Esas No : 2019/169
Karar No: 2020/259
T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
4. CEZA DAİRESİ

BOZMA

TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI
Esas No
Karar No

: 2019/169
: 2020/259

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ
TARİHİ
NUMARASI
SANIK
MÜDAFİİ
SUÇ
SUÇ TARİHİ
HÜKÜM

: Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi
: 10/12/2018
: 2018/243 (E) ve 2018/579 (K)
: ÖZGÜR BOĞATEKİN,
: Av.Hüseyin Boğatekin
: Terör örgütü propagandası yapmak
: 21/12/2015
: 3713 sayılı TMK'nın 7/2, 7/2-2.cümlesi, 5237 sayılı
TCK'nın 43/1, 62, 53, 58/6,7, 63 maddeleri; 1 yıl 6 ay
22 gün hapis

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN
: Sanık müdafii
İlk Derece Mahkemesince verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla,
başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe
içeriğine göre yapılan incelemede;
Terör örgütü propagandası yapmak suçunda hakkında zincirleme suç hükümleri
uygulanan sanık ile ilgili
UYAP kayıtlarının incelenmesinde, Tunceli Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın 2018/912 soruşturma sayılı dosyası ile sanık hakkında silahlı terör örgütü
propagandası yapma suçundan soruşturma yürütüldüğü ve suç tarihinin de 11/06/2017
olduğunun anlaşıldığı, istinaf incelemesine konu dosyada bulunan suça konu eylemlere ilişkin
iddianame düzenleme tarihinin 05/06/2018 olması karşısında, her iki dosyaya konu eylemler
arasında hukuki veya fiili kesinti bulunup bulunmadığının tespiti bakımından, anılan
soruşturma dosyası incelenerek hukuki ya da fiili kesinti yok ise mümkün olması halinde
dosyaların birleştirilmesi, kesinleşmiş olması durumunda ise onaylı örneği dosya arasına
alındıktan sonra bir bütün halinde değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun
takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verildiği,
Anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafiinin istinaf itirazları yerinde
görüldüğünden, 5271 sayılı CMK'nın 280/1-e maddesi uyarınca HÜKMÜN
BOZULMASINA,
Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece
mahkemesine gönderilmesine,
5271 sayılı CMK'nun 286. maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 26/02/2020 tarihinde
oy birliğiyle karar verildi.
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Bu belge 5070 sayılı yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

