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BİREYSEL BAŞVURU FORMU 

 
I- KİŞİSEL BİLGİLER 

A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN 

BAŞVURUCUNUN 

1- T.C. KİMLİK NUMARASI : 

 

2- ADI: 3 - SOYADI : 

4- CİNSİYETİ: ERKEK : KADIN : 

5- UYRUĞU : 

6- MESLEĞİ : GÜN AY YIL 

7- DOĞUM YERİ VE TARİHİ : 

8- YAZIŞMA ADRESİ: 

 

 

 

 
9- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 

a- EV : 

b- İŞ : 

c- CEP : 

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : 

AVUKATININ 

1- ADI: 2 - SOYADI : 

3- YAZIŞMA ADRESİ: 

 

 

 

 
4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 

a- EV : 

b- İŞ : 

c- CEP : 

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : 
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B- TÜZEL KİŞİLER İÇİN 

BAŞVURUCUNUN 

1- UNVANI : 

2- ADRESİ : 

 

 

 
 

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİNİN 

1- T.C. KİMLİK NUMARASI: 

2- ADI: 3 - SOYADI : 

4- UYRUĞU : 

5- MESLEĞİ : GÜN AY YIL 

6- DOĞUM YERİ VE TARİHİ : 

7- YAZIŞMA ADRESİ: 

 

 

 
 

8- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 

a- EV : 

b- İŞ : 

c- CEP : 

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : 

AVUKATININ 

1- ADI: 2 - SOYADI : 

3- YAZIŞMA ADRESİ: 

 

 

 
 

4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 

a- EV : 

b- İŞ : 

c- CEP : 

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : 
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II- AÇIKLAMALAR 
 

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

 
1. 2002 yılında, cinsiyet geçiş ameliyatı olan ve bu kararını açıkladığından beri ailesiyle 

görüşmeyen Hande Verde, bir insan hakları savunucusudur. Yıllardır insan hakları 

kuruluşlarında gönüllü olarak görev almakta ve altı yıldır LGBTİ hakları üzerine çalışan LGBTİ 

Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğini yapmaktadır. 

 

2. Son birkaç yılda başta onur yürüyüşleri olmak üzere LGBTİ dernekleri tarafından 

düzenlenen bütün toplumsal etkinliklerin toplu ve süresiz olarak yasaklanması, LGBTİ bireylere 

yönelik artan nefret söylemleri ve saldırıları sebepleriyle 24 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da 

düzenlenen protesto sırasında basın açıklaması yaparken kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş 

sonucu yaralanan Verde, 26 Ocak 2016 tarihinde hayatını kaybetmiştir. 

 

3. Cenazeyi alabilecek hiçbir akrabası olmayan Verde’nin cenazesini almak ve kendisini 

son yolculuğuna uğurlamak isteyen Dernek yönetim kurulu üyesi kişilere, hastane kuralları 

gereği sadece ailesine teslim edilebileceği gerekçesiyle Verde’nin cenazesi verilmemiştir. 

Verde’nin cenazesini almak üzere, otopsi için getirildiği Adli Tıp Kurumu’na; yetkili kişinin 

Savcı olduğunun öğrenilmesi üzerine ise Savcı’ya yazılı başvuruda bulunan Dernek üyelerinin 

talepleri; 28 Ocak 2016 tarihinde, üyelerin soyadlarının Verde’nin soyadıyla uyuşmadığı 

gerekçesiyle savcı tarafından reddedilmiştir. Aynı tarihte Savcı tarafından Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na yazılan yazıda “(…) cesedin otopsi işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin 

tespit edildiği anlaşıldığından cesedin Adli Tıp Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde 15 

gün bekletildikten sonra defninde ve naklinde herhangi bir sakınca yoktur.” denilmiştir.  

 

4. 12 Şubat 2016 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı, Verde’nin cenazesinin morgdan 

alınarak ilçe genelindeki mezarlıklardan birine defnedilmesi ve defnedilen mezarlığın 

bilgilerinin yazıya eklenmesi için Kaymakamlığa bir yazı göndermiştir. Cenaze, bir ay boyunca 

Adli Tıp Kurumu morgunda bekletildikten sonra kimseye haber verilmeden 27 Şubat 2016 

tarihinde gece yarısı Kimsesizler Mezarlığı’na gömülmüştür. 

 

5. Bunun üzerine, ertesi gün Dernek üyeleri Verde’ye bir cenaze töreni düzenlemek için 

kamuoyuna çağrı yapmış, Valilik tarafından aynı gün “kamu düzeninin bozulabileceği, 

toplumsal olayların meydana gelebileceği ve suç işlenebileceği” gerekçesiyle yasaklanan cenaze 

törenine gelenlere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edilmiş ve törenin düzenlenmesi 

engellenmiştir. Ayrıca, üzerinde Hande Verde’nin kimlik bilgilerinin, fotoğrafının olduğu ve 

üzerinde ‘ölümsüzdür’ yazılı mezar taşının mezara konulmasına da izin verilmemiştir. 

  

6. 7 Mart 2016 tarihinde dernek tarafından cenazenin kendilerine teslim edilmemesi, 

Verde için cenaze töreni düzenlenmesine ve mezar taşı konulmasına izin verilmemesi nedeniyle 

idare mahkemesinde dava açılmıştır. Ankara 9. İdare Mahkemesi 13 Aralık 2016 tarihinde 

derneklerin ancak dernek tüzel kişiliğini ilgilendiren ve derneğin menfaatinin ihlal edildiği 

hallerde dava açabileceğini ve dernek üyelerini ilgilendiren konularda ise kanunda açıkça bir 

hüküm bulunmadıkça derneğin üyeleri adına bir avukat gibi dava açmalarının mümkün olmadığı 

gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. 21 Aralık 2017 tarihinde, Ankara 2. Bölge İdare 

Mahkemesi tarafından başka bir gerekçe gösterilmeden “Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 

kararının usul ve yasaya uygun olduğu” gerekçesiyle yapılan istinaf başvurusu reddedilmiştir. 
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B- Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal 

edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar: 

a. KİŞİ BAKIMINDAN KABUL EDİLEBİLİRLİK 

1. 6216 sayılı Kanun m. 46/1’e göre güncel ve kişisel hakların doğrudan etkilenen kişiler 

bireysel başvuruda bulunabilir. Aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca özel hukuk tüzel kişilerinin 

ise tüzel kişiliğine yönelik haklar yönünden başvurucu olabilecekleri belirtilmiştir. Bireysel 

başvuruda “mağdur” kavramı, davada menfaat veya dava ehliyeti kuralları gibi iç hukuk 

kurallarından bağımsız bir şekilde yorumlanır. (Gorraiz Lizarraga ve Diğerleri/İspanya, B. No. 

62543/00, §35) Derneğin idari yargıdaki dava ehliyeti aşağıda (§6) ele alınacak olup, bu 

bölümde mağdur statüsü değerlendirilecektir. 

2. Dernekler, üyelerinin temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden müdahaleler sebebiyle, 

mağdur sayılmazlar. Çünkü mağdur sayılabilmek için bir kişinin, sivil toplum kuruluşunun 

şikâyet konusu tedbirden “doğrudan etkilenmiş” olması gerekmektedir. Fakat AİHM tarafından 

verilen bir kabul edilebilirlik kararında, derneğin bazı temel haklar bakımından mağdur sıfatına 

sahip olamayacağı ancak buna rağmen üyelerinin mağdur olmaları halinde dernek üyelerini 

temsilen tıpkı bir avukat gibi davacı olabileceği kabul edilmiştir. (Asselbourg, diğerleri ve 

Greenpeace Derneği/Luxemburg, B. No. 29121/95) Derneğin temsil kabiliyeti için üyelerin 

mağduriyeti, derneğin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmalıdır. 

3. Başvuruya konu kamu gücü işleminin, ya kişisel olarak doğrudan etkilenmiş olması ya 

da başvurucu ile doğrudan mağdur arasında şahsi ve özel bir bağ bulunması gerekir. (AYM, 

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği, B. No. 2012/95, §21) Dolaylı mağdurluk olarak ifade 

edilen şahsi ve özel bir bağ için hısımlık şartı aranmamaktadır. (Maatschappij N.V./ Hollanda B. 

