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YARGITAY KARARI

Yargıtay Kararı

Tebliğname No: 3 - 2013/32764

MAHKEMESİ : Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi

TARİHİ VE NO: 08/11/2012, 2012/71 (E) ve 2012/272 (K)

SUÇ: Kasten yaralama

TÜRK MİLLETİ ADINA

1) Sanık Murat müdafiilerinin tayin olunan cezanın miktarı itibariyle duruşmalı inceleme istemlerinin
reddine karar verilmiştir.

2) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar Bilal, Rıdvan ve Murat'ın, mağdur Ömer'e yönelik
eylemlerinin sübutu kabul, takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları
inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri
dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Rıdvan ve müdafiinin bir nedene dayanmayan,
sanık Bilal ve müdafii ile sanık Murat müdafiilerinin sübuta yönelen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya içeriğine göre, mağdur Ömer'in, arkadaşı olan tanık Kadir'in olaydan bir gün önce
sanık Rıdvan tarafından darp edilmesi üzerine olay günü mağdur ve arkadaşlarının bu olayı
konuşmak için sanıkların bulunduğu yere gittikleri, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi
üzerine sanıkların birlikte hareket ederek, mağdura saldırdıkları ve bir tanesi batına bir tanesi de
toraksa nafiz olup treitz yaralanmasına, pnömotoraksa ve hayati tehlikeye neden olacak şekilde
toplam 4 bıçak darbesi ile mağduru yaraladıkları olayda;

Sanıkların fikir ve irade birliği içerisinde, eylem üzerinde hakimiyet kurarak 5237 sayılı TCK'nın 37/1.
maddesi kapsamında suça katıldıkları ve kullanılan aletin niteliği, darbelerin sayısı ve şiddeti ile
meydana gelen yaralanmaya göre eylemlerine bağlı olarak ortaya çıkan kasıtlarının öldürmeye
yönelik olduğu, bu nedenle her üç sanığın da TCK.nun 81, 35.maddeleri uyarınca kasten öldürme
suçlarına teşebbüsten cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden suçların
nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kasten yaralama suçlarından hüküm kurulması,
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Bozmayı gerektirmiş olup, sanıklar Rıdvan, Bilal ve müdafiileri ile sanık Murat müdafiilerinin temyiz
itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, hükümlerin CMUK'nun 326/son maddesi gözetilmek
kaydıyla tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA), 03/11/2014 gününde oybirliği ile
karar verildi.
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