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Sanık MEHMET
Sanık huzura alındı. Hüviyet
Sanık : MEHMET

açıldı. Açık yargıl amaya devam olundu.
geldikleri görüldü.
tesbitine geçildi.

mezunu, market ycıneticisi, aylık 3 500 rffi1}:[lj:trx,Y?ETilffirHİJ.1t;Jj,;[|,h,l'*
Sanığa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ve ekleri okundu.
Üzerine atılı bulunan suç anlatıidl. '!^v'ı v\ufıuut

CMK 147 Ve t9l/3-c maddesindeki belirtilen yüklenen suç hakkında ;ıçıklaına<labulunmamasının kanuni hel olduğu, şüpheden kurtıılması için ,o-ui delillerin toplanması.ııisteyebileceği ve kendisi aleyhine ,7uroıun'şüphe ,.o.nı.rini oıtadan kaldınıak ve lıhine olanhususlarını ileri sürme olanağına sahip olduğu,
Kimliği hakkında ki soıulara doğrıi olarak cevap 

.verme _yükümlüğü olduğu, mü«lafi seçffehakkının bulunduğu, ııüdafi seçecek luruında 9ı.nnj,g, takdirde ,.'bi. ınüdafi yardımındanfaYdalanmak istediği takdirde baro tarafından müdafi gor."İ.roı.ileceği hususları anlatıldı.CMK'nun |0612 maddesi uYarınca Şu an mahkeıne huzurunda bildirmiş olduğu adı.esinde b.rdeğiŞiklik olması halinde mahkemeye bizzat gelerek buadres değişikliğini bildirmesi yada iade]i
ffi[lllr,T:kfuPla 

adres değişikliğini bildirmJdiği takJİrde biıoirjiği airesine tebıigat yapııacağ1

Sanık haklarını öğrendiğini, müdafi istemediğini savunmasın, yapacağını ve savunrn.a yapmal<iÇin stire istemediğini uiıolroi. 
uqYurlllloüil|ü YaPdÇagfi-

SANIK SAVUNMASINDA :üze.rime atılı suçlamaya kabul etmiyorum yeğenim Muhamme«lYusuf ePilePsi hastasıdır, annesi ve babasınrn egıtlİn oı,iunrları yoktuı., s,k sık hastalaırdığı içiııhastaneYe heP ben göhirüninı, olay günüde rahatİızlanınca hastaneye göttirınüşler, ben dııha sonrııöğrenip hastaneye geçtim, oaha <ınĞ uen götüroü!ümden ve.rahatsızlığı konusunda biJgi sahib:ıoldugu iÇin kardeŞiminde okuma yazması oiİdıgınd"an doktora durumu izih etmek istedim, doktorurıYanlna gittim, siz annesi Yada 6abası değilsinĞ bende dayısı olduğumu söyleyerek izah etmeyt:ÇalıŞtım' doktor hanım bana sizi dinleıniyoruın sizede bilgi vermiyo.r.] dedi, bu şekilde tartışıyordukben dıŞan Çıktım sonrada güvenlik gcırevİisi yantma geıaİ]suçıamayı kabul etmiyorum dedi.soruştuıma beyanı okundu: Doğrııdur bana aittir dedi,
Nüfus kaydı ve adli sicil kaydı okundu. Soruldu: Dogıudur, bana aittir, dedi.Sanığa dosYa iÇerisinde mevcut müşteki ve tanı-k beyanı, aurum ,"rİ,r, raporu, hastane
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evrakları, yokluğunda yapllan yargllama işlemleri, yokluğunda dinlenen tanık beyanları ile delil
niteliğindeki diğer tüm belge ve bilgiler okundu. Soruldu : Aleyhe hususları kabul etmiyoru,m dedi.

CMK 231. Maddesindeki yasal düzenleme ve hukuki sonuçlail anlatılarak sanıktan soruldu:
Şartları oluştuğu takdirde bu yasal düzenlemenin uygulanmasını kabul etmiyorum dedi.

Sanıktan esas hakkındaki savunması soruldu: önceki ve huzurdaki savunmalarımı aynen tekrar
ederim, ben herhangi birşey yapmadım, doktor hanıma temas etmedim, beraatimi isterim deıdi.

Yargılamanın bitirileceği ihtarı ile sanıktan son kez soruldu: bir diyeceğim yoktur, dedi.
Araştırılacak başka husus kalmadığı anlaşıldı.
Açık yargılamaya son verildi.
çrcnBĞİ »ÜşüNÜroü:
Sanığın kasten yara|ama suçunu işlediği anlaşılmakla, eylemine uyan TCK 8612 maCdesi

gereğince suçun işlenmesindeki özellikler ,sanığın şahsi ve sosyal durumu dikkate alıneırak dil<kate
alınarak takdiren l20 gün karşılığı Adli para ceza§ ile cezalandırılmasına,

Sanığın eyleminin kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gerçekleştirdiği anlaşılnıakla,
TCK 86/3-c maddesi gereğince verilen cezada yarı oranmda artınm yapılarak sanığın 180 gün
karşılığı adli para cezas;, ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından eylemin geldiği aşama itibari ile TCK
35.maddesi gereğince cezasından takdiren 3/4 oranında indirim yapılarak, 45 gün karşılığı adli para
cezası ile cezalandırılmasına,

Verilen cezanln sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak TCK 62.maJdesi
gereğince takdiren 1i6 oranında indirim yapılarak sanığın 37 gün karşılığı adli para. cezaı;ı ile
cezalandırılmaslna,

Sanığın şahsi hali ve ekonomik durumu dikkate alınarak TCK 52/2 maddesi gereğince adli para
cezaslnln günlüğü takdiren 20 TL üzerinden hesap edilerek sanığın 740 TL ADLİ PARA CEZ1ASI
ILE CBZ ALANDIRILMASINA,

Verilen para cezasının miktarına sanığın sosyal ve ekonomik durumuna göre taksitlenc.irme
yapılmasına yer olmadığına,

Katılan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte
asgari ücret tarifesi gereğince 2.725 TL vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılan

3 adet davetiye gideri 42 TL 'nin sanıktan tahsiline,
Dair, sanığın yüzüne karşı katılan vekilinin yokluğunda, verilen para cezası tiir ve mıktarı

itibari ile kesin olarak verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.28llI12019

Katip 128355 Hakim ,+2004

bulunan avul:atlık
tarafa vtırilmesine,
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