No. 57602/09) Derneklerin üyeleri arasındaki üyelik bağı ve aidiyeti hissi özel ve şahsi bir bağ 

için yeterlidir. 6216 sayılı Kanun m. 46/2’de yer alan ifadeyi de “tüzel kişiliğin kendi adına 

başvuru yapabilmesi” olarak algılamak gerekir. Çünkü sınırlayıcı koşul ve ölçütlerin sert 

yorumlanmaması yani şekilci yorumdan kaçınılması gerekir. Bu kuralın hak arama hürriyeti ile 

yakından ilgili olması sebebiyle daha da dar yorumlanmaması gerekir. 

4. Nitekim somut olaydaki müdahaleler ve Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin kararından 

etkilenenler Hande Verde’nin yakınları yani LGBTİ Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi 

Derneği (“dernek”) üyeleridir. Bir diğer başvurucu olan Buse Kıvılcım da bu kapsamda yer alır. 

Başvurucular “Buse Kıvılcım ve Dernek” olsa da mağdurlar ortak bir amaç etrafında toplanan 

bütün dernek mensuplarıdır. Aşağıda yer alan hak ihlallerinin mağdurları da“müvekkillerimiz” 

diyerek kastedilen de dernek üyeleridir. Fakat adil yargılanma hakkı ve örgütlenme özgürlüğü 

bakımından Derneğin tüzel kişiliği de bizatihi mağdur sıfatına sahiptir. 

b. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN İHLAL İDDİALARI 

(1) Adil Yargılanma Hakkının İhlali (Anayasa m. 36 ve AİHS m. 6) 

5. Hak arama özgürlüğü, adil yargılanma hakkının görünümlerinden birisidir ve temel hak 

niteliğinin yanı sıra diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde yararlanılmasını ve 

korunmasını sağlayan en etkili güvencelerden birisidir. Hak arama özgürlüğü, bireylere yapılan 

haksız müdahalelerin önlenmesi ve varsa olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için yetkili 

merciler ile yargı makamlarına başvurabilme anlamına gelir. (AYM, E. 2007/33, K. 2010/48) 

i. Derneklerin Dava Ehliyeti ve Danıştay’ın “içtihat farklılığı” 

6.  1991 yılında verilen bir kararda Danıştay, derneklerin üyelerinin menfaatine ilişkin 

dava ehliyeti incelemiş, üyelerinin yararlarını ilgilendiren konularda dava ehliyetine sahip 
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olabilmesi için kanunda açıkça yetki verilmesi şartı aramıştır. (Danıştay 8. Daire, E. 1990/494 

K. 1991/348) Bu içtihat sonrasında bunu takip eden kararlar verilmiş daha sonrasında ise 

tüzüğünde açıkça hüküm bulunması halinde üyeleri adına dava ehliyetinin olduğunu kabul 

etmiştir. (Danıştay 8. Daire, E. 2010/7144 K. 2013/6893 T. 3.10.2013) Nitekim dernek 

tüzüğünde hüküm olmadığından dava açma ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle reddedilen bir 

davada Danıştay farklı yönde karar vermiştir. (Danıştay 14. Daire, E. 2012/9094, K. 2013/7096, 

T. 24.10.2013) Dava ehliyetine ilişkin olarak dernek tüzüğünü dikkate alarak derneğin faaliyet 

alanının ve amaçlarının etkilendiği gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddinin hukuka 

aykırı olduğuna hükmetmiştir. 

7. Yukarıda yer alan iki yüksek yargı kararı 21 gün ara ile verilmiş birbirinin tam tersi 

kararlardır.  Bu kadar çelişkili kararlar verilmesinin yanı sıra bazı kararlarda da derneklerin dava 

ehliyeti hakkında hiçbir değerlendirme yapılmaksızın esas incelemesi yapılmaktadır. Yakın 

tarihlerde Danıştay kararları arasındaki bu denli çelişkili ve uyumsuz kararların bulunması 

hukuki belirlilik ilkesine zarar vermektedir. (Danıştay İDDGK, E. 2008/438, K. 2010/1086; 

Danıştay 13. Daire, E. 2009/109, K. 2013/212) 

8. Sadece içtihat farklılığı tek başına adil yargılanma hakkının ihlaline sebep olmaz. 

"Derin ve süreklilik arz eden çelişkilerin" bulunup bulunmadığı ve iç hukukun bu tutarsızlıkları 

ortadan kaldırmaya yönelik mekanizmaların işleyişi bakımından inceleme yapılmalıdır. (Nejdet 

Şahin ve Perihan Şahin/Türkiye, B.No. 13279/05) AİHM’nin Çelebi/Türkiye kararı (B. No. 

582/05) uyarınca dairelerin içtihadı arasındaki farklılık açıkça Yargıtay’ın dikkatine 

sunulmasına rağmen, bu hususa belli bir özen göstermeksizin içtihadı birleştirme 

mekanizmasının uygulanmadığı ve içtihat farklılığına ilişkin soruna çözüm getiremediği tespit 

edilmiştir. 

9. İdari yargıda 2575 s. Danıştay Kanunu'nun 39. maddesi ve devamında içtihadı 

birleştirme kararlarına ilişkin prosedür düzenlenmektedir. Söz konusu olayda Ankara 9. İdare 

Mahkemesi tarafından verilen usul yönünden ret kararı, Ankara 2. Bölge İdare Mahkemesi 

tarafından verilen karar ile kesinleşmiştir. Bu karara ilişkin İYUK m. 45 ve devamı hükümleri 

uyarınca dava konusu gereği temyiz yoluna başvurulamayacaktır. Danıştay nezdinde herhangi 

bir dava dosyası mevcut olmadığından müvekkillerimiz içtihadı birleştirme isteminde 

bulunamamıştır. Yüksek yargıda çelişkilerin giderilmesine ilişkin öngörülen mekanizma zayıf 

kalmış, hukuki güvenceden zarar görmüş ve adil yargılanmanın tesisi sağlanamamıştır. 

ii. Usul Bakımından Verilen Hatalı Karar Nedeniyle Esas Yönünden İnceleme Yapılamaması 

10. Yukarıda (§3-4) belirtildiği üzere menfaatin derneğin kuruluş amacıyla organik 

bağlantısı yoksa derneğin dava açamayacağı aşikardır. Fakat üyelerin söz konusu menfaati ile 

derneğin amaç ve faaliyetlerinin örtüşmesi halinde dava ehliyeti kabul edilmelidir. Çünkü 

dernekler, üyelerin ihlal edilen menfaati için temsilen bütün meşru yollara başvurabilmelidir. Bu 

durumda açılan dava da tüzel kişiliği ve kuruluş amacı ile yakından ilgili olur. Aksinin kabulü 

halinde derneklerin “birlikte hareket edebilme”si ve bu örgütlenme biçimi anlamsızlaşır. 

11. Derneğin bu temsilci ve avukat kimliğine ilişkin açıklamaların yanı sıra bir başka karar 

da çevre hakları konusunda faaliyet gösteren bir derneğin başvurusudur. Ulusal mahkemelerin 

sadece bir belge eksikliği nedeniyle davayı reddetmesine konu alan olayda (L'Érablière 

ASBL/Belçika, B.No. 49230/07) öncelikle bu davanın “actio popularis” niteliğinde olmadığı 

belirtilmiş ve başvurucu derneğin davasının reddi ile davanın esastan incelenmesi hakkında 

fiilen yoksun bırakıldığı tespit edilmiştir. Bu gibi durumlarda şekilcilikten uzak amaçsal yorum 

yapılmalı, mahkemeye erişim hakkına getirilen sınırlama orantılı olmalıdır. 

