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4. Ceza Dairesi         2021/441 E.  ,  2021/19970 K.
 
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi 

SUÇ: Kişilerin huzur ve sükununu bozma 

HÜKÜM: Mahkumiyet 

 

 

KARAR 

 

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine

göre dosya görüşüldü:  

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. 

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre

yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. 

Ancak; 

1- Sanığın, cep telefonu numarasının yazılı olduğu kağıdı, suç tarihinde onbir yaşında olan katılanın

eline sıkıştırarak kendisini aramasını istemesi, 24/10/2015 tarihinde markete giden katılanın önüne

çıkarak “neden beni aramadın, belki sevgili  oluruz” demesi, 27/10/2015 günü de katılanın evinin

yakınında  karşısına  çıkıp  site  içindeki  kamelyada buluşma teklif  etmesi  şeklindeki  eylemlerinin,

zincirleme  suç  hükümleri  kapsamında  cinsel  taciz  suçunu  oluşturduğu  gözetilmeden,  hatalı

değerlendirmeyle sanık hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulması, 

2- Kabule göre de; 

17/10/2019 gün ve 7188 sayılı  Kanun'un 24. maddesiyle değişik CMK'nın 251. maddesinde Basit

Yargılama Usulü düzenlenmiş olup, bu düzenlemenin uygulanmasıyla ilgili olarak, CMK'ya 7188 sayılı

Kanunla eklenen geçici  5.  maddenin birinci  fıkrasının (d)  bendinde yer  alan “hükme bağlanmış”

ibaresinin Anayasa Mahkemesi’nin 14/01/2021 tarihli ve 2020/81 esas, 2021/4 sayılı kararıyla "basit

yargılama usulü"  yönünden Anayasa'nın 38.  maddesine aykırı  görülerek iptaline karar  verilmesi

karşısında, temyiz incelemesi yapılan ve CMK'nın 251/1. maddesi kapsamına giren suçlar yönünden;

Anayasa'nın 38. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 7 ve 5271 sayılı CMK'nın 251 vd. maddeleri gereğince

yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu, 

Bozmayı gerektirdiğinden, sanık ... müdafii ve katılan ... Ertan vekilinin temyiz nedenleri yerinde

görülmekle,  tebliğnameye  uygun  olarak  HÜKMÜN  BOZULMASINA,  yargılamanın  bozma  öncesi

aşamadan  başlayarak  sürdürülüp  sonuçlandırılmak  üzere  dosyanın  esas/hüküm  mahkemesine

gönderilmesine,  17/06/2021  tarihinde  oy  birliğiyle  karar  verildi.  
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