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	Ceza hukuku bağlamında bir şeyin mal olarak kabulü için;
	Ahlâka, kanuna aykırı veya cezalandırılabilir bir eylemle elde edilen mallar üzerindeki zilyetlik de yağma suçuna karşı koruma altına alınmıştır. Bu nedenle, zilyedin malı nasıl elde ettiğine bakılmaksızın, her zilyet yağma suçunun mağduru olabilecektir.
	Yağma suçunun oluşması için öncelikle malın bir başkasının zilyetliği altında bulunması gerekir. Buradaki “başkası”ndan ifadesiyle, sadece malın maliki değil, aynı zamanda mala zilyet sıfatıyla sahip olan kişi de kastedilmektedir. Yağma suçunda ihlâl ...
	Yağma suçunda yararlanma kastının varlığı her somut olayın özellikleri gözetilerek ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Örneğin; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 11.10.2016 tarihli ve 331-352 sayılı kararına konu olayda; yağma suçunun unsurlarının oluşmadığın...
	Buradan hareketle; bir babanın sigara içen on beş yaşındaki çocuğunun sağlığını gözetip tokat atarak sigara paketini elinden alması, psikolojik yahut sosyal gelişimi yönünden sakıncalı olabilecek video, resim ya da mesaj içeriklerini görmek amacıyla c...
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	Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının değişik gerekçeyle kabulüne, Özel Dairenin bozma kararının kaldırılmasına, Yerel Mahkeme hükmünün, sanık hakkında TCK’nın 150. maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmama gerekçesinin karar yerinde ...
	Ulaşılan bu sonuç karşısında, sanık hakkında TCK’nın 150. maddesinin ikinci fıkrasının uygulanma koşullarının bulunup bulunmadığına ilişkin uyuşmazlık konusu değerlendirilmemiştir.
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	08.03.2009 tarihinde saat 19.00 sıralarında mağdur Y.’in rahatsızlanması sebebiyle inceleme dışı mağdurların Y.’i hastaneye götürdükleri, hastaneden döndükleri sırada mağdurların sanık B. ve inceleme dışı sanıklarla karşılaştıkları, inceleme dışı sanı...
	Sanık M. Y.’ın, katılan A. Ş.’in oğlu olan M.’dan araç alım satımı nedeniyle toplam 32.000 TL alacaklı olduğu, borcun vadesinde ödenmemesi üzerine M. ile ortak ekonomiye sahip olan katılanın evine giderek alacağını talep ettiği, borcun ödenmemesi hâli...
	Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel Dairenin onama kararının kaldırılmasına, Yerel Mahkeme hükmünün, karar tarihinden sonra CMK’nın 253. maddesinde 02.12.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 676...
	Mağdurun 26.03.2009 tarihinde saat 16.00 sıralarında okuldan çıkarak evine gitmek üzere tanıklar C. ve G. ile birlikte … Tren İstasyonundan trene bindiği, tren K. yönüne doğru hareket ettikten sonra sanığın, mağdur ve tanıkların yanına gelerek konuşma...
	Sanığın, olay tarihinde açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen bir kişi ile birlikte parkta oturmakta olan önceden tanımadığı mağdurların yanına giderek kendileriyle konuşmak istediğini söylediği, mağdurlarla bir süre konuşarak yürüdükten sonra onlar...
	Sanık E.’ın, katılandan aldığı küçükbaş hayvanlar karşılığında suça konu … marka arabayı katılana verdiği, arabayı verirken bu arabanın kendisine ait olduğunu fakat ruhsatının bir başkası adına kayıtlı olduğunu, arabanın bir miktar borcunun bulunduğun...
	17 yaşındaki katılan Ö.Ö.’ün Antalya … Kompeksinde bulunan … Fast Food isimli iş yerinde sipariş verilen adreslere paket servis yaptığı, sanık Z.K.’ı aynı mahallede oturmaları nedeniyle tanıdığı, 09.08.2014 tarihinde saat 20.00 sıralarında iş yerinden...
	Katılan E.D.’ın suç tarihinde emlakçılık ve araç alım satımı işleriyle uğraştığı, sanık S.K.’a ait olup başkası tarafından kullanılan 34 ... plaka sayılı otomobili satın almak istediği, aracın ruhsat sahibi sanık S.K.’ı ve aracı kullanan şahsı notere ...
	İnceleme dışı sanık Ş.’ün, iş yerinde kiracı olarak bulunan katılanlara 500.000 TL borç verdiği, bu borç para karşılığında tehdit ile her biri 100.000 TL’lik beş adet senet aldığı, katılanların bu borcu ödeyememesi üzerine ödemeleri için baskı yapmaya...