12. Somut olayda, Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından derneğin dava ehliyeti 

bulunmadığı ve üyeleri adına avukat gibi hareket edemeyeceğine dair karar verilmiştir. 
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Danıştay’ın içtihadının farklılığı ve AİHM kararları ışığında derneklerin temsilci, avukat gibi 

hareket edebileceği ve meşru yollara başvurma hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır. Nitekim 

söz konusu kararın dayanağı olabilecek bir kanuni düzenleme ya da istikrarlı yargı kararları da 

bulunmamaktadır. Ankara 9. İdare Mahkemesinin dava ehliyeti bulunmadığı yönündeki usul 

yönünden ret kararı, davayı esas bakımından incelemekten yoksun bırakmıştır. Böylelikle diğer 

temel hakların ihlalleri de giderilememiştir. Hukuki güvence ve adaletin sağlıklı işleyebilmesi 

açısından orantılı bir sınırlama değildir. Bu durum hak arama özgürlüğünün ihlali anlamına 

gelmektedir. 

iii. Gerekçeli Karar Hakkı 

13. Gerekçeli karar verilmesi adalet sisteminin olmazsa olmazıdır. Hem mahkeme 

kararının sebeplerini ortaya koyarak hukuk kurallarının anlaşılmasını sağlar. Hem de aleyhine 

yahut lehine karar çıkan taraflar adına denetimi ve savunma hakkının tesisini sağlar. 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, §33) Temyiz mahkemelerinin gerekçe verme 

yükümlülüğü daha esnektir. Özellikle onama kararları bakımından yerel mahkeme kararlarına 

basit bir atıf yaparak karar vermesi bu hakka halel getirmemektedir. Fakat bu durum sadece 

yerel mahkemelerin yeterli gerekçelendirmeyi yaptığı hallerde geçerlidir. Yerel mahkemenin 

gerekçesiz yahut yeterli olmayan kararlar açısından bu esneklik kabul edilemez. 

14. Nitekim somut olayda hem yerel mahkeme hem bölge adliye mahkemesi, derneklerin 

yalnızca kanunlarda öngörülen hallerde dava açabileceğini kabul etmek gibi dar bir yorum 

“tekrar edilmiştir”. Mahkeme kararından derneklerin neden dava ehliyeti bulunmadığı 

anlaşılamamakta sadece dava ehliyeti olmadığı belirtilmektedir. Gerekçe bütün olarak olgular ile 

hüküm arasındaki bağlantıyı kuramamış, “otomatik” olarak verilen bir mahkeme kararı 

görünümündedir. Yeterli gerekçeler olmaksızın verilmiş olan ilk derece mahkemesinin kararı da 

bölge idare mahkemesi tarafından gerekçesiz bir şekilde onanmıştır. İlk derece mahkemesi ve 

istinaf mahkemesi kararı ile gerekçeli karar hakkı ihlal edilmiştir. 

(2) Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkının İhlali (AY m. 20 ve AİHS m. 8) 

15. Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı, aile yaşamı ve özel hayatın yanı sıra 

haberleşme özgürlüğünü ve konut dokunulmazlığını da içeren bir kapsama sahiptir. Özel hayat 

kavramı ise, tanımlanmaya elverişli olmayan geniş bir kavramdır (Pretty/Birleşik Krallık, B.No. 

2346/02, §61). Basit olarak bireyin fiziksel ve sosyal kimliği ile ilgili konuları kapsar (Mikulic, 

§53). Bu kavramın içine “yakınlarını gömme hakkı” da dahil edilmiştir. (Girard/Fransa, B.No. 

22590/04) Gömme hakkı, belki de başka hiçbir doğal hakta görülmediği kadar insan doğasından 

kaynaklanır. (Sabanchiyeva ve Diğerleri/Rusya, B. No:38450/05, §37). Bu hakkın içeriği 

gelenek göreneklere uygun olarak onurlu bir şekilde gömülme, akrabası olan veya 

kendisine çok yakın olan bir kişiyi defnetme, son yolculuğuna uğurlama, yasını tutma, onu 

anma hakkı ve onun hatırasına bir mezara sahip olma gibi unsurları barındırır. 

16. Somut olayda Hande Verde’nin cenazesinin yakınlarına teslim edilmemesi, 1 ay 

boyunca cenazesinin bekletilmesi, gizlice gömülmesi, ne zaman ve nereye gömüldüğünün 

bildirilmemesi Buse Kıvılcım ve dernek üyelerinin “yakınını gömme hakkı” bakımından özel 

hayatın gizliliğini ihlal etmektedir. Öncelikle gömme hakkının kapsamında yer alan cenazenin 

teslimine ve defnedilmesine ilişkin işlemlerdeki hukuka aykırılıkları sırasıyla incelemek (i, ii, 

iii) sonrasında da bu işlemlerin neden hak ihlali yarattığını ortaya koymak (iv) gerekmektedir: 

* Her ne kadar (ii) ve (iii) başlıklarında yer alan iddiaların iç hukuk yolunun tüketilmesi ve 

30 günlük süre konusunda gerekli başvuru şartlarını taşımadığı düşünülse de söz konusu 
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tedbirler, cenazenin teslim edilmemesi işlemi yakından bağlantılı olup etrafında şekillenmiştir. 

Başvuru yollarının tüketilmesi ve süre şartı bakımından (i) başlığı ile aynı kapsamdadır. 

i. Cenazenin Teslim Edilmemesi ve “Yakın” Kavramı 

17. Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği m. 10/3(c) bendi uyarınca cenaze 

“ailesine veya yakınlarına veya kimsesiz ise” ilgili idari kurumlara teslim edilir. Yönetmelikte 

cenazenin teslim alınması bakımından üç farklı kategori oluşturulmuştur: Aile üyeleri, kişinin 

yakınları ve kimsesiz olması. Aile ve yakın kavramları CMK, TMK başta olmak üzere birçok 

yasal düzenlemede birbirinden farklı insan topluluklarını ifade eder. AİHM, aile kavramının 

kapsamını dar tutmuş, kişiler arasındaki ilişkilerin yeterince uzun ve istikrarlı olmasını aramıştır. 

(Sabanchiyeva/Rusya, B.No. 38450/05, §119). Yargıtay bir kararda (Yargıtay 1. HD, E. 

1987/10026, K. 1987/12868) aile ve yakın kavramlarını şu şekilde değerlendirilmiştir: “…yakın 

deyimi, aile deyiminden daha geniştir.” Bir başka kararda ise “Yakınlık kavramına murisin 

sevgi, saygı ve bağlılık duyduğu tüm kişiler örneğin arkadaşlar, nişanlı, öğretmen, öğrenci...” 

denilmek suretiyle yakın kavramının aileden farklı olduğu açıkça ortaya konulmuştur. (Yargıtay 

3. HD, E. 2013/15148, K. 2013/16683) 

18. Söz konusu olayda vefat eden Hande Verde, cinsiyet geçiş ameliyatından bugüne 

kadar 14 yıl boyunca ailesiyle görüşmemiştir. Bir insan hakları savunucusu olan Verde’nin 

yönetici olduğu Dernek bünyesinde kurduğu dostluklar biyolojik ailesiyle olan ilişkisinden daha 

önemli hale gelmiştir. Ayrımcılık yasağına ilişkin yapılan açıklamalar ve Hande Verde’nin 

aktivist kimliği de dikkate alındığında Dernek ve dernek üyeleri Hande Verde’nin hayatının 

merkezindedir. Fakat dernek yöneticilerinin, cenazeyi teslim alma talepleri ölenin yakını 

olmadıkları için değil soyadları tutmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Mevzuatta soyadı ile ilgili 

bir düzenleme olmamasına rağmen Savcı, Yönetmelik hükmünü yanlış uygulamıştır. Bu durum 

müvekkillerimizin kendisine çok yakın olan bir kişiyi defnetme yönünden gömme hakkına 

müdahale teşkil etmektedir. 

ii. *Cenazenin Bir Ay Adli Tıp Kurumu Morgunda Bekletilmesi 

19. Hayatın olağan akışı gereği cenazeler olabildiğince kısa süreler içerisinde 

defnedilmelidir. 28 Ocak 2016 tarihinde Savcı’nın Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazı 

ile Adli Tıp Kurumu işlemleri tamamlanmıştır. Adli Tıp Uygulama Yönetmeliği m. 10/3(c) 

uyarınca morg ihtisas dairesiyle ilgisi kalmayan cenazelerin 15 gün içinde idari organlara teslimi 

gerekirken Savcı yazısında “…mevzuat çerçevesinde 15 gün bekletildikten sonra defninde ve 

naklinde herhangi bir sakınca yoktur.” denilmiştir. Savcı, olayda Yönetmelik hükümlerini bir 

kez daha yanlış uygulamıştır. Hem Cumhuriyet Başsavcılığı’nın evrakı geciktirmesi hem de 

idarenin vaktinde teslim almaması neticesinde cenaze 1 ay boyunca Adli Tıp Kurumu morgunda 

bekletilmiştir. 

