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T.C.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay 16. Ceza Dairesi
Bölüm : 16. Bölüm Yüksek Başkanlığına
Tebliğname No : 2020/5508

Tutuklu, Duruşma Talepli, Salıverme İstemli

Mahkemesi : İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi
Karar Tarihi ve No : 04/11/2019 gün ve 2019/252 E. 2019/279 K.
Katılanlar : 1-TBMM Başkanlığı, 2-Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık  (T.C. 

Cumhurbaşkanlığı)
Sanıklar : 1-Mehmet Hasan Altan, 2-Ayşe Nazlı Ilıcak, 3-Ahmet Hüsrev 

Altan, Fevzi Yazıcı, 4-Şükrü Tuğrul Özşengül, 5-Yakup Şimşek 
Suç : Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Anayasal Düzeni 
Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Silahlı terör örgütüne üye 
olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, 

Suç Tarihi : 15/07/2016
Uygulama : 1-Sanık Mehmet Hasan Altan hakkında; Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 
Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 
Teşebbüs Etme, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs 
Etme suçlarından, CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAAT

    2-Sanık Ayşe Nazlı Ilıcak hakkında, Silahlı Terör örgütüne 
yardım suçundan TCK.nın 314/3 ve 220/7 maddeleri delaletiyle, 
314/2, 3713 sayılı kanunun 5/1, TCK.nın 62, 53, 58/9, 63/1. 
maddeleri uyarınca 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI, gözetim 
altında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından mahsubu, 
hak yoksunlukları, mükerrirlere özgü infaz rejimi 

    3-Sanık Ahmet Hüsrev Altan hakında, Silahlı terör örgütüne 
yardım suçundan TCK.nın 314/3 ve 220/7 maddeleri delaletiyle, 
314/2, 3713 sayılı kanunun 5/1, TCK.nın  53, 58/9, 63/1. 
maddeleri uyarınca 10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI,  gözetim 
altında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından mahsubu, 
hak yoksunlukları, mükerrirlere özgü infaz rejimi

   4-Sanıklar Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek hakkında; Silahlı 
terör örgütüne üye olmak suçundan TCK.nın 314/2, 3713 sayılı 
kanunun 5/1, TCK.nın  53, 58/9, 63/1. maddeleri uyarınca 10 
YIL 15 AY HAPİS CEZASI,  gözetim altında ve tutuklulukta 
geçirdiği sürelerin cezasından mahsubu, hak yoksunlukları, 
mükerrirlere özgü infaz rejimi

   5-Sanık Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında; Silahlı terör 
örgütüne üye olmak suçundan TCK.nın 314/2, 3713 sayılı 
kanunun 5/1, TCK.nın  53, 58/9, 63/1. maddeleri uyarınca 12 
YIL HAPİS CEZASI,  gözetim altında ve tutuklulukta geçirdiği 
sürelerin cezasından mahsubu, hak yoksunlukları, mükerrirlere 
özgü infaz rejimi

   6-Sanıklar Ayşe Nazlı ILICAK, Ahmet Hüsrev ALTAN, 
Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL, Fevzi YAZICI, Yakup ŞİMŞEK 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 
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veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Anayasal Düzeni 
Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, suçlarından CEZA 
VERİLMESİNE YER OLMADIĞI,

7-İstanbul Adli Emanetinin;
 2017/3277 sırasında kayıtlı"Mühürlü delil zarfında Mehmet 

Hasan Altan'dan ele geçirilen (6) adet 1 ABD Dolar " 'dan ibaret 
eşyanın TCK.nun 54. maddesi gereğince sanığa iadesine dair

Tebliğ Tarihi :SanıklarAyşe Nazlı Ilıcak, Ahmet Hüsrev Altan, Fevzi Yazıcı, 
Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek   müdafileri ve katılan 
TBMM Başkanlığı vekiline 04/11/2019; katılan T.C. 
Cumhurbaşkanlığı vekiline (Öğrenme)

Temyiz Eden ve Tarihi :Sanıklar Fevzi Yazıcı, Ayşe Nazlı Ilıcak, Yakup şimşek 
müdafileri, 05/11/2019; sanıklar Ahmet Hüsrev Altan, Şükrü 
Tuğrul Özşengül müdafileri 08/11/2019; katılan TBMM 
Başkanlığı vekili 05/11/2019; katılan T.C. Cumhurbaşkanlığı 
vekili 11/11/2019; sanık Ayşe Nazlı Ilıcak 13/12/2019

        
            Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi.
            

