
I- KĠġĠSEL BĠLGĠLER 

II- AÇIKLAMALAR 

A- Kamu gücünün iĢlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti: 

1. Dürüst Gazete’nin Brüksel temsilciliğini yürütmekte olan müvekkilimiz Selma 

Gürman, Belçika’da mukim olup, gazetecilik mesleğini burada yürütmekte ve zaman zaman 

Türkiye’ye gelmektedir. 

2. Müvekkilimiz, İstanbul’un kuzeyinde yapılmakta olan ve kamuoyunda “üçüncü 

köprü” olarak bilinen köprü ve otoyol inşaatının ihalesinde yolsuzluk yapıldığına dair bir 

takım bilgilere ulaşmıştır. Bu iddialara göre, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan 

üst düzey bürokrat K.Ç., inşaatın yapılacağı alanda kesilecek ağaç sayısının daha az 

gösterilmesi karşılığında ihaleyi kazanan yüklenici firmadan yüklü bir miktar rüşvet almıştır. 

Bu iddiaları araştırmak üzere 05.10.2013 tarihinde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne 

giderek K.Ç. ile görüşme talebinde bulunan müvekkilimizin bu talebi, K.Ç.’nin 

rahatsızlandığı gerekçesi ile reddedilmiştir. Olayın kamuoyunda duyulması üzerine K.Ç., 

10.11.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştır. 

3. Görevden almanın gerekçesini öğrenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı T.A. ile 

görüşme talebinde bulunan müvekkilimize, 25.11.2013 tarihinde randevu verilmiştir. 

Görüşmede, müvekkilimizin sorularını yanıtlayan Bakan, yolsuzluğa ilişkin iddiaları 

reddetmiş ve K.Ç.’nin görevden alınmasının sağlık sorunlarından kaynaklandığını ileri 

sürmüştür. Bakan T.A., görüşmenin sonunda “bir şeyler daha diyeceğini” söyleyerek 

müvekkilimizden kayıt cihazını kapatmasını istemiş ve “O bahsettiğin konuda yolsuzluk 

olduğunu biz de biliyoruz. Az önce başka türlü dedim ama mecbur olduğumdan. Ben bunları 

engellemek için elimden geleni yapıyorum. İşte mesela görevden aldık. Ama bu köprü 

mutlaka yapılmalı. Küçük yolsuzlukları görmemek gerek. O köprünün yapılması bunlardan 

daha önemli. O yüzden sen de artık pek kurcalama. Yoksa hakkında hayırlı olmaz.” diyerek 

yolsuzluk iddialarının doğru olduğunu itiraf etmiştir. Bu konuşma da, müvekkilimizin bu 

durumun oluşacağını tahmin ederek telefonunun ses kayıt özelliğini açması sayesinde kayıt 

altına alınmıştır. 

4. Müvekkilimizin, kaydın, T.A.’nın yolsuzluğu itiraf ettiği kısmını haber yapma isteği 

Dürüst Gazete Genel Yayın Yönetmeni S.D. tarafından hem 26.11.2013 hem de 10.02.2014 

tarihlerinde, hükümetten çekindiği için reddedilmiştir. Bunun üzerine müvekkilimiz, ilgili ses 

kaydını 10.02.2014 tarihi 19.00 sularında kişisel Twitter adresinden “İşte eski Bakan T… 

A…’nın kendi sesinden 3. Köprü’deki yolsuzluğun itirafı!” yazısı eşliğinde paylaşmıştır. 

5. Bu Twitter paylaşımından sonra T.A.’nın başvurusu üzerine Telekomünikasyon 

İletişim Başkanlığı (TİB), aynı gün, saat 22.00 sularında, müvekkilimizin Twitter adresine 

Türkiye’den erişimi, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9-A maddesi 

uyarınca engellenmiştir ve kararını, eski bakan T.A’nın özel hayatının gizliliğinin ihlal 

edildiği iddiasıyla 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sunmuştur. İlgili Hakimlik, erişimi engelleme 

kararını 24 saat içinde aynı gerekçe ile haklı bulmuştur. Müvekkilimiz, 12.02.2014 tarihinde 



erişime engelleme kararına itiraz etmiştir. Bu itiraz, 25.01.2015 tarihinde reddedilmiş ve karar 

11.03.2015 tarihinde müvekkilimize tebliğ edilmiştir. 

6. T.A.’nın Savcılık’a şikâyeti sonucunda, 14.02.2014 tarihinde müvekkilimiz gözaltına 

alınmıştır. Aynı gün sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi Savcılık’ın tutuklama 

talebini reddetmiştir. Cumhuriyet Savcılığı’nın ret kararına itirazı üzerine 1. Asliye Ceza 

Mahkemesi müvekkilimizin tutuklanmasına karar vermiştir. Aynı gün hazırlanan 

iddianamenin ardından Gürman hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 134. maddesinin 2. 

fıkrasına dayanarak ceza yargılaması başlatılmıştır. 

7. Yolsuzluk karşıtlarının desteklediği bir figüre dönüşen müvekkilimizin tutukluluğuna 

tarafımızca 23.02.2014 tarihinde itiraz edilmiş ve bu itirazımız Mahkeme tarafından 

müvekkilimizin “yurtdışında mukim olduğu için yoğun kaçma şüphesi altında bulunduğu”, ve 

“delillerin karartılması ihtimalinin bulunduğu” gerekçeleri ile reddedilmiştir. 

8. İlk duruşmadan önce, T.A.’nın avukatlarının güvenlik gerekçesiyle davanın bir başka 

şehre nakli için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurusu Valilik’in de görüşü alınarak, 

dosya incelenmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilmiştir. 04.03.2014 tarihinde Yargıtay 5. 

Ceza Dairesi, davanın başka bir ile naklinin uygun olacağı görüşüne ve Adalet Bakanlığı’nın 

bu yöndeki istemine dayanarak, kamu güvenliği gerekçesiyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 

19. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ilgili davanın Bayburt Asliye Ceza Mahkemesi’ne 

nakledilmesine karar vermiştir. 

9. 28.03.2014 tarihinde Bayburt Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, 

tarafımızca tekrar tahliye talebinde bulunulmuş ve bu talebimiz Mahkeme tarafından “yoğun 

kaçma şüphesi” ve “delillerin karartılması ihtimali” gerekçe gösterilerek reddedilmiştir. 

24.04.2014 tarihinde görülen ikinci duruşmadatarafımızca tekrar tahliye talebinde 

bulunulmuş; bu talebimiz, Mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak, 

müvekkilimizin tutuksuz yargılanması kararı ile sonuçlanmıştır. 

10. Müvekkilimizin isteği doğrultusunda 26.04.2014 tarihinde yaptığımız adlî kontrolün 

kaldırılması veya değiştirilmesi talebi, müvekkilimizin duruşmalara katılımının uygun görülen 

herhangi bir güvence ile sağlanabileceğinin ileri sürülmesine rağmen “başvurucu hakkında 

delil durumunda bir değişiklik bulunmadığı ve başvurucunun adlî kontrol altına alınması 

kararında bir isabetsizlik olmadığı” gerekçesi ile reddedilmiştir. Tarafımızca 14.10.2014 

tarihinde tekrarlanan talep, aynı gerekçelerle reddedilmiştir. 

