
  

………………………………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE 

DOSYA NO : …….. 

SANIK : 

MÜDAFİİ : 
(Adres dosyada mübrezdir.) 

  

AÇIKLAMALAR 

Yukarıda bilgileri yazılı Sayın Mahkeme’niz dosyasının ……………….. tarihli celsesinde 

tarafımıza esas hakkında savunmalarımızı sunmak üzere gelecek celseye kadar süre 
verilmiştir. İşbu dilekçemiz ile süresi içerisinde esasa ilişkin savunmalarımız sunulacaktır. 

1- DOSYA KAPSAMINDA DİNLENEN TANIKLAR SANIĞI TANIMADIĞINI 
BELİRTMİŞTİR. 

Müvekkilim hakkında başlangıçta kullanmak suretiyle uyuşturucu madde bulundurmak 
suçundan soruşturma ve akabinde kovuşturma işlemleri başlatılmışsa da aynı dosyada sanık 
olan ……………………………ve ……………………….’nn kullandıkları uyuşturucu 
maddeyi müvekkilimden satın aldıklarını iddia etmeleri üzerine dosyada tefrik kararı verilmiş 
ve müvekkilim hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan dolayı soruşturma ve 
kovuşturma işlemleri yapılmıştır. 

Ancak her ne kadar yukarıda sayılan şahıslar müvekkilimin uyuşturucu madde ticareti 

yaptığını iddia etmişse de mahkemeniz huzurunda dinlendiklerinde müvekkilimi 
tanımadıklarını ve uyuşturucu maddeyi bir başkasından satın aldıklarını ifade etmişlerdir. 

Örneğin …………………….. adlı sanık ………………… tarihli celsedeki beyanında; 

“Ben daha önce uyuşturucu madde kullanıyordum, ….. senedir kullanmıyorum, 
……………………….i isimli şahısları tanımıyorum. Benim olayla ilgili bir bilgim yoktur. 
Ben uyuşturucu kullanırken ………………………..lakaplı torbacıdan uyuşturucu alıyordum, 
gerçek ismini bilmiyorum.” 

Görüldüğü üzere …………………… müvekkilimi tanımadığını, uyuşturucu maddeyi de 
“……………………” lakaplı birinden aldığını belirtmiştir. 

Yine aynı yönde tanık ………………….. de ………………….. tarihli beyanında ; 

” Ben uyuşturucu madde kullanıyordum, iki sene önce bıraktım. 
………………………………….isimli şahısları tanımıyorum. Ben uyuşturucu maddeyi 
arkadaş ortamında temin edip kullanıyordum. Herhangi bir torbacıdan uyuşturucu madde satın 
almadım.” 



Şeklinde belirtmiş ve müvekkilimi tanımadığını tekrarlamıştır. Hal böyleyken müvekkilimin 
son derece çelişkili iddialar sebebiyle cezalandırılması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. 

2- DOSYA KAPSAMINDA DÜZENLENEN İDDİANME YALNIZCA TANIK 
BEYANLARINDAN HAREKETLE OLUŞTURULMUŞTUR. MÜVEKKİLİMİN 
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞINA DAİT BAŞKACA BİR SOMUT DELİL 
DOSYADA BULUNMAMAKTADIR. 

Dosya içeriği incelendiğinde iddianamenin yalnızca yukarıda isimleri sayılan şahısların 
beyanları dikkate alınarak düzenlendiği , suçun işlendiği yönünde başkaca bir delil 
bulunmadığı görülecektir. Yukarıda da belirtildiği üzere tanıklar sanığı tanımadıklarını ve 
uyuşturucu maddeyi bir başkasından aldıklarını belirtmişlerdir. Hal böyleyken dosya 
kapsamında başkaca bir delil de bulunmadığından müvekkilin beraatine karar verilmesini 
vekaleten ve saygıyla arz ve talep ederiz. 

NETİCE VE TALEP : 

Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemece re’sen takdir edilecek sebeplerle müvekkilin 
beraatine karar verilmesini mahkeme aksi kanaatteyse lehe hükümlerin uygulanmasını 
vekaleten ve saygıyla arz ve talep ederiz. ………………. 

Sanık Müdafii 

  

 


