Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2018/881 Esas,
Karar No : 2019/695 Karar
SANIK : LINA DUBII, Vıadimir ve Akulina kızı, 11/05/1968 UKRAYNA doğumlu,
Mahkememizin 04/11/2019 tarih ve 2018/881 Esas, 2019/695 Karar sayılı ilamı ile sanık
Lına DUBII hakkında, 17/10/2018 tarihinde işlediği iddia edilen 5607 sayılı Yasanın 3/1.
maddesine Muhalefet suçu nedeniyle eylemine uyan 6455 sayılı Yasa ile değişik 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1, TCK’nın 62 ve 52/2.maddeleri uyarınca sonuç olarak
1 YIL HAPİS ve 2000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın
kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak
TCK’nin 53.maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılmasına, sanık hakkında verilen
hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK’nın 51/1. maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, aynı kanunun
51/3. maddesi uyarınca 1 yıl herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin denetimli serbestliğe tabi
tutulmasına, suça konu malların MÜSADERESİNE, yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile hazineye
gelir kaydına, katılan Ticaret Bakanlığının kendisini vekille temsil ettirdiğinden 2725,00 TL vekalet
ücretinin sanıktan alınarak müdahillere verilmesine karar verilmiştir.
Mahkememiz kararına karşı Ticaret Bakanlığı vekili tarafından “sonuç olarak 1 yıl 3 ay
hapis cezasına hükmedilmesi gerekirken 1 yıl süreyle hapis cezası verilerek eksik ceza tayini ve
hükme esas temel cezanın alt sınırdan belirlenmesi ve az süreli hapis cezasına hükmolunması;
"orantılılık ilkesine", hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu ve yine 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu'nun 51. maddesinin 2. fıkrası; “ Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı
zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi
koşuluna bağlı tutulabilir.” Hükmü gereğince kurum zararının giderilmemiş olması nedeniyle
ertelemenin hukuka aykırı olduğunu belirterek istinaf talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.
Mahkememiz kararına karşı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca “sonuç olarak 1 yıl 3 ay
hapis cezasına hükmedilmesi gerekirken 1 yıl süreyle hapis cezası verilerek eksik ceza tayini”ne
hükmedilmesi nedeniyle istinaf talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.
Kararın sanık Lına DUBII’nın yargılama aşamasında bildirmiş olduğu adresine tebliğe
çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı, yapılan adres araştırmaları ve yurtdışı adreslerine
yazılan talepnameye rağmen tebliğin sağlanamadığı gibi sanığa ait tebliğe esas adres tespit
edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince RESMİ
GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş
sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt
katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge Adliye
Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
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