11. TCK’nın 134. maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak başlatılan ceza yargılamasında, 

26.02.2015 tarihinde müvekkilimiz dört yıl hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Karar 

11.03.2015 tarihinde müvekkilimize tebliğ edilmiştir. 

 

B- Bireysel baĢvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal edildiği 

ve buna iliĢkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar: 

 

ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ (ANAYASA MD. 26, 28, AĠHS MD. 10) 

  



DüĢünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğün Sınırlandırılmasında Dikkat Edilmesi 

Gereken Kurallar Göz Önünde BulundurulmamıĢtır. 

1. İfade özgürlüğü AİHS’in 10. maddesinde ve Anayasa’nın 25 ve 26. maddelerinde 

düzenlenmiş olup, bireylerin düşünce ve kanaatlerini serbestçe açıklamalarını, haber ve 

bilgilere ulaşabilmelerini güvence altına almaktadır. Bu sebeple, demokratik bir toplumun asli 

temellerinden olan ifade özgürlüğü, bir toplumun ilerlemesinin ve her bir bireyin kendini 

geliştirmesinin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. (Lingens/Avusturya, 9815/82, 

08.07.1986 par. 41; Şener/Türkiye 38270/11, 08.07.2014, par. 112; Maronek/Slovakya, 

32686/96 19.07.2001; par. 51; Handyside/UK, 5493/72  07.12.1976 par. 49 ). AİHM ifade 

özgürlüğü kapsamında güvence altına alınan özgürlüğün bir temel hak niteliği taşıdığını 

vurgulamıştır. 

2. Anayasa’nın 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin sadece belirtilen sebeplerle ve 

kanunla sınırlandırılabileceği belirtilmektedir. Anayasa’nın 26. maddesinde ise sınırlama 

amaçları belirtilmiştir. İfade özgürlüğü mutlak bir hak değildir, istisnai durumlarda 

sınırlandırılabilir. Bu sınırlama ölçütleri maddede belirtilmiştir. İfade özgürlüğü istisnalara 

tabi olsa da, bu istisnalar dar bir biçimde yorumlanmalı ve sınırlama nedeni ikna edici bir 

biçimde ortaya konmalıdır (Observer ve Guardian / Birleşik Krallık, 13585/88, 26.11.1991, 

par. 59). Bu sınırlamalar yasayla öngörülmeli, demoktratik toplumun gereklerine uygun 

olmalı, meşru bir amacı olmalı, orantılı olmalı ve hakların özüne dokunulmamalıdır.  "Hakkın 

amacına uygun şekilde kullanımını son derece zorlaştıran, ciddi suretle güçleştiren, örtülü bir 

şekilde kullanılamaz hale koyan ve etkisini ortadan kaldıran sınırlamalar öze dokunur 

niteliktedir." ( AYM E.2006/121, K.2009/90, KT. 18.6.2009). Meşru amaç AİHS'in 10. 

madde 2. fıkrasında belirtilen amaçlarla sınırlı sayıdadır.  

3. Müvekkilimizin Twitter adresininde paylaşmış olduğu, içeriği sakıncalı olduğu iddia 

edilen gönderinin URL bazında engellenmesi olanağı varken, Twitter hesabının tamamen ve 

süresiz olarak kapatılması kararı ölçülülük ve meşru amaçla sınırlama ilkesine aykırıdır. İfade 

özgürlüğü ancak demokratik toplumda gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılabilir. AİHM 

içthiatlarında, demokratik toplumda gerekli olma ölçütü zorlayıcı toplumsal ihtiyaç olarak 

belirtilmiştir. Demokratik toplumda gereklilik ve ölçülülük ölçütleri dikkate alındığında, 

müvekkilimizin Twitter hesabına tamamen erişiminin engellenmesi ifade özgürlüğüne 

aykırıdır.  

 

Ġfade özgürlüğü yalnız bilgi ve düĢüncelerin içeriğini değil iletilme biçimlerini de 

güvence altına almaktadır. 

 

4. Anayasa’nın 26. maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün 

kullanımında başvurulabilecek araçların söz, yazı, resim veya başka yollar olarak ifade 

edildiği ve “başka yollar” ifadesi ile her türlü ifade aracının anayasal koruma altında olduğu 

gösterilmiştir (AYM 2013/2602, 23.01.2014 par. 43). Günümüzde internet modern 

demokrasilerde başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin 

kullanılmasında etkin bir araçtır (AYM 2014/3986, 02.04.2014) . AİHM de ifade özgürlüğünü 

geniş yorumlayarak, internet üzerinden iletilen düşünce ve kanaatleri de bu kapsamda koruma 

altına almaktadır (Editorial Board Of Pravoye Delo And Shtekel/Ukrayna, 33014/05, 

 05.05.2011, par. 55; Ahmet Yıldırım/Türkiye, 3111/10, 18.12.2012, par. 48).  Müvekkilimiz 



haberin yayınlanmasını Dürüst Gazete Genel Yayın Yönetmeni S.D'ye teklif etmiş ancak 

hükümetin tepkisinden korkan S.D haberi yayınlamayı kabul etmemiştir. Bunun üzerine 

başvurucu bilgi ve düşüncelerini Twitter yolu ile iletmiştir.  

 

Kamuya Mal olmuĢ KiĢilerin Davalarında Ġfade Özgürlüğünün Sınırları Daha GeniĢtir. 

 

5. Haber verme hakkı da anayasal güvence altında bulunan ve ifade özgürlüğünün özel 

bir görünümü olan basın özgürlüğünün bir parçasıdır. Müvekkilimiz de, ilgili içeriği 

paylaşarak, hem anayasal hakkı olan haber verme hakkını kullanmakta hem de basının 

kamuyu bilgilendirme görevini yerine getirmektedir. Bazı hallerde haber verme hakkı ile özel 

yaşamın gizliliği hakkı arasında bir çatışma olabilir. Müvekkilimiz hakkında yürütülen ceza 

yargılamasına dayanak oluşturan TCK 134. maddenin 2. fıkrası, bu çatışmanın iç hukuktaki 

yansımalarından biridir. Söz konusu düzenlemede, başkalarının özel hayatlarının gizliliğini 

ihlal eden kişilerin cezalandırılacağı belirtilmiştir.  

 

6. AİHM, özel yaşama saygı hakkı ile ifade özgürlüğü arasında bir denge kurulması 

gereken durumlarda ifade özgürlüğünün sınırlarını belirlemek için, çeşitli içtihatlarında bir 

takım ölçütler ortaya koymuştur. Kamu yararını ilgilendiren bir tartışmaya katkıda bulunma; 

özel yaşamına saygı hakkı söz konusu olan kişinin tanınmışlık derecesi ve haber ya da 

ifadenin konusu; ilgili kişinin önceki davranışları; bilginin elde ediliş yöntemi ve 

güvenilirliği, yayının içeriği, biçimi ve sonuçları; uygulanan yaptırımın ciddiyeti olarak 

sıralanan ölçütler AİHM’in önüne gelen başvurularda uyguladığı ölçütlerdir  ( Axel Springer 

A.G./Almanya, 39954/08, 07.02.2012 par. 90-95 ) .  