20. Pannullo ve Forte/Fransa (B. No. 37794/97, §35-36) ve Girard/Fransa (B. No. 

22590/04, §107, 30 Haziran 2011) davalarında AİHM, otopsi sonrasında bedensel numunelerin 

yerine konulmasındaki aşırı gecikmenin (sırasıyla 7 ay ve 4 aylık süreler) özel hayatın 

gizliliğine bir müdahale oluşturabileceğini kabul etmiştir. Süre bakımından keskin bir sınırlama 

kabul edilememekle beraber, her olay kendi şartları çerçevesinde dikkate alınmalıdır. 

Müvekkillerimizin teslim alma talebine rağmen cenazenin 1 ay bekletilmesi dahi durumun 

vahametini, yakınlarının yaşadığı acıyı daha da ağırlaştırmıştır. Çünkü bu bekleyiş ölen kişinin 

en kısa sürede defnedilmesi, yasını tutma, onu anma hakkı yönünden müvekkillerimizin 

gömme hakkına müdahale teşkil etmektedir. 

iii. *Gece Yarısı Gizlice Gömülmesi 

21. Zaman bakımından Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri 

Hakkında Yönetmelik m. 39/2 uyarınca “Mezarlıklara, sabah saat sekizden akşam gün 
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batıncaya kadar cenaze gömülebilir.” Bu hükümlerin düzenleniş amacı, herkesin yakınını 

usulüne uygun olarak gömmesi ve bu işlemlerin gizlice yapılmamasıdır. 

22. Gizlice gece yarısı vaktinde Kimsesizler Mezarlığı’na gömülmesi, C. Başsavcılığı’nın 

emrine ve mevzuata açıkça aykırıdır. Ölen kişinin bu şekilde gömülmesinin tek açıklaması, 

yakınlarının mezar yerini öğrenmesini engellemek olabilir. Aksi takdirde gizlice gece yarısı 

gömülmesini izah etmek mümkün olmayacaktır. Ölen kişinin yakınlarının cenaze törenlerine 

katılmasının tamamen engellenmesi, mezar yerini öğrenme ve sonrasında mezarı ziyaret 

olanağından yoksun bırakılması ölen kişi ile sağ kalan yakınları arasındaki bağlantıyı 

daimî olarak kesmesi gömme hakkına ciddi bir müdahale niteliğindedir. 

iv. Söz Konusu Müdahalelerin İhlal Oluşturup Oluşturmadığı 

23. a. Yasayla öngörülme: Temel haklara ilişkin müdahalenin yasal dayanağının 

bulunması zaruridir. Yasanın keyfi müdahalelerin önüne geçecek kesinlikte, ilgili kişiler 

bakımından rahatlıkla ulaşılabilir, neticelerinin öngörülebilir olması gerekir. Kanuni düzenleme, 

sınırlamaya ilişkin temel çerçeveyi ortaya koymak şartıyla düzenleyici işlemler uygulama ve 

usule ilişkin ayrıntıları düzenleyebilir. Ancak temel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamalar 

kanun altı düzenlemelerle tesis edilemez. (Halime S. Aysal B.No. 2013/1789, §66) 

24. Somut olayda cenazenin teslimi, defin ve mezarlıklara ilişkin hükümler tek bir çatı 

altında toplanmamıştır. 1593 sK. ve sair mevzuat uyarınca defin ve nakil işlemlerinden sadece 

Belediyeler sorumlu kılınmıştır. Fakat 2016 yılında Adli Tıp Uygulama Yönetmeliği’nde 

yapılan değişiklikle belediyelerin yanı sıra mülki idare amirliklerine de bu konuda yetki 

verilmiştir. Bu düzenlemeler, bazı konularda idareye belirsiz, hukuki denetimden uzak ve geniş 

takdir yetkisi vermektedir. Sadece kanun altı düzenlemelerle, Anayasa m. 13 hükümleri gereği 

temel haklara müdahale edilemez. Müdahalenin yasayla öngörülme şartı sağlanmamış olur. 

25. b. Meşru amaç taşıması: Özel hayatın gizliliği hakkı mutlak bir hak olmayıp Anayasa 

m. 13,20 ve AİHS m. 8/2 çerçevesinde sınırlandırılabilir. Somut olayda kamu düzenin 

sağlanmasının ya da genel ahlakın meşru amaç olarak kabul edilebilmesi için inandırıcı ve 

makul sebeplerin varlığı söz konusu olmalıdır. Kamu düzeninin sağlanması amaç edinilmiş olsa 

dahi söz konusu tedbirlerin uygulanmasının sonucu olarak ayrımcı bir muamele ortaya çıkmıştır. 

Bu hususlar ayrımcılık yasağı bağlamında daha detaylı ele alınacaktır. 

26. c. Demokratik bir toplumda gereklilik ve ölçülülük: Müdahalenin yapılabilmesi 

için baskın bir toplumsal ihtiyacın varlığı gerekir. Bu bakımdan müdahalelerin sınırı da 

ölçülülük ilkesi aracılığıyla belirlenir. Ölçülülük ilkesinin amacı temel hakların gereğinden fazla 

sınırlandırılmasını önlemektir. Kullanılan enstrümanların ölçülü olabilmesi için elverişli, 

zorunlu ve orantılı olması gerekir. Elverişlilik, kullanılan aracın sınırlama amacına uygun 

olmasını; zorunluluk, aynı amacı taşımasına karşın söz konusu temel hakka daha az zarar 

verecek alternatif bir tedbirin olmamasını; orantılılık ise ulaşılabilecek genel yarar ile bireyin 

sınırlandırılan temel hakkı arasında adil bir dengeyi ifade eder. 

27. Somut olayda cenazenin teslim edilmemesi, 1 ay boyunca cenazesinin bekletilmesi, 

gizlice gömülmesi elverişli bir yöntem olarak gözükse bile gerekli ve orantılı müdahaleler 

değildir. Çünkü aynı meşru amaca hizmet etmek kaydıyla cenaze tarafımıza teslim edilebilir, 

idare tarafından defnedilse bile başka bir yerde veya zamanda defnedilmesi sağlanabilir, defin 

sırasında belli sayıda kişinin katılımına izin verilebilir ya da en azından mezarının nerede olduğu 

yakınlarına bildirilebilirdi. Bu yöntemler denenmemiş ve Verde’nin yakınları olan 

müvekkillerimizin katlanmak zorunda bırakıldığı vaziyet ile genel yarar arasında açık bir 

dengesizlik vardır. Söz konusu müdahale ölçülü değildir. Ölçülü olmayan her müdahale hakkın 

özüne dokunulduğu anlamına gelmez. Hakkın özü, temel hak ve özgürlüğü anlamsız kılan, 

dokunulmaz asgari bir alan olan çekirdek alanı ifade eder. Söz konusu olayda Müvekkillerimiz 
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gömme hakkına ilişkin tamamlayıcı hakların (§15) hepsinden mahrum bırakılmıştır. Hakkın 

kullanılması anlamsızlaşmış yani öze dokunma yasağı da ihlal edilmiştir. Ölen kişi ile 

yakınlarının manevi bağ kurması engellenmiş, teslim-defin talepleri reddedilmiş, cenaze makul 

olmayan sürede bekletilmiş ve gizlice gömülerek yakınları açısından tekrar tekrar mağduriyet 

yaşanmıştır. Bu sebeplerle dernek üyelerinin “yakınını gömme hakkı” ihlal edilmiştir. 

28. Önemle belirtmek gerekir ki; hak ihlallerinin temel sebebi “a. Yasayla öngörülme” 

kısmında belirtildiği üzere temel hakka yönelik kanuni düzenlemelerin eksikliğidir. Bu 

eksiklikler özel hayatın gizliliğini güvencesiz ve korumasız bırakmıştır. Devletlerin temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin pozitif yükümlülükleri yasal düzenlemeleri yapmak ve koruyucu tedbirleri 

almaktır. Somut olayda devlet, temel haklara ilişkin olarak uygun yasal ve idari düzenlemeler 

yapma şeklindeki pozitif yükümlülüğünü de ihlal etmiştir. 

(3) İfade Özgürlüğünün İhlali (AY m. 26, AİHS m. 10) 

29. Mezar taşları, ölen kişinin yeryüzündeki geçmişinin göstergesidir. Salt olarak mezar 

taşının varlığı gömme hakkı bağlamında özel hayata ilişkindir. Ancak mezar taşı üzerinde 

düşünce, fikir bildiren tek bir işaret, sembol dahi varsa bu durum ifade özgürlüğünden bağımsız 

bir şekilde düşünülemez. Bu durumda inceleme “İfade Özgürlüğü” başlığı altında yapılmalıdır. 

