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: Sanık müdafii - 26.12.2017
Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı sanık müdafii tarafından istinaf yoluna
başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin, sanığın propaganda içerikli son paylaşımı yaptığı
"09.07.2015" tarihi yerine "2016" olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilmesi mümkün maddi yazım
hatası, sanığın gözaltında geçirdiği sürenin gerekçeli karar başlığında gösterilmemesi suretiyle 5271
sayılı CMK'nın 232/2-d maddesine aykırılık oluşturulması ise mahallinde giderilebilir maddi yazım
eksikliği olarak görülmüştür.
Dosya içerisinde yargılama gideri olarak sanıktan tahsili gereken, sarf kararına konu
fatura gideri ile tebliğat gideri bulunmasına karşın, "20 TL altında olduğu" gerekçe gösterilerek
yargılama giderinin hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmesi aleyhe istinaf olmadığından
düzeltme nedeni yapılmamıştır.
Sanık hakkında 3713 sayılı Kanunun 7/2 ve 7/2-2. cümle maddeleri uygulanarak
belirlenen 1 yıl 15 ay hapis cezası üzerinden TCK'nın 43/1 maddesi uyarınca 1/3 oranında artırım
yapılması sonucu “1 yıl 24 ay hapis” yerine hesap hatası yapılarak “1 yıl 21 ay 22 gün hapis” ve
hemen sonrasında TCK 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılırken "1 yıl 18 ay hapis"
yerine hesap hatası ile "1 yıl 16 ay 3 gün" hapis cezası tayin olunmak suretiyle eksik ceza tayini
aleyhe istinaf bulunmadığından düzeltme nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma
sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, eleştiriler
dışında usul ve yasaya bir aykırılık bulunmaması nedeniyle sanık müdafiinin istinaf talebi yerinde
görülmemiş olmakla, 5271 sayılı CMK'nın 280/1-a maddesi uyarında İSTİNAF BAŞVURUSUNUN
ESASTAN REDDİNE,
Kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilmesine, bir örneğinin de mahkemesince istinaf başvurusunda bulunana TEBLİĞİNE,
Dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine iadesine, 5271 sayılı CMK'nın 286.
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