
İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
DOSYA NO : 2013/390 
KARAR NO : 2018/365 
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 16/10/2018 tarihli ilamı ile 3/5-1.cümle maddesi gereğince 2000-TL Adli Para, 6000-TL 
Adli Para cezası ile cezalandırılmasına, sanıkta yakalanan eşyaların 5237 sayılı TCK nun 54/4 md 
uyarınca zoralımı ile cezalandırılan Mohammad ve Hamıda oğlu, 1989 doğumlu, Suriye nüfusuna 
kayıtlı AHMAD RANNAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, tebligata yarar adresi tespit 
edilememiş, gerekçeli karar  tebliğ edilememiştir. 

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2- İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,  
3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,  

sanığın yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 
Yargıtay'a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine 
yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye 
Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere 
(karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar 
verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10473 

—— • —— 
İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
DOSYA NO : 2008/579 Esas 
KARAR NO : 2018/349 
5607 ve 4733 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 09.10.2018 tarihli ilamı ile  TCK'nun 66/1-e ve CMK'nun 223/8  maddesi 
gereğince zamanaşımı nedeniyle Düşme, sanıkta yakalanan eşyaların 5237 sayılı TCK'nun 54/4 
maddesi uyarınca müsaderesine karar verilen Aleksadr ve Marine'den olma 18.06.1985 Ukrayna 
doğumlu Armen MYKHAYLOVSKA tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar, 
katılan Gümrük ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurumu vekilleri tarafından verilen 
istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir. 

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
sanığın yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 
Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememiz kaleminde tutulacak bir tutanak 
veya en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf yasa 
yolu kabul olarak karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10478 