	Sanık E.’nin gözaltındayken suça konu senedin yerini kolluk görevlilerine söylemesi ve senedin sanığın bahsettiği şekilde sanık H.’in evinde ele geçirilmesi, diğer sanıkların da buna itiraz etmemeleri karşısında senedin iadesi konusunda diğer sanıklar...
	Mağdur Ş. ile sanık M.’ın suç tarihinde evli oldukları ve ortak konutlarında ikamet ettikleri, mağdurun, işe başlaması nedeniyle kendisine bankadan verilen ATM kartının kimde kalacağı konusunda eşi sanık M. ile tartıştığı, sanık M.’ın kendisine maaş k...
	Sanığın, 2003 yılı Ekim ayı içerisinde T.’da bulunan … Kahvehanesi önündeki mağdur çocuklara yaklaşarak cips çaldıklarını gördüğünü söylediği ve mağdurlar ile bir süre sohbet ettiği, ardından “Peşimden gelin, sakın kaçmaya çalışmayın, kaçarsanız sizi ...
	Yerel mahkemece TCK’nın 150. maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmamasına ilişkin “Sanığın daha çoğunu alabilecekken iradesini daha azına özgülemesi” şeklindeki gerekçesi Kanunumuzda yer alan bir hukuk kuralının yağma suçuna kıyas yoluyla aktarılması ...
	Öte yandan Yerel Mahkemece, TCK’nın 61. maddesi kapsamına göre temel cezaların belirlenmesi sırasında yağmalanan malın değerinin azlığına dayanılmışken TCK’nın 150. maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmamasının çelişki oluşturduğuna dair muhalefet gör...
	… iletişim isimli iş yerinde çalışan mağdurun iş yerinden gizlice kontör kartı alıp cebine koyduğu sırada sanık S.’in bunu görüp müdahale ettiği esnada sanık S. ve mağdurun birbirlerini yaraladıkları, mütakiben iş yerine gelen sanık M.’in mağdurun iş ...
	25.03.2010 tarihinde katılanı telefonla arayıp kendisini başçavuş olarak tanıtan bir şahsın kimlik numarasının bir olayda kullanıldığından bahisle katılandan kontör istediği, katılanın sanıkların sahibi olduğu büfeye giderek 515 TL değerinde kontör al...
	Sanıkların, kendilerine ait büfeden aldığı kontörün parasını ödemeyen katılanı, hürriyetinden yoksun bırakıp vücudunda kemik kırığı oluşturacak şekilde yaraladıklarının iddia edilmesi, dosya kapsamından sanıkların gerçekleştirdiği iddia edilen netices...
	Sanıkların, iş yerine gittikleri mağdur B.’u araca bindirip bir üst sokağa götürdükleri, tehdit ve hakaret eylemlerinde bulunduktan sonra araçtan indirdikleri mağdurun iş yerine yürüyerek döndüğü, ertesi gün sanıkların tekrar söz konusu berber dükkânı...
	Katılanın mağdurdan suç konusu 15.000 Lira bedelli senet karşılığında iki adet araç satın aldığı, katılanın oto tamircisine yaptırdığı inceleme neticesinde araçların değerlerinin senet bedelinden daha az olduğunu öğrenmesi üzerine her iki aracı almakt...
	Suç tarihinde evli olup ortak konutta bulundukları sırada sanığın TOKİ’ye olan borcunu ödeyebilmek için katılandan kolundaki 3 adet bilezik ile boynundaki altın kolyesini istediği, katılanın vermeyeceğini söylemesi üzerine sanığın boğazına sarılıp öld...
	İnceleme dışı sanık F. ile katılan S. arasında 10 … plakalı aracın satışı nedeniyle hukuk düzenince kabul edilebilir meşru bir ilişkinin bulunduğunun sabit olduğu, katılanın, yetkilisi olduğu şirketin vergi borcu nedeniyle haczedilerek elkonulan aracı...
	Mağdur S.’nin kullandığı araçla sanık Y. ile M.’un gezdirdikleri köpeğe çarpması üzerine, mağdur ile Y. ve M.’un kavga etmeye başladıkları, bu sırada E. ve İ.’in olay yerine geldiği, sanık Y.’un, M., E. ve İ. ile birlikte kaza nedeniyle ölen köpeğin b...