 Suç konusu olduğu iddia edilen ses kaydının yolsuzluk iddiaları hakkında kamuoyunu 

bilgilendirmesi, özel yaşamının gizliliği ihlal edildiği ileri sürülen T.A.’nın kamusal niteliği 

yüksek bir görevinin bulunması, ilgili kaydın hemen öncesinde kişinin rızası dahîlinde bir 

röportajın yapılmış olması ve ses kaydının içeriğinin doğru olup olmadığının ceza 

yargılamasında araştırılmaması, kaydın yayınlandıktan sonra kamuoyunda büyük yankı 

uyandırması ve T.A.’nın şahsında hiçbir zarara yol açmaması, ve son olarak müvekkilimize 

verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın başka gazetecilerin de yolsuzluk ve rüşvet gibi konuları 

araştırmada cesaretini kıracağı hususları göz önünde bulundurulduğunda ifade özgürlüğüne 

yapılan bu müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı sonucuna varılmalıdır. 

  Hiç kuşku yok ki, Sözleşme’nin 10. maddesinin ikinci fıkrası, “başkalarının, yani 

bütün bireylerin itibarının korunmasına imkân verir; bu koruma, siyasetçileri şahsi sıfatları 

dışında hareket ettikleri zaman da içine alır. Ancak, bir siyasetçi, özel şahıstan farklı olarak, 

her sözünü ve eylemini, bilerek ve kaçınılmaz bir biçimde, gazetecilerin ve halkın yakın 

denetimine açar; bu nedenle daha geniş bir hoşgörü göstermek zorundadır”  

(Lingens/Avusturya, 9815/82, 08.07.1986, par. 42). Mahkeme, görev ifa etmekte olan 

siyasilere ilişkin olup demokratik toplumda yapılacak tartışmalara katkısı olabilecek olayların 

aktarılması durumunda basının kamunun ilgisini çekebilecek meselelerde bilgi ve fikir 

dağıtarak bir demokraside hayati olan bekçilik görevini icra edeceğini kabul etmiştir (Von 

Hannover/Almanya, 59320/00, 24.06.2004 par. 46). Bu sebeplerle, müvekkilimizin, AİHS 10. 

maddesi ve Anayasa’nın 25 ve 26. maddeleri ile güvence altına alınması gereken ifade 



özgürlüğü hakkı TİB’in 10.02.2014 tarihli kararı ve hakkında yürütülen ceza yargılaması 

sonucunda verilen hüküm sonucunda ihlal edilmiştir.  

  

AlenileĢmiĢ Olan Haberlerin Yasaklanmasının MeĢru Amacı Bulunmamaktadır. 

 

7. Sınırlamanın Sözleşme’ye uygun olabilmesi için, maddede belirtilen amaçlara hizmet 

etmesi, “demokratik bir toplumda gerekli olması” ve “sosyal ihtiyaç baskısı oluşturması” 

gerekmektedir. Bu bağlamda AİHM, ulusal güvenliğe aykırı olan fakat hali hazırda elde 

edilebilen ya da büyük oranda dağıtılan, bu suretle zaten aleniyet kazanmış bir bilgiyi içeren 

yayınların toplatılmasının, hem “demokratik bir toplumda gerekli olma” özelliğini taşımadığı, 

hem de “sosyal ihtiyaç baskısı”nı oluşturmadığı gerekçesiyle Sözleşme’ye aykırı bulmuştur. 

Bu karardan da anlaşılacağı gibi, Mahkeme alenîyet kazanan bir bilginin yayımlanmasının 

yasaklanmasını Sözleşme’ye aykırı bulmaktadır (Observer ve Guardian/Birleşik 

Krallık,13585/88, 26.11.1991, par. 69).  

 

8. Müvekkilimizin Twitter adresine erişiminin engellenmesinin meşru amacı yoktur. 

Yolsuzluk iddiaları, ilgili içeriğin yayınlanmasından önce de kamuoyunca bilinmektedir. 

 Meşru amacın eksikliği, demokratik toplumda gerekli olma niteliğini kaldırmakta ve böylece 

ifade özgürlüğünü ihlal etmektedir ( V.W. Bluf!/Hollanda, 16616/90, 09.02.1995 par. 45 ). 

 

Kamuoyunu Ġlgilendiren Konularda Basının Haber Verme Halkın Haber Alma Hakkı 

Vardır. 

 

9. Müvekkilimiz Gürman, Türkiye'de en çok satan gazetelerden birisi olan Dürüst 

Gazete'nin Brüksel temsilcisidir. İfade özgürlüğünün demokratik toplum açısından taşıdığı 

değer, gazeteciler söz konusu olduğunda ayrı bir önem taşımaktadır. Zira kamu yararını 

ilgilendiren bu tür olaylarda bilgi ve haberleri açıklamak gazeteci için görev olduğu gibi, 

halkın da bu konular hakkında bilgi edinme hakkı vardır (Observer ve Guardian/Birleşik 

Krallık, 13585/88, 26.11.1991 par. 59; Sunday Times/Birleşik Krallık, 6538/74, 26.04.1979 

par. 65; Bladet Tromso ve Stensaas/Norveç, 21980/93, 20.05.1999 par. 62). Elde edilen 

kayıttaki konuşmanın hiç bir şekilde T.A.’nın özel hayatıyla ilgili bir bilgi içermediği, hatta 

kamuyu doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğu için kamunun bilgi alma hakkının da 

engellendiği görülmektedir . Basının, anılan bilgileri ve fikirleri bildirme zorunluluğunun yanı 

sıra, halkın da bunları almaya hakkı vardır . Basın özgürlüğü, kamuoyuna siyasi liderlerin fikir 

ve tutumlarının keşfedilmesi ve  bunlara ilişkin bir kanaat oluşturul abilmesi için en iyi 

araçlardan birini sağlamaktadır (Lingens/Avusturya, 9815/82, 08.07.1986 par. 41-42; Radio 

Twist A.S/Slovakya, 62202/00, 19.12.2006 par. 52).  

 

10. Erişimin engellendiği ses kaydının alındığı ortam, içerik ve ilgili diğer unsurlar 

dikkate alındığında, kaydın T.A.'nın özel yaşamından çok, kamunun öğrenmesinde fayda 

bulunan bir meseleye ilişkin olduğu ortadadır. Kayıttaki konuşma, tamamen kamunun 

bilgilendirilmesi amacıyla bir röportaj yapmak için bir araya gelmiş T.A. ile müvekkilimiz 

arasında geçmekte ve yine kamuyu ilgilendiren bir mesele olan "üçüncü köprü" ihalesindeki 

yolsuzluk hakkındadır. Böylece, konuşmanın içeriğinin tamamen kamusal bir konu ile ilgili 



olduğu anlaşılmakta ve herhangi bir özel yaşam boyutu tespit edilememektedir (Radio Twist 

A.S/Slovakya, 62202/00, 19.12.2006 par. 58). Bununla aynı doğrultuda olarak, Yüksek 

Mahkemeniz’in de, 2014/4705 esas numaralı 29.05.2014 tarihli kararında belirttiği gibi, 

"ifade özgürlüğü sadece toplumun ve devletin olumlu, doğru ya da zararsız gördüğü "haber" 

ve "düşüncelerin" değil, devletin veya halkın bir bölümünün olumsuz ya da yanlış bulduğu, 

onları rahatsız eden haber ve düşüncelerin de serbestçe ifade edilebilmesi ve bireylerin bu 

ifadeler nedeniyle herhangi bir yaptırıma tabi tutulmayacağından emin olmaları gerekir". 

