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16. Ceza Dairesi         2018/1348 E.  ,  2018/2433 K.
 
"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi 

Suç: Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme, Silahlı terör örgütüne üye olma 

Hüküm: 1-Sanık ... hakkında; TCK’nın 314/2, 220/7, 3713 sayılı Kanunun 4-5, TCK’nın 62/1, 53/1-3,

63, 58/9 maddeleri uyarınca mahkumiyetine 

2-Sanıklar ..., ... ve suça sürüklenen çocuk ... hakkında; silahlı terör örgütüne üye olma suçundan

dolayı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine 

 

 Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 

1-Sanıklar ..., ... ve suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz talebinin vekalet ücretine yönelik

bulunduğu belirlenerek, vekalet ücreti ile sınırlı olarak yapılan incelemede; 

Yapılan yargılama sonunda mahkemenin vekalet ücretine yönelik kabul ve takdirinde bir isabetsizlik

bulunmadığından sanıklar ..., ... ve suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin vekalet ücretine ilişkin yerinde

görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 

2-Sanık ... yönünden kurulan silahlı suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçuna yönelik

hükmün incelenmesinde;  

Silahlı  terör  örgütüne yardım etmek (TCK 314/3 ve 220/7 yollamasıyla  TCK 314/2)  ve  göçmen

kaçakçılığı (TCK 79) suçlarından yargılanan, silahlı terör örgütüne üye olmadığı kabul edilen sanığın,

haklarında beraat  kararı  kesinleşen diğer sanıklar  ve suça sürüklenen çocuğun örgüte katılımını

sağlamak için para karşılığında araç temin ederek Suriye ülkesine illegal yollardan geçirmeye çalışmak

şeklinde kabul edilen hukuki anlamda tek bir fiil  olduğunda kuşku bulunmayan eyleminin sübutu

halinde,  TCK’nın  44.  maddesinde  düzenlenen  fikri  içtima  hükmünün  bu  suçlar  yönünden

uygulanmayacağına dair  özel  bir  düzenleme bulunmamasına ve her iki  suçu düzenleyen normlar

arasında görünüşte içtima kurallarının uygulanma kabiliyeti olmamasına nazaran yerel mahkemenin

somut olay bakımından TCK’nın 44. maddesinin uygulanmasında bir isabetsizlik bulunmamakta ise de; 

Aksi kanıtlanamayan savunmalara göre, silahlı terör örgütü DAEŞ ile organik bağ kurup, örgütün

hiyerarşik yapısına dahil olduğu kanıtlanamayan ve Suriye ülkesine örgüte katılmak amacıyla gitmek

istediklerini bildiği yönünde mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemeyen sanığın,

haklarındaki beraat kararı kesinleşen sanıkları maddi menfaat elde etmek maksadıyla yasal olmayan

yollardan  yurtdışına  çıkmasına  imkan  sağlamaya  çalışmaktan  ibaret  eyleminin  TCK’nın  79/1-b

maddesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturacağından bu suçtan cezalandırılması ile

yetinilmesi  gerekirken  ayrıca  ispat  edilemeyen  terör  örgütüne  yardım  etmek  suçundan  da

cezalandırılmasına  karar  verilmesi   

Kanuna aykırı,  Cumhuriyet  savcısının  temyiz  itirazları  bu  itibarla  yerinde  görülmüş olduğundan

hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 12.07.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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