	Sanık A.B.’ın araç alım satımı yaptığı galeriye … marka aracın kayıt maliki A.Ç. tarafından satış için bırakıldığı, önce S.S. isimli bir şahsa satılan aracın, bir süre sonra sanığın galerisine tekrar getirilerek olayın şikâyetçisi C.’e satıldığı, sanı...
	Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
	Bir numaralı uyuşmazlık konusunda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; sanık T.’nın sevk ve idaresindeki araç ile seyrederken hatalı manevra yapan katılan A.O. yönetimindeki araca çarpmamak için aracını bariyerlere vurması neticesinde aracında hasar ol...
	B. İlçesinde otel ve akaryakıt istasyonu işletmecisi olan sanığın, mağdurun müdürü olduğu M.-A. ortaklığının Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına taahhüt ettiği B. 3. Etap toplu konut yapım işini devrettiği alt taşeron olan … İnşaatçılık ile g...
	Üçüncü şahıslarla yaptığı bir alışveriş nedeniyle mağdur P.’ın babası tarafından keşide edilen toplam 15.900 lira değerindeki iki adet çekin ciro edilerek sanığa verilmesinden sonra sanığın söz konusu çeki tahsil etmek amacıyla Ç. ve Ş. olarak bilinen...
	Sanık Y.’un olay günü tesadüfen aynı iş merkezindeki başka bir işyerinde olduğunu gördüğü katılandan diğer sanıklar S. ve A. ile birlikte kendisinden satın aldığı bilgisayarın bedelini ödemesini yahut bilgisayarı iade etmesini istediği, katılanın alış...
	Sanığın mağdurenin evinin önüne gelip kapıyı yumruklayarak ve pencere camını kırarak zorla 20 Lira para istediği anlaşılan olayda; gasp edilmek istenen para miktarının cezadan indirim yapılmasını haklı kabul ettirecek düzeyde az olduğu, olay tarihi it...
	Sanıkların, katılanın damadı olan M.K. ile birlikte bahse konu küçükbaş hayvanları ortak olarak satın alan M.A.’ın bunların parasının geri kalan kısmını ödememesi ve bir başka kişiye satmış olması nedeniyle, bu alışverişe aracılık eden ve M.A.’ı kendi...
	Bu itibarla, öncelikle yerel mahkemece katılanda meydana gelen yaralanmaların 765 sayılı TCK’nun 456 ve 5237 sayılı TCK’nun 86 ve 87. maddeleri uyarınca bütün halinde değerlendirildiği kati doktor raporu alınarak, sonucuna göre sanıklar hakkında 765 s...
	Sanık H.’ın 2009 yılı Ocak ayında gerçekleştirdiği ilk eylemde katılandan olan alacağını almış olmasına ve aralarındaki hukuki ilişki sona ermiş olmasına rağmen diğer sanıklar D. ve M. ile birlikte ikinci kez 25.03.2010 tarihinde katılandan tehditle p...
	Bu nedenle, yerel mahkemece, sanık H.’ın katılana karşı gerçekleştirmiş olduğu 25.03.2010 tarihli eylemde 5237 sayılı TCK’nun 150/1. maddesinde düzenlenmiş olan hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili şartları bulunmadığı gözetilmeden, sanık H.’ın ya...
	Sanığın olay tarihinde saat 22.30 sıralarında müşteki A.’e ait olup müşteki S.’un çalıştığı pastahaneye gelerek, kasada bulunan 300-350 Liranın yaklaşık üçte birine ne denk gelen 100 Lirayı aldıktan sonra, ayrıca 1 kg da su böreği alması şeklinde gerç...
	Mağdur Ş.S.’ya, sanık A.K. tarafından verilen 10.000 Euro’nun, 3000 Eurosu, sanık A.Ç.’dan alınmıştır. Mağdurdan alacak tahsil edildiğinde, sanık A.Ç.’nın da alacağı ödenecektir. Sanık A. soruşturma evrakı ayrılan T. isimli kişi ile birlikte mağduru, ...
	Sanıkların, M.A. isimli kişinin borcu için konuyla hiçbir ilgisi olmayan mağdur F.G.’ü bulunduğu kahvehaneden alarak hürriyetini kısıtlamaları, kasten yaralayarak borçlusu M.A. olan senedin altına zorla kefil olarak imza attırmaları ve üzerindeki 240 ...
	Bu nedenle, suç tarihinde hukuki ilişkiye dayanan alacaklarını tahsil etme amacıyla hareket eden sanıkların eylemlerinin 5237 sayılı TCY’nın 150/1. maddesi kapsamında kabul edilmesi gerekmektedir.
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