Dosyanın safahatı incelendiğinde özetle;
İlk derece mahkemesi tarafından tüm sanıklar hakkında Anayasal Düzeni Ortadan 

Kaldırmaya Teşebbüs Etme suçundan TCK.nın 309/1. maddesi uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası verildiği bu kararın istinaf edilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye 
Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından istinaf talebinin esastan reddine karar verildiği, bu 
kararın temyiz edilmesi üzerine de Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından sanıklar Ayşe Nazlı 
Ilıcak ve Ahmet Hüsrev Altan'ın eylemlerinin "Silahlı terör örgütüne yardım etme", sanıklar, 
Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek'in eylemlerinin "Silahlı terör örgütüne 
üye olma" suçunu oluşturduğu,  sanık  Mehmet Hasan Altan'a yüklenen suçun sanık tarafından 
işlendiğinin sabit olmaması nedeni ile beraatine karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile bozma 
kararı verdiği; ilk derece mahkemesinin Yargıtay bozma ilamına uyarak, sanıklar Ayşe Nazlı 
Ilıcak ve Ahmet Hüsrev Altan'ın Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan, sanıklar, Fevzi 
Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek'in Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 
cezalandırılmalarına, sanık  Mehmet Hasan Altan'ın beraatine karar verdiği anlaşılmakla yapılan 
incelemede;

Yargıtay bozma ilamı üzerine ilk derece mahkemesine dosyanın gönderilmesi üzerine, 
ilk derece mahkemesince verilen kararın doğrudan Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz 
incelemesi için gönderilmesi gerekirken, hükümde istinaf kanun yolunun gösterilmesi nedeniyle 
tarafların yanıltılması sebebiyle bir kısım sanıklar müdafiileri tarafından kararın istinaf 
edildiğine ilişkin dilekçeler verilmiş ise de; kanun yolunun yanlış gösterilmesi nedeniyle yanlış 
mercie verilen dilekçelerin tarafların haklarını haleldar etmeyeceği ve temyiz yasa yolunu 
değiştirmeyeceği nazara alındığında, söz konusu dilekçelerin temyiz dilekçesi olarak kabulü ile 
süresinde olduğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.

Tüm bu açıklananlar ışığında;
İlk derece mahkemesince bozma sonrası atılı suçlardan kurulan hükümlerin tamamının 

CMK'nın 307/3 maddesi uyarınca doğrudan temyiz incelemesine tabi olduğu, bunun dışında ilk 
derece mahkemesince sanıklar hakkında "Ceza verilmesine yer olmadığına" ilişkin karar ise 
Yargıtay incelemesinden geçmeksizin ilk defa ilk derece mahkemesince verilmesi karşısında 
CMK'nın 286/2-h madde ve fıkrasının uygulanma olanağı bulunmadığı ve bu nedenle "Ceza 
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verilmesine yer olmadığına"  ilişkin hükmün de temyizi kabil olduğu değerlendirilerek yapılan 
incelemede; 

           Hükmolunan cezanın süresine göre şartları bulunmadığından sanık Ayşe Nazlı 
Ilıcak müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMK’nın 299. maddesi uyarınca REDDİNE, 
karar verilmesi,

I-Katılanlar T.C Cumhurbaşkanlığı vekili ile TBMM Başkanlığı vekilinin, sanıklar 
Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında "Silahlı terör örgütüne 
üye olma" sanıklar Ahmet Hüsrev Altan ve Ayşe Nazlı Ilıcak hakkında ise  "Silahlı terör 
örgütüne yardım etme"  suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri ile, sanıklar  Ayşe 
Nazlı ILICAK, Ahmet Hüsrev ALTAN, Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL, Fevzi YAZICI, 
Yakup ŞİMŞEK hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya 
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 
Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Anayasal Düzeni Ortadan 
Kaldırmaya Teşebbüs Etme suçlarından kurulan "ceza verilmesine yer olmadığına" dair 
hükmüne ilişkin temyiz taleplerinin incelenmesinde;

A- "Silahlı terör örgütüne üye olma ve Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarının 
niteliği itibariyle, anılan suçlardan doğrudan doğruya zarar görmeyip davaya katılma ve 
dolayısıyla hükmü temyiz etme hakkı bulunmayan katılan Cumhurbaşkanlığı vekili ile, 

B- "Silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs 
Etme, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme"  suçlarının niteliği itibariyle, 
anılan suçlardan doğrudan doğruya zarar görmeyip davaya katılma ve dolayısıyla hükmü temyiz 
etme hakkı bulunmayan katılan TBMM Başkanlığı vekilinin temyiz itirazlarının CMK’nın 
298.maddesi gereğince REDDİ,