İfade özgürlüğünü bu esaslara uygun olarak kullanan gazetecilerin, kamuoyunu bilgilendirme 

görevini yerine getirdiklerinde bu şekilde yaptırımlarla karşılaşmaları, zamanla bireylerin 

kendi kendine uygulayacağı bir sansür mekanizması yaratılması tehlikesini doğurur (Nedim 

Şener/Türkiye, 38270/11, 8.7.2014, par.93). Müvekkilimiz hakkında yürütülen ceza 

yargılaması da böyle bir etki doğurarak, Anayasa’nın 28. maddesinde güvence altına alınan 

basın hürriyetini ve sansür yasağını, fiili bir sansür mekanizması yaratma tehlikesi ile ihlâl 

etmektedir.  

 

KĠġĠ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLĠĞĠ HAKKI ĠHLAL EDĠLMĠġTĠR (ANAYASA 

MD. 19, AĠHS MD. 5) 

  

Koruma Tedbirlerine Olayın Subjektif Özellikleri Ġncelenmeden Karar VerilmiĢtir. 

 

11. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, AİHS'in 5. maddesinde, Anayasa’nın 19. 

maddesinde düzenlenmiş olup, kişinin fiziksel ve bedensel hareket serbestisi olduğunu ifade 

etmekte ve bu serbestinin hangi hallerde ve koşullarda sınırlandırılabileceğini belirtmektedir. 

Kişi özgürlüğü mutlak bir haktır; ancak belirli hallerde, istisnai olarak sınırlandırılabilir. 

Ancak, diğer temel hak ve özgürlüklerde olduğu gibi, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı da 

Anayasa 13. maddesinde öngörülen sınırlama ölçütlerine tabi olarak; özüne dokunulmaksızın, 

yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 

sınırlanabilir. Kişi özgürlüğünün keyfi sınırlamalara karşı güvence altına alınması gerekir ( 

AYM 7710/76 04.11.1979 par. 30). Sınırlamalarda keyfiyetin önlenmesi için, hakkın ancak 

Anayasa’nın öngördüğü hallerde ve kanunda öngörülen şartların gerçekleştiği durumlarda 

sınırlanabileceğinin kabul edilmesi gerekir. 

  

12. Müvekkilimiz Gürman'ın 15.02.2014 tarihinde tutuklanmasına dayanak teşkil eden 

düzenleme, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 100. maddesidir. Maddede, 

kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu durumlarda şüpheli ya 

da sanık hakkında tutuklama kararı verilebileceği belirtilmektedir. CMK'nın 100. maddenin 3. 

fıkrasında, fıkrada sayılan katalog suçların işlendiğine dair kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı 

halinde, tutuklama nedeni var sayılabileceği; 2. fıkrasında ise sayılan hallerde tutuklama 

nedeninin var olduğunun kabul edilebileceği belirtilmiştir.  Müvekkilimizin tutukluluğuna 

sebep teşkil eden suç Türk Ceza Kanununun 134. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiş olan 

"özel yaşamın gizliliğini ihlal" suçu olup, bu suç CMK'nın 3. fıkrasında sayılan katalog 

suçlardan biri değildir. Dolayısıyla, müvekkilimizin tutukluluğunun haklı gösterilebilmesi için 

CMK 100/2'de gösterilen genel tutuklama sebeplerinin olayda varlığı gerekir. “Suçluluğu 



hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya 

değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda 

gösterilen diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir” (AYM 2014/328, 17.7.2014, par.27). 

  Tutuklama istisnai bir koruma tedbiri olmakla birlikte, tutuklama ile öngörülen amaca 

adli kontrol ile ulaşılabilecekse, tutuklamaya başvurulmamalıdır. Masumiyet karinesinin bir 

sonucu da, suçun işlendiği sabitleşinceye dek hürriyetin kısıtlanmasının istisnai olmasıdır. Bu 

esasa uygun olarak,  CMK'nın 100. maddesinin birinci fıkrasında ve Anayasa’nın 19. 

maddesinin dördüncü fıkrasında tutuklama kararı verilmesinin mecburiyet olmadığı, hâkime 

bu konuda takdir yetkisinin tanınmış olduğu belirtilmiştir. Müvekkilimizin mesleği, yerleşim 

yeri, isnat edilen suç gibi ayrıntılar ve adli kontrol tedbirinin şartları ve somut olayla 

uygunluğu araştırılmaksızın, daha düşük şiddette bir tedbirle, amaçlanan sonuca 

ulaşılabilecekken, doğrudan tutuklama kararı verilmesi ölçülülük ilkesine aykırı olmuştur. 

   

13. 24.04.2014 tarihinde tahliye talebimiz kabul edilip müvekkilimizin tutuksuz 

yargılanmasına, yurt dışına çıkış yasağı konularak karar verilmiştir. CMK'nın 113. maddesine 

göre güvence, ceza muhakemesinde tutuklama kararı verilmesini veya tutuklama kararının 

uygulanmasını engelleyen alternatif kurumlardan biri olarak öngörülmüştür. Sanığın kaçma 

tehlikesi nedeniyle tutuklanması halinde, teminat alınarak kaçma olasılığı ortadan 

kaldırılabiliyorsa, sanığı tutuklamaya gerek kalmayacaktır (Wemhoff/Almanya, 27.06.1968, 

par. 13). Müvekkilimizin kaçma olasılığını ortaya koyabilecek somut bir olgu bulunmamakla 

birlikte, yargılama sırasındaki davranışları da bu yönde yorumlanamaz. 26.04.2014 tarihinde 

adli kontrol kararının kaldırılmasını talep edip müvekkilimizin her türlü güvenceyi temin 

edeceğini belirtmemize rağmen, güvence talebimiz isabetsiz olarak reddedilmiştir. 

  

     

 KiĢi Özgürlüğü Hakkının Usuli Güvenceleri Ġhlâl EdilmiĢtir. 