İfade özgürlüğü, demokratik toplumun temellerinden biri olup toplumun ve bireyin kendini 

geliştirmesi için vazgeçilmez koşullar arasında yer alır. Toplumsal çoğulculuğa ancak her türlü 

fikrin serbestçe ifade edilebildiği özgür tartışma ortamında ulaşılabilir (Youtube Company, 

B.No. 2014/4705, §38). Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün “söz, yazı, resim veya 

başka yollar” ifadesinde yer alan “başka yollar” ifadesiyle her türlü ifade aracının anayasal 

koruma altında olduğu vurgulanmıştır (Emin Aydın, B. No:2013/2602, §43). İfade özgürlüğü, 

yalnızca düşünce ve kanaatlerin içeriğini değil iletilme biçimlerini de koruma altına almaktadır 

(Observer, Guardian/Birleşik Krallık, B. No: 13585/88, §59). 

30. İfade özgürlüğünün sadece toplum tarafından kabul gören, zararsız veya ilgisiz kabul 

edilen "haber" ve "fikirler" için değil; incitici, şok edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler 

için de geçerli olduğu pek çok kararda yinelenmiştir (Handyside/Birleşik Krallık, §49). AİHM’e 

göre sözlerin sertliğine rağmen şiddetin övülmediği ve müdahaleyi gerektiren kesin ve yakın bir 

tehlike bulunmadığı hallerde ifade özgürlüğüne üstünlük tanımıştır. (Gül ve diğerleri/Türkiye 

Davası B.No: 4870/02). Nitekim üzerinde “Ölümsüzdür.” yazılı mezar taşının konu olduğu bir 

olayda yerel mahkeme Gül/Türkiye kararına atıf yaparak mezar taşlarının iadesine karar 

vermiştir (Aktaran İsmail Saymaz, Sözde Terörist, 2013, s. 142: Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi 

E. 2011/258, K. 2012/202, T. 03.07.2012). 

31. Hande Verde dernek yöneticisi bir aktivist olması, derneğin eylemi sırasında 

öldürülmesi ve sonrasında cenazesi hakkında yaşananlar ile Dernek üyeleri nezdinde kişiliğini 

aşan dernekle bütünleşen bir anlama kavuşmuştur, hatta sembolleşmiştir. Bu bağlamda dernek 

üyeleri de onun mezar taşı aracılığı ile ölümü hakkındaki görüşlerini açıklamaktadır. Bu 

açıklamaya yönelik bir müdahale söz konusudur. İfade özgürlüğü de mutlak bir hak olmayıp 

sınırlandırılabilir niteliktedir. Sınırlanabilir nitelikte olmasına rağmen ifade özgürlüğünün 

demokratik toplumlar için önemi gözetildiğinde sınırlamaların daha dar yorumlanması gerekir. 

Mezar taşına yönelik müdahalenin hukuka uygun olabilmesi için yasayla öngörülme, meşru 

amaç taşıma ve ölçülülük unsurlarını taşıması gerekir. (§23-26) 

32. Olayda mezar taşının bırakılmasına yönelik bir tedbirin dayanağı olabilecek, bu 

tedbirin uygulanacağını öngörebileceğimiz herhangi bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Söz 

konusu işlem yasal dayanaktan yoksundur. Meşru amaç bakımından ise ifade özgürlüğüne 

ilişkin sınırlamalar Anayasa m. 13, 26/2 ve AİHS m. 10/2’de belirtilen koşullar çerçevesinde 
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incelenmelidir. Meşru amacın inandırıcı ve makul olması gerekmektedir. Ortaya çıkan sonuç 

bakımından kamu düzeninden uzak bir müdahaledir. 

33. Mezar taşına izin verilmemiş olmasının ulaşmak istenen amaç için elverişli olduğu 

kabul edilse bile gereklilik ve orantılılık yönünden birtakım sorunlar bulunmaktadır. Başka bir 

tedbir ile ifade özgürlüğüne daha az zarar verecek yöntem izlenebilirdi fakat kısıtlamanın 

“gerekliliği” de ikna edici şekilde ortaya konulmamıştır. Demokratik bir toplumun olmazsa 

olmazları olan çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik dikkate alınmamıştır. Düşünceler şiddeti 

teşvik etmiyorsa bir başka ifadeyle veya derin ve akıl dışı bir kin saikiyle şiddet yoluna 

başvurmayı teşvik edecek şekilde yorumlanamıyorsa meşru amaçlar ile bile kısıtlanamaz. Şiddet 

çağrısından uzak oluşu ve gömme hakkı ile yakın ilişkisi de dikkate alınırsa uygulanan tedbir 

gerekli ve orantılı değildir. Mezar taşı da düşüncenin ifade ediliş biçimi (§29 son cümle) olup 

ifade özgürlüğünün kapsamındadır. İfade özgürlüğüne yönelik en ufak bir idari tedbir dahi 

“caydırıcı” nitelik teşkil ettiğinden mezar taşına izin verilmemesi suretiyle ifade özgürlüğü ihlal 

edilmiştir. 

(4) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının İhlali (AY m. 34 ve AİHS m. 11) 

34. Kişiler, siyasi, sosyal, kültürel vb. nedenlerle toplanırlar ve gösteriler, yürüyüşler, 

mitingler düzenleyerek görüşlerini toplu olarak ifade ederler. Bu temel hakka ilişkin yorumlar, 

ifade özgürlüğü ile birlikte değerlendirilmelidir (Özgürlük ve Demokrasi Partisi/Türkiye , §37) 

Barışçıl olarak toplanma özgürlüğü, demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır. Bu hakların 

topluluk halinde kullanılıyor oluşu, bireyi bu hakların öznesi olmaktan çıkarmaz. Sadece gerçek 

kişiler değil toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğini düşünen tüzel kişiler de 

bireysel başvurucu sıfatını taşıyabilirler (Plattform Arzte für das leben/Avusturya, 10126/82). 

Cenaze törenleri de temel hakkın özünü oluşturan “birçok kişinin geçici bir süre için, ortak bir 

amaçla ve düzenli bir şekilde toplanmaları” fiillerini barındırması sebebiyle toplantı ve gösteri 

yürüyüşü hakkının bariz bir örneğidir. 

35. Türkiye’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri izne tabi değildir, bildirim usulü uygulanır. 

Ancak toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı mutlak bir hak da değildir. Sınırlamaların hukuka 

uygun olabilmesi için ifade özgürlüğünde olduğu gibi yasayla öngörülme, meşru amaç taşıma ve 

ölçülülük unsurlarını taşıması gerekir. (§23-26) 

36. Meşru amaç, Anayasa m. 13, 34/2’de ve AİHS m. 11’de sayılan hallerle sınırlı olup 

meşru amaç doğrultusundaki iddialar olayın tüm koşul ve özellikleri göz önünde tutularak 

değerlendirilmelidir. 28 Şubat 2016 tarihinde cenaze töreninin yasaklanmasının hukuka uygun 

bir müdahale olup olmadığının incelenmesinde öncelikle söz konusu müdahalenin yasal 

dayanağı olup olmadığı sorusu cevaplanmalıdır. 

37. Olaya ilişkin dayanak gösterilebilecek veya muhtemel üç farklı yasal düzenleme 

bulunmaktadır: İlk olarak, konuya ilişkin temel kanuni düzenleme 2911 s. Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu’dur. Kanun’un 17. maddesinde suç isleneceğine dair açık ve yakın tehlike 

mevcut olması halinde toplantı ve gösterilerin yasaklanabileceği belirtilmiştir. Ancak Kanun’un 

“İstisnalar” başlıklı 4. maddesi ile “…kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak 

şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve 

uğurlamalar” kanunun uygulama alanı dışında tutulmuştur. Uğurlamalar istisna tutulduğundan 

düğünler ve cenaze törenleri hakkında 2911 s. Kanun uygulanamaz. (Halit Çelenk, Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşleri El Kitabı, 1977, s. 12) İkinci yasal düzenleme Adli Tıp Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nde yer almaktadır. 2016 yılında Yönetmeliğe eklenen, mülki idari amire yetkiler 

tanıyan hükümlerden biri olan 10. madde uyarınca “…toplumsal olayların meydana 

gelebileceği ya da suç işlenebileceği” hallerde mülki idari amir cesetleri gömmek üzere teslim 

alabilmektedir. Fakat bu durum cenazenin defni ile ilgili olup Verde için yapılacak olan anma 
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törenin yasaklanması için dayanak oluşturamaz. Üçüncü yasal düzenleme olan Mezarlık 

Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemeleri Hakkında Yönetmelik’in 42/A maddesine 

göre halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğinin olumsuz etkilendiği 

hallerde mülki idari amir gerekli gördüğü tedbirleri alabilmektedir. Düzenleme uyarınca “…bu 

Yönetmelikteki iş ve işlemlerin yapılması için” idareye verilmiş olan bu yetki bakımından 

herhangi bir sınırlama yapılmamıştır. Ayrıca Yönetmelik m. 42/A’da yer alan “gerekli tedbirler” 

ifadesi son derece belirsiz ve sübjektiftir. Bu düzenleme, keyfi müdahalelerin önüne geçebilecek 

kesinlikte değil aksine aracı haline gelebilecek niteliktedir. Daha önce (§23) belirtildiği üzere 

Yönetmelik ile temel hak ve özgürlükler sınırlandırılamaz. Zira somut olayda “Yönetmeliğe 

ilişkin herhangi bir iş veya işlem” söz konusu olmadığından bizzat Yönetmeliğin çizdiği sınırlar 

dışında kalan bir durum söz konusudur. 