II-Katılan T.C Cumhurbaşkanlığı vekilinin sanıklar hakkında "Türkiye Büyük 
Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını 
engellemeye teşebbüs etme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" 
suçlarından, katılan TBMM Başkanlığı vekilinin ise Türkiye Büyük Millet Meclisini 
ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan 
kurulan "Ceza verilmesine yer olmadığına" dair hükümlere ilişkin temyiz itirazlarının 
incelenmesinde ise;

"Silahlı terör örgütüne üye olma ve Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından 
mahkumiyetlerine karar verilen sanıklar hakkında "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan 
kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Anayasal 
düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından" beratlerine karar verilmesi gerekirken 
yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle BOZULMASI, bu hususun yeniden yargılama 
yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan hükümün, VI. fıkrasındaki "Ceza 
verilmesine yer olmadığına" ibaresinin hükümden çıkartılarak "sanıkların ayrı ayrı Beraatlerine" 
ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün 
DÜZELTİLEREK ONANMASI,

III-Sanıklar  Ayşe Nazlı Ilıcak ve Ahmet Hüsrev Altan hakkında Silahlı terör 
örgütüne yardım etmek suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanıklar 
müdafileri ile sanık Ayşe Nazlı Ilıcak'ın temyiz taleplerinin incelenmesinde;
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Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin Kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas 
alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen 
iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri 
değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere 
dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine 
uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; 
sanıklar müdafiilerinin ve sanık Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, suçun vasfına, eylemin basın özgürlüğü 
kapsamında kaldığına, tekerrür hükümlerinin ve TMK'nın 5/1 maddesinin uygulama yeri 
bulunmadığına, lehe kanun değişikliklerinin uygulanması gerektiğine, takdiri indirim 
maddesinin uygulanması gerektiğine ilişkin ve sair temyiz itirazları yerinde görülmediğinden 
REDDİ, ancak;

Türk Ceza kanunu'nun 58/9 maddesinde düzenlenmiş olan özel tekerrür hükmünün 
ancak örgüt mensubu olan sanıklar hakkında uygulanacağı gözetilmeksizin haklarında Silahlı 
terör örgütüne yardım etmek suçundan hüküm kurulan hükümde  sanıklara verilen cezanın yazılı 
şekilde Türk Ceza kanunu'nun 58/9 maddesinin uygulanmasına karar verilmesi;

Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle BOZULMASI, bu hususun yeniden yargılama 
yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanıklar hakkındaki tekerrür uygulamasına 
ilişkin bölümlerin tamamen hükümden çıkartılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun 
olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASI,

IV-Sanık Mehmet Hasan Altan hakkında kurulan Beraat hükümüne yönelik 
katılanlaru T.C Cumhurbaşkanlığı vekili ile TBMM Başkanlığı vekilinin temyiz 
itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın cezalandırılmasına yeter, kesin, inandırıcı ve şüpheden uzak delil elde 
edilemediğinden ve bu itibarla  yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması 
nedeniyle 5271 sayılı CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince sanığın  BERAATİNE, 

Sanık hakkında atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirecek yeterli, kesin, 
inandırıcı ve şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve 
takdir kılınarak beraat kararı verilmiş olduğundan, katılanlar vekillerinin savunma hakkına, 
katılan sıfatlarına, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkin ve diğer temyiz itirazları 
yerinde görülmediğinden REDDİ, ancak; 

Adli Emanetinin 2017/3277 sırasına kaytılı "1 dolarların" sanığa teslimine karar 
verilirken uygulama maddesi olarak müsadereyi düzenleyen TCK'nın 54. maddesinin 
gösterilmesi suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi;

Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle BOZULMASI, bu hususun yeniden yargılama 
yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan  sanık hakkındaki hükümün bu 
bölümündeki "TCK.nun 54. maddesi gereğince" ibaresinin hükümden çıkartılması suretiyle 
diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASI,

V-Sanıklar,  Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek hakkında Silahlı 
terör örgütüne üye olmak suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanıklar 
müdafilerinin temyiz taleplerinin incelenmesinde;

Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin Kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas 
alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen 
iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri 
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değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere 
dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine 
uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; 
Sanık müdafiilerinin, suçun vasfına, delillerin değerlendirilmesine, dosyada mahkumiyete 
yeterli delil bulunmadığına, gerekçeye,savunma hakkına, yargılama giderlerini, eksik 
incelemeye, cezanın alt sınırdan verilmesi gerektiğine, takdiri indirim maddesinin uygulanması 
gerektiğine ilişkin ve sair  ve sair temyiz itirazları yerinde görülmediğinden CMK’nın 302/1. 
maddesi gereğince temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASI,

Talep ve dosya tebliğ olunur. 29/01/2020

 Faik ERSÖZ                         MÜCAHİT ERDOĞAN
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