  

14. Tarafımızca, yukarıda anlatılan hukuksuzlukların ileri sürüldüğü 23.02.2014 ve 

28.03.2014 tarihli itirazlar, "sanığın Türkiye dışında mukim olduğu için yoğun kaçma şüphesi 

altında bulunduğu" ve "delillerin karartılması ihtimalinin bulunduğu" gerekçeleri ile 

reddedilmiştir. Bu ret kararları, CMK'nın 101. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, tahliye 

talebinin reddinin somut olgularla gerekçelendirilmesi esasına aykırıdır. Müvekkilimizin yurt 

dışında mukim olması, tek başına, kaçma şüphesinin varlığını kanıtlamaya yeterli olmayacağı 

gibi, bu şüphenin varlığı başka olgularla da somutlaştırılmamıştır. Kaçma şüphesinin 

varlığından söz etmek için, yalın bir şüphe yeterli olmayıp, bu yönde somut olguların 

bulunması gerekir. Ancak, gerekçenin aksine, müvekkilimizin, suç iddiasının ortaya atıldığı 

tarih ile tutukluluk tarihi arasında yurt dışına kaçma imkânı varken Türkiye'de kalması, böyle 

bir niyetinin var olmadığını göstermektedir. 

 

 15. İsnat edilen suça ilişkin ceza yargılaması, TCK 134. maddede yazılı bulunan fiilin 

gerçekleşip gerçekleşmediği konusu etrafında değil, bu fiilin hukuka aykırı olup olmadığı 

konusu etrafında yoğunlaşmaktadır. Fiilin işlendiği konusunda bir ihtilaf yoktur. Dolayısıyla, 

müvekkilimiz Gürman'ın serbest kalması halinde karartılması tehlikesi bulunan bir delil de 

bulunmamaktadır. Ayrıca, ret kararında böyle bir gerekçenin soyut olarak ileri sürülmesi, 



müvekkilimizin delilleri karartma ihtimali olduğunu kanıtlamamaktadır. Yargılamanın 

tutuksuz sürdürülmesi durumunda hangi delillerin, nasıl karartılacağının somut delillerle 

gerekçelendirilerek belirtilmesi gerekirken, genel tutuklama sebebinin ileri sürülerek 

itirazımızın reddedilmesi hukuka aykırı olmuştur. Anayasa’nın 141. ve CMK’nın 34, 230, 

101. maddelerinde mahkemelerin verdiği kararların gerekçeli olması; ve bu gerekçelerde 

hangi unsurların bulunması gerektiği düzenlenmiştir. AİHM de, “yinelenen salıverilme 

taleplerinin; delillerin durumu, kaçma şüphesi gibi neredeyse birbirinin aynı, soyut ve 

basmakalıp gerekçelerle reddedilerek tutukluluğun devamına hükmedilmesinin, bu 

gerekçelere dayanılarak tutukluluk süresinin uzatılmasının Sözleşmenin 5. maddesinin 3. 

fıkrasının ihlali niteliğinde olduğu görüşündedir” ( Mansur/Türkiye, 16026/90, 08.06.1995 

par. 53;  Hüseyin Esen/Türkiye 49048/99 08.08.2006 par.70-78; Tüm/Türkiye, 11855/04, 

17.06.2008, par. 49-50). Müvekkilimizin salıverilme taleplerinin de "delillerin durumu, 

kaçma şüphesi" gibi formül gerekçelerle reddedilmesi hem Anayasa’nın 19. maddesinde hem 

de AİHS’in 5. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kişi özgürlüğü hakkının 

ihlali niteliğindedir. 

  

Tutuklama Süresi Makul Değildir. 

 

16. AİHM içtihatlarına göre, bir tutukluluk süresinin makul olup olmadığı soyut olarak 

değerlendirilemez. Bir sanığın tutukluluğunun devamının meşru olup olmadığı her olayın 

şartlarına göre değerlendirilmek zorundadır. Bir olayda tutukluluğun devamı, masumiyet 

karinesine rağmen, Sözleşme’nin 5. maddesinde düzenlenen kişi özgürlüğü kuralına karşı ağır 

basan, gerçek bir kamu yararı bulunduğuna dair olaya özel belirtilerin bulunması halinde haklı 

görülebilir (W/İsviçre, 14379/88, 26.1.1993, par. 30; Kudla/Polonya, 30210/96, 26.10.2000, 

par.110; Nedim Şener/Türkiye, 38270/11,8.7.2014, par. 68).  

 Tutuklama tedbirine kişilerin suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunmasının yanı 

sıra, bu kişilerin kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek 

maksadıyla başvurulabilir. Başlangıçtaki bu tutuklama nedenleri belli bir süreye kadar 

tutukluluğun devamı için yeterli görülebilirse de bu süre geçtikten sonra, uzatmaya ilişkin 

kararlarda tutuklama nedenlerinin hâlâ devam ettiğinin gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi 

gerekir. Bu gerekçeler 'ilgili' ve 'yeterli' görüldüğü takdirde, yargılama sürecinin özenli 

yürütülüp yürütülmediği de incelenmelidir (Letellier/Fransa, 12369/86, 26.6.1991, par.51). 

Davanın karmaşıklığı, organize suçlara dair olup olmadığı veya sanık sayısı gibi faktörler 

sürecin işleyişinde gösterilen özenin değerlendirilmesinde dikkate alınır. Tüm bu unsurların 

birlikte değerlendirilmesiyle sürenin makul olup olmadığı konusunda bir sonuca ulaşılabilir 

(AYM 2012/1137, 02.07.2013, par. 63; AYM, 2012/1272, 04.12.2013. par. 116). 

 

17. Bu esaslar doğrultusunda, müvekkilimize isnat edilen suçun öznel nitelikleri göz 

önünde bulundurulduğunda, altmış sekiz günlük tutukluluk süresinin makul olarak kabul 

edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Yargılamanın örgütlü suçlardan olmayan ve  ağır ceza 

gerektirmeyen bir suça ilişkin olması, müvekkilimiz dışında bir sanık bulunmayıp sanık 

tarafından uyarılma tehlikesi bulunan kimselerin var olmaması, müvekkilimizin gazeteci 

kimliği, olayın diğer unsurlarıyla birlikte karmaşık bir yapı oluşturmaması gibi durumlar göz 



önünde bulundurulduğunda, tutukluluk süresinin neden bu denli uzun olduğu 

açıklanamamaktadır. Yargılamanın sağlıklı yürütülmesi bakımından bir sakınca bulunmadığı 

halde, müvekkilimizin özgürlüğünün böyle keyfî bir biçimde sınırlanması, hiçbir meşru 

amaçla açıklanamadığından, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali niteliğindedir. 

ADĠL YARGILANMA HAKKI ĠHLAL EDĠLMĠġTĠR (ANAYASA MD. 36, 37, 38, 

AĠHS MD. 6) 

 

18. Adil yargılanma hakkı, AİHS'in 6. maddesinde ve Anayasamızın 36, 37 ve 38. 

maddelerinde düzenlenmiştir. Bu hak yargılama sürecinin adil bir biçimde yürütülmesini 

sağlayan usuli güvenceleri içermektedir. Adil yargılanma hakkı, tabii hâkim güvencesi 

(Anayasa md. 37 ve AİHS md. 6/1) ve silahların eşitliği ilkesini de kapsar.  