38. Bu bakımdan müdahalenin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Meşru amaç bakımından, 

“milli güvenlik”, “kamu düzeni” gibi kavramların soyut niteliğinden yararlanarak bu terimler 

çoğu kez bir çıkış kapısı olarak kullanılmaktadır. Mevcut olayda müdahale yasal dayanaktan 

yoksun olarak Valilik tarafından “kamu düzenin sağlanması, toplumsal olayların önüne 

geçilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla” yapılmıştır. Devletlerin belli bir takdir payı 

vardır. Fakat bu denli yakın bir tehlike ihtimali makul ve inandırıcı değildir. (Öllinger/Avustuya, 

B.No. 76900/01, §33) 

39. Şiddet amacı içermeyen yani barışçıl gösteriler çoğulcu demokratik bir toplumun yapı 

taşıdır. Aksi takdirde toplum çoğulcu kimliğini ve demokratik yapısını kaybeder. Bu bağlamda 

temel hak ve özgürlükleri sınırlayan tedbir, bir toplumsal ihtiyacı karşılamalı ve 

başvurulabilecek en son çare niteliğinde olmalıdır (AYM Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 

ve diğerleri, §73; Mehmet Ali Aydın, §68; Bekir Coşkun, §51). Sadece bir anma töreni yapmak 

isteyen gruba uygun bir yer ya da zaman gösterilmesi yerine en son çare olan yasaklama kararı 

alınması gereklilik arz etmez (Ali Rıza Özer ve Diğerleri, B.No. 2013/3924 §135). Cenazenin 

yasaklanmasının da “otomatik” olarak verilen bir karar niteliği taşıdığı dikkate alındığında 

Valiliğin orantılılık ilkesine gereken önemi vermediği sonucu ortaya çıkar. Ortaya çıkan 

sonuçları itibariyle ölen bir dernek üyesinin anılması şeklindeki eylemin -yasal dayanaktan 

yoksun olarak- yasaklanmış olması ölçüsüz bir tedbirdir. 

40. “Cenaze törenine izin verilmemesi” yalnızca Valilik kararından ibaret değildir. Aynı 

zamanda uygulanan kolluk gücü de bunun önemli bir parçasıdır. Kolluğun müdahalesi, toplanan 

kalabalığa herhangi bir uyarı yapılmadan doğrudan biber gazı ve tazyikli su ile gerçekleşmiştir. 

2559 s. PVSK m. 16’da öngörülen kademeli bir şekilde müdahale edilmesi gerekirken orantısız 

güç kullanılmıştır. Müdahalenin kimyasal silah olup olmadığı ve kötü muamele niteliği 

tartışmalı olsa da toplanma ve örgütlenme özgürlüğü bakımından ciddi bir müdahaledir. 

41. AİHM’e göre, gösteriye izin verilmemiş olsa dahi barışçıl olmak şartıyla, izinsiz 

olması toplantı özgürlüğüne yapılan müdahaleyi haklı göstermez. (Cisse/Fransa, B.No. 

51346/99). Yani gösteri, yasaklanmış ya da ertelenmiş olsa dahi barışçıl bir gösteri 

engellenmemelidir. Valiliğin yasakladığı cenaze töreninde barışçıl bir şekilde toplanan insanları 

bu şekilde dağıtması gösteriyi engellemesi toplanma özgürlüğüne aykırıdır. Göstericilerin şiddet 

içeren faaliyetlerde bulunmadığı hallerde kamu güçlerinin de barış yanlısı toplanmalara 

hoşgörüyle yaklaşması önem arz etmektedir. (Oya Ataman/Türkiye, B.No. 45521/01) LGBTİ 

derneklerine yönelik toplu ve sınırsız yasaklamalarla birlikte cenaze töreninin de yasaklanması 

ve kolluğun müdahalesi de nazara alındığında müvekkillerimiz dernek üyelerinin barışçıl 

toplanma özgürlüğü ihlal edilmiştir. 

42. Hukuka aykırı bu müdahaleler, dernek tüzel kişiliğinin örgütlenmesini zarara 

uğratmaya ve kamuoyu nezdinde aşağılanmasına neden olmaktadır. Söz konusu yasaklama ile 

Derneğin itibarı sarsılmış, etkinlik gücü azalmış, üye kaybı riski olduğu şüphesizdir. LGBTİ 
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derneklerine karşı toplu ve süresiz olarak yasaklamalar da buna eklendiğinde derneğin amaçları 

ve faaliyetleri bütünüyle engellenmektedir. Amaçları doğrultusunda meşru yollarla faaliyet 

göstermeyen bir derneğin var oluşunun hukuken anlamı da kalmaz. Bu bakımdan bizatihi dernek 

tüzel kişiliğinin ve üyelerinin örgütlenme özgürlüğü ihlal edilmiştir. 

(5) Hak İhlallerinin Ayrımcılık Yasağı (Eşitlik İlkesi) ile Birlikte Değerlendirilmesi 

43. Ayrımcılık yasağı, temel hak ve özgürlüklerden ayrım yapılmaksızın yararlanmayı 

ifade eder. Soyut bir hak olmayıp mutlaka Anayasa ve AİHS kapsamında yer alan diğer temel 

hak ve özgürlüklerle bağlantılı olarak ele alınması gerekir (Onurhan Solmaz, B. No: 2012/1049, 

§33; Baczkowski ve Diğerleri/Polonya No. 1543/06 §93). Bu konuda AYM, AİHM’den farklı 

olarak daha geniş bir yorum yöntemi kullanarak bu temel hakkın bağımsız niteliğini 

yumuşatmıştır. (Remezan Orak, 2013/2229, §41; İhsan Asutay, B. No: 2012/606, §48) 

44. Ayrımcılık, kendisiyle benzer durumdaki başka kişilerden cinsiyet, dil, ırk, renk, din, 

siyasal veya diğer kanaatler ve benzeri sebeplerle farklı muameleye tabi tutulma anlamına gelir. 

“Benzeri sebepler” ibaresinden hareketle bu özelliklerin sınırlı olmadığı içtihatlarda 

vurgulanmıştır (Serap Tortuk, B.No. 2013/9660, § 35; Dudgeon Birleşik Krallık, §40-41). 

Bununla birlikte bir muamele farkı cinsiyet kimliğine ya da cinsel yönelime dayanıyorsa, 

Devletin takdir marjı çok daha dar yorumlanmalı, çok geçerli nedenler sunması gerekmektedir 

(Ünal Tekeli/Türkiye, B.No. 29865/96, §49-53; Alekseyev/Rusya, §108). 

45. AİHM, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi ile ilgili ayrımcılık yasağı değerlendirmesi 

yaparken ülkedeki koşulları, uygulamaları ve olumsuz bakış açısını belgeleyen çeşitli 

raporları göz önünde bulundurmaktadır. (Identoba ve Diğerleri/Gürcistan §80). Örneğin, 

LGBTİ bireylerin ahlak dışı oldukları dünya genelinde kabul gören bir yaklaşım olmayıp 

Kanada ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerin yüksek mahkemeleri cinsel yönelim 

sebebiyle kişilerin diğer bireylerle eşit haklara sahip olması gerektiğini belirten kararları 

mevcuttur (Nugraha, Ignatius Yordan (2017), “The compatibility of sexual orientation change 

efforts with international human rights law”, Netherlands Quarterly of Human Rights. 35(3), s. 

180). BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 28. maddesi 

doğrultusunda kurulan İnsan Hakları Komitesi 2012 yılında Türkiye hakkında kararlaştırdığı 

Sonuç Gözlem Raporu’nda, Türkiye’deki homoseksüel, biseksüel ve transseksüel bireylere dair 

ayrımcılık ve şiddete ilişkin derin endişelerini belirtmiş, Türk Hükümetine bir an önce gerekli 

politik ve yasal tedbirleri almasını tavsiye etmiştir. (Human Rights Committee Concluding 

observations on the initial report of Turkey adopted by the Committee at its 106th session) 

Bununla birlikte ILGA-Europe tarafından LGBTİ bireylerin Türkiye’de 2015 yılındaki insan 

hakları bağlamındaki durumlarına ilişkin olarak yayınlanan raporda Türkiye’de LGBTİ bireylere 

karşı oldukça geniş çaplı bir ayrımcılık tutumu olduğu ve cinsiyet kimliğini veya  cinsel 

yönelimi güvence altına alan herhangi bir yasal düzenleme olmadığı belirtilmiştir (ILGA-

Europe’s Review of the Human Rights Situation of LGBTİ people in Turkey Contribution to the 

2015 EC Progress Report). 

46. Türkiye’de lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseksüel bireyler toplum 

tarafından genellikle “ahlaksız”, “sapık”, “hasta”, “anormal” gibi olumsuz ifadelerle 

tanımlanmaktadır. Bu yaygın ve yanlış kanı çoğu zaman toplumda hükümet ve bazı medya 

organları ile de pekiştirilmektedir (Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi, Türkiye'de Cinsel 

Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu). 2010 yılında hükümet 

yetkililerinden biri eşcinselliği hastalık olarak gördüğü yönünde açıklamalarda bulunmuştur 

(CNN Türk, Bakan Kavaf: “Eşcinsellik bir hastalık”, 07.03.2010).  2016’da yasalaşan Türkiye 

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda cinsel yönelim, cinsiyet kimliği “bilinçli olarak” 

koruma dışında bırakılmış olup taleplere karşılık olarak bir başka hükümet yetkilisi “Kanuna 

cinsel yönelim filan eklemeyiz; siyasi tavrımız,” şeklinde yanıt vermiştir (T24, Adalet Bakanı 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0924015917724654
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0924015917724654
http://ihd.org.tr/en/index.php/2012/11/06/concluding-observations-on-the-initial-report-of-turkey-adopted-by-the-committee-at-its-106th-session-15-october-to-2-november/
http://ihd.org.tr/en/index.php/2012/11/06/concluding-observations-on-the-initial-report-of-turkey-adopted-by-the-committee-at-its-106th-session-15-october-to-2-november/
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/ilga-europes_submission_to_ec_2015_progress_report-turkey.pdf
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/ilga-europes_submission_to_ec_2015_progress_report-turkey.pdf
https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/02/24/Cinsel_Yonelim_veya_Cinsiyet_Kimligi_Izleme_Raporu.pdf
https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/02/24/Cinsel_Yonelim_veya_Cinsiyet_Kimligi_Izleme_Raporu.pdf
https://www.cnnturk.com/2010/turkiye/03/07/bakan.kavaf.escinsellik.bir.hastalik/566620.0/index.html
http://t24.com.tr/haber/adalet-bakani-kanuna-cinsel-yonelim-filan-eklemeyiz-siyasi-tavrimiz-bu,335349
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Bozdağ: “Kanuna cinsel yönelim filan eklemeyiz, siyasi tavrımız”). Hükümet yetkililerin bu 

yaklaşımı münferit vakalar olmayıp kurumlara ve idari pratiklere de sirayet etmiştir. Nitekim 

cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime karşı ayrımcı tavırlar mahkeme kararlarında da görmezden 

gelinmektedir (Kaos GL, 2016 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları 

İzleme Ara Raporu). LGBTİ bireylerin yaşadıkları ayrımcılıklar nedeniyle hassas ve kırılgan 

özelliklerini dikkate almak yerine ceza mahkemeleri, bu bireylerin davranışlarını haksız tahrik 

sebebi görmektedir. (Kaos GL Derneği, 2016 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi ve 

Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu; SPoD, LGBT Davaları AİHM, Yargıtay ve Danıştay 

İçtihatları). Özellikle LGBTİ bireylere karşı işlenen suçlara ilişkin ceza davalarında indirimi 

yapılarak LGBTİ birey olmanın bir nevi cezasızlık sebebi haline getirildiği görülmektedir 

47. Yukarıda anılan (§45-46) bilgi ve belgeler doğrultusunda LGBTİ bireylerin “makbul 

vatandaş” sayılmama eğilimi bir hayli ciddidir. Bireylerin doğuştan veya sonradan edindiği 

birtakım özellikleri, belli bir topluluğa dahil olması sebebiyle diğer vatandaşlardan daha 

önemsiz olduğu yönünde algı oluşturacak her türlü uygulama ayrımcılığa neden olacaktır. 

Toplumda çoğunluğun ahlak anlayışı, LGBTİ bireylere yapılan ayrımcı muameleleri meşru hale 

getirmez. Genel ahlak ifadesi, çoğunluğun ahlakı olarak lanse edilmek istense de asıl anlaşılması 

gereken anayasal ahlaktır. Anayasal ahlak ise ayrımcılığı kesin bir dille reddeder. Çoğunluğun 

düşüncesinin, azınlığa dayatılması hatta ve hatta bunun sonucu olarak anayasal temel haklardan 

mahrum bırakılması hiçbir hukuk devletinde kabul edilemez. (AYM, E. 2015/68, K. 2017/166, 

Karşı Oy) Bu açıklamaların ardından somut olaydaki hak ihlalleri ayrımcılık yasağı ile birlikte 

değerlendirilecektir: 

i. Ayrımcılık Yasağı ile birlikte Özel Hayatın Gizliliği ve İfade Özgürlüğünün İhlali 

48. Cenazenin verilmemesi, sebepsiz yere bekletilmesi, gizlice gömülmesi ve mezar 

taşının bırakılmasına izin verilmemesi işlemlerinin benzer ve eş değer durumdaki diğer 

vatandaşlar bakımından farklı uygulamalar olduğu izahtan varestedir. Örneğin, 2014 yılında 

öldürülen 6 yaşındaki Gizem Akdeniz’in mezar taşına “Ölümsüzdür” yazıldığı görülmektedir 

(Mynet, "Gizem Akdeniz ölümsüzdür"). Keza Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen 

davada (§30) terör faaliyetlerinin önlenmesi gibi devletin takdir marjının daha geniş olduğu 

hallerde dahi “Ölümsüzdür” yazılı mezar taşına el koyulması hukuka aykırı görülmüştür. 

49. Ayrımcılık yasağına aykırılık olması için nesnel ve makul bir nedeninin bulunmaması 

gerekir.  Somut olayda Hande Verde’nin cenazesi hakkında ya da derneğe ilişkin olarak “yakın” 

kavramı üzerinden iletilen dayanaklar nesnel olmayıp kamu görevlilerinin öznel ve yanlış 

değerlendirmeleridir. Herhangi makul bir durumdan bahsedilemeyeceği gibi alınan bu tedbir 

sonucu ile amaçlanan arasında adil denge de bulunmamaktadır. Cinsiyet kimliğinin yanı sıra 

dernek bakımından önemli bir figür, sembol olması da bu tedbirlerin alınmasında etkili 

olmuştur. Gömme hakkına ve ifade özgürlüğüne ilişkin müdahaleler sadece cinsiyet kimliği ve 

cinsel yönelim üzerine bina edilmiş olup ayrımcılık yasağının da ihlali anlamına gelmektedir. 

ii. Ayrımcılık Yasağı ile Birlikte Toplanma ve Gösteri Yürüyüşü Yapma Hakkının İhlali 

