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16. Ceza Dairesi         2019/8266 E.  ,  2019/7920 K.
 
"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Ceza Dairesi 

İlk Derece Mahkemesi : İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.10.2018 tarih ve 2018/26 - 2018/238

sayılı kararı 

Suç: Silahlı terör örgütüne üye olma 

Hüküm: TCK'nın 314/2, 3713 sayılı  Kanunun 5/1, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63 maddeleri  gereğince

mahkumiyetine dair hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi 

 

 Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; 

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

gereği düşünüldü; 

Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından, işin esasına geçildi; 

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

yapılan incelemede; 

1-Silahlı  terör  örgütüne  üye  olma  suçu  temadi  eden  suçlardan  olup,  yakalanma  ile  temadi

kesileceğinden,  Bölge  Adliye  Mahkemesi  karar  başlığında  suç  tarihinin  yakalama  tarihi  olan

“23.03.2017”  yerine  “06.10.2016”  olarak  yazılması,  

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

onanarak kesinleşen, Dairemizin ilk 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 olacağının kabul edildiği gözetilmekle, Bylock

kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, Bylock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek

şekilde teknik verilerle  tespiti  halinde,  Bylock kullanıcısı  olduğuna dair  delilin  atılı  suçun sübutu

açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili birimlerden ayrıntılı Bylock tespit ve değerlendirme

raporu getirtilip, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığından sanık hakkında düzenlenen veri

inceleme raporu bulunup bulunmadığı sorularak, var ise bu rapora dayanak delilin elde edilişine ilişkin

"gizli tanık Garson"un daha önce hakim huzurunda verdiği ifadeye dair tutanaklar ve CMK'nın 134.

maddesine göre alınan mahkeme kararı ile varsa ayrıntılı  analiz raporunun soruşturmayı yürüten

Cumhuriyet Başsavcılığından araştırılarak temin edilip, UYAP'ta bulunan örgütlü suçlar bilgi havuzunda

araştırma yapılarak sanık hakkında başkaca bir  beyan bulunup bulunmadığı  araştırılıp,  varsa bu

beyanlarla birlikte hüküm verildikten sonra dosyaya geldiği anlaşılan Ali İhsan Kuş'un 15.02.2019

tarihinde Denizli KOM Şube Müdürlüğü'nde vermiş olduğu ifadesinin duruşmada CMK’nın 217. maddesi

uyarınca sanık ve müdafiine okunarak diyeceklerinin sorulması ile tüm dosya kapsamının bir bütün

halinde değerlendirilmesi suretiyle sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yetersiz

belgelere dayanarak eksik araştırma ile yazılı  şekilde karar verilmesi, 

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

Kanunun 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 rutin 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; 01.01.2014

tarihinden önceki hareketleri de içeren sanığın Bank Asya hesap hareketlerine ilişkin dökümün dosyaya

getirtilerek, örgüt liderinin talimatı üzerine katılım hesabı açma ve mevduat artışı gibi rutin dışına çıkan

hesap hareketi bulunup bulunmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp, sanığın örgüt liderinin

talimatı doğrultusunda hesap açıp açmadığı, para yatırıp yatırmadığı bilirkişiye açıklattırıldıktan sonra

bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması, 

Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, hükmün bu

sebeplerle BOZULMASINA, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen

süre dikkate alındığında, tahliye taleplerinin reddi ile tutukluluk halinin devamına, 28.02.2019 tarihinde

yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun

304. maddesi uyarınca dosyanın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin bilgi için

İstanbul  Bölge  Adliye  Mahkemesi  2.  Ceza  Dairesine  gönderilmek  üzere  Yargıtay  Cumhuriyet

Başsavcılığına  TEVDİİNE,  16.12.2019  tarihinde  oybirliğiyle  karar  verildi.  
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