  

Davanın Nakli Tabii Hâkim Güvencesini, Silahların EĢitliği Ġlkesini ve Aleniyet Ġlkesini 

Ġhlal EtmiĢtir 

 

19. İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürmekte olan yargılamada, 28.03.2014 tarihli 

ilk duruşmaya sayılı günler kala, 04.03.2014 tarihinde davanın nakline karar verilmiştir. Bu 

nakil kararı, tarafımızın görüşü alınmadan verilmiş; karar, davanın neden İstanbul'da 

görülmesinin sakıncalı olduğu ve neden Bayburt'ta görülmesinin gerekli olduğu 

açıklanmaksızın, "kamu güvenliği" gibi soyut bir dayanakla gerekçelendirilmiştir. Davanın 

nakli, tabii hâkim güvencesinin bir istisnasıdır. CMK 19. maddede, "yetkili hâkim veya 

mahkeme, hukukî veya fiilî sebeplerle görevini yerine getiremeyecek hâlde bulunursa; yüksek 

görevli mahkeme, davanın başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline" karar 

verilebileceği belirtilmiştir. Davanın, görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde 

yapılmasının kamu güvenliği açısından sakınca doğurduğu hallerde, Adalet Bakanı'nın 

Yargıtay'dan davanın naklini talep edilebileceği CMK 19. maddesinin ikinci fıkrasında 

belirtilmiştir. Ancak, Yargıtay nakil için yasal bir neden bulunup bulunmadığını araştırıp, eğer 

böyle bir neden mevcut ise nereye nakledilmesinin uygun olacağını serbestçe takdir edecektir 

(AYM E: 1977/36, K: 1977/130).  

 

20. Davanın nakli ile ilgili verilecek kararlar da Anayasa'nın 141. maddesinin üçüncü 

fıkrasında belirtilen mahkemelerin kararlarını gerekçeli olarak vermeleri esasından müstesna 

değildir. Dolayısıyla, davanın naklinin ilgili ve yeterli gerekçeye dayanması hayatî bir önem 

taşır (AYM 2013/8975, 23.07.2014 Karşıoy Gerekçesi par. 3). Bu esasa aykırı olarak, 

müvekkilimizin yargılandığı kamu davasının naklinde "kamu güvenliği" gerekçesinin nasıl 

mahkemenin görevini yerine getirmesini engelleyeceği açıklanmamıştır. Kamuoyunun 

yargılamaya duyduğu ilgi buna dayanak olarak ileri sürülebilirse de; müvekkilimizin 

özgürlüğü ve sosyal medya üzerindeki baskının kaldırılması için yapılan gösteriler, kamu 

güvenliği için tehdit oluşturmayıp, bireylerin anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü 

hakkının barışçıl şekilde kullanımıdır. Sonuç olarak, yargılama süreci henüz başlamamışken 

yapılan bir takım gösterilerin, yargılama sürecini nasıl olumsuz etkileyeceği ve mahkemenin 

görevini yerine getirmesini nasıl engelleyeceği anlaşılamamaktadır. Bu sebeplerle, davanın 



nakline ilgili ve yeterli gerekçe gösterilmeksizin karar verilerek, Anayasa'nın 37. maddesi ile 

koruma altına alınan kanuni hâkim güvencesi ihlal edilmiştir. 

  

21. Silahların eşitliği, davanın bir tarafını diğer taraf karşısında belirli bir dezavantaj içine 

sokmayacak şartlar altında her bir tarafın deliller de dâhil olmak üzere davasını ortaya 

koymak için makul ve kabul edilebilir olanaklara sahip olması zorunluluğunu ifade etmektedir 

(Dombo Beheer B.V./Hollanda, 14448/88, 27.10.1993 par. 33). Bu dezavantaj; davanın 

takibinin yahut duruşmalara katılımın zorlaştırılması biçiminde görülebilir. Yine, dava 

masraflarının Anayasa’nın 141. maddesine aykırı bir biçimde arttırılması da böyle 

anlaşılmalıdır.  

 Nakil için belirgin bir gerekçe yokken davanın Bayburt Asliye Ceza Mahkemesi'ne 

nakledilmesi; davanın tarafımızca takibini zorlaştırmış ve zaten ekonomik durumu elverişsiz 

olan müvekkilimizin dava sürecindeki masraflarını arttırmıştır. Özellikle, kamu davalarında, 

silahların eşitliği ilkesi, devlet karşısında savunmasız olan bireyler için özel bir önem 

arzetmektedir. Mahkemenizin de verdiği bir kararda, kamu görevlileri ile ilgili bir davanın 

nakline ilişkin kararın Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine verilmesinin yargılama 

makamının tarafsızlığına ve bağımsızlığına gölge düşüreceği belirtilmiştir (AYM 2003/8975 

23.07.2014, par. 30). Her ne kadar, yargılama bir kamu görevlisi üzerinden yürütülmese de, 

yolsuzluk iddiası ve bunun Hükümet ile ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda olayın 

kamusal yönü göz ardı edilemez. Bu sebeple, Adalet Bakanlığı’nın davanın nakli isteminin 

Yargıtay’ca tarafımızın görüşü alınmaksızın yeterli inceleme yapılmadan kabul edilmesi, 

yargılama makamının tarafsızlığına ve bağımsızlığına gölge düşürmüştür. Sayılan sebeplerle 

silahların eşitliği ilkesi ve bu suretle Anayasa ve AİHS tarafından koruma altına alınan adil 

yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. 

 

22.  Ayrıca, gerek AİHS 6. maddenin 1. fıkrasında ve gerek Anayasa'nın 141. ve CMK'nın 

182. maddelerinde belirtildiği üzere, duruşmalar herkese açık olarak yapılmalıdır. Aleniyet 

ilkesi olarak da ifade edilen bu esas, yargılamanın kamuya açık olarak yürütülmesini ve 

böylece yargı makamlarının denetlenmesini ifade eder. Yargılamanın şeffaflığı, keyfiyetin 

önlenmesi ve kamuoyunun denetiminin sağlanması aleniyet ilkesinin esas amacıdır. Adil 

yargılanmanın gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetimi yargılamanın aleniyetiyle sağlanır. 

İşte bu nedenledir ki adil yargılanma her zaman açık yargılanma hakkıyla birlikte düşünülmüş 

ve düzenlenmiştir (AYM E. 2012/94, K. T. 10.07.2013). Müvekkilimizin ceza yargılamasında 

duruşmalarının kamuya kapalı olarak yapılmasına dair bir karar bulunmamaktadır. Ancak, 

davanın usulsüz bir şekilde nakledilmesi nedeniyle, örtülü bir biçimde, duruşmaların aleniyeti 

ilkesi yok sayılıp, yargı süreci kamunun gündeminden düşürülerek kamuoyu denetiminden 

uzaklaştırılmaktadır.  