50. Yukarıda (§49) belirtilen ilkeler çerçevesinde cenaze töreninin engellenmesi ve 

yapılan müdahalenin sonucu olarak farklı bir muamele olgusu ortaya çıkmıştır. Bildirim 

usulünün geçerli olduğu bir ülkede diğer eylemler bakımından bu denli bir yasaklama 

yapılmazken sadece yakını uğurlama amacında olan müvekkillerimizin cenaze töreninin 

yasaklanması bireyler arasında farklı muamele niteliğindedir. Cenaze töreninin nasıl bir yakın 

risk içerdiğine ilişkin makul ve inandırıcı öğeler bulunmamaktadır. Bunun salt olarak Derneğin 

faaliyet alanı ve üyelerinin cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimden kaynaklandığı dikkate 

alındığında ayrımcılık yasağı ile birlikte toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı ihlal 

edilmiştir. 

http://t24.com.tr/haber/adalet-bakani-kanuna-cinsel-yonelim-filan-eklemeyiz-siyasi-tavrimiz-bu,335349
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/lgbt__insan_haklari__raporu_kaosgl_2016_eylul.pdf
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/lgbt__insan_haklari__raporu_kaosgl_2016_eylul.pdf
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/nefret_suclari_raporu_2016.pdf
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/nefret_suclari_raporu_2016.pdf
http://www.spod.org.tr/docs/LGBT_ictihat_kitap_web_son.pdf
http://www.spod.org.tr/docs/LGBT_ictihat_kitap_web_son.pdf
http://www.mynet.com/haber/guncel/gizemin-mezarina-gizem-akdeniz-olumsuzdur-yazildi-1232449-1
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C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının 

açıklanması: 

1. Müvekkilimiz LGBTİ Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Derneği’nin mahkeme 

kararlarında hak arama hürriyetinin şekilci ve katı yorumu, derin ve süregelen içtihat 

farklılığı ve gerekçeli karar hakkı yönünden adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. 

2. Müvekkillerimiz olan dernek üyelerinin özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı 

kapsamındaki gömme hakkı, kanuni düzenlemelerin eksikliği ve C. Başsavcılığı ve 

Kaymakamlık işlemleri sebebiyle ihlal edilmiştir. 

3. Mezar taşına izin verilmemesi müvekkillerimizin ifade özgürlüğünü ihlal edilmiştir. 

4. Toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkı, yukarıda ayrıntılı bir biçimde açıklandığı üzere 

Valilik tarafından “otomatik” bir yasaklama ve kolluk güçlerinin müdahalesi ile 

müvekkillerimizin barışçıl toplanma özgürlüğü ve derneğin örgütlenme özgürlüğü 

ihlal edilmiştir. 

5. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yasağı bir başka deyişle 

eşitlik ilkesi; özel hayatın gizliliği, ifade özgürlüğü ve toplanma ve gösteri yürüyüşü 

hakkı ile birlikte ihlal edilmiştir. 
 

III- BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 
A- Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar: 

1. Dernek tarafından cenazenin teslim edilmemesi, cenaze töreninin yasaklanması ve 

mezar taşı konulmasına izin verilmemesi sebebiyle Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde 

açılan dava, derneklerin üyelerin menfaatleri hakkında dava ehliyeti olmadığı 

gerekçesiyle reddedilmiştir ve karar 5 Ocak 2017’de tebliğ edilmiştir. 

2. Davanın reddi kararı üzerine yapılan istinaf başvurusu ise gerekçe gösterilmeksizin 

Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu 

belirtilerek reddedilmiştir. Bu karar kesin niteliktedir. 

3. Müvekkillerimizden Buse Kıvılcım, Dernek yöneticisi olması sebebiyle söz konusu iç 

hukuk yollarının tüketen Dernek adına karar alıp, uygulayan konumdadır. Bu konu 

hakkında dernekten bağımsız bir iradesi bulunmamaktadır. Hukuka aykırı usuli ret 

karar sonucu mahkeme nezdinde hakkın ihlali doğmuştur. Aksine kural ve ölçütleri 

şeklen sert yorumlamak hukuk mantığına uygun değildir. AYM, Yaman Akdeniz 

Başvurusu (B.No. 2014/3986) hakkında verdiği kararda TBB’nin başvurduğu iç 

hukuk yolunun ayrıca başvurucular tarafından tüketilmesini gerekli görmemiştir. 
 

B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin 

öğrenildiği tarih: 13/02/2018 

1- KARARI VEREN MAHKEME: Ankara 2. Bölge İdare Mahkemesi 

 

2- KARARIN TARİHİ VE SAYISI: 21/12/2017 
 

3- TEBLİĞ VEYA ÖĞRENME TARİHİ: 13/02/2018
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C- Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar: 

 
1- MAZERET NEDENİ : 

AÇIKLAMA: 

 

 
 

 

 

 

2- MAZERETİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 

a- BAŞLANGIÇ TARİHİ : 

b- BİTİŞ TARİHİ : 
 

3- MAZERETE İLİŞKİN BELGELER : 

AÇIKLAMA:  

 

 

 
 

 

 

 

 

IV- DİĞER BİLGİLER 

A- Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden bir başka başvurusu varsa 

numarası: 

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

gerekçesi: 

1- TALEBİ YOK : 

2- TALEBİ VAR : 

GEREKÇESİ : 

AÇIKLAMA:  
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V- SONUÇ TALEPLERİ 
 

1. LGBTİ Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Derneği’nin açmış olduğu davadaki usuli 

karar sebebiyle adil yargılanma (Anayasa m. 36) ve örgütlenme özgürlüğünün (Anayasa 

m. 34) ihlal edildiğinin tespitini, 

2. Buse Kıvılcım ve dernek üyelerinin özel yaşamın gizliliği kapsamındaki gömme hakkının 

(Anayasa m. 20) yasal düzenlemelerin eksikliği sebebiyle ihlal edildiğinin tespitini, 

3. Buse Kıvılcım ve dernek üyelerinin ifade özgürlüğünün (Anayasa m. 26) ve barışçıl 

toplanma özgürlüğünün (Anayasa m. 34) ihlal edildiğinin tespitini, 

4. Ayrımcılığı önlemek adına cinsel yönelim ve kimliğe ilişkin yasal düzenlemelerin 

bulunmaması ve somut olaydaki koşullar sebebiyle özel yaşamın gizliliğinin, ifade 

özgürlüğünün, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ayrımcılık yasağı ile birlikte ihlal 

edildiğinin tespitini, 

5. Kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama 

yapılmak üzere Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesini, 

6. 6216 sK. m. 66’da AYM kararlarının yasama ve idare dahil herkes için bağlayıcı olduğu 

belirtilmiştir. m. 50/1 uyarınca AYM, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için idari 

işlem niteliğinde olmamak kaydıyla yapılması gerekenlere hükmeder. Örneğin, Alman 

Anayasa Mahkemesi (1 BvR 2019/16, T. 10.10.2017) yasal düzenleme olmayan bir 

konuda kanun yapması için parlamentoya çağrıda bulunmuştur. Aşağıda yasal düzenleme 

eksikliği olan konularda AYM’nin de tıpkı Alman Anayasa Mahkemesi gibi yasama 

organımız olan TBMM’ye çağrı yapmasını, 

- Türkiye’de ayrımcı tutumlara karşı cinsiyet kimliğini ve cinsel yönelimi güvence altına 

alan herhangi bir yasal düzenleme olmaması, bu konuda §45’te yer alan raporların da 

dikkate alınarak yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Nitekim yukarıda anılan 

Alman Anayasa Mahkemesi kararı interseksüel bireylere olan ayrımcılığa ilişkin bir 

karardır. 

- Gömme hakkına ilişkin mevzuatın karmaşık yapısı ve sınırlamaların Yönetmeliklerle 

yapılmasının Anayasa’ya aykırı olması sebebiyle yasal düzenlemelerin yapılması gerekir. 

7. Kaymakamlık tarafından gerekli araştırma yapılarak Hande Verde’nin mezarının tespiti 

halinde bu yerin yakınları olan Buse Kıvılcım ve derneğe bildirilmesini, 

8. Başvurucunun yukarıda izah edilen sebeplerle maruz kaldığı fiillerin, anılan temel hak ve 

özgürlüklerini ihlal etmesi nedeniyle 1 TL manevi tazminatın ve yargılama masrafları ile 

vekalet ücretlerinin başvurucuya ödenmesine karar verilmesi için gereğini bilgilerinize 

vekaleten arz ve talep ederiz. 
 

Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda 

belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir 

değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim. 

 
Başvurucu : LGBTİ Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Derneği ve Buse Kıvılcım  

 
Tarih : 15.03.2018 

 

İmza : 
 

 

 

 


