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16. Ceza Dairesi         2019/7089 E.  ,  2021/141 K.
 
"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Ceza Dairesi 

İlk Derece Mahkemesi : Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.10.2017 tarih ve 2017/22 - 2017/17

sayılı kararı 

Suç: Silahlı terör örgütüne üye olma 

Hüküm:  TCK'nın  314/2,  3713  sayılı  Kanunun  5,  TCK'nın  53,  58/9,  62,  63  maddeleri  gereğince

mahkumiyetine  dair  istinaf  başvurusunun  esastan  reddi  

 

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; 

Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi,

gereği düşünüldü; 

Sanık müdafiinin, ceza miktarı itibariyle yasal şartları  taşımayan duruşma talebinin CMK'nın 299.

maddesi uyarınca reddine; 

Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi; 

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre

yapılan incelemede; 

1-Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 tarih, 2017/16-956 Esas ve 2017/370 sayılı kararı ile

onanarak kesinleşen, Dairemizin İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 esas,

2017/3 sayılı  kararında; "ByLock iletişim sisteminin FETÖ/PDY silahlı  terör örgütü mensuplarının

kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bir suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından

kullanılan bir ağ olması nedeniyle örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için

haberleşme amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle

tespiti halinde kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacağı"nın kabul edildiği gözetilmekle, ByLock

programını Play Store'dan indirdiğini ancak hiç kullanmadığını beyan eden sanığın ilgili birimlerden

ayrıntılı  ByLock tespit ve değerlendirme raporunun bulunup bulunmadığı araştırılarak getirtilmesi,

ayrıca UYAP ortamında oluşturulan örgütlü suçlar veri havuzunda, Ayşe Bezirkan ve Mehmet Yalçın

isimli  şahısların yargılandıkları  dosyalarda haklarında tanzim edilen ByLock tespit  değerlendirme

tutanaklarında ekli kişi listesinde sanık ...'nin de isminin geçtiği şahısların beyanlarından anlaşılmakla

söz konusu şahıslara ait ByLock tespit değerlendirme tutanaklarının getirtilerek duruşmada CMK 217

maddesi  uyarınca  sanık  ve  müdafiine  okunup diyecekleri  sorulduktan  sonra  bir  karar  verilmesi

gerekirken  eksik  inceleme ile  karar  verilmesi,  

2-UYAP ortamında oluşturulan örgütlü suçlar veri  havuzunda, ...  isimli  şahsın Tokat Cumhuriyet

Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla vermiş olduğu ifadesinde sanığın gerçekleştirdiği örgütsel faaliyetlerle

ilgili bilgi verdiği görülmekle, adı geçen şahsın aşamalardaki beyanlarının Yargıtay denetimine olanak

verecek şekilde dosya kapsamına alınması, mümkün olduğu takdirde usulüne uygun şekilde tanık

olarak dinlenilmesi, aksi halde aşamalardaki beyanlarının CMK'nın 217. maddesi uyarınca duruşmada

sanık ve müdafine okunup diyecekleri sorulduktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun

tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması, 

3-BDDK’nın 29.05.2015 tarihli kararı ile temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf

Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ve 22 Temmuz 2016 tarihli kararı ile de 5411 sayılı Bankacılık
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YARGITAY BAŞKANLIĞI

Kanununun 107. maddesinin son fıkrası gereğince faaliyet izni kaldırılıncaya kadar yasal bankacılık

faaliyetlerine devam eden, FETÖ/PDY silahlı  terör  örgütü ile  iltisaklı  Asya Katılım Bankası  AŞ'de

gerçekleştirilen mutad hesap hareketlerinin örgütsel faaliyet ya da örgüte yardım etmek kapsamında

değerlendirilemeyeceği gözetilerek, örgüt liderinin talimatı üzerine örgütün amacına hizmet eden ve

bankanın yararına yapılan ödeme ve sair işlemlerin, örgüte üye olmak suçu bakımından örgütsel

faaliyet, tek başına ise örgüte yardım etmek olarak kabul edilebileceği nazara alındığında; örgüt

liderinin talimatı öncesinde vadesiz altın hesabı açıp bu hesabında 20.470 TL bulunduran sanığın aynı

zamanda maaş hesabının da söz konusu bankada bulunduğu görülmekle hesabında gerçekleştirdiği

nakdi  işlemlerin  mutat  hesap  hareketleri  olduğu,  bu  nedenle  örgütsel  faaliyet  olarak

değerlendirilemeyeceği,  

4-İlk Derece Mahkemesince örgüt mensubu olduğuna karar verilen sanık hakkında hüküm kurulurken

3713 sayılı Kanunun 5/1 madde ve fıkrası uyarınca artırım yapılması gerekirken 5. maddesi gereğince

artırım yapılarak hüküm kurulması, 

Kanuna aykırı olup sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün

bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165

sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın Trabzon 3.

Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin bilgi için Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza

Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE 26.01.2021 tarihinde

oybirliğiyle karar verildi.  
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