  

Gerekçeli Karar Hakkı Ġhlal EdilmiĢtir 

   

23.         Kararların gerekçeli olarak verilmesi esası, AİHS'in 6. maddesinde düzenlenmiş olan 

adil yargılanma hakkının bir gereği olup, Anayasa'nın 141. maddesinin üçüncü fıkrasında 

belirtilmiştir. Bu esasın önemi, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkıyla bağlantısı 



dolayısıyla yargı kararlarına da yansımıştır. Bütün temel hak ve özgürlükler için bir güvence 

teşkil eden hak arama özgürlüğü kapsamına gerekçeli karar hakkı da girer (AYM 2013/1995, 

10.12.2014, par. 49). Yeterli gerekçe, davaya konu olan olay ve olgular ile verilen hüküm 

arasındaki bağlantıyı göstermelidir. Bu bağlantı, tarafların yargılamanın ileriki safhalarında 

ileri sürecekleri iddia ve savunmaları, hangi nedenlerle haklı ya da haksız görüldüklerini 

anlamaları için büyük bir önem arz eder (Hadjıanastassıou/Yunanistan, 12945/87, 16.12.1992, 

par. 33; AYM 2013/1235, 13.06.2013, par. 24; 2012/2447, 22.11.2013, par. 17; AYM 

2013/7800, 16.6.2014, par. 31-34). Bu bağlamda, gerekçenin yeterli olması, kanun yollarının 

işlevselliği açısından da yaşamsaldır; zira reddedilen taleplerin hangi gerekçelerle reddedildiği 

yalnızca bu yolla öğrenilebilecektir. Bu sebeple, hak arama özgürlüğünün kullanımı gerekçeli 

karar hakkından bağımsız düşünülemeyecektir. Nasıl kararın gerekçesiz olması adil 

yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğurursa, gerekçenin yetersiz olması da aynı sonucu 

doğuracaktır.  

 

ETKĠLĠ BAġVURU HAKKIMIZ ĠHLAL EDĠLMĠġTĠR (ANAYASA MD. 40, AĠHS 

MD. 13) 

24. Etkili başvuru hakkı, AİHS’in 13. maddesi ve Anayasa'nın 40. maddesi ile koruma 

altına alınmış olup, bireylere gerek AİHS'de gerekse Anayasa'da tanınan temel hak ve 

özgürlüklerin ihlal edilmesi durumunda gecikmeksizin ulusal düzlemde yetkili makamlara 

başvurma imkânlarının bulunduğunu ifade eder. Bu ihlalin bir kamu organı tarafından 

yapılması hali de hakkın kapsamı içindedir. Müvekkilimizin yargılaması sırasında Yargıtay 

tarafından verilen davanın nakli kararınına karşı da, bu güvence kapsamında yetkili bir 

makama gidilebilmesi gerekir. Ne var ki; nakil kararına karşı izlenebilecek bir başvuru yolu 

bulunmamaktadır. Bu, nihai kararla birlikte de temyiz incelemesine tabi tutulamayacaktır 

(AYM 2013/8975, 23.07.2014, Karşıoy Gerekçesi par. 9). Dolayısıyla, müvekkilimizin 

davanın nakli kararına  karşı başvurabileceği bir yolun bulunmaması, AİHS ve Anayasa ile 

güvence altına alınmış olan etkin başvuru hakkının ihlali niteliğindedir. 

C- BaĢvurucunun Güncel ve KiĢisel Bir Temel Hakkının Doğrudan Zedelendiği 

Ġddiasının Açıklanması 

 

1. Müvekkilimiz gazeteci kimliği dolayısıyla etkin olarak sosyal medya araçlarını 

kullanmaktadır. Günümüzde sosyal medya araçlarının etkinliği göz önüne alınırsa haber alma 

ve bilgi verme hakları için oldukça önemlidir. Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyecek 

yayınlar hakkında engelleme kararı verilmesi kanuna açıkça aykırıdır. Müvekkilimizin 

Twitter adresine makul sayılamayacak kadar uzun süre erişimin engellenmesi, ifade 

özgürlüğüne yapılan ölçüsüz bir müdahaledir. Hem bir birey olarak habere ve bilgiye erişme 

hem de gazeteci olarak haber ve bilgiyi yayma hakkı erişimin engellenmesi kararıyla ihlal 

edilmiştir. 

 

2. Mahkemece alınan koruma tedbirleri, isabetsiz olarak verilmekle; müvekkilimiz 

özgürlüğünden yoksun kılınmıştır. Orantısız ve dayanaksız olarak verilen bu kararlara karşı 

yapılan itirazların da aynı şekilde reddedilmesi, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakıının ihlaline 

neden olmaktadır. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{


3. Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin vermiş olduğu nakil kararı; müvekkilimizi hem 

ekonomik hem kişisel açıdan olumsuz etkilemektedir. Yapılacak olan yargılamanın aleniyeti 

engellenerek adil bir yargılamadan kaçınılmak istenmiştir. Mahkemelerin bu konularda 

verdiği kararların gerekçesiz ya da makul olmayan gerekçelerle verilmesi de adil yargılanma 

kararının ihlalini oluşturmaktadır. 

 

4. Davanın nakli kararının götürülebileceği bir itiraz mercii bulunmaması neticesinde 

müvekkilimizin etkin başvuru yolu hakkı ihlal edilmiştir. 

 

5. Sayılan bu ihllâller, müvekkilimizin yalnızca özgürlüğünü kısıtlamakla kalmamış, 

çalışma düzenini ve aile yaşamını bozarak manevi zararına; yurt dışına çıkma yasağı ile 

Türkiye’de yaşamak zorunda bırakıldığı sürede ise maddi zararına yol açmıştır. 

III- BAġVURU YOLLARININ TÜKETĠLDĠĞĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

A- BaĢvuru Yollarının Tüketilmesine ĠliĢkin AĢamalar 

1.  Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, ikincil bir yargı yoludur. Kural, temel hak 

ve özgürlüklerin ihlal edildiğine ilişkin uyuşmazlıkların derece mahkemelerinde çözüme 

kavuşturulmasıdır. Ancak, başvuru yollarının tüketilmesi mutlak bir kural değildir. Başvuru 

koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğine, her somut olayın kendi koşulları içerisinde 

incelenmesi ile karar verilir. Kanunda bir takım yargı yollarının öngörülmüş olması, kendi 

başına yeterli değildir. Aynı zamanda öngörülen bu yolların uygulamada da etkin olması 

gerekir (AYM 2012/239, 02.07.2013 par. 29; 2014/4705 29.05.2014 par. 34).  

 2. Yukarıda da anlatıldığı üzere, müvekkilimizin Twitter adresine erişimi engellenmiş ve 

bu engelleme kararına yaptığımız itiraz uzun süre cevapsız kalmıştır. Günümüzde Twitter, 

Facebook ve Youtube gibi sosyal medya araçları, haber ve bilgi akışının sağlanması açısından 

büyük öneme sahip olup, bu mecralarda paylaşılan haberler kısa sürede güncelliğini 

yitirebilmektedir.  

3. Yüksek Mahkemeniz de, bu platformlardaki haberlerin güncelliğinin öneminin 

farkında olarak, bunlara getirilecek erişim engellerinin hukuka uygunluğunun denetiminin 

hızlıca yapılması gerektiğini kabul etmiştir (AYM 2014/3986, 02.04.2014, par. 26). 

