlarda bulunan ve sanıkla arasındaki husumete istinaden gerçeğe uygun düşmeyen olayı 

temsil edici ve akılcı olmayan görgüye ve duyuma dayalı tanık Kezban'ın beyanları 

doğrultusunda alt sınırdan uzaklaşılarak fazla ceza tayini ile mahkûmiyet hükmü kurulması usul 

ve yasaya aykırıdır. İşbu nedenle itiraz kanun yoluna başvurmamız hasıl olmuştur. 

 

NETİCE – İ TALEP   : Yukarıda açıklanan nedenler ile: 

1- İtiraz kanun yoluna başvurumuzun KABULÜNE,  

2- Çankırı … Asliye Ceza Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyasında verilen HAGB 

hükmünün müvekkil lehine İTİRAZEN KALDIRILMASINA, 

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 22/06/2022 

          Sanık Müdafii 

         Av. Hüseyin Emre DERELİ 

 

 


