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BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

Esas No
Karar No

: 2018/2220 Esas
: 2020/81

İNCELENEN KARARIN;
Mahkemesi
: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarihi
: 19/07/2018
Numarası
: 2018/104 Esas - 2018/140 Karar
Sanık
: Canan Coşkun
Suç
: Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstemek
Suç Tarihi
: 20/09/2017
Hüküm
: Mahkumiyet
İstinaf Başvurusunda
Bulunan
: Sanık müdafii
Yerel Mahkemece sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmüne karşı istinaf yasa
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, gerekçe içeriği ve tüm
dosya kapsamına göre yapılan incelemede;
3713 sayılı Kanunun 6/1. maddesinde düzenlenen hedef gösterme suçunun
oluşabilmesi için kişilerin terör örgütlerine hedef gösterilmiş olmasının gerektiği, dava konusu
internet sitesinde yer alan yazı içeriği ve internet sitesinin niteliği bir bütün olarak
değerlendirildiğinde bu kapsamda hedef gösterme olarak kabul edilemeyeceği, demokratik
toplumun zorunlu unsurlarından olan basının bilgi verme, eleştirme, yorumlama işlevi ve
Anayasanın 26, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddelerinde düzenlenen ifade
özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden sanığın atılı suçtan beraati
yerine yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı olup hükmün bu nedenle BOZULMASINA , bu hususun yeniden
yargılama yapılmaksızın CMK'nın 280/1-a, 303/1-a maddelerine göre düzeltilmesi mümkün
bulunduğundan, yerel Mahkeme kararındaki sanığın Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri
Hedef Göstemek suçundan kurulan hüküm ve buna ilişkin gerekçe hükümden çıkarılarak
çıkartılan hüküm kısmı yerine;
"1-Sanığın üzerine atılı 3713 sayılı Kanunun 6/1. maddesinde düzenlenen Terörle
Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstemek suçundan CMK’nın 223/2-a maddesi
gereğince BERAATİNE,
2-"Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince kendisini bir vekille temsil ettiren Canan
Coşkun lehine 4.360,00 TL vekalet ücretinin Hazineden alınarak sanık Canan Coşkun'a
verilmesine,"
ibareleri eklenmek suretiyle hükme yönelik DÜZELTİLEREK İSTİNAF
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Esas No : 2018/2220 Esas
Karar No : 2020/81
BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,
Kararın sanık müdafiine TEBLİĞİNE,
CMK'nın 291/1. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
Dairemiz'e verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak
veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi
aracılığı ile dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve
tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Yargıtay
İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere TEMYİZ yolu açık olarak 14/01/2020
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
T.AKINCI
e-imzalıdır

Üye
N.AYAN
e-imzalıdır

Üye
İ.ŞANCI
e-imzalıdır
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