4. İtirazımızın bir yıldan uzun bir süredir cevapsız bırakılması bu kanun yolunun yararsız 

olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, 5651 sayılı Kanunun 9-A maddesinin üçüncü fıkrasında 

öngörülen erişimi engelleme usûlü izlenmek yerine; gecikmesinde sakınca bulunan bir durum 

olmadığı halde 9-A maddesinin sekizinci fıkrasında öngörülen şekilde erişimin 

engellenmesinin usûle açıkça aykırılığı karşısında, 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin bu tedbiri 

onaması, mevcut hukuk yollarının etkili olmadığını göstermektedir. Yukarıda da açıklandığı 

gibi, müvekkilimizin ifade özgürlüğünün ihlâli niteliği taşıyan ceza yargılaması ve bunun 

sonucunda verilen hüküm için de aynı işlevsizlikten bahsedilmeli, bunlara karşı başvurulacak 

etkili bir hukuk yolu olmadığı kabul edilmelidir. Kaldı ki, AİHM içtihatlarında da 

benimsendiği üzere, mevcut hukuk yollarının tüketilmesi gibi kabul edilebilirlik şartlarının, 



başvuru konusu olan ifade özgürlüğü hakkının ihlali ile sıkı ilişkili olduklarından, esasla 

birlikte incelenmeleri gerekir (Erdoğan Gökçe/Türkiye, 31736/04, 14.10.2014, par. 23). 

6. Müvekkilimizin hem tutuklama kararına hem de adli kontrol kararına yaptığı itirazlar, 

basmakalıp gerekçelerle reddedildiğinden, etkili bir inceleme yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Yukarıda açıklandığı üzere, mevcut hukuk yollarının aynı zamanda makûl sonuçlara 

ulaşılabilecek, etkin başvuru yolları olmaları gerekir. Bu esasa uygun olarak, mevcut bir 

başvuru yolu tüketildiğinde, bununla aynı amaca sahip olan bir başka başvuru yolunun 

tüketilmesi gerekmemektedir ( Frăsılă and Cıocîrlan/Romanya, 25329/03, 10.05.2012 par. 70; 

Nedim Şener/Türkiye, 38270/11, 08.07.2014, par. 14 ). Bu suretle, adil yargılanma hakkı ile 

kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına karşı yapılmış ihlallerin temyiz mahkemesinde ileri 

sürülmesi de, etkin bir çare olarak görünmemektedir.  

7. Davanın nakli kararı Yargıtay tarafından verilmiş olup, kanunda buna ilişkin bir itiraz 

yolu getirilmemiştir. Bu durumda, aleyhine başvurulabilecek herhangi bir kanun yolu 

bulunmayan karara karşı yalnız kanunda öngörülen süre içinde bireysel başvuru yoluna 

gidilebileceği ileri sürülebilirse de, bu süreyi mutlak bir şekilde yorumlamamak gerekir. 

Kabul edilebilirlik koşullarının çok sıkı ve lâfzî bir biçimde yorumlanmaması gerektiği, hem 

Yüksek Mahkemeniz’in, hem de AİHM'in içtihatları ile kabul edilmiştir (Kurıć ve 

Diğerleri/Slovenya, 26828/06, 26.06.2012, par. 241-242; AYM 2013/1582, 07.11.2013, par. 

20). 

B- BaĢvuru yollarının tüketildiği ve baĢvuru yolu öngörülmemiĢse ihlalin öğrenildiği 

tarih: 

AĢağıda belirtilen kararlar ve gerekçeleri karar tarihinde öğrenilmiĢtir: 

a) 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin, erişimi engelleme kararını hukuka uygun bulduğu 12.02.2014 

tarihli kararı. 

b) 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin tutukluluğa itirazımızın reddine ilişkin 23.02.2014 tarihli 

kararı. 

c) Bayburt Asliye Ceza Mahkemesi’nin koruma tedbirlerine karşı yaptığımız 28.03.2014, 

26.04.2014, 14.10.2014 tarihli ret kararları. 

d) Yargıtay 5. Ceza Dairesinin davanın nakline ilişkin verdiği karar. 

AĢağıda belirtilen kararlar ve gerekçeleri 11.03.2015 tarihinde öğrenilmiĢtir: 

e) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın, erişimin engellenmesine kararına karşı 

yaptığımız itirazına ilişkin 25.01.2015 tarihli ret kararı. 

f) Bayburt Asliye Ceza Mahkemesi’nin müvekkilimizin mahkûmiyetine ilişkin 26.02.2015 

tarihli kararı. 

 

 



C- BaĢvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamıĢsa buna dair açıklamalar: 

IV- DĠĞER BĠLGĠLER 

A- BaĢvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden bir baĢka baĢvurusu varsa 

numarası: 

B- BaĢvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun 

gerekçesi 

V- SONUÇ TALEPLERĠ 

1. Açıklanan gerekçelerle; 

  1. Sulh Ceza Hâkimliğinin, erişimi engellenmesi kararını hukuka uygun bulduğu 

12.02.2014 tarihli kararının; Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın, erişimin 

engellenmesi kararına karşı yaptığımız itirazına ilişkin 25.01.2015 tarihli ret kararının; 

Bayburt Asliye Ceza Mahkemesi’nin müvekkilimizin mahkûmiyetine ilişkin 26.02.2015 

tarihli kararının müvekkilimizin ifade ve basın özgürlüğünü (Anayasa md. 26 ve 28, AİHS 

md. 10) ihlal ettiğine, 

2. 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nın tutukluluğa itirazımızın reddine ilişkin 23.02.2014 

tarihli kararının; Bayburt Asliye Ceza Mahkemesi’nin koruma tedbirlerine karşı yaptığımız 

28.03.2014, 26.04.2014, 14.10.2014 tarihli itirazlara ilişkin ret kararlarının; Yargıtay 5. Ceza 

Dairesinin davanın nakline ilişkin verdiği kararının müvekkilimizin adil yargılanma hakkını 

ve hak arama özgürlüğünü (Anayasa md. 36, 37, 38, AİHS md. 6) ihlal ettiğine, 

3. 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nın tutukluluğa itirazımızın reddine ilişkin 23.02.2014 

tarihli kararının; Bayburt Asliye Ceza Mahkemesi’nin koruma tedbirlerine karşı yaptığımız 

28.03.2014, 26.04.2014, 14.10.2014 tarihli itirazlara ilişkin ret kararlarının müvekkilimizin 

kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını (Anayasa md. 19, AİHS md. 5) ihlal ettiğine, 

4. Yargıtay 5. Ceza Dairesinin davanın nakline ilişkin verdiği kararının müvekkilimizin 

etkili başvuru yolu hakkını (Anayasa md. 40, AİHS md. 13)  ihlal ettiğine, 

5. Esastan yapılacak inceleme sonucunda, ihlallerin tespiti yanında 6216 sayılı Kanunun 

50. maddesinin birinci fıkrası uyarınca erişim engelleme kararının kaldırılması için gereğinin 

1. Sulh Ceza Hâkimliği ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na bildirilmesine ve 

yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine; 

6. İşbu başvuru için yapılan yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin başvurucuya 

ödenmesine karar verilmesi için gereğini bilgilerinize vekâleten arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla, 

Avukatlar 

 



 

10.02.2015 

ĠMZA 

EKLER 

 

 


